








NYTT 1800.

Utkommer minst 4 gfiiiger i manaden. Prenumerationspris for hcla argangcn 3 R:ilr Rrrat

eller 25 6re i manaden.

En kttnglig risbastu.

Historisk Anekdot fr&n Gustaf IIIis hof, ,

meddelad af Crusenstolpe.

Opinionen i vara dagar faster unge'far

samma begrfipp vid hot'ton och senrilism.

Siills'amt nog ar det just under en dyna-

sti, hvilken sjelf helt nyligen utgatt ur

skotet at' den obemarktaste samhiillsklass,

som denna regentslagt hos sin omgrfnirig

kijagat slafvisk undergifvenhet och i um-

gangelseforhallanden blii'vit foremal sna-

rare for afgudadyrkan iin vordnad. Adeln,

som - - "et par droit de conqu$te, et par
droit de naissancK

1
"
1 - i alia monarkier

bildar den egentliga hofkretsen, lefde dock

med svenska Konungahuset pa fbrtroli-

gare fot, och iakttog mot monarkens egen

person sjelfstandigare hallning
- - man

sa val som qvinnor under Gustaf UI:s

lysande epok; och han forstod likval att

uppbiira sin purpur, om hvars foretrades-

ra'ttigheter och glans, bade i yttre skick

och inre karna, han var mera dm an

hvilken annan Furste som heist.

I slutet af October manad 1779 fo'r-

lade Deras da regerande Majestater sitt

residens till Gripsholm, dit den spade

Kronprinsen Gustaf Adolf rnedfordes. U-
tom den vanliga hofuppvaktningen, in-

bjodos af den hogsta umgangeskretsen sa

manga utrymmet pa lustslottet medgaf
att herbergera. Hofvet amnade der till-

bringa nagra veckor. Under tiden in-

triiffade Kronprinsens fodelgedag den 1

November. Den firades pa ett satt, hvar-

till val icke nagot sidostycke la'rer kunna

uppletas i andra lander, lika litet som
hvarken lorut eller efterat i Sverige. Gu-

staf HI, sa snillrik, var i anda hogre grad

vidskeplig. Till hans b'ron hade kommit

utsagon af en "gammal enfaldig gumma,
att barn, eom agas med ris pa sin fo-

delsedag, i synnerhet den forsta, blifva i

alia afseenden efterdomliga, och Konun-

gen beslot att verkstalla ronet pa sin

egen son. Vid frukosten yttrade han till

dennes Ofverhofmastarinna Grcfvinnan

(slutligen Riks-Radinnan) von Rosen, fo'dd

Grefvinna Stenbock, i na'rvaro af alia hof-

fruntimren: "Kronprinsen skall fa ris i

dag." "Ofverraskningen blef allman och

flera fragade pa en gang: "hvarfore?"
"Han fyller ett ar i dag," svarade

Konungen, i mystisk ton. - - "Men, min
Gud! han har ju ej gjort nagot ondt!"

utbrast Stats-Frun Friherrinan Cederhjelm,
fodd Grefvinna Stenbock. Kallt och be-

stamdt yttrade Konungen: "Nej ; men det

skall anda ske."

Derpa begaf Konungen, sig in i rum-
met der hans son slumrade i sin vagga.
Den hoge fadren vackte baniet och re-

tade det, till dess han lyckades forma

det att skrika af ilska. Nu ropade han

pa Kammarfrun Soderberg, att biira fram

ett ris till Konungen. Hon blef ofver

denna tillstallning pa en gang sa bestb'rt,

att hon svimmade. Dennes ogifta dotter,

som sedermera blef Erkebiskop Lindbloms

hustru i hans senare aktenskap, fullgjorde

i stallet befallningen. Lifmedikus Dalberg
holl den stackars oskyldiga Prinsen och

Konungen sjelf forrattade exekutionen.

Som en lopeld spridde sig kring alia

slottets invanare underrattelsen om Kron-

prinsens risbastu och enskildheterna der-

vid. Drottningen svaljde i mjugg sina ta-

rar; hela fruntimmers-personalen talade

hogt om omensklighet oeh barbari. En-

halligt ingicks ofverenskommelsen att gifva

Konungen en allvarlig laxa, ufen att lik-

val i ord och athafvor brista i uppmark-
samhet mot majestatet; ty i dessa om-

stiindigheter forstod Gustaf III sig ej pa,

skamt. Alia hoffruntimren delade sig e-

mellan riset, hvarmed Prinson blifvit sa

orattvist agad, och hvar och en af dem
satte en qvist deraf i sin hufvudbonad.

Sa utstyrde installde de sig vid middags-
taffeln. Konungen studsade och bet sig



i lappen, -men yttrade intet ord, som for-

radde hans missndje eller att han fann

$ig traffad. Han latsade ej ens marka

det besynnerliga tillagget i fruntimrens

hufvudprydnadcr. De fortforo cmellertid

att bara det hela dagen, iifven under spek-
taklet pa aftonen och vid soupen.

Gustaf HI anvande hela sin sjelfbe-

herskningsfdrmaga, for att synas vara vid

det basta lynne, ehuru fdrtrytelsen grodde
i hans brdst. Hans Maj:t var ratt bela-

ten att genast efter soupen fa uppldsa

sallskapskretsen och draga sig undan dess

uppmarksamhet i sina inre rum, der han

otvifvelaktigt gjorde sina betraktelser df-

ver den stumma, men begripliga censur

hans hjertlosa vidskepelse varit underkas-

tad. Nar fdljande dagen hvarken i hof-

fruntimrens uppsyn eller pa deras hufvud-

bonader syntes ringaste spar efter hvad

den foregaende dagen fdrelupit, aterfick

Konungen sin otvungna gladtighet, och

man tycktes a omse sidor hafva glomt
hvad som ett 6'gonblick stort den inbdr-

des harmonien. Men Gustaf III sjelf glomde

ganska sakert icke den skarpa laxa han
vid detta tillfalle erhallit; och aldrig blef

fraga om att fira hoga fodelsedagar med

nagon kongl. risbastu.

Anekdoten iir hemtad ur efterlem-

nade egenhandiga anteckningar af Hof-

marskalkinnan Jennings, fodd Friherrinna

Rosenhane.

Aterblick pa Svcnska folkets oden

under de trenne sista arhiui-

dradena.

I.

Det ar ingenting nytt, som jag kom-
mer att beratta for eder. J kannen fa-

derneslandets hafder lika val som jag,

och dock torden J icke utan intresse folja

mig pa en hastig vandring genom trenne

arhundraden af Sveriges historia. Det
finnes ting, hvilka ett sitt fosterland al-

skande folk aldrig kan hora for ofta, och

dertill heir utan tvifvel afven berattelsen

om huru en nation efter arhundradens

vexlande oden och betryck andtligen vun-

nit sin frihet.

Jubeldagen af Sveriges femtiariga med-

borgerliga frihet ar liingesedan fdrbi, men

ide'en,- som lag till grund for denna guda-
tjenst, skall fortlefva i folkets minne sa

lange Sveriges namn icke ar ntplanadt
ur historiens bocker. Och hvurfore ar

jag sa saker pa min sak? Aflagger icke

verldshistoriens brokigt lappadc mantel
blott allt for ofta vittnesbord om huru
folken bortsldsade sitt dyrbaraste gods
och trostade sig 6'fver dcss fdrlust! Nej!
det skall aldrig blifva Sveas ode, ty den
som forvarfvat detta gods under sa harda
lidanden och bittra fb'rsakelser som Sve-

riges folk, vet att vakta det med miss-

tanksamhetens Argusb'gon. Derfdre ar
ocksa Hveriges historia den liirorikaste.

Vi vilja i hastig flygt genomila den
ifran reformationens infdrande till grund-

liiggandet af rikets frihet genom 1809
ars man, for att derefter nogare skar-

skada denna tiderymds in- och utgangs-

punkt.
Hur Gustaf Wasas hjeltemod och fo~

sterlandiskiirlek aftvang Kristiern Sveri-

ges sjelfstandighet, hur ett tacksamt folk

nastan patrugade honom kronau, iir all-

om bekant; men mindre allmant kiinda

torde hans utomordentliga fdrtjenstepsom

reformator, organisator och statsekonom

vara, och det ar fran denna standpunkt
vi skola betrakta honom uti en foljande
artikel. Men hvilken om an aldrig sS

stor man ar fri fran fel? Gustaf Waea
delade tyvarr den mannens svaghet, om
hvilken sagan beriittar att han egde en

klenod, men tre sdner, som han alskade

lika mycket. At hvar och en af dem
utlofvade han klenoden. Mannen dog och

domaren tillerkande klenoden at den dyg-

digaste och adlaste. Men efter Gustafs

ddd lefde ingen sadan domare, som hade

kunnat skipa ratt emellan sd'nerna ooh

rikets klenod sdnderslets under brodertvi-

ster och inbdrdes krig. Det d'msesidiga

misstroendets sad skdt upp i full aring

och dess frukt blef brodermord.

Gustafs aldste son, Erik XIV, egde i

rikt matt privatmannens alskh'ga egen-

skaper, men var fdga danad till regent;

han upphdjde en flicka af lag bo'rd till

sin genial och svarmade med henne un-

der -sommarens ljumma, ljusa natter pa
Malarens klara vag;

-- men misstroen-

det mot brodern Johans iiregiriga planer

lemnade honom icke ro, och fangslad

maste Johan fdrsmakta pa Gripsholm,

tills samma dystra murar hvilka Johan



Ijckligt undkommit, omsldto den olyckli-

ge Erik, for hvikens svara lidanden bro-

dern Jolians fSrgift andtligen satte en

grans. Verldshistorien har icke att upp-
visa nagon tydligare bild af otyglade li-

delser, an denna brodertvist; men dfver

denne passionernas storm svafvade en lika

herrlig, rdrande ocli forsonande ande af

qvinlig karlek och uppoffring, som efter

bibelns ord Guds andc svafvade ofver

Tattnet. Men icke liinge skulle Kain

gladja sig at frukterna af Abels dod;

plagad af samvetsagg, sdkte Johan for-

giifves aflat och fd'rlatelse uti den ro-

merska kyrkans skofe. Han efterlemnade
riket i bedrofligt tiiistand. at sonen Sigis-

mund, hvilken, snart derpa vald till Po-
lens konung, afstod, ehuru ogerna, Sve-

riges krona till sin farbroder Carl.

Carl IX skref sina lagar med blod,
men - - underbar;; motsats! rattvisa

lagar, uti I'ommandc. firhundradens andc,
med den blodiga

'

griffeln af fdrsvunna
barbariska tider. Hvad Carl genom for-

kastb'ga medel efterstriifVat, bragte haus

eon, den hjeltemodigc och vise Gustaf II
Adolfs omfattande ande till mognad.
Medan (let i trangmal suckande pro-

testantiska Tyskland med hdga gladjerop
fdljde dcn'nordiskahjeltens segertag, dik-

terade den vise ur sina tyska standqvar-
ter forordningar for sitt alskade fader-

neslands valfard, och sorjde med lika sa

stor ifver for vetenskapcrnas och kon-
sternas utveckling. Han satt pa tronen
- derfdre aterfaller iifven pa honom re-

flexen af bans vans och "alter ego",
Axel Oxenstjernas, storhet. Men da Gu-
staf pa Liitzcns blodiga fait utandats sin

iidla sjal, styrde Oxenstjerna i Tyskland
<?nsam med kraftig hand sitt folks vack-
lande 6'den och afslot iirorikt den store

konungcns tidsalder,
Historiens ytliga la'sare och tanklosa

askadare ma betrakta det sasom en 6'dets

ironi, att i Sveriges annaler tronfoljarcn
sa ofta trampar sina stora fdretradares

ideer i stoftet och bortsldsar deras ger-

ningars frukter; vi deremot se der-

xiti blott fdrsynens finger, en uppma-
aing till folken att icke lata sina b'den

bero pa den styrandes goda vilja och
karakter allena; men att folkets karna

sjelf skall bilda den mur, mot hvilken
bade tronens och pobelns godtycklighet
vanmaktigt studsar tillbaka.

Dessa betraktelser finna, eom sagt;
ofta sin anvandning i svenska historien,
men ingenstades mera, an under den
mb'rka perioden, hvilken vi nu komma
att teckna, ty Gustaf Adolfs dotter, den

visserligen myndig forklarade, men dock

aldrig Iran riset vuxna Kristina, fdrstor-

de sa grundligt sin store faders vinnin-

gar, att man frestas tro att hon blott

yelat tjena sin faders storhet till folie.

Ofverallt sa'tter hon skenet i vasendets

stalle; vi igenkanna i alia hennes hand-

lingar tdrsten efter den qvinliga arfsyn-

dehs, fafdngans tillfredsstallelse, langtan
att lysa, trangtan att lata sitt rykte ut-

basunas i alia verldens andar. Sa blef

Sverige, hvarest hittills gammal nordisk

sed och enkelhet varit hemmastadda, snart

ett Eldorado for alia landers industririd-

dare och lycksokare, pa hvilka pa det

skamlosaste satt statsinkomsterna slo'sa-

des, och dessa gunstlingar visade sin

tacksamhet, i det de inforde till Sverige
yalsk yppighet och olatcr. Alia upplysta

statsmiin, alia iikta patrioter sago med
sorg och forskrackelse tidpunkten kom-
ma allt niirmare, da hennes regerings

glitterguld mastc falla i trasor; en Axel

Oxenstjernas och Pehr Brahes visa rad-

slag gafs pa baton, alia valmenande fore--

stallningar visades med han och fd'rakt

tillbaka.

Slutligen skulle dock forbUndelsens bin-

del falla iifven fran Kristinas dgon och

medvetandet om hennes egen oundvikliga
moraliska och statens ekonomtska bankrutt

kunde hon icke liingre do'lja for sig sjelf.

Genom sin tronafsagelse och styrelsens
6'fverlemnande till sin kusin, Gustaf Adolfs

systerson, Carl Gustaf (af huset Pfalz

Zweibriicken) ,
fdrsdkte hon valtra sin

skuld info'r historiens domstol- pa sin ef-

tertriidare. Fafangt fo'rsdk! Historien

iir den enda domaren, som aldrig kan
mutas !

Carl X Gustaf fattade regeringstdm-
marna med kraftig hand men en allt

for kort hjeltebana tillat honom tyva'rr

icke fullborda nagot af sina vidtutseende

framtidsplaner, sa att Sverige vid hans

dod anyo befann sig vid afgrundens bradd,

fran alia sidor instangdt af endast till

halften besegrade fiender. Hvad som lik-

val raddade riket for b'gonblicket, var

dessa Senders inbdrdes splittring och af-

undsjuka. Polen, Brandenburg, Danmark,



Holland och England tvietade om det

som de tyckte liitta bytet, och hollo

derigenom hvarandra i schack.

Under det Carl X:s ende son annu var

i sin spadaste barnaalder, tog, i foljd af

bans och rikets fd'rmyndares oenighet, en

anarki uti landets forvaltning dfverhand,

hvilkens allvarsamt hotande fdljder den

i ordets hela mening myndigvordne Carl

XI forekom. Anarkien var nu visserli-

gen undanrojd; men, som det alltid pliir

ga, intog det icke mindre forderiiiga en-

valdet dess stalle.

Vid Sveriges sodra granser hade lange
dess arffiende, Danmark, lurat och infdll

nu i landet" for att atervinna hvad det

tinder Carl Gustaf forlorat. Tidpunkten

tycktes i alia hanseenden vara , lyckligt

vald; den unge hjeltemodige konungen

parerade dock siaget och atervande som

segervinnare till Stockholm. Men langt
ifran att vilja med folkets blod och val-

maga betala dylika for detta pris allt for

dyrkopta lagrar, lemnade han den kri-

giska banan och attade for sig sjelf ett

heligt lofte, att endast tvungen till for-

svar gripa till vapen, och han hqll ord.

I stallet anvande han hela sin formaga
att upphjelpa rikets daliga finanser. Han
lyckades som envaldskanung ! Han
gick visserligen icke blodigt till viiga som
den nionde Carl, men likval icke mindre

grymt och valdsamt, och de sar, som
bans statshushallningsifver tillfogade, voro

ej mindre smartsamma. Hade Carl IX
brutit aristokratiens viixande ofVermod
med svardet, sa foredrog CarlXI den

fredligare vagen att ruinera adeln eko-

nomiskt.

Hvad Carls liberala och slosaktiga fore-

tradare hade bortskankt till rikets fo'r-

tjenta man och sina gunstlingar af egen-

domar, riintor och andra beloningar, blef

nu torklaradt ogiltigt och iudraget for

krouans riikning. Manga af rikets mag-
nater blefvo derigenom bragta tilltiggar-

stafven, och deribland afven konungens
egen farbroder (Carl Gustafs svager),
Kristinas f. d. gunstling, grefve Magnus
Gabriel De la Gardie.

Men icke blott hvad staten genom den

strange hushallaren Carl XI forvarfvat,

gick genom sonens, den till vansinne

oforvagne tolfte Carls krigmani forloradt.

Riket blef ocksa genom Carls afventyr-

liga Argonauttag till en sadan grad fdr-

sankt i elande, att verldshistorien knappt
kan uppvisa ett motstycke dertill uti be-

segrade och underkufvade nationers oden.

Men hLir visade sig tillika svenska fol-

kets forsakelse- och uppoffringsmod uti

sin mest lysande dager. Likaval iir

Carl' XII annu tills denna stund svenska

folkets dyrkade Heros, och icke ens ry-

xell torde forma att afkliida honom den

gloria, med hvilken folktron bar omgifvit

honom. Om den fiendtliga eller forra-

diska kulan, som dodade honom vid Fre-

drikshall, afskar bans mojliga atervan-

dande till fornuft eller bans vidare fram-

gang pa den betradda farliga banan,

maste forblifva oafgjordt.

Nu, sedan Carl XII aflidit utan brost-

arfvingar, tycktes det gynnsammaste 6'gon-

blicket hafva varit inne, att inforanatio-

nens frihet efter folkets mangariga lidan-

den under konungarnas envalde; men,

fafangt hopp! man.kom blott ur askan i

elden; -- konungens despotism b'fvergick

pa en mangd smdkonungar, en oligarki,

som forradde och salde fosterlandets in-

tressen till Eyssland och Frankrike, och

dock kallade sig "par esprit de contra-

diction" Patrioter, och efterverlden be-

tecknade deras epok med det granna
namnet u

frihetstiden
"

.

Tronfoljden efter Carl XILs dod hade

vagt emellan bans aldre systers manlige

descendenter och den yngre med prinsen

Fredrik af . Hessen-Cassel gifta system
Ulrica Eleonora.

Den senare, for kronans pris beredd

till hvarje offer, segrade. Hon afsvor uti

ett herrsklystet och egennyttigt adels-

partis bander det verkliga konungsliga

valdet och bibeholl endast kronans pre-

rogativer sa langt de anga det yttre

barnsliga pralet, apanager och underteck-

nandet af det herrskande partiets beslut.

Men icke ftog dermed, konungadomet bar

i bennes person ocksa erfarit den,forod-

mjukelsen, att hon endast erkandes^
till

void drottning, icke till btra'ttigad arf^a-

gerska till tronen. Afven hennes gemal,

medregent och eftertradare, Fredrik I,

en epikure och ett vlirdigt &idostycke till

sin samtida Ludvig XV af Frankrike,

var glad att slippa regeringens borda och

regentens pligter. Men sa passif ocksa

den omkliga rolen varit, som dessa bada

kungliga makar spelat, sa liar dock denna

passivitet
i ett fall tryckt en outplanlig



skamfliick pa. deras minne. Mangen torde

gissa att vi meiia dct holsteinska ge-

heimeradet Gortz's afriittning; men man-

gen torde ocksa med oss betvifla Ulrika

Eleonoras passivitet uti detta justismord;

ty Gdrtz foil icke blott till last att han

for troget tjent sin konungslige van Carl

XII under dess lifstid; han hade ocksa

ofter hans ddd if'rigt arbetat att upphdja
den af Carl designerade tronfoljaren (hans

systerson) till svenska kronan.

Naturligtvis maste dot ligga uti oligar-

kernas intresse att gifva den (endast med
oakta barn valsignade) Fredrik en efter-

tradare, som var en lika fullkomlig nolla

och oligarkernas intressen lika sa litet

hotande personlighet, som Fredrik sjelf.

Och medgifva maste man att valet icke

kunde falla pa en detta andamal mera

motsvarande furste an den svage Adolf

Fredrik, hertig af Holstein-Gottorp ;
lik-

Tiil hade oligarkerna gjort upp sin tak-

ning utan viird; de hade gldmt att det

s. k. svagqre konet i verkligfheten ofta

iir det starkare och otvifvelaktigt tillhor-

de Adolf Fredriks genial, Lovisa Ulrika

{Fredrik den, Stores syster) det senate.

Stackars man ! beklagansvarda maka ! Oxt
och Pegas duga icke att gemensamt dra-

.ga plogen!' Lovisa Ulrika blef naturligt-

vis sin frediilskande mans huskors; men
i trots af alia hennes anstrangningar lyc-

kiides det henne dock blott for momanger
att besegra hans naturliga apati, Hon sjelf,

klokj intrigant, herrsklysten, iilskande

konst, vetenskaper och prakt, blef snart

sjalen uti en sammansvarjning, som hade
till a'n&amal att omkullstdrta fdrfattnin-

gen for att utvidga konungens inskrankta

niakt ; blott med mb'da kunde Adolf Fre-

drik fdrmas att lana dessa planer sitt

beskydd; planerna strandade och den icke

raindre milde an fege konungen maste er-

fara smartan, den stolta, pockande drott-

ningen forbdmjukelsen att se sina anlian-

gare, och deribland grefvarne Brahe och

Horn, bestiga schavotten.

Men huru teckna uti fa och markanta

drag delta konungapars son och efter-

tradare? Gustaf IILs trogne biograf skall

alltid (som en ryktbar fb'rfattare anmiir-

ker) likna en dalig romanfbrfattare, hvil-

ken later sin hjelte pa hvarje tredje sida

falla ur rolen. Liksom en pirat hissar han
efter tid och omstiindigheter alia mojliga

flaggor, men sallan eller aldrig den akta.

Gustaf var hufvudsakligast sin modors
son; men bakslugare, segare och annu
storre hycklare, enar han egde stbrre

sjelfb&herrskning.
Med honom kom logncn pa tronen

det mcnskliga lifvet betraktades af Gu-
staf blott som en karneval, hvaruti
han behagade forsoka sig i alia mojliga
roler. Demia lattsinniga uppfattning af
det djupt allvarsamma och betydelsefulla
blef hans och folkets olycka,

Fran borjan tycktes blott den tenast

vahnlja och kiirlek till folket leda ho-
nom. Genom 1772 ars skickligt utfbrda

statskupp stortade Kan den oligarkiska

fdrfattningen och proklamerade sig sjelf
sasom "statens forste medborgare" .

Skulle den nu af honom gifna konsti-

tutionella forfattningen nagonsin hafva
varit hans allvar, sa maste den dock
snart gifva vika for hans absolutiske

lystnad, hvilken icke utan ha'ftig strid

mot de under tiden till vcrkliga patriotet
vordna oligarkerna anyo ledde till despo-
tism. Gustaf var af en hiinfbrande

alskvardhet, och man maste taga sin upp-
gift ganska allvarsamt for att kunna mot-
sta denna fdrtrolhiing.

Till hans fiender af sarad fafauga, be-

dragen aregirighet och patriotiskt tanke-

siitt, horde hans mdrdare,, Ankarstrdm,
Ribbing och Horn.

Ur folkets hjertan Ijod ett fasans skri

ofver gerningen och forbannelseus 6'fvet

mdrdarna genom Sveriges landamaren,
Gustafs liittsinne, svagheter, laster och
brott voro snart glo'mda, brott 'mot sed-

ligheten, mot. all gudomlig och mensklig
riitt, mynt- och namnfdrfalskning, flnan-

sernas ruin genom oerhdrd lyx, folkets

fattigdom, sinlighetens smuts, med hvil-

ken han icke litet bidrog till nationens

demoralisation, allt, allt var gldindt !

endast snittet Gustaf qvarlefde i folkets

minne. , Nu drefs riktigt afgudcri med
den aflidne alskviirdaste af konungarna
och sasom fdrsoningsoffer hembars at

hans son och eftertradare, Gustaf IV,

frivilligt de kronans farliga prerogativer,
hvilka fadren aldrig obestridda egt. Icke

underligt da att tron pa egen ofelbarhet

slagit djupa rotter hos den af naturen

styfmoderligt begafvade, andefattige, egen-

sinnige och obdjlige fjerde Gustaf. Gu-

staf III hade under sin sista lifstid htin-

gifvit sig at det chimeriska hoppet att



ateruppratta Bourbonernas tron i spetsen
for en koalition af Europas furstar

och dctta fast han till evidens hade kun-
uat inse sin oduglighet sasom harfdrare uti

finska kriget hos sonen urartade denne
chimcre till Mani bans hat mot Napo-
leon kiinde inga griinsor och fdrsmadde

hvarjc klokhetens tiickelse och redan
hade Napoleon och Alexander af Ryss-
land, i fdljd af hans omedgdrlighet, som

gjorde honom omdjlig t. o. m. for hans egna
bundsfdrvandter, i Erfurt beslutit hans

afsattniug och Sveriges delning, danagra
behjertade patriotcr genom Gustafs till-

fangatagande parerade det hotande slaget.

Traditionen berattar kuriosa omstan-

dighetor rdrande Gustafs tronafsagelse.
Denne legitimitetens Don Quixote tyckte

gig sasom konung af Guds ndde icke kun-

na inga pa tronafsjigelsen och fdrklarade

sig hcldre vilja lida doden och detta

fast folket hyste ganska stort och ratt-

vist tvifvel om denne konungs egen legi-

timitet. Edrst sedan hans egen moder
bekraftat dessa tvifvel och intygat att

han icke var GustafllLs son, sveko hans
kraftor och han undertecknade frivilligt

och Tinder framstdrtande tarar afsiigelse-

akten.

En ny, fast icke molnfri frihetens mor-

gonrocliuul bdrjade nu gry pa Sveriges
himmel.

Den skyndsamhet uti den nya lagstift-

ningens grundlaggning, soin omstandig-
heterna krafde, vallade dess stora brister

och bibehallandet af statsmaschinens me-

delaldriga skick och trdghet; men man
ta'nktc: "En fagel i handen iir battre tin

tio i skogen, och hafva vi blott den ena

(tryckfriheten) ; nog lockar han de andra !

"

Men val hafva vi iinnu den ena fageln
i behall -- dock, de andra hafva se-

dan 50 ar forblifvit i ekogen!

Epigrammer.
1. Det farligaste djuret.

"Hvad ar det farligaste djur uti naturen?"
Sa fragade en kung en vitter man -

"Bland vilddjur heter det "tyran"
"Och "

smickrarc'" ibland de tama djuren!''

Hnmoristi^kt Allehanda.

i.

En sailsam kur

(berattad af en i Paris vistande landsman).

Under de fdrsta veckorna af mitt vi-

stande i Paris, kom jag handelsevis att
bo i ett litet trefligt bus pa sb'dra an-
dan af boulevard Bourdon. Jag hade
utsigten diver Arsenal-kanalen och en del
af Mazas-torget, kandt for det stora dera

uppfdrda cellfangelset. Eran Arsenale-
katialen till gatan de la Contrescarpe ga
tva sma kanaler, vid hvilka tviitterskorna

under skratt och sang plaga forratta sitt

arbete. Mitt viirdfolk var ett ungt, ny-
gii't par, hvars hela familj bestod af en

liten, fyra manader gammal rosenkindad

gosse, bade t'adrens och den vackra nao-

drens afgud.
Herr Bernard dett i var den unge

akta mannens namn - - var employe i

Einansministeren och den lilla frun dot-

ter till en hederlig kryddkramere fran

jl/ar-ow-ip-arterct. Hennes hemgift hado
bestatt i ett pur tusen francs ariig ra'nta,

och pa detta satt lefde de begge unga
menmskorna med en arh'g inkomst af 3
till 4000 francs ganska lyckligt och be-

qvamt. Ty sa vacker den unga frun an

var, stdrdes deras aktenskap dock aldrig
af dessa scener, som inom manga pariser-

familjer bora till ordningen lor dagen,
tills man slutligen dmsesidigt "arrange-
rat- sig, hvilket betyder sa mycket som
att man gifvit hvarandra tillstand att

handla och lefva efter behag. Men man
ka'nner all sallhets fdrganglighet och alia

Asmodei frestelser!

Bernard samniantriiffade en dag med

nagra ungdomsviinner, som tillhorde en
a cafeet Bercy organiserad klubb. Desse
dfvertalade hojiom att dfvervara en sam-

mankomst, pa hvilken det dracks mycket
Haut Sauterne och der det spelades do-

mino, i hvilket fdrskrackligt trakiga spel
fransoserna synas sdka en ersiittning for

manga andra fdrbjudna tidsfdrdrif.

En ungkarlsklubb iir en mycket farlig

klippa for en akta man; minnen och va-

nor dyka har anyo upp, och viirdshus-

lifvets fdrledande inflytande gdr sig pa

nytt giillande; ocksa drdjde det icke lange
innan cafe' Bercy blef det hem, dit Ber-



nard flyktade, sa fort bans arbete a byran
var slut.

Amelie, don unga frun, var otrostlig

ofver sin mans forandring, ty icke nog
att ban ,tillbringade alia aftnar utom bus,

hiindo dct flera ganger i veckan att ban

kom ruBig bom.

Mitt rum var endast mod en tunn viigg

skildt fran det unga parete sangkammare ;

jag kom salcdes ofta i tillfulle att blifva

Uiorare af moralpredikningar, som i salt-

aktighet och uttryckens kraft godt kunde

miita sig nied Bossuets.

Mon consuetudo est altera natura,

som latinaren sager. Hos Bernard hade

kail arlifvet redan blifvit for mycket an-

dra naturen, att bans hustrus forestall -

ningar skulle kunna aterfora honom till

ett ordentligare lefnadssatt: ban var dof

for hennes oro.

En afton i October manad kom Ber-

nard ater vid elfvatiden hem fran cafe

Bercy. Jag var a'nnu vaken och horde

bur ban intradde i rummet, gnolande pa
en munter visa.

- God afton, min van, sade ban,

fdrgafves forsokande att gora sin hall-

ning saker.

Den unga frun svarade ingenting, tyd-

b'gt kampade hon med ett fast beslut.

Andtligen hade hon dock aterhemtat sig

sa mycket att hon kunde tala, ocb fat-

tande sin druckne mans hand, forde hon

honom fram till den lille Gustafs vagga
och sade med en beslutsambet, som kom

mig att bafva :

Hor pa bvad jag nu bar att saga

dig, Bernard: det lefnadssatt, som du
sedan nagra manader for, ruinerar oss

och dodar var och vart barns lycka. Men
det ar en langsam, qvalfull dod, jag vill

icke lida dessa dagliga marter, derfore

svar jag att nasta gang du kommer hem
i det tillstand, hvari du nu befinner dig,

skall jag storta mig, jemte mitt barn, i

kanalen!

Vid denna hotelse greps jag af en darr-

ning, ty jag kiinde den unga fruns energi
och Bernards oforlatliga svaghet. Hustruns

ord matte dock ha gjort ett visst intryck

pa honom, ty ban lofvade att battra-sig,

och de tva fb'ljande dagarna gick ocksa

allt fortraffligt. Bernard kom direkt hem,
da ban lemnade byran, och lyckan syn-
tes ater ha flyttat in i det lilla huset

vid boulevard Bourdon.

Men bin onde slapper ej sa la'tt sitt rof.

Den tredje aftonen moter Bernard, da

ban kom ifran byran, nagra af dryokes-
klubbens ledamoter, som drogo honom
med sig, och efter att ha tillbringat en

god del af natten med dessa vildbjernor
kom ban hem mera ofverlastad an na-

gonsin.
Den unga frun sade ingenting vid bans

intrade i rummet; tyst satte hon Ijussta-

kan, som hon hallit i handen, pa bordet

ocb gick innan den bestortc mannen an-

nu Imnnit framstamma ett ord fram till

vaggan och ilade sedan snabbt som fo-

gehi utfor ti-appan med barnet i sina ar-

mar. Den olycklige Bernard utstotte ett

genomtrangande skri och rusade efter

henne. Men hon hade ett sa betydligt

forsprang, att ban ej aiikom till kanalen

forran i samma ogonblick soin hon kasta-

de barnet i vattnet; men knappt hade

hon gjort det, innan hon rusade hemat,

tydligt gripen af fasa ofver sin forfa'rliga

gerning. Det var i October manad och

redan ganska kallt, men Bernard stdrtade

sig dock utan en sekunds tvekan i vatt-

net, fattade tag i den lilla, som af sina

vida nattklader hindrats fran att sjunka,

ocb simmade med honom i land, der ban
darrande af kold och gliidje ville trycka
en kyss pa det riiddade barnets mun;
men plotsligt ryggade ban forskrackt till-

baka. I stallet for barnets rosenlappar
hade ban mott nosen pa deras gamla

katt, som, inlindad i den lille Gustafs

klader, genom ett gladt jamande tackade

sin bestorte husbonde for sin raddning
ur det kalla badet.

Ofver denna till komedi forvandlade

tragedies vidare gang tiger jag, som la-

saren la'tt kan tanka sig den sjelf; nog
af, Bernard blef derefter den solidaste

akta man och Amelie den lyckligaste

hustru. Hon kom aldrig mera i tillfalle

att klaga ofver sin mans sena hemkomst

om,aftnarna. Han var kurerad.

Minncsblad.

i.

Menniskoslagtet liknar en stor verk-

stad. Uti en sadan aro manga arbetare

syssclsatta under en mastares uppsigt.

Hvar oeh en af dessa arbetare bar sitt

uppdrag sig anvisadt. Den ena verkstal-



ler forberedande arbeten at den andra,
ombildar den raa materien till en bojli-

gare och mer anvandbar. En annan fdr-

a'dlar ocli fullkomnar densamma annu mer,
tilldess hon iir passande som en del i ett

skb'iit eller nyttigt belt, bvilket da fram-

stiilles tor verlden att beskadas.

Pa samma satt bar den gudoraliga for-

synen anvisat bvarje nation dess bestam-

da rum inom menskligheten. Den fo're-

gaende verkstaller ett forberedande ar-

betc till den eftertoljandes fromma, okun-

nig derom, att hon ar ett verktyg for

det bela. Hvarje nation tror visserligen

gerna, att hon uppnatt det ho'gsta; men
icke desto mindre ar lion blott en lank

i det stora hela i mensklighetens oiind-

liga kedja, Pa det rorelsen framat icke

matte afstadna, uppyacker Forsynen tid

efter annan utomordentliga andar. Dessa
hafva det forflutna klart tor sig; de be-

gagna de andliga medlen for nagonting
biittre och fora det hela alltjemt niirmare

till dess bestammelse. Och pa detta eiitt

arbeta individuela menniskor likasom in-

dividuela nationer oupphdrligt for en men-

niskoslagtets hogre mognadv for Guds rike.

Ar Enropa ofverbefolkadU

Saphir yttrade pa en af sina humori-

stiska fdrelasningar : Det sages att Euro-

pa ar sa d'fverfullt med menniskor att

utvandringai\ maste ega rum. Galenska-

per! Om Europa ar ofverbefolkadt, hvar-

tore sta da koncertsalarna och theatrarna

tomma? Gar man forbi en skriiddarebutik

fattas menniskor i alia de upphangda roc-

karne och tittar man in hos en modekra-
merska fattas hufvuden till alia de ex-

ponerade hattarna! Fragar man en la'-

kare, fattas det honom patienter; fragar
man vardshusvardarne, fattas dem kun-

der, och fragar man egarne af sorgmaga-
siner, fattas dem dode ! Tidningarne sakna

prenumeranter, flickorna friare och fru-

arna of'ta sina man. Hur kan da Europa
vara ofverbefolkadt

Prisgata.

ket ondt har i verlden; likval ar jag ett behof for-

menniskoslagtet och alia stainma ofverens i att jag
smakar godt. Ofta sager man om mig att nagot

ligger pS mig som dock icke ligger der; men jag
sje.lf ar en borda, men for manga tyvarr, iifven

ett tidsfordrif! Ofta talar man om mig i flu~

ralis, afven da jag blott finnes i Sinyularis.

Sa ofta jag plar ljuga, iir jag dock i visst fall

den rattvisaste, striingaste domare soni aldrig kan
mutas.

Har du nu gissat ratt pa mig, sa aterstar dock

for dig att visa det, i det du genom omflyttuiug,

flerdubbling och uteslutande af mina bokstiifver

efter behag (Logogrif) bildar 33 ord, af hvilka be-

tyda eller beteckua 1 & 2 hvardera en handling,
hvartill tdnderna i 3, 4, hvardera en dylik, hvartill

hdnderna begagnas. 5. En for manga behaglig, for

andra obehaglig rorelse. 6. Ett idislande djur.
7. En socken i Sverige. 8 & 9. Tvenne qvinno-
aamn. 10. Ett bibliskt namu (skrifves emellant
afven med ett h.) I). En egenskap som aldrig
finnes hos alclre qvinuor. 12. Nagot som blott en.

qvinna, som icke vistas i Sverige, kan vara. 13.

Om du lagger till en stad i Algerien en apa.
14. Ett karl. 15. Nagot som aldrig den afund-

sjuke go'r andra om det ar fraga om godt 16.

Nagot som kans obehagligt liist fran hoger till

venster och tvartom. 17. En turkisk befiilhaf-

Tare. 18. Stiekande smiirta och hat. 19. Fo'ror-

saka smiirta. 20. Ett grasslag. 21. Eit mineral.

22. Blodsforvandt (friimmande ord). 23 Skal pil

hveteblomnian. 24 Presens. 25. Infinifif. 26,

Grala. 27. Nagot som emellanat tjenar att be-

teckna aldern. 28 & 29. Eu egenskap som Ko-

nungen af Danrnark eyer och en aunan sorn han

icke eger. 30 Blasa. 31. Nagot som du onskar

att du vid prisutdelningen ej matte blifva. 32.

Ofta nagot Superlatift ihufvudsakligast i samman-

sattuing med Adjektiver), och andtligen, 33. nagot
som icke kan vara omnainndt i det foregSende*

(Ordlekl.

Pris: 50 R:dr Rimt.

Obs. De som onska deltaga uti taflan oru detti\

pris bora insiiuda en till ilia ddar nojaktigt for--

Idarande upplosning!

Jag harstammar med min matmoder ifran Asien;
ILCQ Iterfmiies dock i hela verlden;
Mnn sager val ofta om mig att jag ar dak

och neka kan jag icke att jog astadkommit noyc-

For att bespara vara prenumeranter onodign

portoutyifter och pa samma gang lemna dem till-

rcicklig tid till gissniny, emottagas losningar till

alia uti N:o 1 8 bfjintliga prisvppgifter till d. Jo-

Mars d. a. hos undertecknad, hvareAt afven d. 25

a. m. lottning om pi-iterna emellan de ingangna rik-

tiga losningarne egtr rum och hvartill vara prenu-
meranter inbjudas. Pa samma stdlle kunna vin-

sterna afhemtas. Forteckniny pa alia dem som

riktigt lost prisuppgiften samt lottningens resultat

meddelas genom extrablad ,som utkommer d. 1

April d. a.

Eipeditionen af Konversationslexikon

Stockholm: Trangsund N-.o 8.

Alia aftryck ur denna tidskrift fiirbjudas.

STOCKHOLM, HOKBERGSKA BOKTRVCKKRIET, 1859.



J6 2, NYTT 1860.

LOIlACMIGMIl,
Utkommer minst 4 ganger i mauaden. Piennmerationspris^fOr^hcisTargangen 3 R:dr R:mt

ellcr 25 Ore i manadon.

Rrjsariiiiiaiis dotter.

Ett bidrag till ryska historians mysterier.

l)a Elisabeth af Eyssland, Peter den

Stores dotter den 29:de December 1761

(5:te Januari 1762) ailed, visade ett so'r-

jande folk sin vdrdnad for hennes minne

genom att kalla henne "Den Goda." Sa-

som oformald hade hon redan 20 ar fb'rut

utnamnt sin systerson Peter till efter-

tradare. Hon hade likval egt en na-

turlig dotter, hvars tillvaro var allmant

bekant, fastan hennes vistelseort blott

var kand af nagra fa fortrogna. Barnet

uppfostrades afskiljdt fran verlden och

var troligtvis af den njutningslystna, do-

ende kejsarinnan langesedan glo'mdt, ty

ingen testamentarisk anordning hantydde
efter hennes db'd pa nagon omtanka for

den unga flickans vard och framtid.

Det kejserliga barnets vistelseort hade
handelsevis blifvit upptackt af polske fur-

sten Eadziwill, som i sin aregirighet am-
nade vinna ryska kronan. Han uppgjorde

nemligen planen att inga aktenskap med
den unga prinsessan, for att, stodd pa
dennas ansprak pa ryska thronen, svinga

sig sjelfupp pa densamma. Hans djerfva

afsigter tycktes gynnade af oroligheterna
efter Elisabeths dod och aftvedragten emel-

hennes eftertradare och dennes gemal
Catharina. Drifven af sin hersklystnad
och maktig genom. sina lysande egenska-

per triumferade slutligen denna intriganta

qvinna dfver den olycklige kejsaren.

Peter den Tredjes tragiska slut okade

snart antalet af de missnojda. En del af

dessa saknade honom, under hvars rege-

ring de hade trott sig kunna sjelfva re-

gera, samt voro nu utsatta for Catharinas

hiimnd och hennes gunstlingars hogmod.
Andra saknade Elisabeth, hvars slut kom-
mit for manga sa ovantadt, att det gaf

anledning till atskilliga gissningar. Sa-

ledes tycktes allt forena sig att gynna
den polske magnatens djerfva planer. Han
betraktade redan ryska kronan sasom sin

egendom, den han tyckte sig hafva sa

godt som i ha'nderna, blott han formalde

sig med den unga prinsessan, och frarn-

stallde henne infor folket, sasom rattmatig

egarinna till thronen. Att hans plan just
icke var outforbar, bevisas bast af den
rol Pugatschew elfva ar derefter spelade.
jSTar denne, blott en ryxtbar rebell,

kunde komma den stolta Catharina att

darra pa sin genom djerfhet och ofor-

skrackthet erofrade thron, hvad skulle

da icke varit mojligt for en Eadziwill,
om han upptradt infor ryska folket sa-

som Peter den Stores dotterdotters gemal,

isynnerhet som hennes moder i lifstiden

for sina valgerningar och sin arofulla

regering nastan afgudades i hela Eyssland.
Elisabeths dotter hade knappt uppnatt

sitt tolfte ar, da furst Eadziwill borjade
verkstalla sin plan. Han tog henne i

hemlighet fran hennes vardare samt forde

henne till Eom, der begge vistades de

foljande aren. Catharina som snart kom
underfund med Eadziwills machinationer

att storta henne, lade beslag pa hans

gods i Polen, for att tillintetgora hans

planer. Forga'fves kampade Eadziwills

ihardighet mot Catharinas dfvermakt. Han
maste smaningom fdrvandla till penningar
de juveler och dyrbarheter, som han eljest

a'mnat anvanda till anhangares anskaf-

fande at sin myndKng (sasom han nu-

mera kallade prinsessan). Utblottad och

utan nagra hjelpkallor i frammande land,

sag sig Eadziwill slutligen nd'dsakad att

spela den angerfulle och ingick pa en

forlikning med Catharina, tillfdlje hvaraf

han skulle aterkomma i besittning af sina

gods, sasnart han lemnat Eom och sin

myndling. Dennas ekonomiska omstan-

digheter voro redan temligen torftiga.

Hennes hela omgifning utgjordes af ett
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t'runtimmer, som visserligen hade nanm
af guvernant, men i sjelfva verket blott

var en piga, hvars sysslor hon dessutom

nu maste skota. Denna qvinna var lik-

val en trogen tjenare at prinsessan, hvil-

ken hon gerna ville rycka ur de torftiga

omstandigheterna som maste kannas sa

mycket mera tryckande, som man redan

gjort henne de mest lysande fdrespeglin-

gar om en snar thronbestigning.

Under tiden var ryska hofvet allvar-

samt bekymradt. Radziwill hade visser-

ligen begifvit sig fran Rom, men hvad

hindrade honom att anyo hopknyta den

afslitna intrigtraden genom andra perso-

ner? Kunde icke en annan begagna sig

af denna ovalkomna prinsessas tillvaro,

for att utkasta nya planer, hvilka kanske

icke skulle blifvit sa latta att tillintetgdra ?

Kortligen, det fanns skill tillrackligt att

aflagsna den unga flickan fran Rom och

Iran frammande machinationers omrade ;

men som man icke ville ga oppet till

va'ga, sokte man locka prinsessan i en

snara, som hon var alltfdr oerfaren att

kunna fdrutse, och man begagnade sig

till detta andamal af en man, hvilken

utanundantag dfvertog alia roler, savida

han dervid hade fdrdel.

Denne man historien namner icke

hans namn skaffade sig, kladd i rysk

officersuniform, intrade uti czar Peters

dotterdot*,ers anspraksldsa boning.
'

Ge-

nom en masterlig fdrmaga att fdrstalla

sig lyckades han tillvinna sig de begge
nodstallda fruntimrens fdrtroende. Un-

der betygande af sitt deltagande for den

unga flickan erbjod han henne sina tjen-

ster, sin kredit; bedragen af framlingens
hala ord antogo de med tacksamhet hans

bistand. Ofverfldd tradde nu i torftig-

hetens stalle och ett obegransadt fdrtro-

ende blef den ryske agentens beldning.
Prinsessan och hennes guvernant betrak-

tade honom som en skyddsengel, hvilken

himlen skickat dem i den yttersta nd'den.

Knappt hade Catharinas agent dfver-

tygat sig om att hans offer icke hyste
en skugga af misstanke, fdrran han ryckte
narmare sitt mal ; han meddelade prin-
sessan att grefve Alexis Orlow skickat

honom fdrut sasom sitt hemliga siinde-

bud, pa det han skulle riidda dottren till

den af grefven tillbedda kejsarinnan Eli-

s
s

beth ur en belagenhet, for hvilken hon

ej var skapad, men att afven han, grefve

Orlow, ingenting ho'gre onskade kn att

upphdja henne pa thronen, da hon, lik-

som hennes ofdrgatliga moder, skulle gora
en stor nations lycka. For att qvafva
de narmaste betankligheterna i deras fro,

tillade han att hans herre vore oeuse

med Catharina, emedan han icke langre
kunnat fdrdraga att se sina kanda fdr-

tjenster beldnade med otack: nu sokte

han ett tillfalle att utdfva vederga'Uning,
och bland alia medel, som stodo honom
till buds, funnes intet, hvilket vore sa

iidelt och med hans pligter sa dfver-

ensstammande som aterinsattande af en

rattmatig arfvinge pa ryska thronen.

For att emellertid uppna detta mal,
skulle tor prinsessan intet annat vara

'dfrigt an att obetingadt anfdrtro sig at

grefven, och, tillade agenten i den mest

installsamma ton, detta kunde icke ske

sakrare an om hon fdrenade sig med

grefven genom aktenskapets band och

fd'ljde denne till Ryssland, der under

tiden allt skulle fdrberedas att genom en

revolution stdta Catharina fran thronen.

Hvad fd'rmar oerfarenheten utratta mot
si! fina ranker? Agentens alia fdrslager
blefvo med tacksamhet antagna; utsigten
till en krona, hvilken sa ofta blandat och

bedragit mera dfvade dgon, vinkade pa
sa fdrfdriskt niira hall, att hon icke sag
annat an dess stralglans; den djupa af-

grunden emellan henne och det djerfva
fdrehafvandet sag hon icke.

Prinsessans sallskapsfruntimmer lat lika

latt bedraga sig, ja, det var just hon,

som mest bidrog att paskynda fdretagets

olyckliga utgang derigenom att hon upp-

fyllde sin herrskarinnas hufvud och hjerta

med en mangd romantiska griller, mot

hvilka insigtsfulla och valmenande mans

varningar och rad voro fruktldsa.

Under dessa idrberedelser fdrgingo na-

gra veckor: nu iindtligen ansag grefve
Orlow tiden vara inne att i egen person

upptrada pa skadeplatsen for detta drama.

En skdn man i sina basta ar kunde icke

annat tin gora ett gynnsamt intryck. De

skarpsynta mannernas varningar blefvo

alltmera entragna, alltmera ifriga deras

bemo'danden att rycka offret for enlistig

intrig ur dess fdrfdrares vald. Fdrgiifves

skildrade de den utma'rkta ynnest, i hvil-

'ken Orlow stod hos kejsarinnan; de om-

namnde bevisen pa hans tillgifvenhet ,

som stodo i den mest skarande motsats
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till bans machinationer; fdrgafves be-

ekrefvo do och kanskc icke utan df-

verdrift bans samvetsldsa karakter.

Orlow, som icke iimnade lata sitt byte

undga sig, uppbjdd hela sin valtalighet,

for att fa'sta prinsessan alltmera intimare

vid sig, men fdrsmadde det oaktadt icke

att omgifva henne med spioner, hvilka

genast underrattade bonom om de an-

Btrangningar man gjorde att motarbeta

honom. Han insag genast, att endast

iirelystnad icke vore en tillrackligt palit-

lig driffjeder att utplana ett ofdrdelaktigt

intryck, och utan att sliippa sitt mal ur

sigte riktade ban nu sina batterier mot

den unga damens bjerta. Den erfarne

hofmannen visste blott alltfor val att

karleken viifver en eldja, sa tat, att ban

bakom densamma kunde operera obekym-
rad for upptackt. Ofvad i fdrfdrings-

konsten, spelade ban rolen af en passio-

nerad alskare. Genom yttre tecken af

den djupaste vdrdnad sdkte ban ihardigt

att insmyga sig i bennes hjerta och att

fdrstdra bvarje spar till misstanke.

Det nedriga anslaget blef icke utan

det dnskade resultatet. I en alder af

sexton ar ar fdrnuftet blott sa'llan moget,
och vid den aldern fragar man hjertat

om r&d. Den unga damen sag vid sina

fdtter en alskare, bvilken egde allt som
kunde fdrvirra hufvudet pa en flicka, och

som dfverhopade henne med bedyranden
om sin uppriktighet ;

hvem vill fdrddma

henne, om hon trodde honom? Fdrtjust
b'fver sin knappt anade lycka, dfverlem-

nade hon sig belt och ballet at sina bd-

jelser och blundade for allt som kunnat

dppna hennes dgon.
Orlow var icke blind for sin seger och

visste att begagna den. Genom sitt fd'r-

slag att prinsessan tillika med sitt hjerta
a'fven skulle gifva honom sin hand, fdr-

siikrade ban sig fullkomligt om Elisabeths

latt bedarade dotter.

Sa arelysten iin Radziwill var, egde
ban likviil strang riittskaffenhet, och langt
ifran att till sin fdrdel hafva lemnat sin

myndlings sjal utan kultur, hade ban
tvertom ingenting fdrsummat for att bi-

bringa henne en god uppfostran, och

prinsessan ville saledes medelst enlaglig

fdrening vara betryggad mot sin alskares

alia mdjliga afsigter. I sig sjelft var ett

s&dant beslut mycket riktigt, men med
en man, for hvilken ingenting var heligt,

i hvars brdst intet menskligt hjerta slog,

var detta beslut dock fdrhastadt.

Den olyckliga fdrmiilningen verkstall-

des, om eljest ett bedrageri, dervid prest,

notarie och vittnen endast voro fdrkladda

medbjelpare, fb'rtjenar detta heliga namn.

Derefter fdrfld't icke lang tid innan

Orlow lat sin unga maka fdrsta, att Pisa

vore en ojemfdrligt angeniimare vistelseort

an Rom; der skulle de mindre an i den

kristna verldens hufvudstad vara utsatta

for att observeras af de europeiska mak-

ternas gesandter, der skulle de lugnt
kunna afvakta den tidpunkt, da hennes

ode, med hvilket numera afven bans var

fdrknippadt, skulle utveckla sig. Ingen

motsagelse, ej ens ett inkast kom d'fver

den unga fruns lappar; taligt som ett

lam fdljde slagt^offret.

De anlande till Pisa, der de funiio i

ordning at sig ett rymb'gt, praktigt ut-

styrdt hotell. Ehuru alia bemdtte gref-

vinnan med fdrekommande artighet, ehuru

hon behandlades med all upptanklig akt-

ning, sa doldes dock slafkedjorna bakom
blomstren. Utan att hon hade en aning

derom, var hon redan en fange, som blott

i sallskap med sin fdrmenta gemal eller

med dess uttryckliga tillatelse ficklemna

hemmet. Sin loge pa theatern besdkte

hon aldrig utan att vara atfdljd af sin

svit, och under skadespelet observerades

hon pa passande afstand af sju utposte-
rade spioner.

Nagon tid derefter ankrade ryska flot-

tan framfb'r Livorno. Den kommendera-

des af amiral Gluck, engelsman till bd'r-

den. Underrattelsen derom kom till Pisa ;

Orlow meddelade prinsessan densamma,
i det ban tillika beskref med lifliga far-

ger de ryska fartygens storlek och prakt.
Detta va'ckte den unga fruns nyfikenhet,
och den alskviirde maken fdreslog henne

en lustresa till det nagra fa mil afliigsna

Livorno, der de tillika med flottan ville

taga i dgnasigte staden och hamnen, som
ban sa enthusiastiskt beskrifvit.

Prinsessan var fdrtjust dfver det fd're-

staende lustpartiet, likasom dfver sin ma-

kes artighet; hon tackade honom i sa

hjertliga uttryck, att om ban icke varit

ett odjur, skulle en af hennes blickar

varit tillracklig att afhalla honom fran

bans nedriga fdrehafvande.

Pa den bestamda dagen reste de begge
makarnc med sic vanliga svit till Livorno
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Dicks bus, der de emottogos med den

utmarktaste vdrdnad. Konsulns och ami-

ralens fruar gingo prinsessan till motes,

ledsagade henne 6'fverallt och lemnade

henne icke ett dgonblick. Man hade

kunnat tro att begge alskade henne som
sitt eget barn och hyllade i henne den

tillkommande herrskarinnan dfver ett af

verldens maktigaste riken. De utgjorde

pa sitt satt hennes hof. Folket i Livorno,

bedraget af skenet, trangdes i hennes

vag och slosade med allt det smicker,

som ar sa angenamt for de stores fa-

Alla slags forstroelser voro slutligen

begagnade, innan man lat hora fdrslaget

att bese flottan. Dag och timma fast-

stalldes; de begge^ fruarnc och konsuln

ledsagade prinsessan. Alia fyra stego i

en praktigt utsmyckad bat, som skulle

fora dem till amiralskeppet ; i en annan

fdljde grefve Orlow; en tredjevar besatt

med ryska och engelska officerare i rysk

tjenst. Knappt narmade sig den forsta

baten skeppet, an en elegant landstol ned-

firades till prinsessans emottagande. Man
sade henne att detta vid sadane inbjud-

ningar vore brukligt; hon kande sig ge-

nom alia dessa arebetygelser och bevis

pa utmarkt aktning oandligt smickrad, ty
redan vid hennes annalkande hade hon

blifvit helsad med en generalsalfva fran

kanonerna, och en fortriifflig musik val-

komnade henne nu.

Berusad af ogonblickets intryck satte

sig prinsessan i stolen och denna upp-
hissades genast ;

men istallet for att af-

ven pa skeppet rona ett lysande emotta-

gande, som hon va'l viintade sig efter

all denna fdregaende uppmarksamhet,
fann hon en fangvaktare, som fdrklarade

henne vara fange, palade henne kedjor
och anvisade henne skeppsrummet till

vistelseort.

Bittida morgonen derpa lattade flottan

ankar och lemnade hamnen, for att i

triumf segla hem.

Forsta akten af detta afskyvarda drama,

prinsessans ftingslande, hade skett i niir-

varo af en talrik mtingd uskadare. In-

gen anade sammanhanget och likviil sprid-

des iinnu innan nattens inbrott undcrrat-

telsen om den bedrodiga utgangen pa
denna praktiga fest, till befolkningens alia

klasser och framkallade ett sa myckct"

mera oppet ogillande, som man icke kunde
vara i tvifvel om slutakten. Orlow lat

deraf icke bekomma sig; ban gaf sig ej

ens modan att forhemliga sina ranker,
huru mycket an storhertigen fortornades.

Fdrgafves skickade denne kurirer till Wien
och Petersburg. Han klagade bittert of-

ver detta brott mot folkratten
;
bans kla-

gan var dock gagnlds och om an Orlow
samt de ryska officerarne a'nnu voro i

bans vald, sa vagade ban likval icke fo'r-

gripa sig pa deras personer for att der-

igenom tvinga Catharina att aterfdrsatta

i frihet den fran ett gastfritt land bort-

rdfvade dottern af Elisabeth.

Att kunna tillvagabringa detta, skulle

dessutom varit svart till och med for

magtigare furstar. Domen ofver det be-

klagansvarda offret for frammande intri-

ger var af kejsarinnan redan falld; den

olyckligas dagar voro raknade hon

maste, sa fordrade Catharinas sakerhet,

fdrsvinna fran de lefvandes antal. Och
hon fdrsvann. Ingen kan saga, hvilket

slut var henne amnadt, men anda till

vara dagar bar ryktet bibehallit sig att

Eh'sabeths dotter uppgaf sin anda under

knutpiskslag!

Atcrblick pa Sveuska folkets oclen

under de trenne sista arlinn-

dradena.

II.

I.

Mot slutet af det fjortonde arhundradet

hade bland de skandinaviska Nordens

makter en ny, som man dittills ej velat

tillerkiinna nagon politisk vigt, uppsvin-

gat sig till en hdjd, som gjorde dess df-

verlagsenhet obestridlig. Ursprungligen
bestaende af tyska kdpmanna-gillen i

frammande lander och enstaka fdrbund

mellan nordtyska stader, hade den tyska
Hansan utvidgat sig till en stor federa-

tion, och, i de svara krigen mot konung
Walderaar Atterdag at' Daumark, vunait
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den politiska dfvervigten dfver det mak-

tigaste af de tre nordiska rikena.

Samtidigt harmed grundlade Hansan

afven i de bada andra nordiska rikena

sitt handelsvalde.

I Sverige hade Hanseaterna visserligen

intet privilegiradt faktori som i Danska

och Norska sta'der, men en rattighet, som
1251 blifvit Liibeckarne tillfdrsakrad,

och dels i kraft af urkunder, dels genom
hafdvunuet bruk, blifvit utstrackt till de

andra staderna, gaf ersiittning derfdr.

Det tillats nemligen kdpmannen att sla

sig ner derstiides och lefva efter svensk

lag; de skulle kallas sueni, hvilket (en-

ligt hvad Sartorius tror) skall betyda sve-

nar, knapar, den lagsta klassen af adeln.

Sedan tidigt gjorde tyskarne bruk af

denna rattighet ; Wisby var mer en tysk
an en svensk stad, och de tyska borgarne
i de svenska handelsstaderna blefvo i

allmanhet sa talrika, att de derstades, i

synnerhet i Stockholm, fdrviirfvade sig

rattigheten, att besatta halfva radet med

tyskar.
Sedan Christian genom Sveriges erof-

ring blifvit de tre nordiska rikenas be-

herrskare beslot han att gdra allt hvad
i hans makt stode for att berdfva Han-
san dess handelsvalde och politiska be-

tydenhet, ja han tankte till och med pa
att underlagga sig det stolta Lybeck.

Efter hemliga fdrberedelser 6'fvergick

han snart till 6'ppet vald. Kort efter

Stockholms intagande lat han gripa och

fangsla de tyska kopmannen derstades

och lade beslag pa all tysk egendom,

hvarjemte sjdfarten bestandigt stordes ge-
nom rof och plundringar. Dessutom for-

bjdd konungen nu som forr seglationen

p& Sverige.
Annu mer hotande for det hanseatiska

monopolet i Sverige var en annan plan
vid hvars utfdrande Christian lade hand
straxt efter Stockholms intagande. Det
var nemligen fraga om ingenting mindre,
an att fdrena kopmannen i Danmai'k och

Sverige (Norge, sasom ett lydrike, om
hvars valstnd man var likgiltig, kom
harvid ej i betraktande) till en korpo-
ration, som skulle blifva stark nog for

att bilda en motvigt mot Hansan. Pa
de danska kopmannen i Kdpenhamn och
Malmo kunde Christian riikna; det be-

rodde blott pa att torsiikra sig om Stock-

holms medverkan och koiiungen, dyojdo

ej heller att vidtaga atgarder, som bo-

fordrade detta syfte, men som stodo i en

slags motsagelse mot den politik han
for dfrigt iakttog. Ty ehuru han eljest

dfverallt fdrfdljde Tyskarua, sdkte han
har stddja sig pa den tyska befolkningen,
hvilken han gynnade framfdr de infddda

Svenskarna, ett beteende hvars orsak ej

ar latt att fdrklara. Mdjligt ar det, att

konungen ej vagade lita pa Svenskarna

och fann att de saknade aifarskannedom

och kapital; kanske hoppades han ocksa

att helt och ballet kunna losrycka Ty-
skarna fran deras fdrbindelser med sina

moderstader, for alltid fasta dem vid deras

nya hembygd och gdra dem till de fruk-

tansviirdaste konkurrenter for deras lands-

man i Tyekland. Vare sig harmed hur-

somhelst, det fdretrade han visade ut-

lanningarne var sa tippenbart, att de

Svenska rimkrdnikorna deraf tagit sig

anledning, att beskylla Tyskarna for att

hafva tillstallt blodbadet i Stockhohn,
for att befria sig fran sina svenska kon-

kurrenter. Konungens bemddande rente

emellertid den framgang att Tyskarna
narmade sig honom. Anda till Stock-

holms intagande genom Gustaf Wasa
innehade en liten minoritet (omkring 80

personer), for det mesta Tyskar, stadens

styrelse, vid hvilken den, med tillhjelp

af besattningen pa slottet, bibehdll sig

mot de infddda Svenskarna. Faktiskt

atminstone aterstalldes ocksa efter blod-

bladet i Stockholm den gamla lagen, att

halften af magistraten i staderna skulle

besta af Tyskar; af de 16 radsherrar,

som d. 11 November 1520 underteck-

nade den andra hyllningsakten, voro 9

Tyskar, och jemte de tva svenska borg-

mastarne, Jens Jonsson och Hans Lo-

renssen, finner man tvenne tyskar, Go-

rius Holste och Glaus Boye. Da Chri-

stian salunda kunde anse sig saker pa
sin svenska hufvudstads medverkan, lat

han till Stockholm sammankalla depute-
rade fran de fdrnamsta danska handels-

staderna for att med rddet i denna stad

dfverlagga om ett af honom tillernadt

danskt-svenskt handelskompagni. Den 4
December 1520 fdrenade sig de depute-
rade fran Kdpenhamn och Malmo med
det Stockholmska radet betraffande det blif-

vande fdrdragets hufvudpunkter. I den

hithdrande urkunden fdrklara defdrsam-

lado pa siua kommittontors viignar, - att



14

d,
u
i den Heliga Treenighetens namn

i god afsigt och mening fdrenat sig till

ett kdpmannasamfund, for att, trofast

och redligen, s&som arliga kb'pmiin plaga,
trafikera med hvarandra." Allt skulle

ske efter hanseatiskt monster; fyra ne-

derlagsplatser eller faktorier skulle an-

laggas, det fdrsta i Kdpenhamn, det an-

dra i Stockholm, det tredje nagorstades
vesterut (mojligen i Nederlanderna), det

fjerde i Finland rid Ryska gransen. De

varor, som nederlades i de bada fdrst-

namnda orterna, skulle dfver Oresund

sandas till det vestra faktoriet och der

till sallskapets basta saljas for hdgsta

pris; i stallet skulle sadana varor hem-

sndas, hvaraf man inomlands mest vore

i behof. Derjemte faststiilldes att allt

skulle ga genom faktorernas hander.

Hela fdreningen hrilade s&ledes p&Han-
seatiska grundsatser, enligt hvilka samt-

liga fdrbuclsmedlemmar i utlandet repre-

eenterades gonom faktorier och all hau-

del uteslutande var fo'rbehallen dessa

sednare. (Forts.)

Hiimoristiskt Allchanda.

If.

Theaterfdrestandaren Snarletown som
for nagra ar sedan strdk omkring med
sin lilla trupp i Shire Lancaster och der i

byar och kdpingar uppslog sin theater och

mot 6 pences eller litet potates, rofvor och

surkal, i sin anletes svett skiinkte de ga-

pande bdnderna njutningen af en Hamlet
eller Rung Lear, sag sig ar 1846 tvun-

gen att stanga portarna till sitt ambula-

toriska tempel, emedan det icke mera
ville lyckas honom att locka publiken in

i helgedomen, oaktadt den lysande re-

pertoiren som han bjdd pa. Trd'stlds stod

han der och sag sina sujetter fdrsvinna

at olika hall; snart aterstod honom af

hela hans siillskap endast hans egna sma

plantor, hvilka i alia mdjliga tonarter

ropade pa
I! brdd."

Upp till Manchester! utropade han
efter ett kort funderande der spelar
direktdr Gurly, min gamle viin och kam-

rat, han vet nog rad ! Vi ha endast fyra
timmars viig dit, ealedes raskt astad!

Med hustrun under armen, tre barn
vid hvarje rockskdrt och en paraply,
hans enda rikedom, i hdgra handen, bar

det af i stormsteg mot den stora fabriks-

staden. De voro snart vid ort och stiille,

men o ve och fasa, den sko'na brokiga

sSpbubbla som Snarletowns fdrhoppnin-

gar framtrollat sdnderfdll till intet ! Gurly
hade sedan en vecka med hela sitt sall-

skap lemnat Manchester!

Nu var ndden stor. Titan att veta

hvad som borde gdras, fdljde den lilla

familjen mennniskostrdmmen som bdljade
mot jernvagsstationen.

Hvad star har pa? fragade den

stackars Snarletown en gentleman, d de

anlandt till den imposanta jernviigs-restau-
rationen. Hvad betyder derma ovan-

liga rdrelse?

Miss Lind kommer svarade flora

roster den svenska naktergalen!

Knappt hade dessa ord blifvit yttrade
fdrran ett elegant ekipage kom rullande

fitfdljdt af en skara gentleman till hast

och till fots. I vagnen satt en blok,

ljusharig flicka ; denna flicka var det mu-
sikaliska fenomenet, sangens drottning,

Jenny Lind. Hon skulle just, rikt bo-

lastad med de lagerkransar och det guld
som tre concerter inbringat henne, per

jernvag Stervanda till London. Men men-

niskohopen var kring bangarden s& stor

att vagnen maste halla ; den stannade ett

par steg fran familjen Snarletown.

Vet du hvad, min gubbe sade

pldtsligen Mrs Snarletown den fram-

mande damen kunde hjelpa oss om hon

ville.

Det ar sannt svarade den akta

mannen och lade djupsinnigt fingret pa
niisan.

Skynda dig att tilltala henne, dgon-
blicken a'ro dyrbara, fortfor impressarions
fru och liit sina ord atfdljas af en upp-
muntrande knuff.

Ma ske da sade denne "vara

eller icke vara, det ar fragan!"
Han befriade sina rockskdrt fran de

sma attlingarnas hander, aftog sin hatt

och niirmade sig under djupa bugningar

vagnen. >

De kringstaende framstrackte sina hal-

sar och fragade:
Hvad kan den der vilja?

Men herr theaterdirektdren la't icke

bekomma sig, utan adresserade djerft
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fdijande tirad till den namnkunniga san-

gerskan :

Stralande stjerna, du Polyhymnias
dotter, du ser framfdr dig en Thespis'

son, en ny Lear omgifven af ddets skuggor.

Nagra roster ur folkhopen b'drjade ge-

nast att ropa:
Liknelsen duger inte!

Men obekymrad harom fortior mr
Snarletown :

- Kasta 6'gonen omkring er, hulda

konstnarinna, har star min hustru, mrs

Snarletown, och mina sex oforsdrjda barn,

alia utan den ringaste matsmula i sig!

Hjelp en djupt bedrdfvad kamrat, en

stackars afsigkommen theater-direktdr !

Jag begar icke den jordiska nietallen,

utan endast en ton eller par af er rosts

himmelska metall! Skiink mig en enda

liten visa och jag ar riiddad ur min stora

nod!
- Bravo! bravo! ropade mangden.

Derefter skreko alia som med en mun:

Sjung! sjung!
- Hvad sager den gamle mannen?

fragade Jenny den bredvid henne sittande

damen; d& denna ord for ord dfversatt

Snarletowns tal borjade den svenska sdn-

geskan att skratta och sade gladt:
- Jag vill hjelpa honom!

Snarletown hoppade ho'gt upp i luften

d& gladjeposten naddc hans oron och ut-

ropade med en rd'st som om han spelat

Macbeth :

Silence Gentlemen! gudinnan sjun-

ger! sjunger for mig John Snarletown,
den oefterharmligas arme broder i Apollo !

En andlos tystnad uppstod ogonblick-

ligt.

Jenny Lind reste sig ifran sin plats

och vandande sig mot mangden borjade
hon att sjunga den enkla engelska iblk-

sangen: "Rule Britannia."

Bifallsstormen ville knappt tystna da

fb'rsta versen var slut, men hvadbrydde
Snarletown sig om sangerskans triurnf,

han tiinkte endast pa hvad den kunde

inbringa|honom.

Hitat ladies och gentlemen, utro-

pade han och kilade likt en al genom
mangden jag ar concertgifvaren, sex

pence personen, en spottstyfver for en

concert, pa hvilkeu den svenska niikter-

galen latit ho'ra sin beundransviirda

stamina!

Ack ! hur manga shilHngar och till och

med halfpund-sedlar folio ej i den ofver-

lycklige impressarions hatt! Han orkade

knappt bara den da han aterviinde till

sangerskans vagn.
Hustru sade den gladjedruckne

Snarletown till sin akta halft da Jenny
Lind sjungit don sista versen ater-

galda den gudomliga hvad hon gjort for

oss kunna vi ej, men nagot maste vi

anda gora for henne och jag vet hvad

det skall bli, vi vilja traktera henne som
vore hon en drottning!
Man maste fdrlata den stackars theater-

direktoren denna tanka, han var sjelf

hungrig, derfdre satte han i detta ogon-
blick ett mal mat ho'gre tin allt annat.

Englalika vasende sade han till

.sangerskan, under det att mrs Snarle-

town ho'll hans hatt ser ni dessa t&-

rar i mina ogon, de a'ro framlockade af

tacksamheten ! Stig nu ur vagnen, hulda

qvinna och trad in i denna magupplif-
vande anstalt, der min fru redan bestallt

for oss en ladgtidlig maltid. Vardigas
dela en plumpudding med oss, ma detta

blifva Ib'nen for er a'dla gerning!

Jenny Lind skrattade hjertligt, nickade

vanligt at den bombastiske, men valme-

nande theaterdirektoren och gaf kusken

ett tecken att fara vidare. Mangden
fb'ljde gladt sjungande: "Rule Britannia"

det bortilande akdonet

Anekdoter

Pa vardshuset "Jernkorset" i Delitzch

star 6'fver ett visst stalle fdijande inskrip-
tion: "Samling af ekonomiska bidrag".

Hvarfd're finner man i sma stader

mera menniskokarlek an i stora? Erne-

dan atgangen Ur stdrre. Stockholm har

100,000 menniskor, hur mycket kan da
hinna till at hvarje?

En fremmande kom en gang in p&
ett vardshus och begiirde ett glas vin,

som uppasserskan genast med ett fdre-

kommande leende framsatte at honom.
Men knappt hade gasten fort det till

sina liippar, fdrrtin han satte det ifran

sig och fragade hvad han var skyldig?
Femtio ore! Den fremmande lade

en Eiksdalers-sedel pa disken och be-
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redde sig att g&. Ni skall ha femtio

ore tillbaka, ropade uppasserskan efter

honom Nej, jag tackar svarade

freiulingen, de tiro for den som kan

dricka ut del vinet.

iVotis.

Vi vilja redan nu rikta vara lasares

uppmarksamhet pa en snart utkommande

"Ny Sockenstatistik ofver Sverige", hvil-

kens slutresultater gifva anledning till

ganska intressanta kalkyler.

Hela rikets uppskattningsvarde uppgick

aret 1830 till B:co R:dr 383,465,584
Sret 185657
deremot till 513,507,990

Folkmangden uppgick 1830 till 2,888,082

aret 1856 deremot till 3,639,332

saledes motsvarade aret 1830 hvarje in-

nevanares andel uti Rikets fastighets-

viirde B:coR:dr 132.

aret 185657 deremot 141.

Som uppskattningsvardet 1857 motsva-

rade 770 millioner R:mt, utgdr den af

Kgl. Majrt under denna statsreglering fb-

reslagne utgiftsstaten af 27 icke fullt 4

procent af Rikets fastighetsvarde 1857.

Vi aterkomma till detta arbete efter

dess utgifning i bokhandeln.

sa som vi ville. Hvad den ar daraktig,

hvad den ar fbrdomsfull, som tanker sa-

dant! I hvilka fbrhallanden som heist,

de ma vara aldrig sa inskrankta, aldrig

sa begransade, kan man vara stor. Och
tro mig att det ofta ar lattare att verk-

stalla en af dessa storartade bragder an

att dagligen, stundligen uppfylla de sma-

aktiga och likval sa svara dagliga pligter,

som ofta helt och hallet strida mot en

menniskas natur. Men om du uppfyller
dem i hela deras omfang och dertill med

gla'dje, om du star pa din plats orubblig

och som ett godt fb'redome, som en val-

signelse for dina medmenniskor, sa ar du

ocksa stor i Guds b'gon och lika mycket
va'rd som den hjelte, om hvilken verlden

talar med beundran.

Epigrauimer.

2. Grafskrift ofver en hofman.

Har hvilar Kammarhei'rn af Doft

Som genom do'den vann han blef

af Met stoft.

Minnesblad.

2.

Huru ofta svaller icke hjertat af stolt-

het och hanfdrelse, da man hor talas om
ett stort verk, om en hjeltebragd?
Huru onska vi ej da pa det lifligaste

att sjelfva vara i stand till att verk-

stiilla nagonting lika stort, till att

kunna handla lika hb'gsinnadt, om det

ock skulle ske med uppofFrandet af oss

sjelfva? Men med en suck beklaga vi,

att vara forhallanden tiro sa begransade,
sa inskrankta, att det ar nara nog medlid-

samma blickar vi kasta pa dem, emedan

de gora det for oss omojligt att handla

Prisuppgifter.

Charad N:o 1.

Allt frSn den tid, d& Johan Gutenberg

Utkampade sin strid mot morkrets rike,

Mitt forsta har at lifvet gifvit farg

Och ljus och frojd och njutning, utan like.

Mitt andra ar ett litet, litet djur,

Val till det yttrc fromt till sin natur,

Men kan dock gora skada ja, oiniUligt.

Mitt hela ar ett ganska trakigt ting,

Af iogen alskadt har pi jordens ring,

Om ock det gor silt miune oforgatligt.

Rebus-gata N:o 2.

K (En valsmakande frukt och barnens fruktan) N
(Ett oumbarligt redskap for vissa verk I (Mangen
blir det utan att derfor ega nagon fortjenst; men

den storsta fortjensten ar, att vara det, i ordets

hela betydelse) M (Nutidens fornamsta drifkraft)

B (Ett uti gamla Testamentets senare del ofta

omnamndt konungarike)

(En valsniakaude, fran Kina kommande dryck.)

Har aro gator satta i bildernas stalle; forst

maste saledes gatorna losas for att komma under

fund med Rebussen.

Forsta Pris.

Praktarbetet Svecia Illustrata.

Andra Pris.

Konversations- och Universal exikoii.

(Bd. 1 & 2. A. J.)

Tredje Pris:

Europeiska staternas Historia, Geografi och Statistik

bearbetad af G. Thomee, Bd. 1 & ?,

Losningar till Prisuppg/ftema emot-

tagas till d. 15 Mars (se N:o 1).

STOCKHOLM, HORBEHGSKA BOKTRYCKERItT, 1859.
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UtitVnimer~]jiinst~4 gunger i manailen. i'reiiumcratinnspris t'Or liela arglngen 3 R:Jr R:nit

eller 25 Ore i initiation.

Nemesis.

Novell.

En liten lampa kastade ett matt, blekt

sken i en tarflig vindskammare. Den

siingliggande qvinnan och de pa ett bprd
staende medikamentsflaskorna antydde att

det var ett sjukrum. Den lidandes an-

sigte var sorgfalligt skyddadt for lamp-

skenet, som i stallet foil klart pa hufvu-

det af en liten omkring tolfarig flicka,

hvilken satt eller snarare lag i en gam-
mal landstol. Den sjukas blickar voro

med ett uttryck af lidelsefull karlek,

af oandlig omhet fastade pa den lilla

flickans skona anlete; men i stallet att

kanna stolthet och rona trost, vid hen-

nes asyn, klappade modershjertat angs-

ligare af bekymmer for alsklingens fram-

tid.

Hum fridfullt, huru sott slumrade ej

Elisabeth! sa var hennes namn
den sorg, som i vakande tillstandet stod

priiglad pa de alskliga dragen, var for-

svunnen och ett skimmer af lycka hade

nu spridt sig derofver, ja, omkring de

blomstrande lapparne spelade nastan ett

leende. Den af somnen rodnande kin>>

den stoddes mot handen, och de yp-

piga, blonda harflatorna hiingde i behag-

lig oordning omkring det lilla, iidelt for-

made hufvudet.

"Hon blir vacker! och hvem skall

skydda henne for alia de lidanden som
skonhet adrager en fattig flicka? Ack,
om Gud latit mig blifva qvar hos min

hulda, enda dotter, for att skydda henne

for de klippor, mot hvilka hennes stackars

rnoder led skeppsbrott, for att bara henne

ofver den afgrund, i hvilken jag stor-

tade!" sa klagade med matt, bruten

rost den sjuka och tararne floto anyo of-

ver de bleka kinderna;

Derefter drojde den nnga qvinnans
tankar vid det fornutna, vid hennes egen

bekymmersamma barndom, da hon likviil

blomstrade sa frodigt och med muntert

sinne fann sig i sin varnldsa belagenhet;

hon erinrade sig den tid, da hennes flinka,

skickliga hiinder rikligen fortjenade det

mattliga uppehallet, och da hennes lilla

kammare, som pryddes af blomstren i

fonsterna, genljod af hennes muntra sang.

Huru sedan han korsade hennes lef-

nadsvag! Annu syntes en purpurglod

pa den lidandes bleka ansigte vid minnet

af hennes forsta mote med den stolte

mannen, som hon knappt vagade se pa
af bara vordnad, emedan han var sa klok

och sa lard. Och huru han anda lyss-

nade pa hennes ord, och huru han fann

alskvardt hvad hon sade eller gjorde!
huru en blick fran hennes ogon var istand

att gora honom sorgsen eller glad! Yar
icke allt ett underverk, en trollsaga! o-

aktadt den dagligen bh'fvit upprepad i

hennes tankar var den dock alltid ny for

henne. Men sa skon och behaglig

jungfrun var, lika skygg och stolt var

hon afven, och icke ett enda otillatet ord

vagade han lata komma ofver sina lap-

par i hennes narvaro. Han alskade henne

med hela glo'den af sin jernfasta karak-

ter, och nagot hinder hade denna oban-

diga natur annu aldrig brytt sig om. -

Afven denna gang fann han en vag till

sitt mal. Hans guld forskaffade honom
en deltagare och medhjelpare i en nes-

h'g handling.

Den lyckliga dagen kom saledes da

hon blef fdrenad med honom genom ak-

tenskapets band, sa trodde hon at-

minstone. Huru kunde den unga, fdr-

troendefulla flickan, som var sa obekant

med alia onda tankar, som sag upp till

den alskade mannen sasom till ett hogre

vasen, huru kunde hon misstanka, genom
hvilket bedrageri han uppnatt sitt mil
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Hon kunde icke ana att ban var istand

att bega ett nedrigt hedrageri for att oga

henne, att det varit en. bedragare i pre-

sterlig dragt som sammanvigde dem.

Med djup rb'relse, med stolthet och gladje
lade hon sin rena liand i hans.

I det lilla vaekra huaet som stod sa

ensligt liksom en blomma i skogen

borjade for den unga frun en tid

af sallhet, sa herrlig och solbeglanst,
att alia hennes rika sjals dittills slum-

rande blomster utvecklades. Han sjelf

forvanades 6'fver att hafva funnit en sa

sallsynt skatt och i fdrtjusningen der-

dfver gldmde han nastan, pa hvilket

fdrkastligt satt han fdrvarfvat sig den.

Men pa lyckans hdjd kom olyckan,
och denna svar och oerhdrd. Den gyl-
lene drdmmen var fdrstdrd, sallheten, som
hon ansett oandlig, var krossad.

Om hon atminstone fatt behalla nugot
af denna fdrsvunna sallhet, om honblott

under sitt derefter fdljande eliinde haft

qvar aktningen for honom, om blott kiir-

leken till honom hade kunnat stddja henne

pa sorgeris bana, som hon frivilligt be-

tradde! Men hennes karleks blomster

voro vissnade, aktningen for honom upp-

rycktes med rdtterna. ! detta fruk-

tansvarda dgonblick da marken tycktes

vilja sjunka undan hennes fdtteryid den

fdrsta misstanken, som genomfor hennes
rena sjal, da sanningen lag klar for henne,
och da han, som hon alskat dfver allt

annat i.verlden, stod der, en fdrbrytare,
som bedragit henne, som, for att cga

henne, lekt med de heligaste eder och

detta allt af karlek till henne, sasom han

fdregaf. Huru dnskade hon ej att kunna

utplana ur sitt minne den fdrskrackliga

upptackten! Men detta kunde ej ske, och

hennes stolta hjerta fdrblddde.

Da hon nu liit sina tankar genomfara
minnets rymder, huru lifligt erinrade

hon sig ej nu allt vid grafvens rand!

Ater tycker hon sig hdra hans ord,
dmma och smekande, fulla af glddande
karlek, dessa ord, som en gang .uppfyllt
henne med fdrtjusning, men i sjelfya
verket varit blott svek. "Pdrlat, fd'r-

lat en karlek, som var hiiftig nog att

forma mig bega brott!" hade han ropat,
den stolte mannen, da han bedjande om
tillgift kastade sig till hennes fdtter.

Pa denna bdn hade hon ej ens kunnat

\ivara : tungan hade nekat henne sin tjenst,

hon bade blifvit fattad af en svindel,

men under all sin forvirring kande hon
dock att han aldrig alskat henne! ty
det gifves ingen karlek som leker med
det heligaste, som bereder sig vag till en

annans hjerta genom en ftirbrytelse, som

hopar skam och forderf dfver den alskade.

I sitt minne horde hon iinnu hans

dmma boner, hans bedyranden om evig

trohet, hans Idften om en betryggad fram-

tid hon tyckte sig annu kanna i sina

bander de tunga dukatrullarna, och d&

hon med sina stirrande blickar fastade

pa honom, borjade ana att hon blef er-

bjuden guld for sin karlek, sin gransldsa
karlek da, ja iinnu i denna stund

tyckte hon sig hdra det galla fdrtviflans

skri, som utstdttes ur hennes qvalda brost.

Med darrande bander hade hon slungat

den sndda metallen langt ifran sig, hade

hon sdnderslitit det dokument, som lof-

vade henne en oberoende, sorgfri fram-

tid; stum, men med en blick som
briinde hett i hans skuldbelastade hjerta,

en blick, som annu alltid lik en &sk8trale

for genom hans sjal, lemnade hon honom,
for att aldrig mer aterkomma.

Han hade forskat efter henne rastld'st

i aratal; men en stor stad erbjuder ba-

sta skyddet mot upptackt; i dess ofant-

liga skd'te finner flyktingen sig sakrast.

I det lilla vindsrummet, hvilket den unga
frun isynnerhet de fdrsta aren sallan

lemnade, lefde hon i stilla enslighet un-

der annat namn. Friimmande for den

yttre verlden, kunde hon saledes ej fa

veta att han forskat efter henne, dock

icke for att kdpa hennes tystnad. I

all sin brottsliga fdrblindelse hade han

likval erkiint detta adla hjertas trohet;

han visste, att, om an karleken till

honom. var dddad, skulle hon likval al-

drig anklaga honom. Han var saker att

aldrig af henne blifva vanarad. Och ju
mera denna dfvertygelse fick makt med

honorn, ju mera han erkande hennes

viirde, desto djupare kande han fdrlusten

af henne. Han hade stunder af fdrtvitian,

af tra'ngtan, sa att om han funnit henne,
skulle den stolte mannen, oaktadt sin

hdgadliga bdrd, godtgjort sin fd'rbry-

telse, genom att gd'ra henne, den enkla

dottern af folket, till sin lagliga maka.

Men om hon icke stdtt honom ifi-an

sig, om hennes stolta hjerta anyo kunnat

fatta fdrtroende for honom, ehuru det
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blifvit s& bedraget? Onyttig fraga! Han
fanii henne icke; intet tccken till bans

efterforskningar, till bans anger naddc

henne i bonnes trdstldsa ensligbet, och

bennes stoltbet kunde ej tillata att hou

gafve honom anledning att erinra sig

henno. De voro ddda for hvarandra.

Med fdrdubblad flit hade hennes fina

fingrar fdrriittat arbetct, hvaraf lion bade
sitt uppehalle; ty det giilldeju att skydda
for nod och sorg den engel, sora Gud i

sin barmhertighet gifvit henne till en

trdst. Det iilskliga barnet bade blifvit

en engel for henne; det bindrade henne
fran att hemfalla till fdrtviflan; och un-

der all den bittra sorgen hade moders-

kiirleken den renaste af alia hjertats

prydnader strddt sina blomster for

henne^ Da barnet vaxte till och yppigt
utvecklade sig till kropp och sja'l, blef

a'fven denna arma ftfvergifna qvinnas be-

kymmersamma lif icke utau sina ljusa

stunder.

N"u skulle hon skiljas fran sin klenod,
nu skulle den lilla Elisabeth blifva qvar
ensam och varnld's, ty hvad modrens
hand fdrvarfvat med oaflatlig flit, det

hade under sista sjukdomen blifvit fdr-

tardt. Det hulda barnet skulle kanske

taga sin tillflykt till ett fattig- eller hitte-

barnshus. Skulle det der trifvas, detta

barn, som var van att lefva i en atmos-

fer af oandlig kiirlek, af den mest han-

gifna 6'mhet? Skulle Elisabeth der, hvar-

est hon blott kunde vara en liten knappt
markbar del af det hela, kanna sig

hemmastadd och lycklig, hon som var

sin moders enda skatt, som af henne
rdnte alia de sma karleksbevis, hvilka

med sadan gla'dje mottagas af barn?

I mddrar, som med stolthet sen edra

rosenkindade a'lsklingar, j
skolen fdrsta

att a'fven den minsta omstandighet d-

kade den bittra kalk, som denna olyck-

liga qvinna maste tdmma. Hon fd're-

stallde sig huru den gra och grofva

kladningen skulle berdra barnets fina

lemmar. Hvem skulle sedan fla'ta detta

vackra, yppiga bar, som barnets sma
himder annu icke fdrmadde ordna? Kan-
ske skulle man till och med for att

slippa det obetydliga besvaret, berdfva

henne en del af denna herrliga prydnad.
Med darrande bander liksom om re-

dan den grymma saxen vore na'ra att

fdrkorta den varderade skatten fattade

modren sakta en af de tunga, nedhan-

gande flatorna och tryckte den till sina

liippar.

"Om jag finge taga henne med mig!
0, om hon kunde do med mig! da vore

allt lidande fdrbi for henne
,

och jag
skulle ndjd lagga mitt hufvud till hvila!"

sa ropade fb'rtviflad den arma modren;
men en blick pa den sofvande flickans

blomstrande ungdom och oskuld, kom
henne att angra denna onaturliga dn-

skan.

Under det natten langsamt bredde sina

skuggor d'fver Stockholms stad, blefvo dess

lifliga gator alltmera lugna, och tystna-
den i den aflagsna granden afbrdts blott

da och da af hastiga fotsteg. Den li-

dandes timglas var nara utrunnet. I hen-

nes sja'l blef nu alltmera klart och hon
fattade ett beslut, som for Elisabeths

framtid sakert var lyckobringande.
Den iidla stolthet, som formatt henne att

aldrig fdrut, ej ens i den stdrsta nod
framsta'lla en bdn till honom denna

stolthet maste nu vika ; fran grafvens
rand maste hon annu en gang tala med
honom for sitt barn. Hon uppsteg ur

siingen sa tyst som blott en moder kan
vara da hon

<sj
vill std'ra sin iilsklings

ljufva sdmn. Det tycktes nastan som om
krafterna skulle annu en sista gang
bista henne, sa att hon kunde na'r-

ma sig det lilla bordet, der Elisabeth

aftonen fdrut skrifvit och qvarlemnat
skrifmaterialerne. Modrens svaga, dar-

rande hand for d'fver papperet; det

korta brefvet var snart fardigt. Det inne-

hdll ingen fdrebraelse, intet smartsamt

uttryck, ingen erinran om det fdrflutna.

Med den grannlagenhet, som aldrig lem-

nar en a'del qvinna, till och med da kar-

leken slocknat, var brefvet s, affattadt,

att en djupare mening deri var tydlig,

blott for den det angick, sa att om det

foil i andra bander ingen misstanke traf-

fade den till hvilken det var adresseradt.

Det var icke en qvinnas bdn till sin fdrre

alskare, det var blott en ddende moders,
om skydd for sitt varnldsa barn.

Om dottren tra'dde infdr sin far, maste

ban igenkanna henne, a'fven om hon ej

medfdrde nagot bref; ty nu da lamp-
skenet foil pa den annu unga modrens

bleka ansigte, sag man tydligt, huru lika

det var barnets, en likhet, som annu kla-

rare framtradde da Elisabeth, som plots-



ligt vaknat, tradde med omt bekymmer
fram till den sjuka modren. Om an den sed-

nares ansigte var blekt och aftardt och

dotterns deremot straladc af helsans ro-

sor, s& voro likval de adla, behagliga

dragen desamma; och dgonen framfdrallt !

sadana 6'gon patraffas ej sa ofta, och

den, pa hvilken do riktas med deras

milda klarhet och hjertevinnande viirraa,

den gldmmer dem val aldrig.

Under mangahanda omma fdrebraelser,

som blott voro ett slags karleksbevis,
hade Elisabeth aterfort modren till sa'n-

gen, slatat kuddarne och med omsorg

svept tacket omkring henne. Da den

sjuka, utmattad af anstriingningen lag der

ordrlig, ville barnet i sin angest skynda
till lakaren, men det tillbakaholls af mo-

dren, som aterfatt sansningen.

"Blif qvar hos mig, kom annu narmare,

jag har mycket att saga dig, min iilskling!"

bad bon med darrande stiimma. Eli-

sabeth knafdll vid sangen, och under det

hon fdrsokte viirma den sjukas alltmera

kallnande bander, lyssnade hon till de

afbrutna, nastan ohorbara orden:

"Nar jag a'r begrafven grat ickc, mitt

goda barn, det ar ju derfore icke sakert

att jag nu skall do, fastan jag siiger dig
min sista vilja

- - da gar du till det

stora, statliga huset, derborta vid "

"Jag vet, kara mamma! det der huset,
som vi forliden host understundom gingo

forbi, och framfor hvilket du stannade

och sag genom de upplysta fonsterna pa
den lilla vackra gossen. Jag markte nog,
mamma lilla, att under det jag forblan-

dades af prakten derinne, da jag sag de

tunga sidengardinerna och de sammets-
kladda stolarne, de hoga fdrgylda speg-

larna, sa sag du blott pa det lilla sota

barnet."

Sa var ock fdrhallandet.

Den doendes tankar drojde vid denna

afton da hon och dottern gatt forbi det

eljest sa noga tillslutna huset och funnit

det klart upplyst samt af en forbigaende
erforo att egaren hemkommit fran en

utrikes resa. Och da hon sett in

genom fonsterna hade hon igenkant
honom. Oaktadt sa langa, langa ars

skilsmessa, oaktadt de forandringar som
tidens stormar frambragt, oaktadt bans

srarta, glansande har fatt en och annan

silfverstrimma och den hoga kungliga ge-
stalten blifvit nagot bojd, behdfde hon
likval blott en blick for att igenkanna
honom.

'Hvad foregick val da i den arma unga
qvinnans sjal, da hon darrande, nastan

vanmaktig stod derute i mb'rkret och sag
in genom de upplysta fonsterna; med
hvilken blandning af gladje och djupt
vemod betraktade hon icke den vackre

gossen, hvilken lag pa kna pa sammets-
kuddar vid den stolte mannens sida.

Hvilka kanslor genombafvade icke mo-

dershjertat, da hon sag detta barn, pS
hvilket lyckan slosat sina rikaste hafvor ;

och sedan kastade hon blicken pa sin

lilla dotter, hans forstfodda barn, som i

sin tunna kliidning stod som en framling
utanfor fadernehemmet och med sina stora,

trohjertade 6'gon askadade all denna herr-

lighet! Ja, hvcm kunde veta hvilka

kanslor fyllde hennes brost, da lifvets

kontraster har sa skarpt framtradde!

Hvem forstod val nagonsin ett adelt

menniskohjerta i dess innersta djup, hvem
laste den hemlighetsfulla, heliga gatan,
som understundom ett qvinnohjerta gom-
mer ?

Dock, innan den stackars bedragna

qvinnan lemnade stallet, tryckte hon inom

sig sina lappar mot hans gosses lockiga
hufvud och en valsignelse svafvade upp
ofvan stjernorna, der den upptecknades i

den heliga bok, som fdrvarar menniskor-

nas adlaste handlingar.
Vid minnet af detta aterseende spridde

sig en djup rodnad ofver den sjukas
bleka ansigte; men lika hastigt som den

kom, lika hastigt fdrsvann dem ater och

alltmera tydliga blefvo pa hennes ansigte

kannetecknen af den nara fdrestaende

ddden.

"Du skall ga till det der huset, sa-

snart du kommer fran min begrafning,
men ej fdrr, lofva mig det! Och detta

bref, som jag nu lemnar dig, och som
du skall noga fdrvara samt icke visa for

nagon, det lemnar du till husets egare.

Om ban antager sig dig, Elisabeth ty
ban ar kand for att vara adelmodig och

valgdrande sa vedergall genom tack-

samhet och karlek det goda ban bevisar

dig. Om du kommer att qvarstanna i

hans hus, sa var alltid ett skydd for

den lille gossen!
Den sjuka tystnade; hon var ofdrmd-
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gen att tala vidare. Den fysiska kraften

felades henne icke allenast; afven modet

trot henne att saga de sista afskedsorden

at dottern, hvilken oaktadt all anstriing-

ning att aterhalla sina tdrar, nu gret

bitterligen.. Med passionerad innerlighet

slog barnet siua armar omkring modrens

hals och annu en gang i detta lifvet

hvilade de'hjerta mot hjerta.

(Forts.)

Aterblick pa S yen ska folkets oden

under de trenne sista arltiin-

dradena.

ti.

f9Mfaf It>** och tlctt Tysha

(Forts, f'r. foreg. N-.r.)

Emellertid kom denna plan ej sardeles

langre an till blotta radpliiglingar, ehuru

saken saval i Danmark som Sverige myc-
ket nitiskt bedrefs. Stockholms borg-
miistare inbjddo flera stiider att till en

forsamling i Enkdping d. 14 Jan. 1521

sanda fullmaktige for att vidare radpliiga
om. den kdpmanshandel, som konungen
"fdretagit och nadigast forunnat dem."

Sammankomsten egde rum, men man kom

ej till nagot beslut, och "det obestand

och uppror," som genom Gustaf Eriksson

utbredde sig i riket hindrade att man i

Stockholm tankte pa nagot annat. Gustafs

slutliga seger hade till fdljd att detta fore-

tag afsig sjelf fdrfdll och den enda
fdrdel Christian hade deraf, att ban skafFat

Tyskarne dfvervigten i Stockholm, var

att denna stad langst af alia fdrblef pa
hans sida.

Christians beteende efter Stockholms

intagande, stiftelsen af det danskt-svenska

handelskompagniet, det allmanna fd'rbudet

mot landthandeln o. s. v., allt detta hade
dock nu omsider 6'ppnat Lybeckarnes
ogon; de insago nu, att man i Danmark

konseqvent utgick pa, att berdfva dem
den nordiska handeln. For sent angrade
de nu, att hafva uppoffrat Sverige, men
de besldto derjemte att fdrbereda sig pa
krig genom att kalla bundsfdrvandterna

till sitt bistand.

Det iir allmant kandt, hum Christian

IT, fdrradiskt och grymt, straxt efter

hylhiingen i Stockholm lat doma till do-

den och afratta Sveriges yppersta miin

sasom kattare och bannlysta. Dessa ;if-

riittningar egde rum mellan d. 8 och 10

November 1520 och dylika blodsce-

ner forefdllo iifven under konungens ater-

fard till Danmark: derjemte utskrefs en

betydlig silfverskatt. Dessa omensklig-
heter maste naturligtvis vacka en fortviflad

sinnesstamning, som kom folket att vaga
allt, for att afkasta ett odragligt ok. Nu-
merahette Christian endasf'den omilde"

,

"tyrannen", och Gustaf Wasa fann tal-

rika anhiingare, till en borjan i Dalarno.

"Med Gud och Sveriges allmoge" var

den losen, hvarmed han bdrjade befrielse-

kriget, och samme man som Danskarne
forut hanfullt benamnt en "skogstjuf och

fdrradare", blef snart deras skriick. Ef-

ter ofta vexlande krigslycka, slog han

slutligen den danska stathallaren Didrik

Slaghoack vid "Westeras d. 29 April 1521;

Upsala foil i hans bander d. 18 Maj och

midsoinrnaren 1521 borjade han Stock-

holms belagring. Sa talrikt strdmmade

frivilliga till hans fanor, att han bdrjade

hysa farhagor for sold och proviant. Nu
blefvo honom hans fdrbindelser med Ly-
beck till viisendtlig fdrdel; derifran er-

hdll han tillfdrsel, visserligen ej fran ra-

det, men fran sina enskildta viinner; i

Juli erholl han till och med derifran en

forstarkning af tyska knektar under Staffan

Sasse, samt kacke Holsteinare, som re-

dan fdrut flera ganger under Christina

Gyllenstjerna undsatt det belagrade Stock-

holm.

Indirekte hade saledes pa svensk botten

kriget mellan Christian II och Lybeck
redan bd'rjat.

Men Lybeckarne voro ocksa tilh'ka be-

tiinkta pa, att rusta sig till krig Ndd-

viindigheten hiiraf visade sig sa mycket
mer, som Christian, langt ifran att ada-

galagga nagon benagenhet till fredliga

tankesatt, d. 30 Sept. 1521, utfardade

en hotande skrifvelse till det Lybskara-
det, hvaruti han fdrklarade, att om Ly-
beckarne ej upphdrde att understddja
hans upproriska undersater, Svenskarne,
sa finge de skylla sig sjelfva for fdljderna.

Derjemte fortforo kaperierna och Lybska
skepp uppbragtes af Danska kryssare.
Nu samlades Hansestadernas deputerade
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pS ett mote (Hansadag) i Lybeck 1521,
och Lyb ck fick nu icke allenast de ven-

diska staderna pa sin sida till ett krigs-

ftirbund mot Danmark, men iifven uti

Danzig en miiktig bundsfdrvandt.

Sverige var det som fdrst erfor de

viilgorande foljderna af detta fdrbund.

Under tiden hade Gustaf Wasa, d. 24

Aug. 1521, i Wadstena blifvit hyllad till

riksforestandare af 70 adelsman samt af

manga andra af alia stand i Gota riko,

lika som tillfb'reno hade skedt i Upland.
Delta var adelns forsta offentliga fdrkla-

ring for Gustaf och hans sak. Nu fort-

sattes befrielsekrigot med 6'kad kraft. I

Sverige och Finland segrade ofverallt

Gustafs vapen : det ena fasta slottet efter

det andra loll i hans hiinder ; af Sveriges

vigligaste stader aterstodo for konung
Christian blott Stockholm och Kalmar
afvensom Abo i Finland. Stockholm be-

lagrades, sasom vi fdrut namndt, redan

midsommarstiden 1521; men sedan sta-

dens besatthing i Jan. 1522 erhallit fb'r-

starkning och proviant genom den danska

amiralen Severin Norrby, lyckades den

genom fdrnyade utfall (d. 7, 8 och 13

April) att fdrstdra Gustafs lager. En hel

manad derefter sag man ingen svensk

styrka framfor Stockholm, men Danskarna

voro der for svaga for att kunna begagna
den ogonblickliga fdrdelen och redan i

borjan af Juni voro de ater insparrade

pa alia hall, utom fran sjdsidan; pa en

blokad af hamnen kunde Svenskarne icke

tanka, ty den danska flottan var den

svenska under Erik Flemming vida dfver-

lagsen. Nu visade det sig, huru fo'rdel-

aktig fdrbindelsen med de bada Hanse-

staderna var for riksfdrestandaren ; om
den hjelp han erhdll af Danzig hafva vi

visserligen ingen noggrann kannedom;
om det bistand Lybeck lemnat aro vi

deremot sa mycket battre underrattade.

De forsta kanda dokumenter betraffande

dessa fdrhallanden aro tvenne href af

Gustaf, det ena af d. 7 Jan. 1509 till

det Lybska radet, det andra till hans

bada gamla viinner Cord Kd'nig och Her-
man Israeli ; han kallar dem i denna
skrifvelse fader, brdder, vanner, kara

grannar, tillka'nnagifver for dem sin upp-

hdjelse till riksforestandare och ber om
fdrstarkning af krigsfolk och kanoner ;

allt lofvar han att redligen atergalda,
Hans nasta bref till det Lybska radet

ar dateradt d. 12 Mars; i detta bref om-

talar han blodbadet i Stockholm och den

derigenom framkallade resning; hanhop-
pados, sager han derefter, att man i Ly-
beck val visste, hvad Christian haft i

sinnet med deras stad och med de andra

wendiska staderna, sa framt icke detta

motstand kommit emellan. Derfdro ber

han, att man for reda penningar eller

penningars varde matte bista honom med

skepp, manskap oeh vapen; till bestri-

dande af alia kostnader ville han gifva
sitt bidrag och med dem vaga den sista

penningen, for att gdra anda pa detta

tyranni; slutligen fdrklarar han, att han
stiidse skall vara beredvillig till allt som
kan vara till "profit for hans gunstiga
vanner och brdder". Pa dessa bref fo'ljde

andra af dylikt innehall, i hvilka han
tillika inbjdd I^ybeckarne att tullfritt be-

sdka Sverige, lofvade att "begafva dem
med milda privilegier", o. s. v. Varen
1522 sande Gustaf afven sin skrifvare,

Lievert von Helfften, en infddd Dithmar-

schare, till det Lybska radet med an-

hallan om bistand, och d. 1 2 Sept. s. ar

dfversande han till Lybeck Henrik Ny-
gebur med fullmakt, att verka for hans

och rikets basta, att kdpa och salja.

Dessa upprepade boner funno i Lybeck
villigt gehdr; understddt af Gustafs van-

ner utrustade radet i stdrsta hast 10

skepp med vapen och proviant, besatte

dem med matroser, ryttare och fotfolk

och dfversande dem under befal afFrie-

drich .Brun till Sverige; befalhafvaren for

knektarne var Hans Stamel. Den 7 Juni

skedde landstigningen vid Sdderkdping,
hvarest en svensk faltdfverste infann sig

for att taga manskapet i Gustafs tjenst;

men knektarne vagrade att aflagga tro-

hetseden fdrran de sett den herre de

skulle tjena. Gustaf skyndade derfdre

att sjelf infinna sig och da han visade

sig for krigsmannen behagade han dem
sa val, att de med hanryckning lofvade

att lefva och do for honom. Ankomstcn
af detta manskap gjorde honom mera
oberoende af den uppbadade allmogen,
som hittills mangen gang fd'rlamat ope-

rationerna, derigenom att den pldtsligt

atervande hem for att skdta akerbruket

och sina hushallsbestyr ;
nu deremot kunde

han hemfdrlofva de aldre bdnderna och

endast bibehalla de yngre och ogifta un-

der sina fanor. Stockholm och Kalmar



blefvo nu hardt ansatta ;
detta sS mycket

mer som dessa stader samtidigt blokerades

af den forenade svenskt-lybska eskadern ;

ja, Gustaf kunde redan afsanda en del af sin

har for att angripa de danska granslan-
derna. Dock kiinde han sig vara alltfor svag
till sjo'ss, hvarfore han, i samma bref,

hvaruti han tackade Lybeckarne for det

honora lemnade bistandet, anholl att man
an en gang, inom fjorton dagar, matte

sanda 8 skepp till den svenska kusten.

Denna bon uppfylldes, ehuruval ej inom
den tid riksforestandaren 6'nskat; den 2

Oktober utlupo fran Lybeck, under befal

af radsherren Berend Bornhouwer och

Herman Pldnnies 8 skepp med krigsfolk,

hvilka den 17 Oktober uppnadde So'der-

kdpings-skaren. Der landsattes knektarna,
men sjelfva flottan forenade sig, d. 28
Oktober med den eskader som belagrade

Stockholm, hvilken sednare derigenom
fdrstarktes tillrackligt for att kunna till-

bakavisa ett ytterligare undsattningsfdr-
sdk af Severin Norrby, d. 29 November.

(Forts.)

Hnmoristiskt Allehanda.

III.

Branvinsadvokat mot sin viljal

Nyligen blef en handelsbetjent i B**
som lange varit utan kondition och med
skal misstanktes for allehanda industri-

knep, anklaged att ha stulit en klocka.

I denna kinkiga beliigenhet vande han

sig till en advokat och bad denne for-

svara sig. Han forstod att pa ett sa

valtaligt satt bevisa denne sin oskuld att

advokaten verkligen trodde honom och
lofvade att ataga sig saken. Han lyc-
kades ocksa verkligen att fa sin kh"ent

frikand. Knappt var malet fullkomligt

nedlagdt forr an den oskyldigt anklagade
kom for att gora sin lycklige forsvarare
ett besok.

- Herr advokat - - sade han ni
har gjort mig en stor tjenst, jag kommer
nu for att tacka er och tillika begara ett

rad.

Och det ar?
- Ni vet ju att jag varit anklagad

for att ha stulit en klocka.
-

Ja, det ma jag viil veta.

Och ni har i dag ofvertygat do-

maren att jag var fullkomligt oskyldig,
ar det icke sa?

Jo visst.

Och jag har ingenting mera att frukta

af domstolen?

Nej, visst icke.

-
Na, da ville jrag fraga or om jag

ocksa tors begagna den?
-

Begagna, hvad?

Klockan, naturligtvis
- - svarade

klienten lugnt.

Klockan upprepade advokaten

forundrad ni hade da stulit den?

Jo visst.

For, forsta gangen i sitt lif fann ad-

vokaten inga ord; denna oerhdrda frack-

het hade gjort honom stum, men i stallet

dppnade han do'rrn och kastade ut den

oforskamde bedragaren.

E pigraiiiiner.

3.

Ett frieri forr i verifies!

Personerna: Daphnis, herde.

Chloe, herdinna.

(En lierdedal, der man ser betaiuie lamm. Under en skuy-
c/ande el: halfligger Chloe. Daphnis som sitter rid fiennes

jotter, afbi-tfter tystnttJe-n i det han vixar mot tkenr, topp.)

Daphnis:

Se detta 6'mma dufvopar,
Som varens blida sallhetsdar,

I karleks ljufva ro fdrdrifva!

De byggt sig har af eget val

Ett stilla bo i skuggrik dal.

Hur lyckliga!

Lat, Chloe ! dem vart monster blifva.

Chloe: (omt)

Ack, Daphnis! ja ett stilla bo

I karleks ljufva, rena ro

Med dig jag glad och lycklig delar.

Med dig vid kalians blomsterrand,

I lundens skugga, hand i hand

Hur lycklig, jag!

Mig, i min sallhet, intet felar.

Ett frieri B for ticlest

Personerna: Herr von Habenichts, eu mycket

hygglig karl.

Demoiselle Schaber, Grosshandl.

Schabers dotter.

(Scenen forsiggar t ett sidorum till hOytr om Mltflftmgtn.)

Herr v. Habenichts: (qvafvande en gasp-

ning.)

Ack, hulda flicka, sjiil utaf min sja'l,

(Men ar det skal att ta en sadan harpa?)
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Se for din fot i karleksbb'n din tral!

(Och hennes armar se'n, o Gud sa skarpa.)

lat mig finna i din omma famn

(Der man har hopp att snarl nog bli for-

t'rusen
)

Fran lifvets stormar, lyckans lugna
hamn.

(Ha, ha ! Hvad gor man ej for hundra-

tusen.)

Mamsell Schaber: (mycket smickrad af

anbudet.)

Vand er, min herre, till pappa och

mamma.

(Ack, sa charmanta ogon ban har!)

Samtycka de, sa . . . . (har soker hon

stamma.)
v. Habenkhts:

0, tack min engel! Jag skyndar med
samma ....

(Andtligen!
- - ar man rangerad karl!)

L. F.

Miimcsblad.

Uti verlden aro foretradesvis tva kraf-

ter verksamma, den intellektuela och

den sedliga. I sitt strafvande hafva

de ofta motsatta rigtningar. Den intel-

lektuela drager gerna forsorg for sig

sjelf, bygger mest for sin egen riikning

och anvander gerna andra sasom verktyg
dertill.

Den sedliga storhetens syfte ar att

gora go dt, och ka'rlek, uppoffring for an-

dra. Der hon gar fram, lemnar hon

sparen af en gudomlighet efter sig. Den
intellektuela storheten hogaktar den sed-

liga och iklader sig afven ofta densamma,
nar poh'tik sa fordrar.

Anekdoter.

I Dublin dog for nagra ar sedan en

advokat hvilken var sa fattig att man
for att fa honom i grafven, oppnade en

subscription, der hvar och en icke be-

hofde gifva mer an en shilling. Sedan

stadens fiesta jurister gifvit sitt bidrag
kom insamlaren ocksa till en viss advo-

kat vid nanrn Toler, sedermera 6'fver-

domaren lord Norbury, och fragade ho-

nom om icke afven ban ville teckna sig

for en skilling. Huru ! endast en shil-

ling for att begrafva en advokat, se har

en guind (21 shilling) ga och lat begrafva
21 stycken!

Herr kamrat sade en officer till

en annan, som han motte pa gatan. Min
liustru har i natt ska'nkt mig en arfvinge,

gissa af hvad kon?
- En son.

Nej.
Saledes en dotter!

Hur kunde ni gissa det ! . . . Nagon
har bestamt talat om det for er!

En akta man utropade en gang i

ett Smt ogonblick till sin hustru: ska'

himlen bevara mig fran den sorgen att

nagonsin se dig som enka?

En pomeranare som i slaget vid

Leipzig forlorat begge benen, sade kall-

blodigt. Det ar mitt eget fel, jag har

ofta bedt den gode Guden bevara min

kropp och min sjal, men om benen har

jag aldrig niimnt ett ord.

Prisiippgifter.

Charad N:o 2.

Mitt forsta fordom var ett litet ord,

Som mangen moder till sin dotter sade

Och dermed henne omt \& hjertat lade

Att flitig bli, sa var dess lycka gjord.

Mitt andra, Gudi klagadt, mangen gang
Gor mannens viirde: ar blott det finurligt>

Sa faller det sig ledigt och naturligt,

Att mannens viig till lyckan ej blir lang.

Forr fanns mitt hela uti hvarje hus.

I rummen stod det stolt; nu belt forblufl'adt

Det blifvit till en vindsvra undauskuffadt,

Att glommas der och mogla, i all ro.

Gat a N:o 3.

Tom ar jag sa tung
Som om full jag vore,

Full ar jag sa tung
Som om torn jag vore.

Forsta Pris:

Oettinger, Danska hofvet. 7 Band.

Andra Pris:

Mannen bland Mormonerna.

Tredje Pris;

Sagor om Nordens Gudar.

Losningar emottagas till d. 15 Mars.

Expeditionen af Konversationslexikon

Stockholm.

STOCKHOLM, HOEBERGSKA BOKTRrCKERIET, 1859.
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Nemesis.

Novell.

(Forts)

II.

En klar men kail vardag blickade ef-

termiddagssolen in genom de hoga fcin-

sterna pa ett praktigt vaxthus och lat

sina , stralar beliagligt spela pa den saf-

tiga gronskan och de brokiga blommorua.
Man trodde sig forsatt till en annan

verld, till en tropisk trakt, da man med
beundran skadade de sallsamma vaxterna,
hvilka liar utvecklat sig med en prakt
och en yppighet, som man forut aldrig
skadat.

"Lyckliga de, pa hvilkas vink allt detta

uppstod och blomstrade, lyckliga de, som
alltid kunna vistas i detta paradis!"
sa skulle val manget stackars kortsynt
menniskobarn utropat, da man ju alltid

ar fardig att doma efter skenet och att

ofver ho'fvan uppskatta rikedomens varde,
utan att man betanker att bekymret
icke stadnar vid trdskeln till detta blom-
sterdoftande rum, och alltid foljer med;
ett skuldbelastadt hjertas oroliga slag
stillas icke af nagon jordisk prakt.
En hviloplats var inrattad pa det vack-

raste stallet af drifhuset, der de grona,

hogstammiga krukvaxterna formerade bu-
skar och hvarest mot den morka bak-

grunden de lysande blommorna behagligt
aftecknade sig. Ett litet sallskap satt

vid det inbjudaude kaffebordet, der fran

den blandande. hvita damastduken anda
till den praktiga servicen af Sevreporslin
och den tunga silfverbrb'dkorgen, allt ta-

lade om egarens saval rikedom som smak.
De begge fullvuxna, en herre och en

dam, talade ftiga, men lyssnade istallet

till en liten, ovanligt vacker gosses alsk-

varda pladder oeh an sinnrika, an of-

vermodiga anmarkningar. Han kunde
vara omkring sex eller sju ar gammal,
men han var stor och stark; nans lilla

bruna, friska ansigte, de af lycka stra-

lande 6'gonen och hans lifliga, lustiga at-

border vore en anblick som frojdade

hjertat.

Den stolte mannens dystra drag klar-

nade, det ororliga uttrycket i hans an-

sigte mildrades, nar han betraktade det

vackra barnet och man sag pa honom
att hans lycka berodde af denna lilla

alskling. Da han nu sag gossen sa blom-

strande, da han sag dess fysiska och

andliga krafter liksom spritta af lefnads-

lust, da var det nastan med angslan som
fadren betraktade sin klenod; han var

ra'dd att fdrlora honom.

Felix sprang omkring an har, an der,

for att betrakta an guldfiskarne, hvilka

simmade i dainmen, an de i solskenet

likt diamanter glittrande vattendropparna,
som af springbrunnen uppkastades ; sedan

skulle han gifva sin tant en blomma
eller ock kallades han till kaffebordet for

att med sin lilla hand lagga socker i fa-

drens kopp, da denne tryckte de srna-

natta fingrarne till sina lappar. Det lag

nagonting oandligt rorande i denna seen;

en vekhet bredde sig da dfver manneus

kalla, stolta drag.

Plotsligt tycktes nagonting utanfor vaxt-

huset taga gossens hela uppmarksamhet
i ansprak ;

han tittade uppmarksamt ut pa

gatan der en likprocession framskred.

Det var en skakande anblick. Den simpla

likvagnen fdljdes blott af en gammal
qvinna, hvilken fdrde vid handen en liten

flicka. Da processionen kommit tatt in-

vid huset, lutade sig flickan ned for att

upptaga nagonting fran marken. Felix's

skarpa ogon markte att det var en half-

vissnad blomma, som han sjelf i sitt df-

vermod kastat pa gatan. Med ett sprang
stod han vid bordet.

" Gif mig blommor, men genast !

"
ropade

han med haftighet, och da de andre, for

hvilka denna anhallan kom alltfdr brad-

stdrtande, icke dgonblickligt hdrsammade
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honom, klattrade han upp pa en bank

och slet haftigt af vaxterna hvad lum

kom at.

"Felix! For Guds skull hall!,, ropade
tanten, da han afbrutit den skdnaste ca-

melian, hvilken varit vaxthusets prydnad;
men i sin ifver horde gossen ej pa henne.

Hastigare an som fordrats att beratta

det hade han fatt ett fang dyrbara blom-

mor och som en blixt skyndade han nu
ut pa gatan. Luften var isande kail i

jemfdrelse med varmen derinne, sa att

en rysning skakade hans lemmar, men
Felix aktade det icke; han fortsatte sin

vag och hade snart uppnatt liktaget.

"Der har du vackra, friska blommor,
lilla flicka; kasta bort de der fula och

vissnade ! ropade han med vanlig rdst,

i det han kastade sitt dyrbara fdr-

rad i flickans utbredda fdrklade, samt

1'ortfor hastigt: "Jag heter Felix och

bor derborta i det vackra huset. Kom
bara till mig, lilla flicka, niir du vill

ha' blommor!" Dervid sag gossen
med sina klara b'gon sa vanligt upp till

Elisabeth, (ty det var hon), att ett skim-

mer af gladje kom hennes bleka ansigte

att rodna och hennes fdrgratna ogon ly-

ste af tacksamhet.

Hon lutade sig ned, hon raaste kyssa
det englaskdna barnet och sedan hviskade

hon: "Jag tackar dig hjertligt, gode Fe-

lix, och min mamma, som ar i himlen,

skall ocksa tacka dig for att du genom
din godhet latit mig pryda hennes graf
med sa vackra blommor!''

Annu ett ogonblick stodo de hand i

hand och samma solstrale kysste varmt

armodets barn och lyckans son der-

efter drog den gamla, dfver drojsmalet
redan otaliga qvinnan flickan med sig,

och Felix skyndade tillbaka till vaxthu-

set fdrbi tanten, som forskrackt hade

skyndat efter honom med en tjock rock,

men han brydde sig ej om att begagna den.

Fadren hade beskadat upptradet, och

hans hjerta hade blifvit beklamdt, emedan
han tyckte att liksom en dyster skugga af

sorgetaget blifvit kastad ofver gossens
lefnadsbana. Da det frammande barnet

bojde sig ned och de svarta banden,
hvarmed hennes har var infliitadt, berdrde

gossen, da tyckte fadren, att liksom ett

sorgedok svafvade ofver Felix's lockiga
hufvud. Men fb'rargad ofver sin angslan
Jtade han undertryckt den dystra aningen.

Nu sag han med allvarsam min pa
den odelaggelse, som barnet i sin haftig-
het gjort bland de herrliga blommorna.

Isynrerhet misshagade honom fdrlusten

af den sallsynta camelian. Det oaktadt

erhdll gossen ingen fdrebraelse; huru skulle

han haft mod att tillrattavisa sin alsk-

ling? Men just derma allvarsamma tyst-
nad talade mera till Felix's sjal an tan-

tens alia (orebraelser fdrmatt; han hade
svarat henne sasom ett bortskamdt barn

plagar svara, men nu kande han bitter

anger ofver att han gjort oratt.

Langsamt steg han upp pa en stol, och

i det han slog armarne ornkring fadern

samt bedjande sag pa honom, sade han
med ljuf rost:

"Var ej ond vidare, pappa! jag skall

sakert icke gora sa mera! Men om du
sett med hvilken omsorg den lilla flickan

tog upp den vissnade bloraman, skulle

iifven du gifvit henne friska blommor,
och da J ej tycktes hastigt nog bevilja

min bon, ryckte jag till mig blommorna.

Ack, pappa, du skulle blott hafva sett

huru gladt den stackars flickans ogon

lyste; de voro sa bla, sa bla!" Felix

silg sig omkring for att finna en blomma,
hvars fa'rg kunde vara att jemfora med
dessa ogon, men fdrgafves

-- "sa bla,

att jag aldrig sett sadane forut," fortfor

han. "Pappa, om du sett den lilla flic-

kans gladje och tacksamhet, skulle du

icke mera vai'a ond, du so'ta, goda pappa!"
Pa detta salt smektes fadern med o'm-

ma ord ; freden var snart sluten ; ty hvad

var for denne man alia verldens blom-

mor mot ett lyckligt leende af det af-

gudade barnet. I djupet af sin sjal kande

han nu gladje och stolthet ofver handel-

sen. Huru gerna skulle han ej annu en

gang offrat den sallsynta bloruman, for

att iiunu en gang se den varma hjei'te-

godhet som adagalades af Felix's gerning.

Hos detta bam forenade sig allt det

han annu hoppades af Hivet; det fanns

ingen egen lycka for honom; blott med
sitt barns ogon betraktade han verlden.

For sonens skull arbetade han, for att

med sin rikedom gora Hfvet behagligt

for honom; genom barnet hade den stolte

manncn bUfvit mildare och battre, icke

blott Felix utan afven andra fingo er-

fara hans godhet och valgdi'enhet ; sa

att verlden hdgaktade honom for det

myckna goda han verkade. Ingen lem-
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nade han ohulpen, och likval var hans
lif icke fridi'ullt. Man sade atthansdrjde
sin unga, skdna maka, som han mistat i

det frammande landet, Men detta var

icke orsaken till bans dysterhet. Han
hade viirderat modren till sin son, men
alskat hade han blott en qvinna pa jor-

den. Fran det fd'rflutna trangde sig ot'ta

ett minne pa honom, som fd'rdystrade hans

eljest sa lysande lefnadsvag; icke ens

hans alskade barns niirvaro fdrmadde fdr-

jaga de dystra tankarne.

Hvad skulle denne mans lit' varit utan

souen? Ett tocken, at' iugen solstrale ge-

nombrutet, ett intet.

III.

Den enkla kistan hade blifvit nedsankt

i griften; de iorsta skoflarne mull hade

redan kastats derpa, och manga tarar

hade fallit pa blommorna, hvilka flic-

kan nu strddde pa grafven, i det hon

med af snyftningar afbruten rost hviskade:

"Kara mamma, dessa blommor skickar

dig den lilla vackra gossen som du ville

sa val." "Tror ni icke att mamma
gladjer sig dfver blommorna? hon tyckte
sa mycket om blommor,

" denna fraga

gjorde Elisabeth sin fdljeslagerska, men
hon erhdll knappt ett vresigt svar, ty
den gamla qvinnan kande icke mera de

kanslor som rorde sig i den unga flickans

sjal. For henne skulle ett mynt varit

en vida karkomnare gafva an de vackra

blommorna. Med penningar skulle hon

kunnat kopa fo'da at barnet, ty intill dess

domstolen afgjort hvad med Elisabeth

skulle fdretagas, maste likval grannqvin-
nan varda henne; icke kunde man lata

henne svalta ihjal, det insag qvinnan o-

aktadt sitt kalla hjerta. Utan att satta

sig deremot erfor hon saledes Elisabeths

afsigt att begif'va sig till det vackra, stat-

liga huset. Gumman trodde att flickan

ville tacka for blommorna och hoppades
i tysthet att ett litet mynt da kanskc

skulle glida i barnets hand; hon forma-

nade Elisabeth att vara mycket artig och

6'dmjuk och att ratt tydligt skildra sin

varnltishet; hon kunde ju eljest tala som
en bok; nu borde hon visa hvad hon
fdrmadde. Gumman ordnade Elisabeths

daliga sorgklader, slatade det vackra

haret, andades pa de fdrgrStna dgonen, s&

att de ej skulle se sa rdda ut, samt gaf
henne slutligen anyo manga fdrmaningar.

Elisabeth gick tyst och langsamt pa
en bivag till det statliga huset. Det arrna

unga hjertat var sa tungt at' bekymmer,
sa att oaktadt fdrbudet att grata, emedan
hon da blefve ful runno tararne anyo
dfver hennes kinder.

Ehuru dagen var kail och blasig, var
det likval vartiden; knopparne svafidepa
triiden, alia buskar grdnskade, gras och
drier hade redan ledsnat att stanna der-

nere i jorden och till och med nagra
blommor hade modigt visat sig. Foglarne
sjdngo muntert, ty det var var, oaktadt
den kyliga luften, och derfdre sjdngo de.

Och allt detta kunde den alskade mo-
drea aldrig aterse, aldrig mera hd'ra pa
jorden! och utan henne maste Elisabeth

vandra genom lifvet! Ett utbrott af

hat'tig smiirta fdljde pa dessa dystra tan-

kar; bekymret i det viirnld'sa barnets

hjerta var nu sa dfvervagande, att det

griinsade till fdrtviflan; hon tyckte sig

ej mera kunna sta pa sina darrande fd't-

ter, och med ha'nderna for ansigtet samt

hdgljudt gratande sjd'nk hon slutligen ned

pa den ensliga gangstigen.
Da hon ater sag upp sedan hon lange

gratit, var solen redan nara att ga ned
och kastade det sista skimret d'fver jor-
den. Stormen hade lugnat sig, knappt
rorde sig ett blad; stilla frid lag d'fver

berg och dal och pa afstand hordes af-

tonringningen. Frid kom afven i barnets

angsliga hjerta; Guds englar, som svaf-

vade dfver jorden for att hugsvala den
et'ter dagens mddor, gld'mde ej heller den
arma varnldsa, hvilken knabdjde vid vagen.

Elisabeth erinrade sig det lo'fte hon

git'vit sin moder. Med sa'kra steg van-

drade hon nu fram till det praktiga hu-

set. En betjent for hvilken hon yttrade sin

dnskan att fa tala med herrn i huset, hade
varit vittne till scenen pa gatan och trodde

nu att hon kommet for att tacka for blom-

morna. Dessutom hade han redan fatt till-

sagelse af Felix att om en liten sorgkladd
flicka komme, som hade sa bla, sa bla dgon,
sa skulle han genast I'dra henne till Fe-

lix. Da nu betjenten just var i begrepp
att ledsaga Elisabeth dit, kallades han
af en ringklockas ljud in i det inre af

huset; han skyndade sin vag, sedan han
forst ropat till flickan att hon blott borde
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modigt ga till vaxthuset, sa skulle hon

der traffa bans herrskap.
Med drdjande steg, med haftigt klap-

pande hjerta gick Elisabeth dit samt in-

tradde tyst och obemarkt genom en si-

doddrr, som hon fann b'ppen. Men de

praktiga blomstren, den varma luften, den

ljufva vallukten, allt detta kom hennes

sinnen att svindla, sa att hon knappt
mera visste hvar hon befann sig eller

hvarfdre hon kommit. Liksom drommande
stod hon der, hennes dgon tycktes icke

stora nog for att lata henne dfverskada

all denna herrlighet, tortjusningen var

niira att spranga hennes brdst. Sadan

prakt hade ju icke en gang fdrekommit

i de sagor, som modren berattat. Ack,
blott hon en liten stund i stillhet fatt

betrakta denna herrlighet! detta var

den enda klara tanke, som fanns hos det

haftigt upprdi-da barnet. Vid ljudet

af steg gdmde hon sig bakoni en buske,

och hon visste att sa val dolja sin spada,

elflika gestalt, att hon icke bemiirktes.

Da hon sag att ingen kom i narheten at'

hennes gdmstalle, lyfte hon ater upp det

lilla hufvudet och lat sina fortjusta blic-

kar irra omkring. Den passionerade kar-

leken for blommor, hvilken Elisabeth arft

efter sin mor, fann bar tillracklig naring.

Om man vetat hum barnets hjerta fastat

sig vid en rosenbuske eller nagon annan

vast som prydde fonstret i hennes lilla

kammare och spridde sitt aromatiska doft

i rummet, da skall man icke fdrundra

sig om nn en nastan vild fortjusning fat-

tade henne. Om modren blott en gang
i sitt lif sett sa vackra blommor!

Och vallukten, som nastan ddfvade barnet,

sa att de trotta dgonlocken sjdnko ned

ofver de fdrgratna ogonen!
Ett starkt buller liksom af en tung

dorr som slagits igen samt skramlet af

nycklar vackte Elisabeth ur hennes sdmn.

Hon sag sig forundrad omkring; andama-
let med hennes narvaro aterkom snart

i hennes minne; hon grep efter brefvet,

som hon bar pa sig, och i det hon kra-

made det hardt i handen, beredde hon sig

}ill att ga till de tstalle der hon markt att

husets egare uppeholl sig. Det skumma

dagsljuset tillat henne icke att urskilja
om han annu var qvar, men da lion kom
narmare, markte hon att platsen var torn.

Der herrskade nu djup tystnad, blott af-

bruten af vattnets plaskande och at' de

nedfallande torra bladen. Vaxthuset upp-

lystes af manans matta sken. Dess stra-

lar folio genom husets glaskupol, sa att

de pa ett magiskt sa'tt upplyste rummet,
hvilket genom blomsterpra kten fick ett

annu underbarare utseende.

Elisabeh klappade pa alia dorrar; hon

sprang till fonstret, tor att se efter om
nagon syntes till derute, men denna del

af parken var nu tyst och ode. I en

sidoflygel af slottet lyste annu ljus, men
;ifv

ren de slacktes smaningom det maste
siikert vara sent, och barnet beredde sig

pa att ha'r tillbringa natten. Var hon
torskrackt derofver? Sa tycktes icke vara

forhallandet, ty med alltmera stigande

fortjusning, som ofta gaf sig luft i hog-

Ijudda utrop, vandrade hon omkring bland

blommorna. Emellanat stadnade hon,
kande pa sina kla'der, om det verkligen
var hon sjelf, och de stora ogonen tipp-

nades annu mera, pa det hon matte
kunna 6'fvertyga sig om att hon var va-

ken och icke dromde.

Sedan Elisabeth genomvandrat vart-

huset i alia riktningar, satte hon sig

slutligen utmattad pa de marmortruppsteg,
som forde lill en liten hojd hvarifran

man kunde ofverskada det hela. Med
hvilken hanryckning voro aj hennes ogon
fastade pa det doftande blomsterhafvet,
som utbredde sig tram for henne. Manans
stralar lekte emellan gronskan och hvi-

lade bar och der pa en herrlig bloinma,
liksom med en viss forkarlek. Den hvita

camelian syntes hora till dess synnerliga

alsklingar, ty sasom i ett fdrklaradt skim-

mer stralade dennas lysande blommor i

haU'dunklet. Balsamisk doft omgaf flickan;

hon indrogs alltmera i en trollkrets, som

tycktes vilja rycka henne fran verklig-
hetens omrade. Hennes kinder brunno,
en ljuf, underbar kansla genomstrdmmade
henne och framfdr de trotta ogonen dan-

sade sallsamma, sagolika bilder. Ur Vic-

toria Regias kalk tycktes en elflik gestalt

uppstiga som pa manstralarne sviifvade

fram till barnet och berdrde dess ogon
med en gyllene staf ; derefter blefvo dess'^

dubbelt klarare, sa att de, skarpta af

trolldomskraften , skadade mera an en

vanh'g do'dligs.

Ur alia blomkalkarna hoppade nu elf-

vor och bugade sig behagligt pa de smi-

diga stanglarna, samt hviskade och skam-

tade med hvarandra. Ett underbart ljud
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ljuft, att flickan aldrighd'rt sadant; blom-

sterdoftet berdt'vade henne sansningen och

de langa morka dgonharen siinkte sig

alltmera ned mot de sammetslena, at' fe-

berhetta gld'dande kinderna.

"Jag ar trdtt, acksa trdtt! hviskade

hon langsamt och hennes hufvud neclsjdnk

"men jag har gldmt att bedja; huru

kunde jag eljest sofva lugnt!" Annu
en gang fdrsdkte Elisabeth att bemanna

sig tor att lasa den lilla aftonbdnen, men
hon formadde det ej det gick omkring
i hennes hufvud. "Gud viilsigne lilla Fe-

lix!" voro hennes sista ord.

Derefter utstrackte hon armen, det lilla

trdtta hufvudet nedsjdnk; och damanans
silfverstralar folio pa barnets adla ansigte,

da hordes ett sorl bland blommorua, och

alia menade alt en sadan herrlig mennisko-

blomma hade de aldrig fdrr sett, och de

som kunde ra'cka henne lutade sig dfver

det sof'vande baruet, strddde blommor i

dess liar; och de blommor som stodo

liingre bort la'to sina systrar beratta for

sig om den hulda synen; da de icke

sjelfva kunde na Elisabeth, skickade de

i stallet sitt ljufvasle doft till henne; hon

omgafs af ett haf af vallukter, som drack

hennes lifssafter. (Forts.)

Aterblick pa Svenska folkets oden

under de trenue sista arliiin-

dradena.

||,

(Forts, fr. foreg. N:r.)

Den danska amiralcn sjelf slog sig ige-

nom med 9 skepp, men 31 proviantskepp
folio i fiendens bander. Till nagot af-

gdrande slag kom det visserligen ej ; ty

enligt lybska uppgifter hade Norrby in-

tagit en genom klippor sa val skyddad
stallning att den fdrenade flottan omdj-

ligt kunde angripa honom i linien, utan

endast skepp for skepp ; deremot pastodo
Svenskarne att den danska flottan otvif-

velaktigt skulle bh'fvit alldeles tillintet-

gjord, om icke den lybska amiralen med
afsigt uudvikit hvarje energiskt anfall

samt dessutom vagrat riksfdrestandaren

tva kanoner, eburu denne erbjdd tvenne

af rikets slott i underpant. Huruvida

svenskarnes ytterligare beskyllning, nem-

ligen att det lybska radet genom hemliga
instructioner alagt sin amiral att undvika

hvarje afgdrande drabbning, ar sann eller

icke, torde val nappeligen nagonsin med
full visshet kunna afgdras; osannolikt ar

det just icke att man gerna sag att sa-

kerua sa lange som mdjligt fdrblefvo i

sitt narvarande skick och att man sa

lange som mdjligt ville fortmra att vara

den nyttiga bundsfdrvandten , ty man

gjorde en mycket indragtig afFiir mod den

lemnade krigshjelpen. Visserligen for-

madde riksfdrestandaren ej genast att

betala skeppen och de diVersiinda fd'rnd-

derheterna, utan behdfde snarare f'dr-

strackningar i reda penningar, hvilka han
ock erhdll af radet, som, under fdrhopp-

ning om framtida betalning, atndjde sig

mod att gdra rakningarna sa dryga som

mdjligt. Deremot funno alia klasser af

befolkningeu den stdrsta f'drdel i fd'rbin-

delsen med Sverige; Ostersjdstadernas
handtverkare hade fullt upp att gdra for

att medhinna bestallniugarne ;
bdss-smo

der, myntmastare, konstnarer och handt-

verkare af alia slag dfverflyttade pa Cord

Kdnigs och Herman Israels uppmaning
till Sverige och funno der lonande sys-

selsiittning, hvilket visserligen sedermcra

hade den oangenama fdljd, att derstades

en sjelfstiindig industri bildade sip, hvar-

igenom afsattningen af utliindska produk-
terna minskades. Men hvem tiinkte val

under dgonblickets vinst pa den fram-

tida skadan. Kdpmannen voro nastan

uteslutande i besittning af den sa la'uge

stdrda handeba pa Sverige och kunde nu,
da de ej hade nagon konkurens att be-

fara, a ena sidan faststalla sa hdga pri-

ser de behagade for de till en del pa

krigsskeppen dfverfdrda varorna, a an-

dra sidan mot dessa varorfdr billigaste pris

tillhandla eller tillbyta sig landets va'rde-

fulla naturprodukter. Dertill kom ytter-

ligare den stora vinst, man hade af un-

derhaltiga penningar; Christian II hade

fd'rst uppfyllt Sverige med klippingar,
och nu sag sig Gustaf tvungen af ndden,
att lata sla ett lika daligt mynt, hvilket,

ehuru fdrbjudet af de danska stathallarne

vid fdrlust af lif och egendom, snart blef

sa allmiint gangse, att man i hela riket

ej sag nagot annat. Deraf fdrstodo kdp-
mannen att draga fdrdel: icke blott att
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de vid inkdp utg&fvo klippingarna for

fullgodt mynt och vid fdrsaljning skyd-
dade sig genom stegrade priser ;

de med-
fdrde afven till Sverige stora forrader,
som den danska konungen fo'rr patvingat

dem, och togo salunda igen sin skada.

Deremot utfordes intet af detta mynt nr

riket; Lybeckarne fdredrogo det svenska

jernet och kopparen. Sa gick det ej

allenast till under kriget, utan afven se-

dermera; ja, fdrhallandet fdrvarrades till

och med, da nddmyntet under loppet af

Bommaren 1523 i Danmark fdrlorade allt

fdrtroende och nu ofversvammade Sverige,
tilldess konung Gustaf 1524, utan att ens

nedsatta klippingarna till deras verkliga
viirde ({ af det nominala), genom fd'rbud

drog det ur rdrelsen. Detta var ett fdr-

tvifladt medel, som viil icke enligt vara

begrepp kan rattfardigas, men som da
for tiden viil torde hafva varit det enda

mdjliga for att gdra slut pa den oredliga

trafik, som med klippingarne bedrefs af

de frammnnde kdpmannen. Fafanga voro

bondernas klagomal och boner; Gustaf

beklagade dem, men visste ej att gifva
dem nagon annan trdst, iin att de skulle

lata gdra sig kopparkiiril af klippingarna;
da hade de biittre kiiril iin deras konung.

Emellertid bemddade sig Lybeck, att

at det hittills af de vendiska staderna,

Danzig och Sverige bestaende fdrbundet
vinna en ny medlem i hertig Fredrik af

Schleswig -Hoi stein, Christians farbror;
man hoppades att kunna forma honom
att frantrlida den opartiskt medlande stall-

ning han hittills intagit och att belt och
hallet draga honom pa stiidernas sida.

Fredrik var likval allt for fdrsigtig for

att genast inga pa det lybska radets kri-

giska planer.
Vid denna tid synes Christian hafva

uppgjort en plan, att fran landsidan an-

gripa Lybeck och genom detta pldtsliga
dfverfall skriimma sin farligaste fiende

till fred. For att verkstalla nagot sadant

hade han likval behof af hertigddmena
Schleswig-Holsteins bistand; men med
sin farbror hade han brutit och fdrgafves
fdrsdkte han ofvertala hertigddmenas stan-

der att bispringa honom. Han fann slut-

ligen radligast att afsluta en fdrlikning
med hertigen (i

Bordesholm d. 13 August i

1522), och i denna uppoffrade han at

honom sin anfallsplan pa Lybeck.
Men Lybeck gjorde nu allt hvad det

kunde, for att forma hertig Fredrik att

dppet dfverga pa dess sida. Omstandig-
hetornas tvang medfdrde snart nog ett

sadant resultat. I Jutland hade namli-

gen ett hotande uppror utbrutit mot Chri-

stian; d. 21 Jan. 1523 hade Jutarne upp-
sagt konungen tro och lydnad och d. 29
s. manad erbjdd Magnus Munk, dejutska
herrarnes fullmiiktig, Danmarks krona
at hertig Fredrik. Da hertigen antog
detta tillbud var det gifvet, att han (ram-

torallt skulle vilja fdrsiikra sig om Ly-
becks bistand och ett fdrdrag afslutades

ock nu mellan bada, d. 5 Febr. 1523.
Deruti fdrpligtade sig Lybeckarne bland

annat, att saviil denna gang som frarn-

dcles, om det blefve nd'digt, bista herti-

gen med 2000 knektar och 200 hastar

samt kanoner, kulor och krut, hvaremot

hertigen lofvade att om han skulle komma
pa Danmarks thron, uppratthalla Hanse-
aternas vanliga privilegier och seglatio-

nens frihet. Hvad Sverige betriiffade,

sa stadgades, att staden visserligen skulle

gdra sitt till for att aterstalla unionen,
men om detta ej liite gdra sig, sa skulle

den ej vara fdrbunden, att pa allvar lata

bruka sig mot sina vanner Svenskarne,

ej heller vara skyldig att afsta fran segel-
i'arten till detta land.

Nu stod Christian ensam mot Oster-

sjdstaderna, Sverige, Schleswig och, nagot

sednare, afven mot Dithmarschen (med
hvilket hertig Fredrik d. 3 Mars afsldt

ett fdrsvarsfdrbund). Derjemte hade han
att strida mot ett farligt uppror i sitt

eget land. Hans la'ge var saledes myc-
ket svart; han besldt derfd'r att utfdra

en redan fore de sista olycksbudskapen

patankt plan, att fly till Nederlanderna,
sdka hjelp hos sin svager och sedermera

aterva'nda for att, stddd pa de fasta

punkterna Kdpenhamn och Malmd, ater-

erdfra sin krona. Denna plan kom till

verkstallighet d. 13 April da han, efter

att hafva tagit trohetsed af de begge

staderna, med gemal, barn och ett talrikt

fdlje afseglade till Nederlanderna.

Vi hafva redan bera'ttat, huru Gustaf

Wasa under loppet af ar 1522 bemak-

tigat sig hela Sverige med undantag af

Stockholm, Kalmar och Finland, och att

han redan angripit de nargransande dan-

ska och norska landskapcn. Men pa nyss-
namnda stallen mdttes han af ett hard-

nackadt motstand, hvars fdrnamsta ledare
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vur Severin Norrby, kunglig lansherre

1& Gotland oeli amiral. Visserligen lyc-

kades denne ej mer, efter sitt andra fdr-

felade unclsattningsfdrsdk den 29 ]S
T
ov.

1522, att aterstalla forbindelsen med

Stockholm, ty sedan haranen, nu tillspar-

rud med en kedja, blokerades af en tal-

rik eskader, maste han lemna denna stad

at sitt ode ;
men fran sin vanliga vistelse-

ort, Wisby, ledde han a'nnu alltid krigs-

operationerna i Finland; derjemte var

han 6'fverbefalhafvare i Kalmar och genom
sin flotta holl han desse begge punkter
i fdrbindelse med hvarandra och med
Danmark samt tillfogade pa samma gang
den hanseatiska sjofarten all mdjlig skada.

At' hvilken vigt denna hans position var

imdfdll ingen ; pa alia hall bemodade man

sig derfore att dt'vertala honom att af'falla

Iran Christian; fran de jutska herrame,
fran konung Fredrik och det danska

riksradet afvensom fran Sverige koinmo

talrika bref och budskap med stora lof-

ten. Men Norrby blef sin herre trogen
a'fven sedan han erhallit underrattelse

om hans flykt. Emellertid dppnade Kal-

mar sina portar for riksfdrestandaren d.

27 Maj 1523; endast slottet holl sig annu.

Kort derefter gaf sig afven Stockholm.

Visserligen hade besiittningen for det

mesta tyska knektar och den herr-

skande tyska minoriteten med storsta if-

ver tillbakaslagit belagringsharens angrepp,
och med vald tvungit de missndjda Sven-

skarne att forhaila sig stilla, men sjuk-

domar och hungersdd rasade i den trangt

insparrade staden och pa nagon undsatt-

ning var ej att hoppas. Stathallaren

Henrik Slaghoeck och de ofriga befalhaf-

varne afsande derfore Linderlin von Wir
och Hans Krumback, for att for konung
Christian skildra sakernas stallning och

forfraga sig om hans vilja. Budbararne

fullandade lyckligt sitt uppdrag och erhollo

konungens samtycke till kapitulationen.
Efter att hafva erhallit lejd af Lybec-

karne, at hvilka han lofvat att utan

svardslag 6'fverlemna staden, samt hos

hvilka han qvarlemnat sina fdljeslagare

som gisslan, atervande Linderlin derpa
till Stockholm, och da de fdrsamlade knek-

tarne af honom erhollo besked om utgan-

gen af hans arende, besldto de att dfver-

lemna Stockholm at Lybeckarne, men al-

drig at riksfdrestandaren. Till fdlje af

detta be slut och de af Christian fo're-

skrifna vilkoren kndtos nu underhand-

lingar med belagrarne ;
men Gustaf Wasa

ville ej hdra talas om nagon uppgift till

Lybeckarne, hvilka just vid samma tid

gjorde stora ansprak med afseende pa

privilegier och hvilka han mdjligen till

och med misstankte for att vilja spela

Stockholm i handerna pS deras bunds-

fdrvandt konung Fredrik. Tlnderhandlin-

garne blefvo derfore afbrutna, men snart

aterknutna; Gustaf medgaf att uppgiften
skulle fa fdrsigga i nyssnamnda form, ty
han hade under tiden blifvit vald till

konung (i Strengnas d. G Juni 1523) och

behdfde saledes ej mer frukta nagon med-

ta'flare; dessutom hade han anyo, genom
det stora privilegiet af d. 10 Juni, bun-

dit Lybeckarne vid sitt intresse och kunde

fdrlita sig pa dem. Sedan besattningen
och alia andra, som ville fdrblifva Chri-

stian trogna, erhallit tillatelse till fritt

aftag med vapen och egendom, uppgafs
staden d. 20 Juni; dess nycklar d'fver-

lemnades at de bada lybska i-adsherrarna

Berend Bomhawer och Herman Pldnnies

af stathallaren Didrik Slaghoeck, som vid

detta tillfalle skall hafva utlatit sig pa

fdljande satt:
<! Vi d'fverlemna riket och

staden at den kejserliga staden Lybeck
och icke at skiilmen Gustaf Eriksson,

som star der." Detta maste han (Gustaf)
da sma'lta, tillagger med patriotisk bela-

tenhet den krdnikeskrifvare, som efter ett

dgonvittnes berattelse, meddelat tilldra-

gelsen. Ur radsherrarnes hander mottog
Gustaf sin hufvudstads nycklar och d.

23 holl han sitt intag under invanarnes

jubelrop; men han fann husen tomma
och af befolkningen aterstod endast en

fjerdedel. Den 7 Juni gaf sig det

a'mm ointagna Calmar slott och kort der-

efter Ldddse (Elfsborg), Sveriges goda
faste vid vesterhafvet. Ur Finland dref-

YOS Grefve Moritz af Oldenburg och hans

legoknektar af de Svenska trupperna un-

der det att en svenskt-hanseatisk flotta

hindrade Norrby, att enligt lofte komma
denna provins till undsattning; mot slutet

af 1523 fanns ej mer nagon fiende pa
svensk jord.
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IV.

(r iff e rm a Isfa ialiteter.

En komisk seen iutraffade nyligen hos

en giftermalsmaklare i Hamburg. Pa en

i tidningen inford annons, livari en man
astundade en hustru med en formogenhet
om femtusen mark, presenterade sig

nemligen pa giftermalsbyran ett medel-

alders fruntimmer, uppgaf sig vara enka

och egarinna af det onskade kapitalet.

Maklaren var genast beredd att avaga-

bringa ett mote mellan de begge parter-

ne, hvarfdre han bestallde dit dem vid

en viss tid den foljande dageu. Frun

instiillde sig forst, hon var i full toilett

och infordes i ett sidorum. Efter nagra
minuters forlopp kom iifven herrn, men

knappt hade maklaren oppnat sidorum-

niets dorr for honom, fo'rr an begge de

giftaslystne individerna utstotte ett skri

som ingalunda kunde tagas for ett kiirlekens

gladjerop. Borgaren fattade sin hatt och

utropade:
- - Jasa, var det du, Tedea.

Nej, da vill jag fo'rr gifta mig med satan

sjelf, an med dig! Dermed stortade han

pa dorren. Frun foil i stallet ofver den

stackars maklaren och gjorde honom de

bittraste iorebraelser, menande att han

lockat dit henne for att drifva gyckel
med henne och pa det grofsta siitt for-

olampa henne. Maklaren urskuldade sig

dermed att han hvarken kande henne

eller giftermalskandidaten och han fick

andtligen upplosning pa gatan af frun

sjelf, soin i fullt vredesmod meddelade

honom att hon sedan tre ar blifvit lagligt

skiljd fran den nyss bortgangne herrn,

med hvilken hon lefvat i ett niycket o-

lyckligt aktenskap.

Anekdoter.

En gammal froken tillfragades pa do'ds-

sangen af sin sjalasdrjare hvarihon i lifvet

funnit sui storsta trost: "I lojtnant Le-

jonskjold" svarade hon helt okonstladt.

Pa en arsmarknad markte en kop-
man att en skicklig hand strackte sig

fram ur trangseln for att gora ett otilla-

tet tag pa hans disk. Nej, utropade

kopmannen pa det der sattet ger jag

inte bort mina varor ! Pa nagot annat

satt vill jag icke ha' dem! var svaret.

Epigranuner.

4. Omsesidighet.

Man fragade en snalgdk hur det kom
Att han af ingen omtyckt var?

Ett svar derpa han i beredskap har:

"Sag mig da forst hvemy^ val tycker om?
11 '

4.

Hvarje statsarchiv ar af ho'gsta vigt.

Det sprider ljus i det forflutnas morker,

undanrdjer misstag, fdrmar ofvermodiga

ansprak att blygas o. s. v. Derfore upp-
sdker historieforskare alltid sadana arclii-

ver med begarlighet och sysselsatta sig

der med uthallig flit.

Men for ungefar ett arhundrade till-

baka upptacktes ett archiv, som icke lag

fdrvaradt i nagon staten tillhorig bygg-
nad eller hos nagon lard. Det befinner

sig uti de ofver hela jorden utbredda

bergartshvarfven eller i sanden och ar

archivet fran en fornverld, hvars alder

vi aro ur stand att berakna.

Prisuppgiftcr.

Charad N:o 3.,

Halt och kallt och smidigt iir mitt fcirsta.

Har det gatt igenora smiirtans prof,

Blir det manga snala magars rof,

Blir en lackerhet, ibland de storsta.

Med mitt andra sags hvar nagot ar

Och bevisas, att det ej ar heir.

Vid mitt tredjes djupa allvar mangeu
Kant fortviflan, synnerligast fangen.

Det plar sluta mangen jordisk tvist

Och det vantar oss vid grafven sist.

Ingen kan sig varna mot mitt hela;

Inga boner hjelpa, ingen gr3t :

Det med ogon matta, lemmar stela

Moter kuug och slaf p& lifvets slrat.

Gata 4.

Genom hetta, ej af frost fran norden

Ar som sno jag utaf vatten vorden.

Pris:

En dyrhar gravy r.

Fatalietid for losningens emottagning:

den 15 Mars d. a. N:r 5 utkommer

den 6 Februari.

STOCKHOLM. HOEBEEGSKA BOKTKYCKEaiET ,
I860.
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LOIIMCMIAGASU,
Utkommer miust 4 ganger i manaden. Prenumerationspris fdr hcla argangen 3 R:dr K:mt

cller 25 Ore i mauaden.

Med denna nummer

erhalla alia prenumeranter a

denna tidskrift forsta afdel-

ningen af den utlofvade Gra-

tispremien : "Industriens bok".

Yi hoppas att vara prenu-

meranter skola finna sinafor-

vantningar bade hvad detta

arbetes inre varde och yttre

utstyrsel vidkommer, uppfyll-

da, om icke ofvertraffade.

Nemesis.

(Forts, och slut).

Det var en stilla natt men i slot-

tet hordes ett lifligt buller. Ljus-
sken syntes i fonsterna; pa garden blef

det i'6'rligt: skyndsamt sprangde en be-

tjeut till staden; derefter foljde snart

en vagn for att hemta en lakare till

den plotsligt insjuknade Felix.

I sjukrummet hordes den galla hostan
fran barnets brost, och hvarje suck,

livarje rosslaude trangde som ett dolk-

stygn genom den fortviflade fadrens sjal.

Med vilda, angestfulla blickar stod l^an

lutad ofver sin alskling och holl dess

lilla feberheta hand i sin. Lakarens

yttrande var icke trostande. Han an-

sag att blott en plotslig och haftig

forkylning kunde vara orsaken till sjuk-

domen, som utbrutit med ovanlig styrka.
Alia vanliga medel anvandes; andra
lakare tillkallades; den trostlosa fadren,
som nastan forlorat sansningen, fordra-

de hjelp for sin ende son och gjorde
alia ansvariga for hans lif. Under vild

yrsel kastade sig det lidande barnet
af och an pa sitt lager. Blodutto'mning

tycktes icke medfora forbattring: under
den hvita bindeln som man lagt om-

kring den feberheta pannan, droppade
annu blodet, men likval brande kin-

derna feberheta och de f'ordom sa klara

ogonen blickade hjelpsokande omkring
i rummet: "Var god emot den lilla

flickan, gif henne manga vackra blom-
mor om lion kommer!" hviskade gos-
sen med matt rost. ^Pappa, skafFa mig
blommor, ingen mer an du kan skafFa

mig de vackraste ! Ser du icke huru
flickan med de bla ogonen vinkar?"
fortfor han angsligt.

Fadren skyndade bort for att upp-
fylla sin alsklings 6'nskan. Morgonrod-
naden hade emellertid borjat intrada:

den djupa, fridfulla tystnaden derute

forvirringen, bestortningen derinne

hvilken motsats!

Fadren hade plockat eu mangd dof-

tande blommor: mi gick han till det

stalle af vaxthuset der den stolta came-
lian befann sig.

Hvad ar det som sa plotsligt hejdar
honom? Hvarfore stirra hans 6'gon sa

qfranvandt och sa vildt atettenda hall?

Ar icke det han ser en vacker syn?
Huru behagligt.ligger hon ej der, med
det lilla blonda hufvudet hvilande p,i

armen: kinder och lappar aro sa glo-
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clande roda, iiksom om annu lifvet vore

qvar. En solstrale banar sig vag ge-
nom det grona lofverket och belyser
det hulda anletet, som derigenom sy-
nes i ett forklaradt skimmer, och fran den
hvita camelian sjunker den herrligaste
blomman langsamt nedochblifverliggan-
de pa det vackra barnets blonda bar.

Det ar en herrlig anbiick att skada
henne sa men i mamiens sjal bran-
uer det, genom bans sjal skallar det

Iiksom af domsbasunen. Aldrig forr

har ban sett flick an; ban visste knappt
om ett barn blifvit fodt da och lik-

val kanner ban ogonblickligt att detta

ar bans barn. Dessa anletsdrag tala

alltfor tydligt och erinra honom om.de.

lyckligaste, men ock mest brottsliga da-

gar i bans lefriad.

'-'Elisabeth, Elisabeth! ropar ban,
men hon ror sig icke. Hon maste vak-

na, om annu lif funnes i henne, ty bans

rop kommer ur djupet af bans sjal och

maste trailga till det innersta af bar-

nets hjerta. Han ar forkrossad, ban

knabojer vid barnets sida: sakta och

varsamt stryker ban med handcn 6'fver

hennes lugna ansigte, men han ryggar
lorskrackt tillbaka: barnets kind ar

kail, den lilla handen, som annu kramp-
aktigt qvarhaller brefvet, ar redan stel-

nad; ogonen oppna sig ej mera for l.ju-

set och han bar aldrig skadat ned
i dess blaa djup!
Han tager brefvet ur den hand, som

annu i doden haller det sa fast och

de enkla ord han laser deri, later ho-

nom skada i dess hela storhet det adla

hjerta, som han pa ett sa egenriyttigt
satt krossat. Det forflutna framstar

for bans blickar, sa att han till och

med icke tanker pa det narvarande.

Men ropet ur grafven kommer for sent

han kan icke genom dottren godtgora
den orattvisa han forofvat mot den ar-

ma modren. Nu vet han hvem som

dagen forut fordes till den sista hvilo-

staden och hans son, bans prakti-

ge, ende son bar hemfallit at doden,
da han strodde blommor i den qvinnas

vag, hvars lif fadren gjort sa murk och

tornt't'Strodd.

En rysning genomfor den stolta ge-

stalter;, ett doft stonande hordes fran

bans brost; angestsvetten perlade i klara

droppar fram pa bans panna da den

kalla, oblidkeliga Nemesis med det

bleka anletet, uppsteg framfor bans sjals

oga, dii han traffades af dess tunga hand;
Med vild hast tog han sin dotter i

sina armar; en strale af hopp genom-
brot forUnflans natt kanske var radd-

ning annu inojlig, Lakarne stodo

med sorgsna miner omkring den dods-

sjuke gossens lager. Tjenstfolket hade

smugit sig in i rummet; alia ville annn
en gang se husets alskling och ett all-

miint snyftande hordes.

Fadren genombryter hopen; han bar
den spada, liflosa gestalten i sina ar-

mar. Den doende gossens redan skum-
ma blickar tyckas annu en gangaterfa
sin glans, da han igenkanner flickan med
de bla ogonen; ett matt leende synes
pa bans lappar.

v
For hit henne! hit! niirmare,

pappa! hviskar ban med otydlig rost

Fadren lagger henne sakta ned pa
sangen, sa att det lilla blonda hufvu-

det hvilar pa det roda sidentacket. Hur
mild synes ej Elisabeth der hon ligger,
under det Felix kampar den sista, svara

kampen!
Det blir tyst tyst
Och ater leker samma solstrale om-

kring begge barnens hufvud, detmorka
och det ljusar den kysser med samma

kyss saval sorgens som lyckans barn.

De aro besz^re doda.

Naturvetenskapii^a skizzer oeh

notiser.

1.

>agot tiilhoraude svalornas naturhistoria .

Under takfoten af mitt faderneshus

i den lilla staden Horn i Teutoburger-
wald, byggde ar efter ar nagra svalor

sitt bo. Om varen 1821 eller 1822

hade svalorna vid vanlig tid (som der

anses vara d. 10:de April) aterkommit

och sppsokt sina gamla bon. Jag var

da en gosse om 13 eller 14 ar, och

fran fastuguqvisteu observerade jag hura

ett svalpar tog det gamla boet i be-



sittning och reparerade det utviindigt.

isynnerhet vid oppningen samt forsup;

det inviindigt med en ny bildd, hvar-

fore jag formodade att delta var sam-

ma par som foregaende ar byggt boet.

Jag horde nu en dag ett ovanligt skrik

af svalor och sparfvar i boets grann-

skap; jag tittade upp och markte flera

svalor som under hiiftigt skrik flaxade

kring boet, under det en eller flera

sparfvar voro derinne, och tappert af-

slogo aufallet. Detta upptrade fornya-
des flera dagar, och forkunnades alltid

genoin valdiga krigsrop fran begge par-
tierna. Svalorna skaffade sig hjelp,

ty jag sag flera ganger halfva dussinet

svalor flaxa^ omkring boet, och jag van-

tade att svalorna skulle forsoka mura
in sparfvarne i boet. Emellertid vagade
de intet forsok till nagonting sadant.

I forbigaende sagdt anser jag det for

omojligt att svalorna skulle kunnat
smeta igen boet, om blott en enda sparf
varit qvar derinne, emedan denne latt

skulle formatt att med sin nabb ater
'

borttaga all den lera, som tjugu svalor

kunnat ditfora. Svalornas anfall upp-

repades flera dagar med fornyad hiiftig-

het, men afslogos alltid af den vak-

samma besjittningen., som aldrig lemnade

fastningen. Saledes fortforo sparfvarne
att innehafva boet, och svalorna in-

skrankte sig snart till rekognosceringar
allenast; ty tid efter annan visade sig

blott en ensam svala framfor boet, da

alltid ett skri af fruktan eller vrede

hordes frau vakthafvande sparfven. Jag
hyste lifligt intresse for denna strid,

och betraktade mig redan sasom af den

hamnaride Nemesis utsedd att veder-

galla den oforratt svalorna ledo, ty boet

kunde latt atkommas och jag amnade

borttaga det, sasnart de unga sparf-
varne blifvit klackta, hvarvid jag afven

hoppades fanga de gamla och sedan

lata steka dem at mig, samt medelst

hela familjens hufvuden dessutom skaffa

mig en liten styfver: ty vid tiden var

i- furstendomet Lippe ett offentligt pris
utfastadt for sparfliufvuden och icke

sasom skottpenningar, utan sasom skatt.

Hvar bonde var namligen alagd att,

allt efter sin jords viirde, aflemna pa
-en bestanid tid ett visst antal sparf-

hufvuden till styrelsen. som sedan hog-
tidligt uppbrande desamma och forhvarje

sparflmfvud som fattades i det bestamda
antalet maste ban plikta. Harigenom
hade sparfliufvuden blifvit en han-
delsartikel. De betalades med en ma-
tier (5 ore) stycket. och pa hvarje sparf
som foil i en gosses blinder, afhoggs

obarmhertigt hufvudet, livilket, sedan
man stuckit nagra saltkorn i nLibben,

upphangdes lik en skiuka till rokning
i skorstenen. Jag hoppades saledes att

genom detta sparf- och svalkrig icke

blott fa en stek, utan afven nagra gros-
chen kontant: dock visade si JT snart att

jag missraknat mig, emedan mina sva-

lor hade sjelfva ofvertagit hamden. Jag
foljde naturligtvis med" lifligt intresse

tilldragelserna inom denna sparffamiij,
ehuru detta intresse hotade den med
dod och forderf. Jag tittade alltsa tid

efter aiinan med otalighet upp till boet,
for att slutligen fa se om den unga
sparffamiljen krupit ur aggen, da for-

iildrarne skulle mata den, ty jag hade
ntraknat att liggtiden borde vara slut.

En dag, da jagklockan lOformiddageri
kom ur skolan stallde jag mig pa for-

stuguqvisten sysselsatt med min smor-

gas, men med 6'goneu fastade pa det af

sparfvarne usurperade' boet. for att ut-

forska om ej de gamla skulle mata un-

garne. Jag markte da nagra sparfvar
som under skrik fGrgafves forsokte att

med vald skatfa sigintrada i boet. Jag
sag nu att rolerna forbytt sig. att sva-

lorna ater voro i besittning af boet och

med framgang forsvarade det mot sparf-
varne. Jag anade genast hvad sum
handt. Nar jag kommit ut pa gatan
fann jag nedanfor boet pa stenliigguin-

gen nagra stackars sparfungar. hvllka

kariske forst for en eller par dagar sedau

krupit ur aggen. Svalorna hade afvak-

tat det ogonblick, da sparfvarne begif-
vit sig ur boet for att skafta mat at

uugarne; de hade da ater bemaktigat

sig sin egendom och kastat usurpatorns

ungar ned pa gatan. der dessa omkeli-

gen omkommo. Jag sag nu de Foljande

dagarue att. afven sparfvarne Here gan-

ger aterkommo och fornyaue striden;

dock visade de icke sa mycken ihardig-

i.Forta. Sid. o9).
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"Ack^ jag ar sa somnigT

Polka for Piano med Sang

af

E. Beijer.

(Efter 29:de tyska upplagan.)

Introduction.
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- - -- ~- - - -

Ack, jag ar s, som-nig, samma vi sa sjunges dag och natt.
K

T ^r- TBT-

t t=iit^rs.cif~ti3
U*'*^ f-

?!!t ^-b<'^f-
T

*. 4ft m
r^v *

' ^ ^ ^ PT* ~*i T t
^ T ^ ^ f 2 --- M

Qi|= -gzzEE fzrn=H=c-T-f E=z:?zin:zl^=i:t: i=i--f t i fca
i^ci* \:\:^*e- U^ f-^ ^:f-^g-i ^L=J::!

. ^Jii.

Der-for har jag till den-samma li--tet me-ra ord nu satt. Bar-nen sma,

i

____

-
_,

-^ *

p->

Vi ock-sa. Gamla liksom un ga, Denna sang, Mangen gang Horas gla--da
" "

f j



37

~a~ ^ TT "I* * '~T p *; pT ; ~~~~s"[
'

"S ^H""

jn^s.^ r f|
* * *

f~* ^ 9
*~f

~
~^?

'

I *^*~~JF~*~"
i ^^_^ y v -

sjun ga. Fran i hu-set dock hors brumma, Om lierrn kommer li---tet smord

a,te_ __,_f_A _*-_,_f-_f_ ^4f_?_?_ _4_<Li*i_

rsEEE;S=
: =*sr=^-|-^f=^-ji^fcr-^fj^5=:^i:~*v r? it _z t ^ t i

. __ _ _ . ___
:Eg= ""*" ~=[==

N ."* S___^^i_
(Sdnj/en

g [^
~"

p :~T p ~P" ~^T
jji :^

~^
''^"[""y""^ y ~TI ^

'

H ^ ^_ ^ JF T k . ^_I ^^__* ^ y
j ^j_^ *y T - k _ ^_--^ 9 T~? ^L_* _?_I \ 9

_

* i '

~^ ~^=- zii=iJ=j=s
Hem och sjunger for sin gumma Gaspan--de blott dessa ord: "Ack, jag ar sa ^

A A +n +f. JL +. *. JL *. P +. +.

uteslates lid denna dels repris.~)
S N S N

somnig. Ack,jagar sS trott, Villtillssngsnuhellrega. Och i morgonsnartnppsta!-'

1-
H-|- U^I_J-^__|

--
-_plt- i

--
1

--
j-^-j* |

-- L- '---

fitf--- --(^
-- * --rTa-*_ *^,- T eb-*

--^tt.^^lf^^:*^=^^^i^t-li*~
z~^~~r~r"~j7ni~r: H- 5 zziozz z"*::"!! 1 a^*^~~<r

1

~~T-' ^** ^'

E?E :Ez= ES=8E~^a~'-zi Er^EEEESISE^
^<*g ^*g | I

----
1 g^-- :H-- --- j

---
f-
g I-M---^--* i J=

"

\-**->*---*=l



AcK, jag ar sa

i.

vAck. jag ar sa somnig
' samma

Visa sjunges dag och nalt :

Derfor liar jag till densamma
Litot mera ord mi saU

Barnen sma.

Vi ocksa,

Gamla liksom tmga.

Denna sang

Mangen gang
Horas glada sjunga.

Fran i huset dock hb'rs brunima.

Om lierrn kommer litet srnord

Hem och sjunger for sin gumma
Gaspande blott dessa ord:

"Ack. jag ar sa somnig.

-Ack, jag ar sa trott,

'Vill till slings nu hcllre ga

Och i morgon snart uppsta!-

Mangen. som till klockan fyra

Pa en bal sig dansat trott.

Eller som pa viner dyra

Mycket pengar har forodt.

Klockan sex

Ater vacks.

Alt pa nytt arbeta;

Da ar svart

Och ratt h^rdt

Att mot somnen streta.

Men da mastarn hores brumma
Och hans vilja blifvit spord:

-Ej ditt arbete forsummal-

Sjunger mangen dessa ord:

'Ack. jag ar sa somnig.

Ack. jag ar sa trott,

'Vill till sangs nu hellre ga
0ch i morgon snart uppsta.

3.

Att se flickan uppa balen

Ar ett mycket nqjsamt ting.

Hur hon i den stora salen

Med dansoren snurrar kring.

Sa fb'rnb'jd

Hon med frojd

Outtrottligt svingar :

Tiden da

Haetar sa,

Som den hade vingur.

Men da flickan klockan fyra

M&ste hemat sig bege.
Att arbeta som en niyra.

Sjunger hon sa klagande:
-Ack. jag ar sa somnig,
'Ack. jag ar sa trott.

'Vill till siings nn hellre g&
Ocli i morgon snart uppsta

4.

Men da solens stralar branra

Och soldateii maste ut.

Skulle han det biittre kaiu.a,

Om ex'cisen vore slut.

Likviil an

Ej medomkan kitnner.

Nej, bevars!

Framat marsch,

Fastan solen brannerl-

Men d:1 stiger en som vagar

Fram helt lugnt till (ifver'sten

Och gor halt och front" och fr,gar:

vFa vi icke rasta tin :

"Ack, jag ar sa somnig.

Ack, jag ar sa trott.

"Vill till sangs nu hellre gn
Och i morgon snart nppstfr."

5.

Mangen fru som hemma sitter.

Tanker for sig sjelf som sa.

"Ack roin man ej mera gitter

Eili hos mig och siua sma!

-Hcllre han

"Tril'vas kai:

"Ibland muntra viiuner.

"Kommer hein

"Klockan fern

"Och sig upprymd kaiiucr.

vVanta du, jag ska 11 kurera

?'Dig. nog skall betaldt du la:

Da du vill mig karessera,

"Skall jag liknojd sjunga sa:

"Ack, jag :lr ga somnig,

"Ack, jag iir sa trott

"Vill till siings nu hellre g.i

"Och i morgon snart
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het eller sa mycken esprit de corps
som svalorna, ty jag kan icke erinra

mig att de aterkommo med frammande

hjelp; deras fiendtliga besok fortforo

icke sa lange;^ svalorna klackte ut sina

ungar och uppfodde dem anda till dess

de blefvo stora. Saken slutades sale-

des till torderf for de fracka inkrak-

tarne, hvilkas missgerning straffades

afven inpa barnen.

JRossmiissler.

Krukraxters rattuaude med rarmt

ratten.

Redan for riagon tid sedan erhollo vi ett

meddelande som onskades offentliggjordt att

Oleaadervaxter som forut alldeles icke eller blott

ofnllkomligt blomstrade, sedan tva ar bringats
till den yppigaste blomstring derigenom att

da i borjan begotos med ljumt vatteu samt se-

dan med vatten af smaningom stegrad varme
anda till 62 a 75 C. I sex veckor gjordes lika

lyckade forsok med en gammal planta af den
sakallade porsltnsblomman. I/oyacarnosa; Beg-
ge forsoken bekraftade saledes uppgiften. Det
kan si mycket mindre antagas att Hoyas for-

nyade vaxtlighet skulle intraffat utan det var-
ma vattnets verkan, som vaxten i flera iir varit

nara nog ofmktsam.

HnnioHstiskt Allebanda.

5.

Korerad srartsjaka.

Semmareu 18. . bodde i Paris den rike mar-
kisn S. . . hvilken utom sina pengar, egde en
annu dyrbarare skatt, nemligen en fdrtjusande
hustru, men ehuru afundad af tusen, var mar-
kisen dock icke lycklig, ty ban led i hogsta
grrad af svartsjnka.
Markisinnan var vacker. mycket vacker, till-

bedjarnes antal stort, saledes hade den akta
mannen allt skal att bevaka sin unga hustru
med Argusogon.

I synnerhet traffade bans misstankar Cheva-
lier de L. .. en ung vacker karl, som belt tyd-
ligt gjorde markisinnan sin kur. Markisen 6f-

verhopade belt skoningslost sin fru med do

Mftigasta forebraelser, dem hon i kanslan af
sin oskuld, endast besvarade med ett medlidsamt
leeude eller en fullkomlig tystnad.

Ja, skratta markisinna brnkade ban
da, saga bekraftas miiia misstankar, kommer
det att kosta blod!

Dylika scener upprep&des ofta och for hvarje
gang stegrades markisens svartsjaka.

En ga'ng koni han sent hem : markisinnan sof

redan, enligt hvad kammarjungfrun forsakrade
bonom och han gick derfore till halften lugn
in i sin sangkammare.
En stund derefter horde han ett sakta prass-

lande i den utanfor liggande salen. Han opp-
nade dorrn och sag att nagon stod i begrepp
att klattra in ifran balkongen. 6gonblickligt
tankte hati pa chevalier de L. .

;
han anstrangde

hela sin synkraft for att riktigt igenkanna den
hemlighetsfulle nattvandraren och tyckte sig
verkligen tydligt nrskilja chevalierens'flgur.

Markisen hade oaktadt svartsjukan som ra-
sade inom honom dock sa mycken besinning
qvar att han for sin aras skull ej ville gora
allarm. Han smog sig derfore sakta in i kabi-
nettet efter en pistol och gick hallande den i

handen. emot den nu Mn balkongen inkomne
gestalten. Derefter satte han vapnet for den Irem-
mandes brost och sade i fast, beslutsam ton:

Herr chevalier, jag vet hvad som hitfor
er! jag skulle kuuiia nedskjuta er pa stallet, men
jag vill pa ett vardjgare salt hamrias den skyraf
som ni tillfogat min ara! Ga nu!
Den formodade chevalieren svarade ej ett ord,

utan begagnande sig af den erhallna tillatelseiL

att aflagsna sig vande han sig ater emot bal-

kongen och beredde sig att stiga utfor den-
samma da markisen hejdade honom :

Nej sade han ni skulle latt knnna
gora er ilia, jag vill sjelf oppna porten lor

er, men i morgon bittida vantar jag er i Bou-
logrierskogen. Der skola vi afgora var tvist

med vaperi i handen som det hofves tvi man
af vart stand.

Utan att gora den minsta invlndning, endast
varmt tryckande markisens hand aflagsnade sig
den fremmande, vagledd af markisen, som gick
tatt bredvid honom och noga vakade 6'fver att

han hvarken skulle stota sig mot moblerna, el-
ler astadkomma nagot buller.

Efter en somnlos natt och ntan att ha sagt
sin hustru ett ord om det forefallna begaf sig
markisen den foljande morgonen vid utsatt tid
till den bestamda motesplatsen, Honom, den

forolampade, tillkom naturligtvis det forsta skot-
tet och som han var en utmarkt skytt betvif-

lade han ej ett ogonblick att han skulle stracka
sin rival dod till marken. Da forst skulle hani
den stolta kanslan af sin seger och sin tillfrad-

stiillda hamnd, atervanda hem till sin hustru och
beratta henne hur han aftvatt vanaran i blod:

samt i kalla ordalag saga henne att de maste
skiljas.

Oupphorligt sysselsatt med dessa tankar an-
lande han till Boulogner-skogen, men han fann

ingen och sedan ban uppehallit sig der i

tva timmar, stod han just i begrepp att vanda
om da en man som redan lange inifran busk-
snaren syntes ha spejat pa honom, narmade sig-

och efter att vanligt ha helsat pa honom sade:.

Herr markis, ni bestallde i natt hit migr

bar ar jag nu !

Hvad? utropade den bestorte marki-
sen jag kanner er ju icke . . . hvad betyda sa-

Jedos era ord?
Jo herr markis, jag ar den samme som ni

i natt med bojd pistol hejdade nar jag ville
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stiga in i er sal, och som ni sedan bestallde

Lit till klockan 9 i dag pa morgonen!

Min herre, det ar ett misstag och jag f(>r-

star icko. . .

Ah! var lugn. jag vill genast 6fvert>ga er

att jag tahr sanning, sade den fremraande kar-

Jen och fcrde en liten hvisselpipa till sina lap-

par Nastan i samnia ogonblick var markisen

omrinjrad af tio berapnade man. Han ville na-

turligtvis satta sig till motvarn, men den frem-

mande holl honom tillbaka med dessa ord:

Ni har ingenting att frukta, rain herre.,

folj oss lugnt och det skall icke tillfogas erna-

got ondt, hvarom icke vantas ni har aftio skott.

som icke begara battre an att fa befordra er

till evigheten.

Markisen bleknade och inseende det vanmak-

tiga i h-varje forso'k till motstand foljde han

ntan vidare invandning sin ledsagare.

Efter urigefar en half timmas vag anlaiide

det sallsamma taget till en klippa der
, tva,

till utseendet mycket misstankta figurer stodo

pa vakt. Har tog den fremmande fram ett

papper och bad markisen underteckria det, eller

det vore forbi med honom.

Af tva onda ting aterstod det endast markisen

att valja det mirista: han underskref derfore utan

knot papperet, ehuru det var en anvisning pa

10,000 francs att lyfta hos hans bankir.

Da underskriften var fardigbefallte den frem-

mande en af de andra karlarna att genast skynda
till Paris med papperet; lian sade derefter at

markisen att han maste droja lios dem till

bndet aterkorn, men for att forkorta tiden for

honom borjade han ett ganskaintressant samtal.

hvarunder han utvecklade lika mycket bildning
som qvickhet.

Markisen hvarken horde eller sag nagonting.
han stod som pa glodande kol, tilis aiidtligen

efter tva timmars forlopp budet aterkoni och

han aterfick sin frihet.

Han skyndade genast till Paris, dit han andt-

ligen awliinde, uttrottad till kropp och sjal.

Hans frn kom genast emot honom med tocken

till den storsta forskrackelse och berattado att

man den forflutna natten stnlit en mangd dyr-
bara guld- och silfverpjeser ur salen och flera

jurelsmycken ur hennes kabinett. Men mar-

Isisen syntes ej lysgna till hennes ord, utan

begaf sig genast in i sitt sofrum der han skref

frra bref, det ena till chevalier de L- . . och det

andra till sin bankir; till sin stora forvaning
erfor han af den aterkommaiide betjenten att

chevalier de L. . . for tre dagar sedan rest bort

for att flra sitt brollop med froken de C**. Han
skulle forst efter tre veckors forlopp atervanda

till staden. Och fran bankiren flck han det

svaret att vexeln pa 10,000 francs mycket
riktigt blifvit betalad.

Nu insag markisen i hela dess vidd hur han

misstagit sig pa nattvandraren. Han beratta'de

hustrun det forefallna, erkande sin oratt och

anmalte hemligen i polisen liela upptradet i

Bonlognerskogen.

Genom chevaliers de L. .s giftermal var ocksa
det fcirnamsta foremalet for markisens misstan-
kar nndanrojdt. men om ocksa i ckc sa varit, iir

markisen nu fnllkomligt botad for sin svartsjuka.

Epigrammer.

5

5. Thorilds ande till svenska folket

Jag h8r si ofta mig berSmma
Och rosa mig med stOrsta nit
O ! varen om mitt rykte mindre Ornma
Och Icisen landsman mig med stdrre flit !

UlinuesMad.

Menniskan har genom sin of8rtr6ttade forskningi
dctta arhundrade vunnit ett herravaide Ofver elemcn-
t_erna, hvars foljder aiinu icke kunna beraknas. Fria
och utan band trotsa dessa all mensklig kraft, rifva
ned och anstalla friiktansvarda f6r6delser.

Ar det icke vida klokare, att menniskoanden fdrstar
att tamja obftndi<ra krafter och tvinga in dem i ma-
schiner, for att kunna nyttja dem till en hittills icke
erkand beqvamlighet och till vinstgifvandc syftemalV
De fordelar, som hftrigenom kimna vinuas for den ma-
teriella, likasom for den aiidliga verlden, kunna annu
knajipast ^beraknas. V^orldsclelarne eller folkeu, som
fordom lago langt ifran hvarandra, aro nu nftrmade,
samfardselu ar oandligen underlattad, blixten har
tradt i begarelsernaS, uti id^crnas tjenst.

Derfor skola de skiljemnrar efter hand falla, som
blifvit uppdragna af merisklis-liotens vSrsta flender,
arelystnaden och vinstbegaret ; derfore skola menni-
skorna fran olika verldsdclnr och klimater, med olika
sprak, seder och farger helsa hvarandra som brOder,
som barn af sain in a Gud, samma fadernesland.

Prisuppgifter

Charail N:o 4.

Mitt forsta fick ej nagon rdst,
Att Skapareus godhet sjunga:
Det flimtar med sitt kalla brost,
Men har ej nagon tnnga.MM andra ar ett verbum, som
Ej bland aktiv man staller;
Men mycket det dock ordas om,
Ty det var valfard galler.
En himmelsk skatt mitt tredje flr;

Jag f6r dess saknad bafvar.
Mitt hela omkring strand och skar
Pa strackta vingar svafvar.

Gala R:o 5-

Mangen det vid stSfveln bar
Satter de'rpa hagsta vardet.

Mangen flicka det ock ar
Som vid br6stet gerna bar det.

Pris :

En vacker gravyr.

Losniugar emottagas till d. 1.1 Mars d. a.

STOCKHOLM, TRYCKT HOS J. & A. UIIS, 1860.
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filer 25 Ore i manaden.

Den svensKe Humboldt.

Bland de man, hvilka framfor andra

intrangt i naturens hemligheter och sa-

lunda beframjat naturvetenskaperna,
samt med sitt snille upplyst det mar-
ker som anuu for hundra ar sedan

herrskade inom detta omrade, intager
Carl von Linne en af de forsta plat-

serna. Denne utmarkte man foddes d.

13 Maj I707(g. st.) i Rashult i Smaland.

Det ar ett eget sammantraffande att

samma ar da i norra Europa den stdrste

botanist man hittills kant, skadade dags-

Ijnset, foddes afven den ryktbare for-

skaren inom djurriket Georges Louis

Seclerc, grefve af Buffon i Montbard
i Burgund. Men huru olika voro ej de

yttre forhallanden, under hvilka dessa

begge stora man sago dagens ljus!

tinder det Buffon, son till en gods-

egande burgundisk adelsman, foddes i

sin faders srlott, midt i ofverflodets

skote, stod Linnes vagga i ett anspraks-
lost komministerbostalle. Fadren, Ni-
colaus Linnanis, hade tva ar fore sin

sons fodelse blifvit komminister i Ras-
hult och gift sig med sin foretradares

dotter Christina Broderson. Hans sma
inkomster sasom Rashults komminister

forbattrades knappast genom hans for-

sattande till Stenbrohults pastorat. Han-
delsevis var komminister Linnaeus en

passionerad van af (radgardsskotsel,
och da han vid Stenbrohult fann en

stor tradgard, som horde till hans bo-

stalle, sa anvandes hvarje ledig stund

till dess odling. Blomsterskotseln in-

tresserade honom isynnerhet och ehuru
han ej var i stand att genom inkop af

dyrare vaxter oka sin blomstersamling,
sa iyckades han likval smaningom att,

dels genom utbyte, dels derigenom att

han fick sa manga vaxter till skanks,
samla fyrahundra sarskilda blomster-

arter i sin tradgard.
I hvarje rum af komministerbostallet

stodq blomkmkor och den forsta och

enda leksak hvarefter den lille Carls

hander utstracktes, voro blommor, sora

foraldrarne gafvo at barnet i vaggan.
I hela timmar satt den lille och be-

traktade stilla och fornojd de brokiga
blomstren

;
han jublades hogt car fadren

kom fran tradgarden och kastade en

ny blomma till honom.

Knappt kunde gossen ga sa tog fa-

dren honom med sig i tradgarden och

under det komministeinplanterade, oin-

grafde sangarne eller rensade bort ogra-

set, vattnade gossen blommorna eller

tog bort skadliga insekter och maskar
fran bladen och stjelkarne.
Da han uppnatt atta ars alder an-

visade fadren honom en sarskild del af

tradgarden till hans uteslutande egen-
dom och tillat honom att der plantera
alia de vaxter han kunde finna i de

kringliggande augarne och skogarue.
Denna tillatelse begagnade afven gossen.
i fullt matt och under det stallets of-

riga ungdom tillbragte tiden med lek.

gick den lille Linne ut i skogarne och

pa falten; alia blommor och orter som
han ej hade i sin HI la tradgard, sam-
lade han for att plantera derstades.

Ingenting ar naturligare an att. med
denna fader! iga omvardnad af den hos

gossen medfodda karleken for naturen,
men isynnerhet for vaxtriket, deniia

bojelse skulle allt mera stadga sig, och

att fadren sjelf derigenom gaf sin sons

sjal och strafvandeu en riktning, som
sedan blef den klippa, mot hvilken han&

favoritonskan strandade.

Den unge Linnes foraldrar onskade

nemligen att deras forstfodde skuJle
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studera theologien, och isynnerhet mo-
dren onskade ingenting iiogre iin att

fa upplefya den dag da hon kunde se

sin son i prestdragt sasom fadrens vi-

cario pa forsamlingskyrkans predikstol

i Stenbrohult. Den uppfostran som

den unge Linne till sitt tionde ar at-

njot af sin far, gick ut pa att forverk-

liga denna tanke och var beriiknad for

det tillkommande theologiska studiet:

pa samma gang undervisningen i for-

sta grunderna af de begge klassiska

spraken och i religonen tog mesta ti-

den i ansprak, var blott en liten del

deraf egnad at geografien och natur-

vetenskaperna. Delta kunde emellertid

icke forsvaga den hos gossen innebo-

ende bojelsen for de sistniimnda samt

isynnerhet for botanik, och sasom fallet

vanligen ar med energiska naturer :

hindren eggade honom annu mera.

Denna ihardishet visade sig isynner-
het da han vid tio ars alder, 1717,

borjade besoka gymnasium i Wexio,
som lag nara hans h ;u. 1 regn, storm

och ovader, i snoyra, kold och i glo-

daude sommarhetta strofvade han om-

kring i skogarne och dalarne for att

samla dels vaxter vintertiden isynner-
het niossa dels insekter. De fiesta af

hans larare, som blefvo missnojde med
hans ringa framsteg i spraken och i

de historiska vetenskaperna, gjorde ho-

nom forebraelser for hans sysslolosa

kringstrofvande, sasom de kallade hans

excursioner och gafvo honom ogynn-
samma betyg, hvarigenom hans far

mycket bedrofvades. Men redan hade

en man, som narmare observerat gos-

sen, fatt en aning om det snille, som

lag gomdt hos den unge Linne, och

under det lararne samt till och med

gossens kamrater radde honom att an-

tingen afsta fran sitt onyttiga lekverk,
sasom de kallade hans sysselsattning
med naturvetenskaperna, eller ock att

upphora med studierna, togs han i be-

skydd af denne, som var rektorn vid

Wexio skola, magister Lanserius. Af

honom, som sjelf var en passionerad
van till botaniken, uppmuntrades Linne

att fortfara med denna vetenskap, som
den tiden annu stod pa en temligen

lag grad af utveckling.

Genom Lauaerii bemedling lyckades
den unge Linne att efter sju ars skol-

gang blifva uppflyttad till det med sko-

lan fdrenade gymnasium.

Men i deuna hogre laroanstalt, der

.han tillika med de begge klassiska

spraken afven maste lara sig hebreiska,
blefvo angreppen mot honom for det

han anvande tiden till botanik, annu

haftigare an i skolan, der han atmin-
stone i rektorn haft en varm fore-

sprakare. Lararne, med undantag af

en enda, som likval icke egentligen var

gymnasielarare (han hette Rothman)
hade hangifvit sig at det pedantiska

formvasende, som ej se'r nagonting godt
annat an i de klassiska spraken och

vill bygga bildningens grundvalar blott

pa grekiska och latinska grammatiken.
De icke blott ogillade hans bojelse pa
det bestamdaste, utan sade afven till

hans far att sonen icke hade den rin-

gaste duglighet till de theologiska stu-

dierna och att han gjorde bast om han

toge sin son fran gymnasium och lat

honom foretaga nagonting annat. Denfia

underrattelse smartadc foraldrarne ]ia

det hogsta. Den forstorde deras favo-

ritonskan. Fadren saknade medel att

lata sonen valja ett annat fack, t. ex.

det medicinska, med hvilket naturve-

tenskaperna aro sa nara forenade, och

han fattade derfore, ehuru efter hard

strid, det beslutet att taga sin son fran

skolan och att satta honom i skomakar-

liira. Lyckligtvis utfordes ej denna

plan, som skulle hindrat utvecklingen
af ett det storsta genie och beredt na-

turvetenskaperna en oersattlig forlust.

Vid gymnasium i Wexio var den

forutnamnde doktor Rothman larare i

fysik och i de forsta grunderna af ke-

mi. Liksom rektor Lana^rius markte

denne att Linne val icke var fodd till

theolog, men att han var bestamd att

en gang intaga ett utmiirkt rum bland

uaturforskare.

I foljd haraf skref han till Linnes

far ett bref hvari han med varma skil-

drade sonens framsteg i naturvetenska-

perna, ^samt visade tillika den baua,

pa hvilken den unge mannen kunde

utratta nasiontina stort, och denna bana
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var studiet af naturvetenskaperna och

medicinen.

Om an den gamle kyrkoherden in-

lierligt gladdes at delta ovanliga och

nya utlatande om sonen, sa blandades

dock denna gladje ined en viss smart-

sam kansla af vemodig resignation, ty
han nbdgades nu uppgif'va sin alsklings-
b'nskan. Da Linne erhb'll underrattel-

sen om fbraldrarnes samtycke till det

nya studiefacket, blef han mycket glad,
och med uttrycket af triumf och lycka
i sitt ansigte, intradde han i Rothmans
ruin, och medddade honom den glada
underrattelsen.

Denna stund bildar en epok i

Linnes lefnad. Understodd af hjelp-
medlen i Rothmans stora bibliothek

(under de tre ar Linne uppehbll sig vid

Gymnasium, vistades han hos Rothman,
der han hade fritt vivre och fri bo-

ning) och viigledd af den skicklige lii-

raren, hade den for sin vetenskap brin-

nande ynglingen redan vid sin ^afgang
fran gymnasium till universitet i Lund
ar 17:27 f'orskaftat sig en sadan skatt

af naturkunskaper att Rothman i ett

bref till Linnes fader forkiarade: att

han icke kunde lara hans son nagon-
ting mera, ty larjungen visste mera iin

lararen".

Siillan ankom viil en student med
ringare yttre hjelpmedel till universi-

tetet, iin Linne. Vid ankomsten till

Lund utgjorde hela hans kassa tio riks-

daler och med detta lilla kapital horde
han lange, mycket lange hushalla. Vis-

serligen hade han i Lund en nara an-

forvandt, professor Humerus, hvilken

afven lofvat honom sitt understod: men
i det ogonblick da ban ankom till Lund
med landsvagsdammet jinnu pa kla-

derna och vande om gathornet for att

begifva sig till professorn, mb'ttes han
af en Hkprocession ocli pa hans fraga
hvem den dode vore, svarades att det

var professor Humerus som tre dagar
forut dodt af slagfluss. Med bestort-

ning horde den unge studenten denna
underrattelse och smog sig sorgsen bort

for att hyra en liten ansprakslos vinds-

kammare.
Emellertid varade icke Linnes ned-

slagenhet lange; hans sjal var alltfor

eldig och elastisk, alltfor mycket upp-

fylld af vetenskap for att hau skulle

kunnat nedbojas af bekymret om de

dagliga lefnadsbehofven. Bland de aka-

demiska lararne var det isynnerhet pro-
fessorn i medicin och botanik, Kilian

Stobo?us, hvilken fangslade studentens

uppmarksamhet genom den klarhet och

systematiska ordning som han forsokte

bringa i den botaniska vetenskapens
kaos.

Den ifver hvarmed den unge stu-

deuten begagnade professor Stoboei fore-

lasningar, 'vackte snart denne mans in-

tresse. Sedan han efterfragat Linnes

forhallanden och erfarit i hvilka torf-

tiga omstandighete,r denne befann sig,

gjorde han honom det forslaget att bo

hos sig och ata vid hans bord, samt
att begagna hans bibliothek och natu-

raliesamling. Linne antog med tack-

samhet detta anbud. Han borjade nu

hopsamla ett eget herbarium och un-

dersb'kte noga vaxternas byggnad, de-

ras enkla och sammansatta organer,
deras karakt.eristiska likhet och olik-

het. Liksom i Wexio anstiillde han
afven i Lund flera exkursioner dels for

att gb'ra sitt herbarium fullstandigt, dels

for att lara kiinna djurrikets lagre klas-

ser (insekterne och maskarne). Vid
ett sadant tillfalle blef han af det djur
som han i sitt natursystem kallar Fu-
fia infernalis (mordmask, helfvetes-

furie) stucken i fingret och genom den

derigenom uppkomna inflammationen

blef han sa farligt sjuk, att hanafsina
vanner ansags forlorad. Lyckligtvis
i-addades han af sin goda natur och

professor Stobsei konst. Denne var icke

blott en skicklig botanist utan afven

en utmarkt lakare.

Linne hade vid den tid da denna
handelse intraffade, varit ett ar i Lund,
och ehuru allt gick honom val genom
Stoban understod, sa onskade han lik-

val gerna att kunna besoka Upsala
universitet.

Da Linne yttrade denna sin onskan

for sin far, hyste denne rnanga betank-

ligheter, men samtyckte slutligen, och

vid Michaelitiden 1728 kom den unge
naturforskaren till Upsala med ett rik-

tigt forriid af kunskaper men med gan-
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ska liten kassa. Linne bekymrade sig

foga om raedlen for sin existens: han

liade blott till ogonmarke det stora mal

han efterstrafvade och var en hangifven
ahorare af professorerne A. Rudbecks,
Robergs och den beromde A. Celsii

skarpsinniga foredrag i naturvetenska-

perna. Men snart klappade bekymret
pa dorren till hans studerkammare och

jagade honoin fran hans arbeten. Han
hade annu icke var it ett ar i Upsala
och redan voro icke blott penningarue
for lange sedan slut titan afven kre-

diten. ty han hade hodgats gb'ra skul-

der och nu da kreditorerne yrkade pa

betalning, kunde han ej fornoja dem.

Slutligen hande det att han i bok-

staflig mening ej visste hvarmed han

skulle sttlla sin hunger eller huru han

skulle fa tak ofver hufvudet, emedan
hans hyresvard nekade honom att vi-

dare fa vivre och husrum pa kredit.

I dessa sos gliga omstaudigheter hjeip-
tes han af den gemensamhetsanda som
fordom kanske mera an nu var ett ka-

rakteristiskt kannetecken pa universi-

teterna. Han underrattade nagra kam-
rater om sin belagenhet. Sa godt de-

ras tillgangar medgafvo, hjelpte de ho-

nom. Linne som framfor allt hade for

ogonen sitt foresatta mal, antog gerna
detta understod, utan kvilket han icke

skulle kunnat langre qvarstadna i Up-
sala. Han at sin middag och bodde

an hos den ene an hos den andre af

sina vanner. Han kladde sig med de-

ras aflagde kliider, och som han icke

ens hade rad att kopa sig ett par skor,
sa begagnade han sina kamraters af-

lagda och sondriga. Med bast sydde
han ihop dem och satte kartbitar pa de

sondriga staliena.

Sa uselt maste en man hjelpa sig

fram, hvilken redan tio ar sednare an-

sags vara en af de forsta autoriteterna

i naturvetenskapen och som efter tjugo
ar bar ett ryktbart namn, som var

kandt i aflagsna verldsdelar och som

vetenskapernas och konsternas notabi-

liteter i alia lander bragte sin hyll-

ning! Hans exempel visar annu en gang

pa ett lysande satt huru vidriga for-

hallanden, nod och bekymmer af alia

slag aro stora mans oskiljaktlige folje-

slagare, men det visar afven tillika att

verklig sjalsstorhet och verkligt snille

forl^na at strafvandet den energie som
ar nodvandig for att uppna det fore-

satta malet. och att inangas klagan
ofver ogynnsamma forhallanden, som
forstort snillen och stora talanger, vis-

serligen icke alltid, men dock ofta be-

visa ingenting ami at, an att den varde-

m atare nifd hvilken vi ofta bestamnia

en menniskas kraft, ar falsk och att

man sokte geni der intet fanns.

Den menni'ska, hos hvilken verkligt
snille mines, ham tar afven ur denna

kalla sa mycken kraft och energie som.

ar nodigt for att ofvervinna de mo-
tande hindreu. Och alltid kunna viil

ej stormar och ovader atfolja menni-

skan pa hennes lefnadsbana, en gang
maste val lyckans sol uppga ochkasta

en strale pa henries vag. Detta in-

traffade afven med Linne efter de harda

bekymren. En dag traffade den forut

omnamnde ryktbare professorn i bota-

niken A. Celsius i universitetets bota-

niska tradgard en torftigt kladd student

med plumpt hopsydda skor pa fotterna.

Studenten undersokte sorgfalligt vax-

terna och upptecknade i en annota-

tionsbok sina iakttagelser. Celsius in-

lat sig i samsprak med honom och for-

undrad ofver hans vidstrackta kunska-

per, fragade professorn efter studentens

namn.

njag heter Linnaus" - - svarade den

unge mannen med en bugning och af-

lagsnade sig, under det professorn for-

vanad sag efter honom. Celsius hvars

uppmarksamhet genom detta samtal

blifvit vackt, underrattade sig redan

samma dag om den unge Linnes nar-

mare omstandigheter, och da han erfor

hans betryckta stallning samt hans fa-

ders medelloshet, gjorde professorn pa
samma satt som Rothman i Wexio och

Stobseus i Lund; han besokte honom
och lat honom flytta in i sitt hus samt

spisa vid sitt bord. Ehuru Linne re-

dan lange umgatts med tanken pa en

reformation i naturvetenskaperna och

isynnerhet i botaniken sa fick likval

deuna tanke lit' forst da han kom till

Celsius. I dennes bibliothek fann han

nemligen handelsevis en liten skrift kal-
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lad Sermo de structura florwn (af-

handling om blomsterodling) af den be-

romde franske naturforskaren Vaillant,

hvilken ar 1721 dott som professor vid

Jardin des plantes i Paris. I detta

lilla verk fann ban hogst snillrika an-

markningar om hanblommorna (stan-

darne) och om honblonmioma (pistil-

lerne), dessa begge inre bladgrupper i

blomman. Anda dittills' och isynnerhet
sedan Tourneforts (Vaillants ryktbare

foretradare) tid, hade man ordnat vax-

ternas indelning efter formen och be-

skaffenheten af blommans begge yttre

bladgrupper, nemligen blomfoder- och

kronbladen, sauit lemnat utan all upp-
marksamhet de begge inre bladgrup-

perne, standarne och honblommorna

(pistillerne). Linne, som redan ofta

markt det bristfalliga i det Tourne-
fortska systemet, foranleddes genom
Vaillants anmarkningar att fasta sin

uppmarksauihet pa de begge dittills ej

skarskadade blomdelarne. Fran detta

ogonblick kom en ny eld i hans sjal
och outtrottligt uudersokte ban nu vax-
terna saint raknade deras standare och

pistiller. Ungefiir vid samina tid blef

vid en doktors-promotion i Upsala dis-

kuteradt om amnet: de nuptia arbo-

rum eller vaxternas aktenskap. Detta
arane sammanhangde sa nara med de

iakttagelser och undersokningar som
Linne gjort sedan sitt studerande af

den vaillantska skriften, att ban, sasnart

ban sett thema't anslaget pa svarta

taflan i universitetsbyggnaden, gick hem
och skref en liten afhandling om vax-
ternas befruktande och konsforhallan-

den. Skriften blef flera ganger afskrif-

ven och circulerade salunda i manu-

script i de liirda kretsarne samt vackte

genom dess originella anmarkuingar ett

sadant uppseeude att professoru j>bo-
tanik Rudbeck. en ganska lard men
redan alderstigen man gjorde den tju-

gutre-ariga studenten an bud att blifva

hans famulus och att tillika i hans
stalle halla botaniska foreliisningar i

botaniska tradgarden.
Salunda betradde Linne redan som

student kathederu sasom vicarie for en
af de skickligaste akademiska larare

och boll foredrag med bifall och under

ett tillopp af ahorare som redan hos

ndgre vackte eu viss afundsjuka.
Suart skulle ett ytterligare till-

falle erbjuda sig at bonom att foroka
sina kunskaper, och att gura ett nytt

steg framat pa ryktets bana. som nu-

mera lag op pen for honom.

Kgl. V^etenskaps-Societeteii i Upsala,
hvars ordforande voro Celsius ocb Rud-

beck, beslot att lata nagon vetenskaps-
man besoka det vilda, kalla Lappland
och denna mission anfortroddes at de-

ras skyddsling, Linne, sasom varan de

mest passande dertiU.

Det var d. 2:dra Maj 1732 som ban
ensam foretog den besviirliga resan.

Om man med det ringa understod som
Linne erholl till sin iapplandska resa

jemforer den liberalitet bvarmed nu-

fortidea sallskaper och regeringar (vi

erinra dervid blott om naturforskanie

Barth och Vogel' samt om expeditionen
med fregatten Eugenie) utrusta de re-

sande, bvilka de utsiinda till under-

sokning af mindre kiinda lander eller

i allmanhet for naturvetenskapKga an-

damal, sa kan man endast autaga att

Linne formaddes att foretaga resan blott

genom en glodande ifver att begagna
hvarje tillfalle till okande af sina kun-

skaper. Hela den summa som ban er-

holl till bestridande af resekostnaden,

belopte sig blott till nagot ofver 112 da-

ler s:mt. och denned skulle ban ge-
nomresa ett land, vida ofver 3000 qv.-
mil i areal och som ar det vildaste

samt f'attigaste i var verldsdel. Ty om
iin de djerfva resande, som Europa se-

dan nara ett halft arhundrade skickar

till det inre Afrika, for att forska i

detta hittills sa foga kanda land, maste

kampa med b'knens beta sand, med den

giftiga qviifvande sammu, med den tro-

piska solens brannande stralar, med de
dodande traskfebrarne samt med vilda

djur, sa hade afven Linne att utst-a

mangahanda svarigheter da ban ensam
och mestadels till fots genomreste lap-

parnes land emellan 67 70 n. b. Detta
land ar uppfyldt af elfvar, hvilka voro

uppsviillda genom den under den kerta

sommaren smalta snou, af moras, of-

ver hvilka otaliga besvarliga mygg-
svarmar uppehollo sig, af tjocka sko-
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afven den tidiga vintern med sin starka

kold och myckna sno. Linne maste

kampa bade med hunger och brist pa
tak ofver hufvudet. Det erfordrades

verkligen en kraftig kroppskonstitution,

mycket mod, mycken enthusiasm for

vetenskapen och mycken fornojsamhet
for att ofvervinna alia besvarligheter,
alia lidanden under denna resa.

Stelnad af kold, tro'tt och hungrig
maste han ofta genomstrofva dessanord-

liga, vilda berg med dess djupa af-

grunder, dess lodratfr fran klipporna
nedstortande vattenfall. Ofta Qfver-

raskades han af aftonen, utan att han
annu funnit nagot annat skydd for nat-

ten, an ett ofverhangande klippstycke,
eller nagon annan foda an en skjuten

snoripa, som han stekte pa ett trad-

spett.

Han prisade sig lycklis, enligt hvad
han sedermera berattade, om han for

natten fann tillflykt i nagon lappkoja.
Pa denna resa besokte Linne afven

Tornea och Pello, dessa begge stallen,
hvilka genom de fransyska lard a Mau-

pertuis, Outhier, Camus, Monnier och
den svenska astronomen Andreas Cel-

sius erhallit ett namn i vetenskapen.
Den ll:te Augusti 1732 kom han

till Lulea. Han hade da i flora ma-
nader lefvat endast af fisk. renmjb'lk,
brod och salt. Efter nagra dagar, eg-
nade at vederqvickelse efter de ut-

standna modorna, fortsatte han sin hem-
resa. Sa manga forsakelser och be-

svarligheter den unge naturforskaren an

nodgats fordraga pa denna lapplandska

resa, sa kande han sig likval tillrack-

ligt belonad derfor genom det rika

byte han hemforde. Icke blott ofver

hundra nya vaxter hade han upptackt
i (letta sa foga besokta land, utan af-

ven gjort hogst intressanta iakttagelser
om den dervarande djurverlden och mi-

neralriket: afvensom angaendo inbyg-
garnes kulturtillstand. Vetcnskaps-aka-
demien erkande med tacksamhet Lin-
n<5s fortjenster och utnamnde honom
till ledamot, sedan den i akademiens

tryckta afliandlingar upptagit bans lilla

verk : Florida Lapponica, i hvilket

han beskrifver vaxtriket.

Sa litet kandt delta lilla arbete den
tiden an blef, sa ar det likval af stor

vigt for botaniska vetenskapens utveck-

ling; i detta verk aflagsnade sig Linne
for forsta gangen fran Tournefortska

systemet, hvilket dittills gallt som en

autoritet; i stallet ordnade 'han vax-
terna efter de af honom sjelf uppstallda

grundsatser. Det arofulla satt, pa hvil-

ket akademien upptagit honom till le-

damot, och tillika nodvandigheten att

nu med allvar tanka pa stadgandet af

sin existens, formadde honom vid fore-

lasningarnes borjan, sommarsemestern

1735, att pa univensitetets svarta tafla

sla upp ett anslag, hvari han under-

rattade studenterne att han vid termi-

nens borjan skulle halla en forelasning
om mineralogi och en om botanik.

Strangt taget hade Linne icke rattig-
het att utgifva en sadan kuugorelse.
For att kunna halla forelasningar vid

universitetet maste han vara promo-
verad; men dittills hade alltid pen-

ningebristen afhallit honom fran dok-

dors-promotionen och han var nu en-

dast medicine kandidat. Da nu vid

bans forelasningar blef ett betydligt

tillopp af studenter, sa att till och med
flera docenters auditorie-salar stodo

tomma, einedan alia ville hora den unge
kandidaten som framstiillde sitt nya sy-
stem med en enthusiam, en klarhet och

tillika med en elegans i uttrycken att

sadant var sallsynt, da uppstod afund

hos nagra docenter, och eu af dem,
doktor Nic. Rosen, en ung man. knappt
ett ar aldre an Linne, klagade hos akade-

emiens styrelse ofver bans forelasningar.

Styrelsen, som i anseendo till Linnes

lysande snillegafvor och omfattande kun-

skaper kanske eljest skulle tegat stilla,

maste nu, da en bestamd anklagelse

gjordes, gripa sig an och forbjod
honom att halla vidare forelasnin-

gar. Med angslan hade den infor

styrelsen inkallade Linne hort detta

utslag, och da han kommit ut ur rum-

met, der detta forbad delgafs honom,
motte han sin anklagare doktor Rosen;
full af forbittring drog han sin varja
och ville anfalla denne. Linnes van-

ner'och de kringstaende afviipnade ho-

nom visserligen, men Rosen ingafanyo
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lios styrelsen en anklagelse mot bo-

nom, denna gang for det ban forsokt

anfalla Rosen. Utan Linnes beskyd-
dare professor A. Gelsii mellankomst

och formodiing, skulle det unga snillct

sannolikt blifvit relegeradt. Detta skeddo

visserligen icke, men bans forelasningar

forbjodos ocb ej heller bade ban na-

got hopp att snart forviirfva doktors-

graden, cmedan de till promoverandet

nodiga penningarne annu alltid felades

bonom. (Forts.)-

Naturvetenskapliga skizzer och

notiser

4-

Slar vattuet farg!

Den som sett hafvets azurbla farg,

och sedan fyller ett glas ined hafs-

vatten, men finner detta klart som luft.

gor sig med ratta den fragan, hvari-

fran komrner hafvets praktiga bla farg ?

Vanligen hlirleder man stora vatten-

ytors bla farg fran afspeglandet af him-

melcns, likasom vattuets andra farger
fororsakas af bottnens och de iimnen,

hvilka finnas inblandade i vattnet. For

nagon tid sedan bar likval JBunsen, en

bekant tysk naturforskare, anstallt ett

forsok, som latt kan eftergoras, ocb

som visat att det renaste ocb klaraste

vatten verkligen bar bla farg, ehuru

den, likt luften. ar for svag nar det ej

skadas i massa. Med en blandning af

kimrok och vax svartade Bunsen in-

vandigt ett i ena andan med en lang
kork tillslutet glasror af omkring 6 fots

langd och tva turns diameter. Sa langt
korken rackte var alltsa glaset bait

riar den ater urtagits. I denna fran

den svarta betackningen fria anda, satte

ban en liten hvit postlinspropp, och

efter den en kort kork, som tappte
roret. Gonom den motsatta eller oppna
andan inhallde ban komiskt rent vatten,
och da ban bc-traktade postlinet genoin
den 6 fot langa vattenpelaren visade

det
sig blafiirgadt. Fargen blef mera

matt ju mera vatten ban ater ballde

ur roret, Vid detta forsok kunde na-

gon inverkan af bimmelens farg icke

komma i fraga: att postlinet syntes

blatt, kan endast harrora fran vattuets

egen farg.

Bamburoret.

Hvarje land erbjude'r vanligen sina

inbyggare nagon inbemsk vaxt eller na-

gon sadan som blifvit gjord inhemsk,
for fyllandet af atskilliga behof. Spa-
nioren bar sin Esparto, ett slags gras,
hvilket liksom ersatter jern, trad och

lader hinduen bar sitt jettestora
bamburor. Alexander Hunter bar gifvit
en noggrann beskrifning derom, hvaraf

man ser dess mangfaldiga anvandande.

Bamburoret. som ar en verklig gras art,

forekornmer storst i Burmab, der dess

leder blifva 10 till 12 turn i diameter

och 20 till 24 turn langa emellan blad-

knutarna, Som dessa leder aro ibaliga
emellan knutarna, sa kan hvar sadan
led begagnas som ett karl af icke obe-

tydlig rymd. Alltefter jordmanen ar

vaxtligheten utomordentligt olika; me-
dan roret i sandig och hoglandt jord-
man blir endast 8 till 10 fot hogt,

uppnar det i sumpig mark' och isyn-
nerhet pa dyiga flodstrarider en hojd
af 90 till 100 fot, och som det rikt

utgrenar sig bildar det jattelika skogar,
hvilka sedda ofvanifran pa langt af-

stand likna augar, och aro sa i verk-

ligheten, om man med iing forstar en

trakt som ar bevuxen med gras. Bam-
buroret bar kanske den snabbaste vax-

lighet; pa 24 timmar kan det tilltaga

18 tuin i langden. Man bar anmarkt
att ingen planta bar ett sa mangfaldigt
och sa hogst olika anvandande som
bamburoret. De unga bladen begagnas
till boskapsfoder: ett afkok pa frona

ar ett medel mot feber bos boskapen.
Af de unga skotten pa honplantorna

goras pilar. Skotten pa hanplantorna
aro de som utforas till Europa och

der nyttjas till metspon. De unga sido-

skotten anvandas till spikar och plug-

gar. Ilalmeu gor tjenst som stottor.

palar, taksparrar, -bjelkar, dorrar, fon-

sterbagar: bela byggnader uppfo'ras en-

dast af bambu; papper ock packduk
gores iifven deraf. De spada skotten

insaltas ocb utgora da en vasendtlig
bestandsdel af den rykib&r&Chow-chow-
syl.tem. Af de ibaliga halmlederna for-
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fardigas allehanda dosor och karl, af

hvilka isyunerhet de lackerade fran Bur-

mah aro utmarkta. Bland en stor maugd
andra satt att anvanda barnburoret, ar

afven att deraf forfardiga musikaliska

instrumenter och blasror.

Lncilia Hominivorax,

den menniskoatande Lucilia, ar det

hemska namnet pa en fluga, som star

i tjenst hos civilisationens och folk-

befrielsens forkampe Napoleon III. En-

ligt i Annales de la societi entomo-

logique de France plagas de deporte-
rade i Cayenne pa ett forskrackligt
satt af denna fluga. Dess larver ut-

veckla sig till betydligt antal i na-

sans inre, och fororsaka derigenom
den olyckliges d6d. Sagesmannen, d:r

Coguerel i Paris omtalar att dessa fall

temligen ofta forekomma, och aro sa

mycket farligare, som forsta tecknen

till den forskrackliga sjukdomen knap-
past markas af den sjuke. Det be-

rattas om flera af dem att de nastan

alldeles forlorat nasan. Flugan, som
ar afbildad i den omnamnde tidskrif-

ten, ar af spyflugans storlek och har
stalbla farg.

HumoristisKt Allehanda,

6.

Da general Custine ar 1792 inbrot

-4 Pfaltz med franska rhen-armeen och
var sysselsatt att strida utanfdr Speyers
stadsportar, motte ban i slagtningens
tumult en af sina vanner, general
Houchon som midt under varsta knl-

regnet triingde emot fienden. Custine

ropade at honom att den fiendtliga ha-
ren var sa godt som fangen (prisonier),
men Houchon forstod icke under strids-

bullret sa riktigt hvad han sade, utan
trodde att Custine, hvilken var en stark

snusare, begarde en pris snus. Han
kastade derfb're vackert at honom sin

dosa och red vidare. Custine kunde
icke fork la ra sig hvarfore Houchon just
nu foil pa den ide'en att bjuda honom

pa snus: men som han en gang hade
dosan och hans egen dertill var torn,
fann han icke pahittet sa dumt, utan
skulle just (Jppna den, da plotsligen

en Maintznerhusar kom sprangande emot
honom med hojd sabel. I detta ogon-
blick raddade dosan och generalens
sjiilsnarvaro hans lif. ?>Att man icke
en gang kan fa taga sig en pris snus
i ro utropade han och kastade snuset
i ogonen pa husaren, som genast slappte
sabeln for att gnugga sina ogon, hvar-
under generalen lugnt tog honom tilt

fanga.

Dfinnesblad.

6.

Allt ar fafangligbet under solen.

Karthago grundade sin makt paguld, Rom
pa jern. Lacasdemon pa lagen. Athen pa
folket. Men rosten frater guld och jern, och
den af menniskor stiftade lagen ar under-
kastad forandring, likasom folket. Blott det
riket skulle ingen anda hafva, hvars stiftare

regerar hogt ofver alia solar, och hvars lag
ar: karlek, rattfardighet, de enda grund-
valarne for en salig. evinnerlig frid.

7-

Icke nagot vidunder kan rasa s& fruktans-
vardt, som, enligt historiens vittnesbord, are-
tystnaden rasat vid hofven- Beherrskad-af
lienne dodade maken sin maka, modern det
varnlosa barnet, sonen sin far, brodern sina
broder. Och likval delar arelystnaden samma
ode som penningegirigheten : de aro begge-
en sapbubbla.

Prisuppgifter.
Charad K:o 5-

Mitt forsta vara lar en fint

Af Ibis, som man sport.
Det for oss, ledigt och geschwindtr
L&ngt bort till fjerran ort.

Att nalkas i mitt andras
fja't.

Ar gossens Ijufva lott;

Men, om en qvinua dristar det,
Ar hon ett oting blott.

Mitt hda icke mycket hogt
Pa samhallstrappan star:

Dess lif sS. modosamt och trfigt

Forflyter, ar fran ar.

Oess forman var dock stor, en gangy
Ock prisas an i skaldens sang.

:r 6.

Du arme man? hur skall med dig det
Nar man och hustru Sterfa hvarandra-
Da skall din hustru likval ej uppsta
for att i himlen vid din sida vandra.

Pris :

En vacker gravyr.

Losningar emottagas till den 16 Mars d. u.

STOCKHOLM, TRYCKT HOS J. & A. RIJS,
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oiler 25 Ore i manadeu.

Den svenske Humboldt,

(Forts, fr. foreg. N:r).

I denna belagenhet, da, sasom han

sjelf sedermera alltid tillstod, fortviflan

var nara att ofvermanna honom, fick

ban af ett antal pika adliga studenter

det anbudet att de under hans ledning
skulle foretaga en vetenskaplig resa ge-
nom Dalarne. Linne gick in derpa och

foretog resan i sallskap med sju unga
fornama studenter, hvaribland afven ba-

funno sig .sonerne af landshofdingen i

Dalarne baron Reuterholm. Denne, som

sjelf var en varm van af naturveten-

skaperna, intresserade sig lifligt for

Linne, och vid de resandes aterkomst

till Fahlun, gaf Reuterholm den unge
naturforskaren det radet att der borja
en serie af vetenskapliga forelasningar.

Linne, som icke sag nagon utsigt till

framgang i Upsala, foljde vinken och

grundlade derigenom sin lycka. Efter

kort tids vistajide i Fahlun liirde han
der kanna den vackra Sara Louise

More, enda dottern af den skicklige
och tillika valmaende lakaren More

(Morajus). De begge unga personerna
f'attade bojelse for hvarandra, och flic-

kans fader gaf holiom pa hennes for-

bon de nodiga penningarne till en pro-
motionsresa till Holland.

Det var nemligen da brukligt i Sve-

rige att alia de som ville erna en aka-

demisk vardighet t. ex. doktorsgraden,

proraoverade vid ett utlandskt univer-

sitet och de medicine studerande bru-

kade da besoka universitetet i Harder-

wyk i hollandska provinsen Geldern.

Det var i April 1735 som Linne" an-

tradde sin resa fran Stockholm ofver

Kopenhamn genom Jutland och Schles-

wig-Holstein till Hamburg, der han up-

peholl sig nagra veckor. Hamburg horde

da till de fa tyska stader, der en ganska

lifligt litterar och vetenskaplig anda
herrskade och der till folje af atskil-

liga omstandigheter men isynnerhet ge-
nom handeln en mangd varderika na-

turalie-samlingar funnos hos privata

personer. Linne kunde icke passera
forbi sadana skatter utan att atrainstone

helt flyktigt taga dem i betraktande.

I en af . dessa privat-samlingar fanns

bland annat ett sakalladt naturunder,
en sjuhofdad -vatteuorm, hvarom be-

skrifningar da cirkulerade genom alia

tidningar, likasom nu den stora sjo-

ormen, som en sjokapten pastar sig

hafva sett vid Uoda Hoppsudden, ea

annan vid on Madagaskar och en tredje

kapten i vestindiska farvatten, i nar-

heten af Antillerne. Kopmannen, i hvars

naturaliekabinett denna sjuhofdade vat-

tenorm fanns, hade erhallit den sasom
sakerhet for ett Ian, hvilket maste hafva

varit ganska betydligt emedan konung
Fredrik IV af Damn ark, som gerna
onskade ega ormen, forgafves bjudit

pantegaren ett pris af 50,000 thaler.

Oaktadt en mangd larda sett och noga
beskrifvit detta naturligtvis doda ku-

riosum. forekom likval naturens lek

Linn nagot misstankt och han undor-

sokte derfore missfostret med ett for-

storingsglas, hvarvid han upptackte att

ormens sju kiikar med dess spetsiga
tander voro kiikarne af sma vesslor

(Mustela vulgaris), hvilka blifvit af

den som forfardigat konstverket ofver-

dragna med en orrahud. Forofrigt var

allt sa skickligt gjordt att mindre of-

vade ogon an Linnes latt skulle kun-

nat misstaga sig. Afslojandet af detta

nunderverk fororsakade mycket larin

och skulle till och med haft oangenama
foljder for Linne; men pa sina vanner*

inradan afbojde hjin detta derigenom



att ban snart derefter iemnade staden

och fortsatte sin resa till Harderwyk,
der iian d. 27 Juli 1735 promoverades.

Andamaiet med, hans resa var nu

vcmrtet, men det oaktadt beslot ban

att aimu nagon tid qvarstadaa a Hol-

land. Han hade flera orsaker dertill.

Holland var da en af de rikaste och

rnest blomstrande stater i Europa.
I iiederlandska haranarne lago alia

uationers skepp, och fran Ostindien,

Westindien, Japan samt fran de afri-

kaoska besittningarne, anlande dagligen

fartyg, fran den tunga tremastaren till

den snallseglande briggen, lastade med
de tropiska laudernas produkter, hvilka

upplades i Antverpens, Amsterdams och

iiotterdams stora depoter, for att der-

ifiran forsaudas till det ofriga Europa.
DC dyrbara kryddor, som den tideii

blott forekommo pa de rikas och for-

namas bord: kanel, vanilj, satfran,

mttskottblomma, ingefara, peppar, och

andra kryddor, hvilka understundotn

uppvagdes med guld, voro i tusentals

sackar och kistor upplagde i kopmau-
nens magasiner och buro vittne om
deras rikedom. Deuna utveckling af

iaiideln och sjofarten hade i Neder-

landerna frambragt ett valstand, som
anna moter den resandes oga. For-

fettareq, som ar 1854 genomreste Hol-

land, bjef derom ofvertygad. Detta

lands inbyggare. hafva egentligen erof"-

rat det fran hafv,et, mot hyars anfali

det annu i dag maste forsvara sig me-

4elst dammar och fordamningar. Dess

af grona strander iufattade kanaler, pa
hvilka talrika brokigt malade fartyg,

sakallade treck-schuyten, fara fram och

tillbaka, dess vidstrackta, grasrika an-

:gar, med de betande vackra boskaps-

hjordarne, de runda, af rod tegelsten

byggda vaderqvarnarne, hvilka ligga

ofverallt kringgpridda i landet, att icke

tala om de vanliga byarne med deras

;grona, hvita, roda, bla och gula hus,

allt detta gifver landet utseende af en

park, i hvilken den rike egaren forenat

allt ett vackert landskaps behag. Detta

valstand, denna lifliga handel och den

genom sjofarten tillvagabragta forbindel-

:sen med aflagsna lander bidrog mycket till

wtveckling af vetenskaperna, isynnerhet

naturvetenskaperna saint biamdi dessa
sarskildt botaniken. Med skeppen er-

hollo de rika mynheers en mangd tro-

piska vaxter, hvarmed de.prydde sina

gods, och de hollandska universiteternas

botaniska tradgardar fingo pa samma
vag dessa rika skatter af vaxter, som

gaf dem europeisk ryktbarhet. De rika

kopmannen skydde inga kostnader for

att gora sina tradgardar fullstilndiga.
Den nationella passionen for tullpaner

gick anda derhan att en enda tullpan-
blomsterlok nagongang' kunde betalas

med 1000 dukater och derofver; en-

skilda personer . anvande understundom
ofver hundra tusen gulden pa sina trad-

gardar. For Linne. som har fann sa

rikt amne till studium, var detta land

en verklig skatt. Liksom Peter den
store kallade Holland det land der hau

gjort sina sista studier och ansag $aar-
dam som en hogskola, der han arbetat

meid timmermansyxan, likasa var afven

Holland for Linne den skola, der han
fullandade siua studier.

Af en lycklig handelse, sainmantraf-

fade han med Boerhave, det 18:de ar-

hundradets beromde lakare. Den unge
naturforskaren meddelade den ryktbare,
redan 68-arige lakaren sitt nyss ut-

tankte system ofver vaxternas indelning,

och Boerhave blef genom detta snill-

rika arbcte sa pjitr^esserad for Lirtne,

att hau bad hpnom om ett besok.

Boerhave bodde da i Leyden, der han

var larare vid universitetet. -Linne korn

och Boerhave forde honom ned i sin

tradgard. der han visade honom en

mangd exotiska vaxter, kanske for att

ofvertyga sig om den unge mannens

kunskap. Men snart miirkte han att

svenskens kannedom i botaniken vida

ofvertraffade hans egen. och fattad af

beundran bad han Linne qvarstanna i

Holland, der han sakert skulle gora
sin lycka. Vid afskedet gaf han honom
ett rekommendationsbref till professor

Burmann i Amsterdam, som mottog
honom pa det vanskaplighste. Sa fo'r-

flot vintern och Linn beredde sig nu

pa allvar stt atervanda till fadernes-

landet, men fick en inbjudning af Am-
sterdams borgmastare, dokter Georg
Clifford, att besoka honom pa hans landt-
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gods Hartecamp vid Haarlem. Denne
man var tillika direktionsledamot i hol-

laudsk-ostindiska kompagniet samt en

af de rikaste man i Holland. Boer-

have hade utverkat denna inbjudning.
Clifford var en varm van af naturve-

tenskaperna. Hans naturalie-kabinett

pa Hartecamp var ett af de rikhal-

tigaste och fullstandigaste ;
bans der-

varande botaniska tradgard, hvilken han

anlagt med enorm kostnad, var inalet

for alia botanister, som besokte Holland.

Bekantskapen med Clifford skedde af

foljande anledning. Kort fore Linnes

tillamnade aterresa- till Sverige besokte

nemligen Clifford professor Boerhave,
som var borgmastarens lakare, och Clif-

ford beklagade sig da ofver tata hypo-
kondriska an fall, for hvilka han nyligen
varit utsatt. Boerhave, som kande or-

saken till denna sjuklighet ett nago t

sybaritiskt lefnadssatt isynnerhet betraf-

fande bordets njutningar
-- radde ho-

att antaga en skicklig lakare, som skulle

vistas i bans narhet, for att genast vara

till bands vid de omnamnda anfallen.

Vid mera betankliga attacker borde han
likval genom bref konsultera Boerhave.

''Ert forslag behagar mig ratt myc-
kef svarade Clifford "men hvar
skall jag finna en sadan man?"

Han ar redan funnem svarade

[Boerbave. "Del ar" den unge svensken,
som till|ka ar en utinarkt botanist Och
som ratt gerna skulle vil|a ofVertaga
uppsigten Ofver er tvadgard pa Har-

tecamp. r

Resultatet af detta samtal var of-

vannamnde inbjudningtill Cliffords landt-

gods. Borgmastaren forde Linne i sin

tradgard och under det de promene-
rade derstades, utvecklade den unge
botamsten en sadan kunskap om vaxt-

riket, att Clifford erbjod honom fri

bostad, fritt vivre och 365 dukater i

arlig Ion, om ban ville qvarstanna bos
bonom. Linne antog anbudet ined gladje
och rlyttade till Hartecamp. der ban
nu fullkomligt hangaf sig at sitt alsk-

lings-studium. Annu samma ar, 1736,
utkommo bans "Fundamenta botanica"
och

"

Bibliotheca botanica'', i hvilket

forstnamnde verk ban i 365 satser upp-
stallde grundvalen for sitt aya system ;

det sednare verket inneholl fortt-ckning
och beskrifning pa alia dittills kanda
vaxter. Begge arbetena gjorde betyd-

ligt uppseende, och pa samma gang
man i Frankrike, hvarest Tournefortska

systemet var det herrskande, med haf-

tighet augrep bonom sasom nyhetsma-
kare i vetenskapen, blef han utnamnd
till ledamot af kejserliga & kungliga
akademien for naturforskare fett af de

aldste larda sallskaper i Tyskland).

Enligt ett iriom sallskaqet vedertaget
bruk. erhull ban binamnet Dioscorides

Secundus. Samma ar fdretog ban pa
uppdrag af Clifford ocb i tradgiirdens

augelagenbeter en resa till England,
der ban sammuntralf'ade med detta lands

ryktbaraste botanisterj dessa maste,
trots sin motstrafvighet, antaga bans

nya system och de egnade stdrsta hog-

aktning at bans vidstrackta kunskaper
samt beundransvarda skarpsinnigbet.
Men grunddragen i detta nya system
bestodo deri att i motsats till de hit-

tills gallande systemerna indelades vax-

terna efter antalet, formen ocb laget
af deras befruktningsdelar (standare och

pistiller) i klasser och ordningar. Att
bar upprakna Linnes systems 24 klas-

ser, af hvilka hvarje ater sonderfaller

i flera ordningar, ar bar icke nodigt,
da sadant finnes omnamndt i hvarje
botanisk larobok, hvar^sfe atminstone
for nyborjare det Linneska systemet
^nnu alltid foljes *).

Men hvilken moda^ hvilka anstrang-

ningar, kostade det icke Linne. innan
han kunde faststalla detta system och
bevisa dess riktigbet. Omkring tiotusen

vaxter voro da kanda; (nu raknarman
ofver bundra tusen) ocb af detta autal

hade Linne till ar 1737 pa detuogaste
undersokt icke mindre an attatusen.

Dertill kom uppfinningen af nya, kor-

tare och battre betecknande namn pa
de enskilda vaxterna, emedan de dit-

tillsvarande for sin langd ocb vidlyftiga

sammanstallning voro ett ganska be-

svarligt hinder vid studerandet af bota-
nik. Vi vilja t. ex. anfora viixtnamnet
"
Monolassioca lleniomenophyllorum" ,

*) Det a.'tdra sys tempt Sr det natnrligu af

Jussicu: Liiiuos system kallas afven detAonsf-
io.de.
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hvilket namn ej var bland de sallsyn-
taste och langsta.

Och detta herkuliska arbete fullan-

dade Linne pa knappt ett ar. Men de

uaturliga foljderne af sa stora anstrang-

ningar kunde icke uteblifva. Linne iu-

sjuknade allvarsamt och maste flera

manader ligga till sangs. Slutligen an-

folls han af hemsjuka: ban langtado
efter sin tastmo, och sasnart han till-

frisknat, amnade han atervanda till

Sverige ;
dock beslot han att forst resa

till Paris. I medlet af Maj 1738 an-

lande han till Frankrikes hufvudstad.

Hans rykte hade foregatt honom, och

han fann i broderna Jussieu och i Reau-
mur varma vanner. Vetenskaps-aka-
demien utnamnde honom till sin kor-

responderande medlem och betygade
honom sin tacksamhet for hans forsk-

ningar. Blott Tourneforts och Vaillants

inbitna anhangare voro forbittrade pa
honom for hans nya satser, och trots

den ofvannamnda arofulla utnamningen
af Frankrikes vetenskaps-akademi, fanns

det manga larda i Paris, hvilka gac-
kande sade :

"
C'est un jeune en-

thousiaste, qui brouille tout, qui riaura

cFautre mecite et de gloire, que cVavoir

mis I'anarchie dans la lotanique."
Efter fyra veckors vistelse i Paris

begaf han sig slutligen till Sverige.
I Stockholm der han bosatte sig

som praktiserande lakare, ville i borjan
icke lyckan gynna honom; man visste

att den unge doktorn sysselsatte sig

mera med botaniken an med liikare-

konsten, och derfore hade man icke

nagot rigtigt fortroende for honom.

Flera veckor forgingo innan han blef

kallad till nagon patient. Dock opp-
nades vagen for honom sedan han a-

terstallt en van, hvilken lidit af en

langvarig sjukdom och forgafves anlitat

Stockholms beromdaste lakare. Pa en

gang kom hans namn i hvar mans mun
och framfor hans port stannade oupp-

horligt ekipager for att afhamta honora

till de fornamsta hus.

Bland andra kallades han afven till

en riksradsfru, sotn plagades af en haftig
hosta. Linne ordinerade ett botemedel,
som hon standigt kunde fora med sig i en

elegant bonbonniere. Nagra dagar deref-

ter var fete pa kongl. slottet ochdrottning
Ulrika Eleonora satte sig handelsevis vid
samma spelbord som riksradinnan. Deuna
anfolls da af hostan och tog ur sin bon-
bonnier en af de sma piller, som Linne
ordinerat. Hvad gor ni? fragade drott-

ningen. Damen svarade att hon i dessa

piller hade ett fortraffligt medel mot

hostan*, och namnde dervid doktorns
namn.

(Forts.)

Natnrvet. skizzer och notiser.

7.

Ropjien (Corvus coraos. Linne).

Bland krakfagelslagtets arter star kor-

pen i alia hanseenden framst. Krakor,
kajor, skator kanner nagot hvar, erne-

dan man ofta har tillfalle att se hum
de bygga ochba, i menniskornas grann-
skap. Med korpen ar bekantskapen
icke sa latt; emedlertid fortjenar den
att goras, huru mycket korpen uudan-

drager sig den. Han alskar icke na-

got innerligare forhallande till menni-
skorna och soker att undvika hvarje

fortrolighet fran deras sida. Man fin-

ner honom derfore blott pa glest be-

bodda stallen, pa berg, i tata skogar,

pa klippiga hafskuster och i andra trak-

ter, der han kan lefva ostord. Vid

granserna af var verlsdel lefver han i

biittre forhallande med jordens herrar;

isynnerhet ar detta fallet i sodra, ostra

och norra Europa, mojligen derfore att

menniskorna i dessa lander icke aro

sa elaka, som i vestra och medlersta

Europa, der ej sallan de motverka kor-

pens oskyldiga nojen och handlingar.
Derfore ar han i Tyskland, Frankrik&

o. s. v. sallsynt under det han i Sve-

rige sa val som Grekland, i Spanien
sa val som i Ryssland kan kallas all-

man. For o'frigt inskranker sig hans

verkningskrets for ingen del inom Eu-

ropa, utan den stracker sig langt utom
detsamma. Kamschadalerne veta att

beratta om honom sa val som Gron-

landarne; Araberne savalsom Lappen:
Finnarne och Tunguserne njuta aran af

hans bekantskap; ja till och med pa
Godahoppsudden skall han forekomma.
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Man kan icke saga, att ban foredrar

sodern framfor norden eller ostern fi am-
for vestern. Det ar honom godt att

vara ofverallt der icka menn:'skan sto-

rer honom.
Hans favoritstallen aro alltid for-

traft'ligt valda. Han bebor ett stort

jagtomrade, och satter isynnerhet varde

pa dess produkters mangfald. Trakter,
der skog och fait, angar och vatten

omvaxla, aro bans mest omtyckta vi-

stelseorter, emedan han bar finner mesta
foda. Hafskusten eller ett berg i soder

ersatta fullkomligt for honom slattlan-

det; man ser hondm till och med icke

alltid ensam pa sadana stallen, sasom

pa de sistnamnda, utan understundom
i flockar: sa raknades en gang pa Si-

erra-Nevada i Spanien en flock, som
bestod af oinkring femtjo.

Pa sadana for honom passande bo-

ningsorter gor sig korpen snai t bemarkt.
Den stora, stati'ga fageln observeras

latt och pa langt hall hores bans starka

rost, som vanligen ljuder kraach, kraach,
siillan krach, men vid stor munterhet

kloog, kloog. Kannaren urskiljer ho-
nom latt pa bans adla stolta hallning
fran alia ofriga krakfaglar; under bans

vackra, prydliga och viga flygt genom
de langspetsiga vingarne och den starkt

afrundade skjerten; da ban sitter, ge-
nom bans storlek, som ofvertraffar kra-

kaus betydligt. Dessutom igenkanner
man honom med sakerhet genom den

vorduad, som bans stams medlemmar
sa val som andra fagelslagten visa

honom.
I morgongryningen borjar han genom-

strofva sitt jagtomrade. Detta gor han
ensam blott da honan ligger pa agg
eller ungar, men eljest alltid atfoljd af

henne; afvensom af ungarne, sa lange
dessa aro sma och oerfarna. Han lem-
nar forsigtigt sin sofplats och hojer sig
snart i luften, alltid utom skotthall.

Har flyger ban majestatiskt, och da
han spauar efter rof svafvar han ofta

stora strackor, utan att gora ett ving-

slag, kanske da och da upp- och ned-

stigande i vackra skrufformiga kretsar.

Vid hastigare flygt rb'r han vingarne
raskt; vid promenadflygt roar han sig
understundom i luften, med gymnastiska

kullerbyttor och n^dstortar flera famnar,
for att med en ny omkullring ater bo'ja

sig; men i allmanhet glommer ban icke

den honom egna vardigheten. Narhan
svafvar o'f'ver berg, narmar han sig

gerna marken; men ofver dalarne flyger
han nastan alltid i jemnhojd med de

dem omslutande bergen. Dervid und-

faller likval indenting bans skarpa oga
med hvilket han genomforskar dalarna,
lika val som hojderna. Om han funnit

en atel narmar han sig alltid med storsta

forsigtighet. Ett as omkretsas flera

ganger allt liigre och lagre, innan ban
beslutar sig till att nalkas marken.

Har gar han med verkligen kunglig

vardighet, samt bailer dervid kroppen

uppratt och nickar betiinksamt med huf-

vudet, Till och med sedan han fram-

kommit till lackerheten stadnar han
och liksom profvar dess varde. Sedan
ser han sig misstroget omkring och

tager sig en bit, men tittar genast anyo
uppat och lyssnar at alia hall. Sa af-

bryter han oupphorligt sina maltider.

Niir han blifvit matt, borjar en behag-

lig, men derfore icke sorglos hvila.

Han putsar nagot litet sina fjadrar,
sedan han forut rengjort nabben, och

promenerar stolt af och an. Vid rin-

gaste tecken till fara tager han tva

ansatser och svingar sig upp i luften.

Under egentlig jagt ar han dristigare.

Han stortar sig pa sma foglar och da

medelstora daggdjur aro nagorlunda ut-

mattade, angriper han dem med sin

skarpa uabb sa att baren flyga omkring.
Da bans offer fo'rsoker fly, motar han

det genotn att angripa dess hufvud,

hvarigenom den forfoljde tvingas att

vanda om. Pa detta satt ansatter han
till och med temligen starka djur och

plagar dem bokstafligen till dods. Han
hackar upp fiskar genom isen och fan-

gar dem lefvande om de rakat in pa

grundt vatten; kraldjur forfoljer han

springande och dodar dem medelst hugg
af sin nabb pa hufvudet; snackor och

musslor krossar hau genom att lata dem
falla mot klippor.

Under liggtid,en och da ungarne aro

halfvuxna raangdubblas bans stroftag,

emedan ungarne behofva mycken foda,

och begge foraldrarne maste aibeta for



dem. Korphonan lagger sina agg tidigt

pa a^et. Redan i Februari sker par-

ning'Mi: hanens lackljud dervid later

klak, lak, lacke, feck, eller klak, klak

och kurr, eller ock bb'rjar ban med
ett snattrande teraa. som pa mangfal-

digt satt varierar och vida ofvertraf'far

skatans. Honan svarar efter basta for-

maga pa denna karleksforklaring. Se-

dan de roat sig med att flyga hit och

dit, anvandes vanligen tiden af begge
till att bygga boet; hanen skaffar da
fram materialierna: honan ordnar och

anvander dem. Boets underlag bestar

af torrt ris, ofta pinnar af tumstjocklek,

jemte jord och.lera: sedan folja finare

qvistar och rotter, stjelkar in. m. och

derpa komraa det egentliga, af bast,

aaossa, gras etc. sarnmansatta. samt
med har och ull fodrade boet. Hela
bostaden motstar fullkoraligt ett hagel-

skott, isynnerhet som dess belagen-
het dertill bidrager. Ty oin nastet

ar byggt i ett trad, sa i'aljes alltid

dertill det starkaste, hogsta och mest

grenlosa. Salunda foredrager korpen
t. ex. barrtraden, ..emedan de hafva en

slatare stam och han anlagger gerna
nastet pa torra grenar, hvarigenora upp-
fldattrandet blir lifsfarligt. 1 berglander
ar nastet anlagdt pa de hogsta bergs-

spetsarne, under Ofverhangande klippor.

Eorpen bygger a/ven bo i fflrfailna

bergslott^ eller andraganila murar: men
ofverallt pa de mest otillgangliga stilllen.

I borjan af Mars lagger honan 3 eller

4 gragrona, morkprickiga och flackiga

agg. De aro mindre an honsagg och

paronformiga. Honan ligger ut dem
ensam, men sa lange hon ligger pa dem
och paungarne, forses hon med foda af

hanen., som haller henne siillskap under
detta enformiga bestyr. Sa snart un-

garne utklackts, skrika de haftigt, aro

alltjemt hungriga och uppsparra sina

nabbar mot himlen, hvilket
'

redan i

bibeln anmarkes. Sa snart ,de kunna

sta, trampa de ihop boet och halla det

raed orsorg fritt fran ohyra. Afven da
de aro i fangenskap, ga de baklanges
hvarje gang de vilja gora sin tarf.

Begge f(iraldrarhe alska utomordent-

ligt sin affoda, samt uraktlata ej nagon
fbrsigtighet for boets vard. Redan un-

der byggandet af detsamitoa speja J.^

at alia hall innan de begifva sig ut pa
anskaffning af materialier; men annu
mera misstrogna aro de da agg och

ungar tillika skola beskyddas. Om
nastet forstores fore agglaggningen, byg-
ger korpen ej vidare nagot det aret,
och lagger ej heller ny kull om den
forsta blifvit forstord. Men har aggen
lyckligt blifvit varpta och klackta, sa

fordubblar han sin fintlighet och om-

sorg till deras beskyddande. Om en

menniska nalkas nastet later han den

ej komma narmare an omkring hundra

steg, utan flyger Ijudlost bort. Snart

derpa aterkommer han/ men tillrackligt

hogt, svafvar ofver nastet och spejar.
Hans misstroende blir granslost om en

menniska lange uppehalla sig under

nastet. Da fororsakas honoin mycket
bekymmer af den minsta forandring i

nastets omgifning: en koja som upp-

bygges ar icke egnad att lugnahonom:
har. ser fara ofverallt. Under sadana

omstandigheter later han de sa omt
iilskade ungarne hiingra, i flera timmar.

men trostar dem uppifran sa godt han
kan. Sa snart fienden lemnat stallet,

ar han genast ater hos dem och er-

satter nu allt hvad han forsummat.

Men skulle nastet verkligen bli bortta-

get. da satta sig foraldrarne atom skott-

hall i ett trad och uppstamma sorgsna

klagoskri, men aro ndg kloka att halla

sig pa afstand fran sin fruktansVarda

fiende, val begripande att alia deras

anstrangningar nu inefa aro fafanga.

Traffas ater korpen eller korphonan

sjelf af jagarens skott sa uppfylla de

anda noga all sin foraldrapligt afven

om de aro dodligt sarade.

En ur boet tagen unge blir snart

tarn. Korpen kan fodras for billigt

pris, emedan han fortar allting som ar

atbart. Han lefver i fangenskapen anda

till hundra ar, efter hvad sagan forma-

ler. Han vanjer sig latt vid sin hus-

bonde och lar sig iuom kort tid att

kanna honora, icke blott parostenutan
afven pa gangen. Han lystrar till det

namn som gifves hououi och svarar nar

han kallas. Min far egde en korp, som
hette Jakob. Fageln sprang fritt om-

kring i hela huset och pa garden, samt

borjade sitt sprakstudium kort efter

fansenskapen. Han larde alia ord efter



min fars rost och eftersade dem safor-

villaude likt, att flera personer koramo

in i huset "for att besoka herr pastoru,
som de hort tala. I borjan larde sig

korpen blott ordet Jakob, men seder-

raera eftersade ban afven de tillsagelser,

som han vanligen fick, och ropade: Ja-

cob, kom hit, na, kom da Jacob! Har-

efter inlarde han sig att saga Rudolf,

och ropade till den som hade detta

nanm sa ofta han sag honoin, att han

skulle kornma in. Hans fb'rsta varda-

rinna var en piga vid namn Vilhelmina,

och hon helsade honom om morgnarne
med ett ngod morgon Jakob !n da hon

gaf honom inat. Han larde sig dessa

ord, men sedermera afven atskilliga

andra, till Vilhelininas stora fortret, icke

blott utantill utan anvande dem afven

praktiskt, t. ex. da han ropade : "Maria,

stig upp, vakna da!- En annan piga
hette Kristina: detta svara namn for-

orsakade honom i borjan mycken nib'da

att uttala; likval gaf han sig ingen ro

innan han lart sig det och kunde vacka

afven henne. Ingen brydde sig om att

lara honom tala: han larde sig sjelf

allt ocli var outtrottlig till dess tram-

gang kronte hans anstrangningar. Han
icke blott talade, utan efterapade af-

ven gardshundens skallande och mor-
s

rande, du/vornas^ kuttrande, honsens-

kackland.e och barnens, skratt.

Pa garden agerade han som envai-

dig herrskare. Hons och gass drefvos

i skock framfor honom; afven anfoll

han hunden, som ofta retad.es af ho-

nom; denna dolde val icke sin harm
ofver fogelns oforskamdhet, men gjorde
honom likval ir.gen skada. For att

fordrifva tiden retades korpen med den

ofriga boskapen, eller ock lekte han
med atskilliga stnasaker, som han un-

derstundom gomde. liksom afven alltid

den qvarblima maten. Med gardstup-

pen slogs handngtigt: honsen jagade han
fran deras mat: till och med gassen
och ankorna maste vika for honom.
En annan korp, som min far egde.

angrep till och med sma barn, samt
dodade och fortarde hons. Denna korp
blef man ncidsakad att doda.

Forfattaren Lenz hade en korp som
anfoll alia frammande och stundom bet

dem. Da husets matmoder hotande

ropade till honom: Du, du, akta digl
larde han snart dessa ord och ropade
dem till sin motstaudare, Denna fagel
lemnade garden endast da de derstades

vistande ankorna ville ut och prome-
nera, da han skyndsamt dref dem
hem igen.

Engelsmannen Hall berattar om en

korp, som lefde i ett vardshus; den
var inlard att ropa eller drifva fram

honsen nar de skulle matas. En dag
hauitade han ur handkammaren alia

silfverskedarne och lade en sadan fram-

for hvarje hona samt skotte for ofrigt

vardskapet bland sina bordsgrannar.
Denna anekdot erinrar om en annan,

nagot naturligare, som Nauman berattar:

"En gosse hade tagit en korpunge ur

boet och uppfodt honom. Efter om-

kring tio dagar, da korpen kunde ata

sjelf, fick gossen afven ett par vackra

krakor, hvilka han fodde med kott.

Krakorna rnottogo da under mycket
skrik sin mat ur sin vardares bander.

Detta tycktes gripa den unga korpens

kansla, o'ch had: ofvertog sjelf varda-

rens bestyr med matningen. Sasnart

krakorna ville hafva foda, framracktes

den af korpen. . Gossen behofde sedan

blott anskaffa den; matningen besorjdes
af den unge korpen, och han trottnade

icke dei vid, till och med da han efter-

hand fick ,nya kraktftigar att mata.

Afven gamla kerpar fa untlerstun-

dom en sadan lust att hafva fosterbarn;

dock blifva dessa icke siillan i all van-

sk.ap kiinbart plagade. Naturforskaren

PretruwsTcy i Galizien egde en korp,
som sjelf valde sitt sallskap. Man
hade engang gifvit henom till sallskap
en fangad skata. Sallskapet maste hafva

behagat honom; ty redan foljande vin-

ter da andra skator infunno sig i nar-

heteu af hans bur, borjade han jaga

dem, sa snart han utsliipptes. Sedan-

dess fangade han en skata, sa Ofta han

fanu tiden lang; han holl da denna

mot marken och s4crek sa lange, till

dess hans vardare kom for att taga
henne. Men denne vagade icke slappa
henne los utan maste satta henne i

buren: om han underlat detta sa fan-

gade korpen nya skator anda till dess

han fick sin vilja fram.
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ifn-n en hjelte.

I Twer-guvernemcntet i Ryssland
lefde ar 1804 en familj, hvars aldsto

son redan fallit i kampen mot fienden.

I motsagelse till den lag, som ur en

familj blott fordrar en son for militar-

tjenst, hade afven den andre blifvit

utskrifven, och till och med den tredje
sonen bortfordes. I det lilla huset qvar-
blefvd en gammal fader, en jemrande

moder, en blind och sjuklig dotter samt
en fjerde son, som var en missbildad

och till allt arbete oduglig dvarg. For-

gafves voro familjens boner att man
skulle atergifva dem dess stod. Eliinde

och nod kom modrens hjertaatt brista:

hon dog. Delta gick den bracklige

gossen djupt till hjertat: om ban an

kande sig alltfor svag att genom sina

banders arbete lindra noclen i huset,
sa ansag han sig likviil kunna utfora

en plan, som han uttankte i en lycklig

stund, och till hvilken han satte alia

sina fb'rhoppningar. Utan understod,
utan foresprakarc, begaf sig den lilla.

gossen pa vag till den nara sexhuudra

worst aflagsna kejsarstaden, for att sjelf

hos Alexander bonfalla om sin broders

fribet. Lefvande af de allmosor, som
medlidandet rilckte honom, anlande han

efter oupphorliga besviirligheter slutli-

gen till St Petersburgs portar. Hans
mod sjonk yid anblicken af de hoga
tornen, den oofverskadliga raden afsten-

massor, vid fornimmandet af vagnarnas
buller och menniskohvimlet rundtom-

kring bonom. Annu tyngre trycktes den

radvilla gossen af sitt elande och han
darrade vid tankeu att anropa herrska-

ran ofver allt detta om hjelp ocb att

kanske sjelf tala med honom. Likviil

blef han fast vid sin foresats. Himlen
ma veta huru han lyckades traffa en

person, som satte bistorien om bans

nOd pa papperet. Med boneskriften i

banden skyndade han till paradplatsen.
Han kom for sent. Andra dagen fela-

des bonom mod att narma sig herr-

skaren midt ibland dennes lysande svit.

Tredje dagen bade han ofvervunnit sin

blygbet. Han kastade sig pa knii for

Alexander ocb hOll sin boneskrift i hoj-

den, en atbo'rd, soin icke kunde miss-

forstas. Kejsaren lat hamta skriften.

Anblicken af den hjelplosa varelsen

med omisskanncliga tecken af forsakel-

ser ocb eliindc, var alltfor gripande,
for att icke viicka deltagande. En
timma sednare hade justitieministern
Furst Lapucbin fatt befallning att pa
det striingaste undersoka sake'n, ocb
om forballandet vore grundadt, lata

frigifva dvargens broder, men att der-

emot stalla guvernoren och de embets-

man, bvilka gjort sig skyldiga till en

sadan lagofvertradelse, till strangaste
ansvar. Lyckligtvis for den nodstallde

familjen var Lapuchin en menniskoviin.

Brodernas frigifning skedde och den

stackars dvargen fick femhundra rubel

for sitt besvar och sina umbaranden.
Annu visste denne icke bvad besked

han skulle fa, da ministeru kallade

honom till sig for att saga honom att

en kibitka vore i beredskap att fora

honom till" bans broder. Obeskrifligt

var den olyckliges jubel; ban kastade

sig till furstens fotter, gret, skrattade

ocb dansade pa samma gang saint fra-

gade oupphorligt om det var sannt att

bans broder fingo atervanda till fa-

dernebuset. Den kejserliga gafvan 6-

kadehans jubcl, sa att den lilla brackliga

kroppen tycktes vilja duka under for

den alltfor stora lyckan. Kibitkan forde

den glijdjedruckne gossen till Gatscbina

i sina broders armar ocb i triumf foro

alia tre till den torftiga fadernehyddan,.
dcr sedan kejsarens namn blott ntimn-

des under valsignelser.

Prisiippg'ifter,

Charad N:o 6*>

En run d fignr mitt ftirsta iir,

Som ritas livarje stund.

P8, vfu- mitt dtutra tyda plar,

Kring hela jordens mud.
Mitt ficla, fast det nuirken kliir,

Forstores dock i grund.

Cata too 7-

Af diida ja-r omgifven iir

Och sjelf om dem jag bndskap biir.

Pris: En vncker Gravy r.

L6sninpar emottagns till don 15 Mars d. .

STOCKHOLM, TRYCKT HOS J. & A. K1IS, I860.
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Den SvensKc Huinboldt,

(Forts, ocii slut fr. forog. N:r).

Morgonen derpa hamtades den unge
lakaren medelst ett hofekipage till drott-

ningen, som led af samma slags hosta.

Han ordincrade sitt boteraedcl, drott-

ningen erfor betydlig lattnad och Linne

belonades med enlakaretjenst vidflottan.

Sedan salunda hans ekonomiska stallning
blifvit betryggad. reste ban till Fahlun,
der han gifte sig med sin fastmo, mam-
sell More. Ehuru det unga paret trif-

des viil i Stockholm, langtade likviil

Linne efter en verkningskrets, dcr han

kunde lofva for sin iilsklings-vetenskap
annu mera oberoende an har, hvarest

hans tjcnst, som lakare vid flottau,

upptog mycket af hans tid.'

Snart yppade sig ett tillfalle att fa

denna onskan uppfylld. Nagra profes-
sorer i Upsala pensionerades och Linne

ingaf ansokan att erhalla ett af de le-

diga embetena. Genom riksradet grefve
Tessins forord erho'll han det. Salunda

hade Linne uppnatt sitt mal, hvad hans

yttre lefnadsbana betriiffade. Hans onsk-

ningar strackte sig icke hogre an att

han ville blifva liirare i botauik vid

universitetet i Upsala, och ehuru han
erholl lysande anbud fran miinga hall,

till och med fran hofvet i Madrid, sa

afvisade han likval alia och beholl sitt

professors-ombete.

Sedan vi salunda med var uppmark-
samhet foljt Linn<5s yttre forhallanden,
afvensom hans sjiilsutveckling till denna

hojd, aterstar oss endast att skildra

hans personliga och moraliska indivi-

dualitet, samthans sednare lefnadsbana.

Ma vi forst taga den sistnamnda i

betraktande.

Under den tid han var professor blef

Upsala ett af de ryktbarasto och mest

besokta universiteter, dit studerande

koinmo fran de aflagsnaste lander, ja
till och med fran Nordamerika. Liunes

namn hade blifvit kandt vida omkriug.
Om vi skulle uppdraga en paralell emel-

lan denno store man och nagot snille af

annan nation, sa vore det blott med na-

turvetenskapens nestor, Alexander von
Huinboldt. Ty om an Humboldts vetan-

de var mera universelt an Linnes, sa in-

skrankte sig afven dennes kunskaj*
icke ensamt xax !'OXTJV till botaniken,

utan han foljde saval zoologien som

mineralogien med sin uppmarksamhet.
Att han har icke astadkom sa mycket
som i botaniken, bor man icke forundra

sig iifver, da man vet hvad det vil!

saga att vara mtistare i en af de tre

stora kunskapsgrenarne.

Blott i en punkt har Alexander von

Humboldt foretradet. Under det denne

anda in i senaste alderdomen med frisk

ungdomlig kraft meddclade verlden de

rika skatterne af sitt vetande, visado

sig deremot hos Linne redan vid borjan
af sextiotalet en alltmera tilltagande

minnesslohet (enligt lakares uppgift for-

orsakad af ihallande nattarbete). Detta

hastiga forfall af hans sjiilskrafter,hvilka
i ungdoms- och mannaaldern visat en

sa beundransviird spanstighet, okades da,

han ar 1774, midt under en forelas-

ning i botaniska tradgarden, triiffades

af slag. Han aterhiimtade sig visser-

ligen smaningom. men blott raed au-

striingning kunde han derefter tanka

sainmanhangande och hade till och med
vtterst svart for att tala.
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Man gor dervid en intressant, om
an raycket sorglig iakttagelse. For kort

tid sedan cirkulerade i atskilliga tyska
tidningar en biografi ofver don utmarkte

tyske skalden Willibald Alexis, hvilken

man icke med oratt kallar den tyske
Walter Scott. Forfattaren omnamner.
dervid att skalden led af en rubbning
i sin a sjalsformogenheter, sa att ban
understundom icke ens fann namn pa
de enklaste saker. som dagligen begag-

nades, under det han deremot timtals

kunde underhalla de snillrikaste samtal.

Pa samma satt var det med Linne".

Nar han ville ata maste han ofta ut-

trycka sig pantomimiskt, emedan han
icke mindes namnet pa soppan. kottet,

gaff'eln eller skeden. 1 sammanhang
denned stod bans kropps forfall. Han
kunde under de tva sista aren knappt
ga och ofta nekade tungan honora sin

tjenst, sa att han antingen alldeles icke

eller blott otydligt kunde tala.

Kort fore sin dod, middagen kl. 12
den 10 Januari 1778, blef bans hjelp-
loshet sa stor att man maste paklada
honom leda eller bara honom i trad-

garden' och da han skulle ata, maste
han matas som ett barn.

Hans dod vackte en allrnan sorg icke

blott i Sverige, utan afven i hela den

bildade verlden. Alia landers akade-
inier hollo sorgetal ofver honom och

konung Gustaf III uttaladevidriksdagens

oppnande ar 1778 de ryktbara orden,
hvilka hcdrade saval honom som Linne:

"Jag liar forlorat en man, hvilken i

hela verlden var beromd, och som
.hedrade sitt fadernesland sa mycket
en medborgare formar. Lange skall

Upsala minnas den ryktbarhet, som
Linnes namn forlanat det.''

Vi sluta denna lefnadsteckning med
att gifva en beskrifning pa hans per-

sonlighet. Linne var af medelstorlek

och hade en stark och smidig kropp.
I foljd af vanan att so'ka vaxter vid

sina excursioner, hade bans gestalt blif-

vit nagot framatlutad, hvilket lat ho-

nom synas mera liten an lang. Huf-
vndet var stort, en iakttagelse som
man gjort hos nastan alia store man

;

hans ogon voro bruna och eldiga. Af-
ven Linn6 hade den for store man

egna anthipathien mot musik. Sa var
det afven med Schiller, for hvars 6'ra

prasslet af regndropparnes nedfallande
och ett vatten falls brusande i enbergs-
trakt hade mera harmonisk klang an
den biista^konsert. Samma forhallande
med Sir Walter Scott. Linnes verk-
samhet var forvanande. Under det han
i Upsala skotte sitt professorsembete-
och dervid studerade traget, underho'H
han tillika den mest vidstrackta kor-

respondens, som kanske ingen lard med
undantag endast af A. von Humboldt
fort i sadan stor skala. De sista tio

aren af sin lefnad besvarade han 3000
bref, ett betydligt antal for en man.
som' just under dessa sista tio ar hem-
soktes af atskilliga kroppsliga lidanden.

Denna vidstrackta korrespondens, som
satte honom i forbindelse med manga,
personer i aflagsna lander, beredde ho-

nom afven mangen angenam b'fverrask-

ning, och vi veta ej hvilket gjorde honom

gladare: mottagandet af en gronskande
thebuske (den forsta som kom tillEuropa)
den han ar 1763 erholl fran China, eller

ett bref fran en europe i Ostindien, med
den enkla adressen : A lillustre LinnJ,
botaniste en Europe, men som likval rig-

tigt kom till Upsala. Fran en viss are-

lystnad var den store natnrforskaren icke

fri, och om an hans valsprak var"famam
eoctendere factis", sa forsmadde han lik-

val icke att af akademier och andra

larda korporationer blifva 6'fverhopad
med yttre arebetygelser.

I sitt aktenskap var han icke sar-

deles lycklig; hans maka var ett skont

men nagot hersklystet fruntimmer, och
ofta maste han undan ett husligt ova-

der fly till sin helgade asyl, studer-

kammaren, hvars troskel ingen profan

vagade ofverstiga. Han ofverlefdes af

sin, maka och alia sina barn, bland

hvilka den aldste sonen ej utan frara-

gang betradde fadrens bana, ehuru han

dog tidigt.

Och harmed sluta vi denna riktbe-

gaf'vade, store mans biografi, som annu

en gang bekraftat sanningen af det ro-

merska uttrycket "Per aspera adastra."



ftatten, Tuppen och Prinsessan.

(Saga af A. M. Fahlcranta).

1 Cap.

De surjande vid griffen.

Hvar och eu aldrig sa litet bevandrad

I historien vet, att den gamle klockaren

i Skorresta dog ar 1211, efter att i

fulla 37 ar med sin stamma ha styrt
och fagnat forsamlingen. Han hade val

pa de sista aren fatt ett slags medhjel-

pare, hvarfore ban ocksa belt modest
kallade sig sjelf f. d. klockare, men
Gud ma veta hvad hjelp ban hade af

sin sa kallade medhjelpare. Psalmerne
hittade battre den kanda vagen genom
den gamle klockarens strupe, men gingo
alldeles vilse pa den nya vagen, Ocb

derpa skall den benagne lasaren ej un-

dra. sa snart ban far lara kiinna be-

sagde medhjelpare. Emedlertid var den

gamle klockaren nu dod, och pa bans

grafsten stod ristadt:

"Har hvilar det forgangliga minuet

af for detta aflidne klockaren N. .Med
honom begrofs forsamlingens sorg och

saknad."

Men vid griften stodo tva sorjande

vanner, en tupp och en katt. Bitter

var deras smarta och salta de tarar,

som de gjoto pa grafven, ty de hade
varit den aflidnes gunstlingar, och vor-

dade bonom som en far. Da dessa

tvenne man komma att spela en sa be-

tydande roll i var berattelse, anse-vi

for en skyldighet att genast gora dem
litet mera bekanta for lasaren.

Tuppen hade ifran ungdomen varit

engagerad som torntupp. I manga ar

liade ban med utmarkt heder bestridt

denna befattning, men ungdoms-drom-
marna om hoghet och ara dunstade bort,

ban tyckte sig behofva lugn, och det .

var hvad ban niindst hade att parakna
deruppe. Han lade derfore in om af-

sked med pension. Dertill hade kyr-
kan iuga medel, men att alldeles 6f-

verlemna en utmarkt tjensteman at nod
och elande hade varit omenskligt. Han
blef derfore mot en summa af en tunna
och fyra kappar, halften rag och half-

ten korn, inaccorderad hos deu gamle
klockaren, med forbindelse for denne

att soka att bilda honom till sin eftertra-

dare, och rattighet att under tiden draga
hvad parti ban kunde till sitt bitrade

af bans vaxande talang. Tuppen vann

genast sin larares valvilja genom sin

oppna, redliga karakter, men med lar-

domen gick det som det kunde. Den
nya eleven saknade visst ej ro'st, ehuru
mer utmarkt for styrka och klarhet, an
for egentligt behag och bojlighet, men
en, dels medfodd, dels kanske ocksa

genom ovanligt bard behandling i forsta

barndomen inrotad envishet i lynnet,

gjorde det alldeles omojligt att forma
honom att ga ifran en viss sangmethod,
som den gamle klockaren fann hogst
olamplig for kyrkan. I foljd af samma
envishet kunde ban ocksa omojligen for-

mas att ordentligt tjenstgora, annat an
i ottsangerna. Mycket torde val afveu
bora tillskrifvas den omstandigheten, att

ban blifvit uppfostrad for en belt an-
uan befattning, som fordrade belt an-
dra kunskaper. Pa bans forra plats
var det blott bans skyldighet att med
noggrannhet observera vindens rorelser,
och derom underratta allmanheten, hvil-

ket merandels skedde genom tecken-

sprak. Hans rost var saledes fullkom-

ligt oofvad. Emedlertid hade bans for

ofrigt redbara uppforande sa tillvunnit

honom den gamles valvilja, att denne

gjorde allt for att overskyla sin elevs

brister. kallade honom ofFentligt sin

medhjelpare och prrcsupponerade efter-

triidare, och sig sjelf f. d. klockare.

Da hvarken elevens talang eller goda
vilja berattigade dertill, sa var det visst

ej ratt handladt af den gamle. Vi er-

na ej forsvara det. Vi gilla pa intet

satt ett sadant der favorit-system, men
kanske fa vi forlata en gammal man
ett fel, som blott harledde sig fran ett

godt och valvilligt hjerta. Ocksa da
den gamle klockaren lacle ogouen till-o o *

sammans och nasan i vadret, var tup-

pes forhoppning pa tjensten alldeles

forbi. Han blef val tillbjuden att a-

tertaga sin gamla befattiiing, men ban
hade nu blifvit van vid lugnet, och f6-

redrog det vida framfor hogbet. Dess-
utom bade, formodligen blott genom en

kapris af kyrkoradet, ett vilkor blifvit

fastadt vid den gamla tjensten, som an.-



senligt. forsvarade den. Man fordrade

iiemligen af den blifvande torntuppen,
att den bestandigt skulle vanda nasan
emot vinden, hvilket nodvandigt i lang-
den maste bli ofantligt pakostande for

brostet. Tuppen betackade sig derfore

och svarade nej. Han stod saledes nu,
sora man sager, alldeles pa bar backe.

Kanske var ocksa denna omstandighet
till en del motivet for hans beslut att

hadanefter, i stallet for protege, sjelf
bli protector, som vi snart fa se. For

b'frigt var han en man, djerf och beslut-

sam, kanske nagot straf och paflugen.
Hvad katten angar, voro hans fore-

gaende oden alldeles en hemlighet, kan-
ske later han ock framdeles lyfta pa
den sloja, som betacker dem. Han ha-

de, vid sin ankomst till klockargarden
blott kladerna pa kroppen, och afven
dessa hade vid sjelfva intradet blifvit

betydligt skadade af en okunnig hund.

Som hunden tillhorde klockaren, torde

detta hafva varit forsta anledningen
att forma den gamle att huldrikt an-

taga sig den arme forfoljde, men snart

hade dennes alltid jemna artighet och

vanlighet beredt honom ett rum bred-
vid tuppen i klockarens hjerta. Det
ar val sannt att han haldre lag pa ug-
nen, an modade sig att fo'rfolja rattor.

och att han derfore af pigan ansags for

en odugling och uppenbart kallades en

lathund. Att detta i zoologiskt afse-

ende var ett stort misstag, behofver ej

forsakras, men att det afven var det i

psychologiskt, det vet tills vidare blott

jag. Den inneboende kraften slumrade

blott, den skulle en gang vakna. Men
foregaende handelser och deraf foljande
reflexioner hade iugifvit honom en viss

fasa for alia blodiga varf, atminstone
sa lange han var matt, som nastan al-

drig slog honom felt i klockargarden.
Ocksa varsnade man i hans blick en

viss melankoli, som ingaf aning om
bittra minnen, men aldrig yttrade han

nagot derom. Det var ej tuppens muri-

tra frisprakighet, och mangen ansag ho-
nom derfore for inbunden och listig.

Det var orattvist. Det ar sannt att en
viss frimodighet i hans satt att vara
kunde gora ett forhastadt omdome for-

latligt. Han hade hvarfore ej saga

det rent ut? han hade i sitt vasende

verkligen nagot af klockarkatt.;.> Natur
och vana kunna ge det yttre en an-

strykning, som ej motsvarar, som tvert-

om doljer det inre. Hans inre' menni-
ska var sjelfva redligheten.

Sadana voro de tvenne man, som vi

sett sorjande vid griften. En ytlig be-
traktare skulle ha forvanats Qfver att

se dessa begge, sa olika till utseende
och ,yttre skick, anda lifvade af den in-

nerligaste vanskap, men de hade ett

foreningsband, det starkaste. remligen
ett eller, om man sa vill, tvd goda
adla hjertan.
Men vi lata deras handlingar tala.

2 Cap.

Det Julia beslutct.

Och katten hof upp sin mun och ta-

lade: Ej hofves oss blott med veklig

klagan fira den adles minne. Bort detl

Du halft af mig sjelf, du mitt hjertas

van, hor mig! jag har en plan, en stor

plan. Den har lange slumrat i mitt

brost. Nej icke slumrat, den har va-
rit fullt vaken, men tiden att verkstalla

den har forst nu intraffat, och da skall

bista mig. Du skall finna tanken djerf,

du skall kanske sveka, men rain eld

skall uppviirma dig. Du vet att var

adle valgorare efterlemnat en alskvard

sondotter, ett spadt barn, som annu
icke kan snyta sig sjelf. Hon skall ej

krala i stoftet, henne vill jag lyfta till

lyckans hogsta spets.

Tuppen.

Du forvanar mig.

Katten.

Det var jag beredd pa, men hor vi-

dare. Redan for langre tid sedan fann

jag i klockarens bibliotek ett verk af

omatligt varde, med titel: Masterkatten

i stoflor. Da uppgick ett ljus for mig,

jag blef sasom en ny menniska. Jag
laste och lliste om igen, jag slukade

bokens innehall, jag nastan tillbad dess

hjelte. Det var en man med bade huf

vud och hjerta. Med sitt hb'ga snille,

sin maktiga vilja forde han sin skydd-

ling genom tusen svarigheter till det

hogsta mal. Och hvem var denne
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skyddling? En simpel torpar-unge, ett

not, en riktig drummel till pojke.
-

Du far ursakta om stilen sjunker liter

emellanat. Sjelfva
' den hoga spannin-

gen gor att jag slappas litet ibland,

men det repar sig straxt, skall du fa

bora. Da tankte jag: ar da fadrens

hoga ande alldeles utslocknad? Krypa
vi bar sora dvergar pa jiittars graf-

var? Nej
Alcides hvilar,

Men pa bans hjelte-stoft kanske skall

trada fram

En Philoctet, sorn bar bans pilar.

Tuppen.

Men hvad afsigter har du? hvad

ernar du flickan till?

Katten.

Ah, till ex. till drottning. Det kan

vara sa godt det, som nagot annat.

Men, med all min hoga aktning for min

store foregangare, maste jag dock be-

kanna, att ban ej alltid uppfyllde den

strangaste redlighets fordringar. Det

var ej utan ett visst man skulle

nastan kunna kalla det bedrageri
-

som ban upphojde sin skyddling. Deri

vill jag ej folja bans efterdome. Ar-

ligt varar langst: det ar mitt valsprak.
Blott genoin prinsessans eget boga
varde (ty prinsessa maste hon genast

bli) blott genom sitt eget boga varde

skall bon hinna malet. Och det skulle

val vara en markvardig otur, om inte

lilla Ambrosia, da hon ar ernad till

var hjeltinna, skulle bli sa underbart

skon, sa hogt ofver allt skcint som fun-

nits, att vid hennes blotta asyn alia

hjertan skulle kasta sig for hennes fot-

ter, sa att hon efter behag kan an-

tingen plocka upp, eller trampa dem. Hon
ser redan skaplig nog ut, bara bon
bailer sig ren om nasan, och later bli

att gapa. Lyckligare an min foregan-

gare kan jag rakna pa en vans bitrade

vid det stora foretaget. Jag ar ofver-

tygad att din vanskap for mig ej skall

forneka sig vid delta tillfalle.

Tuppen.

Hur skulle den kunna det? Ar jag

ej, som du nyss sa skont uttryckte dig,

en halft af dig sjelf, fastan det skulle

tyckas att de bada balfvorna ej ratt

passa ihop? Jag kan ej neka att ifran

min forra hoga standpunkt fo'refoll da

mig ratt obetydlig. Jag vet ej, du har

kanske ej forsokt det, men jag fruktar

nastan att de der hoga standpunkterna
ha det med sig. Men en underbar

sympati drog mig till dig sa snart jag

sag dig pa narmare hall. Och om du

varit af ett annat kon, bvem vet? Du
kanner val bistorien om basiliskens fo-

delse?

Katten.

Om jag verkligen vore af ett annat

kon, sa skulle' du med en sadan propos
sakert komma mig att rodna. Histo-

rien kanner jag visst, men du far ur-

sakta att jag aldrig kunnat satta nagon
oinskrankt tro till den. Jag alskar att

tro att en qvinna af mitt slagte aldrig
kunnat gora sig skyldig till en sa grof

forseelse, ocb da de tillkallade vittnena

aldrig fingo se
'

"sjelfva djuret
men djuret s bade far och mor

sa far du forlata mig att jag ejkan anse

djurets verkliga existens fullt bevisad.

Tuppen.

Dermed ma ocksa forballa sig huru

som haldst. Skulle ej viinskapen kunna
vara lika maktig som karleken? Kan

jag ocksa ej annu med din sjals bela

varma fatta din stora ide, sa ar det

for mig nog att den ar din.

Katten.

Yar forsta orasorg maste da bli att

uppsoka en kung, som kan med riktigt

prestbetyg styrka att ban ar till akten-

skap ledig. Kungen 'bar i landet ar

som du vet, redan fo'rmald, och dess-

utom aro vi begge for upplyste man,
for att satta nagot varde pa vart eget

fadernesland. Vi maste saledes bege
oss pa resor. Modor och svarigbeter
af manga slag, kanske harda forsakel-

ser vanta oss, jag forutser det, men

jag trotsar allt.

Tuppen.

Och jag skall ej svika dig.
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Och de bada vannerna rackte hvar-

andra handerna ofver grafven till ett

trofast forbund i lif och dod, och gingo

hem, for att vidare ofverliigga.

3 Cap.

Rarislag oeh tillrustningar till resan.

Stoflor eller icke stoflor, det ar fra-

gan. Sa borjade katten. Den store

man i hvars fotspar jag 6'nskar trada,
lat gora sig ett par stoflor for sin a re-

sor. For att trada i samma fotspar
vore det kanske ej olampligt att ha
ett par dylika stoflor, men jag skulle

vilja undvika det. Det skulle v licka

for mycket uppseendo i orten, och ifall,

emot all sannolikhet, vara planer skulle

misslyckas, skulle det mojligtvis kunna
blottstalla oss for atloje, det tyngsta
att bara for ett adelt sinnn. Nu ar

fragan : a'ro stoflor vasentliga- for det

stora andamalet? Jag tror det ej. Jag
tror att man afvcn med okladd fot kan

hjelpa en protege fram i verlden. For

dig kan det dessutom knappt bli fraga
om stoflor. Forst och framst torde du

troligtvis fa nagon svarighet att trans-

portera sporrarna utaripd stoflorna, som
en ordentlig riddare egentligen bor-bara

dem. Dessutom, forlat att jag sager

det, dessutom tror jag dig vara litet

fafang ofver din vackra figur. Jag har,
t. ex. observerat den lilla egenheten,
att du bestandigt gar med kortbyxor,
for att visa dina vackra vador *). Na
na, bli into ond, hvar menniska har

sin lilla svaghet, jag ar kanske inte

heller alldeles utan. Jag stannar sa-

ledes troligen vid resultatet: icke stoflor.

Nu borjades tillrustningarna till re-

san. Man beslot att forsalja all klocka-

rens qvarlatenskap pa auction. Tuppen
atog sig att vara auctions-utropare. och

genom hans lyckliga satt att med mun-
tra infall lifva koparne, uppdrefs sum-
man till 43 R:dr 5 sk. 4 r:st. riksgalds-

mynt. Katten sjelf inropade den dyr-
bara boken for 1 sk. 5 r:st. En pa
stallet narvarande buntmakare sokte

val att insinuera hos tuppen, att katten

*) Och dessa skulle naturligtvis ej bli fullt

tillgangliga for beundr^nde blickar om de be-

tacktes af stoflor.

afven borde forsaljas, men tuppen var
for adel att bifalla det.

En sadan mangd penningar hade
hvarken katten e\l@r tuppen nansin va-
rit egare till, hvad under da att de

forestallde sig att det aldrig skulle ta

slut. En praktig vagn inkoptes genast,
och allt tillreddes pa det statligaste.
Det kunde visst vara politiskt att borja
resan med en viss elegans, da man var

stadd i sadana arender, men de borde
likval ha battre beraknat sina tillgan-

gar. Dock, hvad gor icke ovanan att

handtera penningar, och hur ofta ser

man icke de storsta snillen vara daliga
financierer.

Den lilla Ambrosia tvattades. torka-

des och kammades, fick ett par nya
kangor, jemte manga formaningar att

halsa vackert och ej sta med fingerna
i munnen, nar hon kom ut iblandfram-

mande Derjemte fick hon veta att

det ej var vardt att vara blyg for

kungar, att de ej vore mer an men-

niskor, jemte flera reflexioner af rent

republikausk tendens, hvdrvid den lilla

prinsessan gapade annu mer an van-

ligt, och fick derfore nya tillrattavis-

ningar.
Nu var allt fardigt, och man satte

sig i vagnen.

4 Cap.

Rese-afrentyr.

Snart visade sig foljderna af deras

daliga financiela berakningar. Vagnen
maste forsaljas, och det lysande sall-

skapet satte sig helt modest pa en

bondkarra. Obehagligt var att de ofta,

sa der sammanpackade, maste under-

kasta sig den forodmjukelsen att bli

ansedda for zigenare, och uthiirda myc-
ken spott och spe. Den lilla prinses-

san gret och ville hem igen, men he-

dern forbjod hennes guvernorer att

lyssna till hennes boner. Annu hade

de ej genomtagat manga konungariken
innan reskassan Var totalt slut, och de

maste beqvama sig att fortsatta resan

till fots. Det olyckligaste var, att alia

kungar, som de traffade, redan voro

formalda. Omtankan for folkens val

och dynastiernas forkofran hade 6'fver-

allt strackt sig sa langt, att ingen kung
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fanns oformald, sa snart ban hurmit

till tio ars alder. Snart maste de re-

sande tiinka pa att fortjena nagot till

HfS-nppehalle, ty att bara ga och svalta

blef i langden hardt, ehuru nitet for

prinsessans lycka gat' dem sjudubbla

krafter, och den lilla Ambrosia sjelf

redan var sa snail att lion nojde sig

med en bit brod, att tugga till de ly-

sande forhoppningar, som det nu lyckats
hennes ledare att ingifva henne. I en

stad, dit de anlande da noden var som

storst, tillbjod sig tuppen att tjenstgora
som brandvakt. Det kostade nog pa
hans stolta sjal. Men stadens inne-

vanare voro ett fredligt folk, som ville

sofva i ro om natterna. nSchlafen und

schlafen lassenn var deras grundsats,
de behollo derfore sin gainla brandvakt.

Katten tillbjod sig att ge lektioner i

sang, men stadens innevanare voro ocksa

ett muntert folk, som ville hora "0 du

mein lieber August" och dylika stycken,
och dem kunde katten ej sjunga. De
maste saledes ater vandra. Ga! ga!
skallade det oupphorligt, alldeles som
till Herr Sues vandrande jude. Ro-
rande var det att se hur katten och

tuppen da omsom buro den lilla prin-
sessan pa sina armar, nar hennes spada
fotter trottnade. Och till tack for alia

deras omsorger hade hon intet annat

att iakttaga, an att vaxa och bli vac-

ker. Och det gjorde hon, hon var ett

godt barn. Mangen gang var hungers-
noden sa stor att katten, sasom det

nagon gang handt i en strangt sparrad

fastning, var nb'dsakad att ata rattor,

och tuppen nodgades soka sina smulor

pa sopbacken. Men prinsessan sattes

i glasskap, och led sa ingen nod alls.

En afton kommo de ater till gransen
af ett nytt konungarike. Ar konungen
har i riket formald? fragade katten som

vanligt.

Nej, annu icke.

Skont! Och hans alder?

Tre och en half vecka.

Den kungen var for liten for prin-
sessans och heunes guvernorers for-

dringar; de maste saledes vandra cannu

vidare.

Men det riket, som den lille kungen

styrde., var ett alldeles ofantligt stort

rike, men med sina ordentliga gransor
och berg och floder, allting riktigt gjordt
efter kartan, men sa stort, att om det

varit uppklistradt pa en riktig karta,
skulle man kunnat linda den tre hvarf

omkring jordklotet. Det riket styrde
den lille kungen med ara.

Somliga riken voro nagot mindre.
Sa kommo de en dag, sedan de genom-
vandrat det stora riket, till ett staket,
som utgjorde gransen af ett nytt ko-

nungarike. och der en skildtvakt stod,
som nekade dem intrade.

Ar konungen har i riket formald?

fragade katten, som vanligt.
Ja GudbevarsJ och har stor familj.

Civillistan ar fern millioner croixader,
en myntsort sa stor, att de nastgran-
sande rikenas smamynt ej racker till

att vexla en enda. Krigsmakten ar

attahundratusen man. Afven har riket

en mangd collegier och domstolar. Ja
hofkalendern finns att tillga har inne

i postkuren. Krigsmakten ar dels till

hast och dels till fots, de civila embets-
mannerna alia till stols. Dessutom har
riket en hogskoJa och tre mindre sko-

lor, med larare och larjungar i diverse

stallningar *). Vidare
Men allt det der angar oss inte.

Kan val vara, men den som star pa
post har har ordre att upprepa det for

alia framlingar, for att satta riket i

respekt hos utlanningen, men ingen
framling far vistas i riket.

Men da hans majestat konungen
redan ar formald, sa 6'nska vi ej att

uppehalla
^

oss har. Vi anhalla blott

att fritt fa genomtaga.
Jasa, det var en annan sak. Da

skall jag bara ropa at kamraten der-

borta vid andra gransen. Hor du Gla-
der! sliipp ut herrskapet pa den der

sidan !

Och sa kommo var-a resande lyckligt

igenom.

*) Riket koinmer afven med aldraforsta att

fa en ansen]ig flotfa, men som det p& a]]a si-

dor ar kriugflutet af fast land, ar man tvun--

gen att forst grafva hamnar att lagga flottani.

(Forts. _

.
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ftaturvet. skizzer och notiser.

8.

Mikrofotografi. Med detta uamn be-
tecknar man mikroskopiskt sma foto-

grafier, hvilka sedan kort tid blifvit

man skulle uastan kunna saga moderna.

Jag har sjelf pa en liten glastafla sett

den fotografiska bilden af en engelsk
tjugopundsnot, som for det obevapnade
ogat sag ut som en liteu fyrkantig
flack, stor som ett n. Under mikro-

skopet kunde jag icke blott lasa den

ytterst tydliga skriften, utan afven se

vattenstampeln och guillocheringen, ja
till och med en med blyertspenna skrif-

ven siffra i ena hornet af sedeln. I

"Cosmos* omniimnes mikrofotografi,hvil-
ken under mikroskopet framtrader som

"National-portrait-gallery i London;
man ser deri pa en gang alia Knglands
konungars och drottningars portratter.

9.

Stjernfall eller tneteorstenar, hafva
i nyare tiden, isynnerhet i Tyskland
och Frankrike, i hog grad adragit sig
naturforskarues uppmiirksamhet, och
man hoppas att derigenom fa narmare

kunskap om de srna mikroskopiska
rerldskroppar, hvilka genomflyga verlds-

rymden, lik solgrand, emedan man anta-

ger att hvarje stjernfall antingen ar sam-
mansatt af dessa slags sma verldskrop-
par, eller ar sjelft en sadan, eller ock

fragment af en dylik.
I N:o 26 af Comptes rendus forl. ar

berattar Hr Petit i Toulouse i ett bref
till Elie de Beaumont om 2 meteorste-

nar, hvilka d. 9 Dec. 1858 nedfollo
emellan Aussun och Clarac vid Mont-
rejean 7

med fruktansvardt d under och
starkt sken. Den ena vagde mellan 40
och 45 kilogrammer, den andra mellan
8 och 10. Tillika med de begge langst
bekanta stjernfallsvarmarue i August!
och November, antager hr Petit tva
andra i Juni och December, hvilka fore-
tradesvis besta af tunga och stora me-
teorstenar. Beklagligen blef den storre
af dem sonderslagen af landtfolket, ty
hvar och en ville hafva sin andel deraf.

Den mindre var iinnu sa het nar den

upptogs att man brande fingrarne derpa.

Minnesblad.
8.

Uti hvilka familjer herrskar de forderfligiste
passioner, det grasligaste tvedragt, det raest

onaturliga trots? Enligt historiens vittnesbord
iuom de furstliga.

-9
Den bildade menniskan for arestrider. Och

likviil hade Itomarne en ljuf ogonfagaad af

sadana; en liknande ogonfagnad hafva annu i

dag de 'dcke-christna'! Spaniorerna af dem.
Darner kasta kransar ned till den sarade kampen,
nar han strackt den vilda tjuren till marken.
De uppmuntra till och med g^enom sina bifalls-

rop det rasande djuret, nar det lyckats att

kasta den till hiilften sonderslitna matadoren
lifios ned pa arenan. Hvilken fin qvinnlig
kanslighet .'

Men drabbningar, strider mellan menniskor,
aro icke de grasli,i?are ocli for christua folkslag
vida mei foniedrande an djnrfaktningar? Och
likval kan den sarade arolystnaden eller blotta

nycken hos dem, som magten hafva, i ett 6-

goublick stalla hundratusentals krigare. sina
foraldrars forhoppning, fiendtligt eniot lika sa

manga andra, som maste strida for en rattvis

sak. Bagge parterna hafva kanda nppgifter, att

pa gifven signal med fruktansvarda mordverk-
tyg och pa bestamd tid stracka sa manga
flender som mojligt till jorden. Sedan trader

segervimiaren, om han ock varit den orattvise

angriparen sjelf, in i den Hogstes tcmpel, for

att lyfta sina bloddrypande liander mot himme-
len och tacka Gud for den lyckade nedsablingen.
Men fortviflande modrar. som plo'Sligen blif-

vit enkor, se sin egendom uppslakad af lagorna.
Ledande sina qvidande barn vid handen, soka
de forbarmande pa ett amut stalle. I deras
bon blaridar si.g nog ocksa en forbamielse 6'fver

tyranner, hvilkas hjerta forblir stenhardt vid

asynen af det elaride, som de anstallt.

Epigrammer.
6. Jungfru Europa.

Forgafves kom Zeus sjelf med karleksbud
till henne som en Gud, en man och slutligen

som djur;

Europa som forsmadd bad' menniska och Gud
Blef horen qvinnor! darad af en tjur !

Prisuppgifter.
Charad N:o 7-

Milt forsta himlen ar,

Atminstone 6o'r vara.
Mitt andra raknas plar
Ibland legymers skara.

Mitt hela med besvar
Ar dock en soppa, bara.

Doge han nu straxt med siaa gr.la har,

Funnes d'. ck ej farre menskor an i gar.

Pris :

En vaclccr j;ravyr.
LOsnlngar emottagas till d. 15 Marg d. a.

STOCKHOLM, TRYCKT K08 J. & A. RIIS, I860.
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eller 25 Ore i in an ad en.

Ratten, Tiippeii och Prinsessan.

(Saga af A. M. Fahlcrantz).

(Forts, fr. foreg. N:r).

5 Cap.

Samtal och reflexioner:

Du som i hb'ghet tror sallheten finnas,

Lyd ej en fafang, bedragelig rb'stb

Sa suckade en dag tuppen i ett me-

iankoliskt bgonblick.
Om det ocksa skulle lyckas oss, att,

efter tusen svarigheter, hinna det hoga

mal, hvartill du strafvar, som annu ser

forbannadt kolsvart ut for menniskors

b'gon, ha vi da verkligen beredt prin-
sessans sanna lycka? Om den lilla Am-
brosia, da ej annu prinsessa, fatt ga

qvar och fnaska i Skorresta klockar-

gard, sa hade hon nu kanske varit for-

enad med en henne vardig make, hade

det ock blott varit med hvad man kal-

lar en simpel bond-tupp. Sjelf har jag

aldrig kannt karlekens lycka och familj-

lifvets frb'jder. Ensam har jag gatt,

och till och med till en stor del blott

stdtt, igenom lifvet. Ocksa far jag

uppriktigt medge, att jag haft fbga sinne

for denna lycka. Det torde vara oaf-

gjordt till hvad grad stryk kan vara

nyttigt i barndomen. Mig har man

ordentligt ham rat, for att bibringa mig
min fdrsta bildning. Kanske var det

nb'digt for den plats, till hvilken jag
da var ernad, men det har gjort mig
hard. En gang var det husliga lifvets

lycka afven mig tillbjuden, men faviskt

fbrskot jag den.- Det var en gas vid

prostgarden som hade den godheten att

kasta sina blickar pa mig. Kanske
hade jag mina personliga egcnskaper
att tacka for heiines Talvilja, kanske

var det blott min hoga bord, som for-

ledde henne; af en gas kan man vanta

hvarjohanda. Jag alskade henne ej,

jag tror mig knappt vara maktig af en

verklig passion, men hon var en qvinna
af ett fromt, saktmodigt lynne, och

skulle sakert ha beredt mig en stilla

lycka. Men nai\skola de fbrdomda
standsfordomarna fullkomligt utrotas ?

Man har val nagon gang sett en fattig

aristokrat sanka sig ner till en for-

mogen ofralse flicka, och den har sag

verkligen ut att vara ratt valbehallen.

Jag tvekade ock, men nar jag fick veta

att hon ej ens var fodd i prostgarden,
utan en lumpen tionde-gas ifran en

bondgard, sa finner du vai, att, atm in-

stone med mina da varande asigter,

nagot allvarsamt parti aldrig kunde

komma i fraga. Sakert var jag ocksa

da annu ej mogen for en stilla huslig

lycka. I min ungdom hade jag hvalft

hoga planer i mitt hufvud. Ynglingens
vuer aro vidstrackta, och fa kunna ha
dem vidstracktare an en torntupp.
Och katten tog till orda:

Hbgt smartar det mig att du tycks
i nagon man ha kalluat for vart stora

varf, och hogt fdrvana mig din a drom-
mar om stilla huslig lycka, drommar',
som aldrig forr tyckts ha anfaktat dig.

Sla bort dessa jordkrypande tankar.

Tank dig prinsessan Ambrosia pa
thronen och dig sjelf pa lyckans hogsta

spets, en spets, enligt den noggrannaste

matning, annu betydligt hb'gre an torn-

spetsen i Skorresta*). Men jag vill

anse hvad du talat, som blott foster

af en raelankolisk stuncl. Dock,lycklig

*) Det torde clock afven der. for &tt bibehllla

sig pa sin
pjats, Tara nodigt aitobser-veraiMn

bvilfcet hall Tiadeu blascr, 0211 drt a,r du ju
van vid.
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dfc! Jag kanner dessa stunder, meu ej

i stilla, svarmande melankoli, i vilda,

blodiga fantasier herasoka de raig. O
att j;ag kunde borja rain lefnad panytt!

Tuppen.

DM forvanar mig, och dock bar jag
anat nagot rysligt. Ofta om natten

bar jag sett dina ogon lysa af en un-

derbar eld. Jag bar hort vissa besyn-
nerliga knurrningar, 'som kommit ruig

att misstanka 7

Katten.

Du bar anat det ratta. Afven rain

store foregangare (jag vagar ej saga
min stamfar, det kan ej ledas i bevis

Genealogien ar. en vetenskap, som olyck-

ligtvis blifvit alltfor mycket forsuramad
inom min slagt) afven min store fb're-

gangare anfaktades stundom af dylika

paroxysmer, dylika kuurrningar. Eu
for ofrigt vis konung, men missledd af

sin tids materialistiska asigter, trodde

sig pa anatomisk vag kunna utforska

orsaken, som du kan' se afHerrTiecks
dramatiserade berattelse. Det var en

galenskap, det var samvetet, som knor-

rade, ty i detta ogonblick bedrog ban
den iidle konung, hvars stek ban at.

Men jag format ej langre ensam bara

naina qval, jag vill nedlagga dem i en

vans skote. Kanske skall du till och

med verksamt kunna bidraga att lindra

dem, jag anar det. Hor da min hi-

storia.

6 Cap.

hattens hisioria.

Du bar kanske, borjade katten, na-

gou gang, hort talas ora ett slags da-

rner, med menskliga former ocb egen-

skaper for ofrigt, men mer an mensklig

formiga och kunskaper. Man kallar

dem vanligen trollpackor.

Tuppcn.

Ah! jag bar sett manga af dem pa
nara hall. Under den tiden. jag.tjenst-

gjorde vid kyrkan, sag jag hvarje skiir-

thorsdags-natt hela svarmar rida ut

och- in genom torngluggarna, och mor-

gonen derpa upptackte alltid tornvakta-

ren att nagot var afskafvet afklockorna.

Katten.

Det ar bra, du tviflar da ej pa deras

v^rkliga existens, sasom mange, fakun-

niga menniskor.

I en bergstrakt i min hembygd boddfe

en sadan dame, en af de yppersta. Du
bar da kanske afven bort omtalas att

de fornamare af dessa fruntimmer ofta

till sallskap och bitrade begagna en

svart katta. Afven den ifragavarande
damen hade en sadan katta till sitt

sallskap, jag maste ty varr saga, sin

medbrottsling. Denna katta var min
mor (ty det ar en falsk uppgift att de
maste aflagga klosterlofte). .Min far

bar jag aldrig kanut. Min fodelse for-

orsakade min mor foga gladje. Hon
hade hoppats en dotter, som hon kun-

nat uppfostra till sin eftertradarinna,

Afven frun fanp, sig bedragen i sina

forboppningar. Snart fann jag, att jag
blott var tald, men af ingen alskadi

Och mitt unga hjerta hade dock behof

af karlek. Jag behofde nagon, pa hvil-

keo jag kunde slosa mina smekningar,
da min egen mor foraktade dem. Du
yttrade nyss, att du ej trodde dig mak-

tig af en verklig passion, .du skall nu
fa bora bur langt passionen hilafort

mig. I huset fanns afven en liten id.;ta,

formodligen ernad till nagon slags troll-

soppa framdeles. Med denna ratta hade

jag tillstand att stundom leka, blott

det skedde forsigtigt. Det var en liten

tack unge, ehuru litet sjelfsvaldig, det

kau jag ej neka. Min mor sag ofta

pa henr.e med skarpa blickar, men hou

vagade, ej aga hcnne, hon var fruss

favorit. Jag iilskade henne utomordcnt-

ligt, det var ett sadant behag i hennes

rorelser. en sadan skalmsk eld i hen-

nes blickar. Snart vaxte min karlek

till en verklig passion. Hvad skall

jag saga? Du bar kanske nagon gang
hort menniskor yttra om ett vackert

barn: det ar sa sott att man kan ata

opp'et. Det later .hyperboliskt, men

jag vet att det ej ar ofverdrifvet. Sa

langt dref mig verkligen min vilda pas-
sion. Snart saknades rattan. Jag till-

fragades, jag anklagades. Jag vill e

neka, men da jag oppuade munnen for

att halla mitt fursvarstal, g^ep min mor



^n liten sntfbb f svansen (rattans nem-

ligen) som fastnat mellan tanderna. och
hoi! den for mina 6'gon. Jag rodnade
Oeh bleknade, att neka var omojligt;

jag blef mod skymf drifven ur huset.

("Forts.).

Hlocharen i Sankf Paul,

En sondag ar 1522 under den prakt-
alskande konung Henrik VIILs rege-

ring, da den vackra S:t Paulskyrkan i

London begagnades till katholska guds-

tjensten, hade en sa stor mennisko-
massa ditstrommat, att kyrkan, ehuru

ofantligt stor, dock var otillracklig att

ryrama alia. En sadan dragningskraft
kunde likval ej gerna uttffvas af de

visserligen fo'rtraffliga san'garne. Pauls-

barnen, (do basta roster, som kundc
anskaffas inom landet) ej heller genom
narvaron af kardinal VVolsey, som i

egen person forrattade altartjensten, ej

heller af den fullstandiga aflat, hvilken

medelst stora bokstafver pa kyrkodor-
rarne kungjordes. Det var en mera

betydande personlighet an den maktige
kardinalen, som lockade sa manga ny-
fikna dit: det var Carl V. Den ro-

merske kejsaren var pa bcscik i Eng-
land for att personligen skaffa sig bi-

stand till det forestaende kriget mot
Frankrike. Enligt hvad sorn beratta-
des, voro ej heller bans bemodanden
utan fram gang. Lof'tet att aterskaffa

England dess forlorade besittningar i

Frankrike, men framforallt den at kar-
dinaleu gifna forsiikringen att vid nasta

pafveval gynna honom i konklaven,
hade forskaffat kejsaren den engelska
alliansen, och ett krig med Frankrike
var nu att forvanta. Men orsaken hvar-
f&re kejsaren bevistade gudstjensten var
icke mindre markvardig an hans nar-
varo: ty i dag skulle fran predikstolen
forknnnas att den helige fadren forlanat
at sin trognaste son, Henrik af England
titeln af Trons forsvarare, till beloning
for konungens nit om kyrkan mot en

tysk mnnk vid namn Luthers irrlaror.

Denne hade pa ett foraktligt satt be-
handlat konungens favoritskriftstallare

Thomas Aqvinns. Pafven hade infer

konsistorinm latit presentera sig Hen-
riks af den Helige Ande ingifna -af-

handling om de sju sacramentena.

Under det att i kyrkans inre denna

hogtidlighet forsiggick, var man afveti

sysselsatt pa templets hogatinnar. "Der

svajade fanor; ty annu samma afton

skulle till festens firande en procession
med 500 facklor, med musik och sang
taga omkring kyrkan, hvilket eljest

plagade ske endast vid den heliga Ca-
tharinas fest.

Ofvanpa kyrkan hordes arbetarues

rop och svordomar, da de i oordning
boljade om hvarandra, eniedan ledare

felades: ty Paulskyrkans klockare hade
blifvit kallad till ett samtal pa sitt rum
af en underofficer vid kungliga gardet,
hvilken atfoljt Carl V fran Windsor till

London. Detta samtal maste hafva
varit vigtigt, emedan det upptagit var

klockare redan ofver en timmas tid.

Den som sett den angsliga och fb'r-

lagna min, hvarmed klockaren fattade

den reslige underofficerns hand, da denne

just uppstigit fran ett med vin och
kottratter rikligen fdrsett bord skulle

verkligen icke hyst nagot tvifvel om
att har var fraga om nagonting myck^t
allyarsamt.

v
Vill ni verkligen", stonade han, -^na

lemna mig i sticket? Sedan vi gatt sa

langt, skola vi losslappa pojken, som

insnarjt sig i vara garn? Da hade ni

kunnat bespara er modan att varfva

honomn.

"Hvad kan jag gb'ra; master Lovel
svarade vabeln lugnt, i det han spande
omkring sig sin sarras, jag ar helt

enkelt konungens underofficer och kan

ingenting invanda, om hans majestat pa
flickans bon tillater pojken att loskopa
sig fran krigstjensten. Jag ar er emel-
lertid tack skyldig. Ni har frikostigt
betalt mitt besvar att forleda pojken
att taga tjenst: jag tviflar ocksa ej pa
att ni skulle betala mig annu frikosti-

gare om jag afven hadanefter kunde
halla honom ifran flickungen, men detta

ar, som sagdt, mera an jag formar.

"Faltvabel! bad klockaren annu mera

entraget "jag skulle vilja gifva er allt

hvad ni fordrar, min halfva, ja, min



68

hela formogenhet, om ni kunde gora

pojken oskadlig*.

Hvad kan ni frukta af den stackars

pojken? Gif honom flickan till hustru.

om de icke kunna halla sig ifranhvar-

andran.

Det der forstar ni icke, svarade

klockaren; ^sitt ned annu en liten stund

och hbr hvilka vigtiga intressen jag
bar vid att giftermalet icke skem.

"Men var kort, ty redan ljuda kloc-

korna: om en qvarts timma lemnar kej-
saren kyrkan och jag maste vara med
i eskorten.

rNa, ropade klockaren med fortviflan,

"sa erfar da allt i ett par ord ! Flickan

ar rain myndling, som ni vet; hon var

nk, mycket rik. Om hon gifter sig ar

'.lag icke i stand att redovisa for hennes
;,t mig anfortrodda formogenhet: jag
tbrlorar da allt, tjenst, ara, kanske lif-

vet. Nu vet ni allt, hjelp, hjelpln
Det ar bittertn svarade vabeln, men

hvad kan jag gora?
Gor honom oskadlig pa ett eller

annat satt och befall ofver allt hvad

jag eger.
"Om an pojken icke funnes, sa skulle

er myndling likval aterfordra sin for-

mbgenhet".
Hon skulle icke taga nagon annan.

Antingen skulle jag tvinga henne till

giftermal med mig eller atminstone brin-

ga det derhan att hon later mig for-

valta sina penningan>.
"Om det ar SEP. sade vabeln funder-

samt. da vore det val ett godt verk

att hjelpa er, emedan ni ofta hjelpt

mig. Jag vill ofvervaga saken, lat mig
nu ga, jag maste skynda mig. En
tanke faller mig in; jag tror att jag
kan gora nagot for er\

j-Gor det; sasom ett litet bevis pa
min tacksamhet, tag denna smasak",
och dervid tryckte klockaren en pung
ojuldmynt i vabelns hand.

Denne gick sa fort han kunde utfor

torntrappan for att hinna i rattan tid

infinna sig vid eskorten. Plotsligt stad-

nade den statlige mannen, liksom traf-

fad af askan. En enkelt kladd flicka

i ungdomens forsta blomstring, motte

honom pa den smala trappan, der man
hade svart att vika undan for hvar-

andra. Hon betraktade honom med
allvarlig blick och sade:

"Vabel Punkius! jag har forlatit er

att ni forledt Edvard att afvika fran

sin ratta lefnadsbana. Han ar fri om
nagra dagar. Konungen har beviljat
min bon. Underratta Edvard derom
annu i dag och sag honom att sa snart

jag ordnat mina formogenhetsangela-
genheter skall jag infinna mig for att

loskopa honomn.

*Vabeln bugade sig forlagen, utan att

yttra ett ord och skyndade utfor trap-

pan; en lang stund hordes rasslandet

af hans langa slapsabel.
Flickan var Elisa Hervey, klockarens

myndling. Hon hade begifvit sig till

kyrkan for att bedja klockaren bestam-

ma en dag. da hon borde emottaga

fb'rmogenheten, emedan redan flera vec-

kor forflutit sedan hon blifvit myndig,
och emedan hon behofde penningarsa-
val for att loskopa sin alskare ur krigs-

tjensten, som till sitt giftermal.

Klockaren emottog sin myndling myc-
ket vanligt, yttrade dethjertligastedel-

tagande for framgangen af hennes be-

modanden till sin alskares befrielse och

for hennes snara giftermal. Pennin-

garne, sade han, lage redan till hennes

disposition, men, som hon insage, hade

det myckna arbetet de sista veckorna

icke lemnat honom tid att gora upp
slutrakning, hvilket dock skulle med
snaraste ske. Han inbjb'd henne tillika

att pa aftonen fran sjelfva kupolen
askada tornets illumination: derefter

skulle han meddela henne affarernas

ungefarliga stallning, och tillika lemna

henne sa mycket penningar som vore

nodigt till hennes fastmans loskbpande.

Flickan, som synbart var glad ofver

att redan dagen derpa kunna befria sin

alskare, lofvade infinna sig pa af-

tonen.

Sedan hon gatt, morknade klocka-

rens min: han blef vresig mot sinaar-

betare och man sag att hans tankar

voro sysselsatta med nagot helt annat

an kyrkans dekorering.
Under tiden hvimlade detpagatorna

sasom i en myrstack. Tusende sinom

tusende trangdes der i brokig blandning
om hvarandra, med otalighet vantande
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skymningen, da ett sa storartadt ska-

despel skulle ega rum. Det var ock

rerkligen praktigt att skada, da i skym-

ningen den oerhorda kupolen npplystes

af tusentals fargade lampor, hvilka stra-

lade som ett haf af eld och belyste de

skona korinthiska pelarne, pa samma

gang processionen med brokiga fanor

och facklor, samt under sang och mu-

sik langsamt rorde sig omkring den

ofantliga kyrkan.
Elisa betraktade det pa nara hall;

men om an ett ogonblick hennes sinnen

fortjustes deraf, skulle hon likval heldre

sett om all denna prakt, allt detta larm

blifvit forbytt i stilla natt; hon vantade

otaligt pa sin formyndare; ty redan

sanima natt ville hon ofverraska sin

alskare med de penningar hon vantade

sig erhalla af klockaren.

Den stackars flickan I hon skulle traffa

sin formyudare blott alltfor snart.

Da efter ett par timmars forlopp

processionen andtligen lemnat kyrkan
och menniskomassan skingrat sig samt

eldhafvet blifvit slackt, och da blott

har och der en liten lampa flamtade,

kom klockaren in i den lilla tornkam-

maren men huru olika var ej bans

utseende mot pa middagen. Annu svar-

tad af fackelrok, som ban ej haft tid

att aftvatta, kastade ban sig pa en

stol; ban sag forstord ut och hel-

sade ej.

Elisa, som blef forskrackt, men som

bemannade sig med sin starka sjals

hela kraft, fragade till utseeudet med

deltagande huru ban befann sig. Da-

gens myckna arbete hade formodligen

uttrottat honom, sade hon, hvarfore hon

icke ville den dagen besvara honom

mera, da det dessutom nu var nara

midnatt; hon bad honom att emellertid

lemna henne penningarne som erfordra-

des till Edvards befrielse.

Ett vildt spoklikt skratt, som gen-

Ijod i tornrummet, var klockarens enda

svar.

Elisa trodde att hennes formyndare
blifvit galen: hon darrade vid tanken

att vara allena med en sadan varelse

midt i natten och langt ifran all men-

niskohjelp; men just hennes kritiska

belagenhet tvang henne att sansa sig.

Hon tradde fram till formyndaren; un-
der smickrande yttranden forsokte hon
koinma narmare dorren. Men han stallde

sig i vagen for henne och den stackars
flickan markte nu att hon var i varre

belagenhat an om hon skulle haft fram-
for sig en galen menniska. Han insag

nemligen snart att hon var i handerna

pa en forbrytare som med fullt med-
vetande var i stand till hvilken for-

tviflad handling som heist.

Ha! Ha! Du vill befria pojkslyngela
och pa honom offra dina penningar.
Sla den tanken ur hufvudet. Edvard
blir ej din. I detta ogonblick iir han
val redan icke mera istand att mottaga
den frikostiga gafvan. Jag har icke

uppfostrat dig for att du skall tillhora

en annan an mig. Min blir du, om
du vill eller icke".

Elisa kastade sig till den ursinniga
mannens fotter och besvor honom vid

allt heligt att skona henne; hon tog
Gud till vittne att hon aldrig ville ut-

krafva sin formogenhet, att hon vore

nojd om hon finge sa mycket som vore

tillrackligt for att kunna lefva ett torf-

tigt lif med Edvard.

Forgafves! Klockaren trodde icke

hennes forsakran, som forskrackelsen

aftvungit henne; med starka armar

lyfte han flickan fran golfvet. 'Men

angesten gaf den svaga varelsen jatte-
krafter.

Hon 'stotte honom med fasa ifran

sig, lyckades uppna dorren och flydde
som ett af vargen jagadt radjur upp-
fore den dystra torntrappan. hvilken

blott bar och der genom sprickor pa
muren upplystes af manans stralar. Upp-
fylld af raseri och fortviflan sprang kloc-

karen efter henne. Som han battre

an hon kande vagen var han nara att

upphinua henne, da ett starkt ljud,

som skulle kunnat spriinga orhinnorna,
ett ogonblick hejdade begge. Kyrkans
belt nara hangande jatteklocka slog
tolf.

Klockaren ho'll inne med forfoljandet,

till dess det afjatteklockan fdrorsakade

forskrackliga bullret var forbi, kanske

derfore att han visste att hon ej kunde

undkomma, emedan de redan hunnit

ofver de sista trappstegen. Men den
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cdyckliga flicfcan niirmade sig tornuret;

den tanken uppstod hos henne att hon

medelst klockan skulle kunna tillkalla

hjelp.
Annu inn an det tolfte sl^gets bedof-

vande efterklang hade alldeles upphort,
iattade lion med bada handerna den

tunga hammaren, och verkligen for-

raadde hon lyfta den nagot; den ned-

foll, ett trettonde slag genljod, om an

icke sa kraftigt som de foregaende. Men
andra gangen formadde hon icke lyfta
hammaren.

Exaltationens feberaktiga kraft var

fb'rsvuuneri och en forfarlig svaghetin-
stallde sig sasom forebud till vanmakt.

Nu narmade sig den torskracklige,
lik en varg, som i mariskenet lurar pa
sitt offer. Men den fortviflade'flickan

steg upp pa brostviirnet i torngluggen
och hallande sig deri, skrek hon:

'^Tillbaka elandige! om ni kommer

mig ett steg narmare, stortar jag ned.

Doden skall radda inin hederochhopa
hamnd ofver ert hufvud. Om jag pa-
traifas riggande krossad deruere och da

domstolen af er fordrar rakenskap for

mig och mia formogenhet, da blir ni

falld."

Klock aren bafvade. Ett sa fortvif-

ladt, beslut, en sadan katastrofens vand-

ning hade ban icke vantat sig. He.n-

nes dod lag alldeles icke i bans in-

tresse.

Han besvor henne att lemna brost-

varnet och att forlata honom bans ur-

sinnighet, som ban sade sig djuptangra.
Men hon trodde honom icke.

"Icke forr an jag ser er pa ett stalle

der jag ilr oatkomlig for er, skall jag
lemna denna dodens fristad. Begif er

ned pa London'bron och tand der pa en

fackla; da vill jag stiga ned. Men
lemna icke stallet forran efter enhalf-

timmas fo'rlopp, sa att jag fatt tid att

aflagsna mig fran kyrkans grannskap.

Jag skall se genom denna tornglngg
om ni annu star qvar der, och om ni

gar ett steg for att narma er kyrkan,
skall jag skynda tillbaka bit".

Klockaren lofvade allt och
y

besvor

henne att -skona honom. Mn flickan

fxjrblef qvarstaende vid brostvarnet,
till dess hon igenkande honom, stafrid

med facklan pa London-bron. Da Sprang
hon ned. men var knappt i stand att

begifva sig fran kyrkan. Och dock
maste hon fara till Windsor; ty hon
ville hafva visshet om hvad fOrmyn-
darens forskrackliga yttranden kunde

betyda, da ban sagt att hennes ; al-

skare icke vore istand att mottaga hen-
nes hand.

Hon vackte en borgare, som var

hennes van. Denne anskaffade med
mo'da tva hastar och atfoljde henne till

Windsor, dit hon utmattad anlande vid

middagstiden. Under vagen erinrade

hon sig alia lyckliga dagar sedan hen-
nes karlek borjade uppspira. Skulle
hon verkligen forlora honom, vid hvil-
ken hennes hjerta var fastad rned hela

styrkan af den forsta karleken. Men
stod ban icke under densarnme vabels

befal, hvilken var hennes formyndares
van. Denne hade vid vinglaset narrat

Edvard att taga varfning och att mot-

taga handpenningar, i ett ogonblick da

ban var haftigt forargad ofver att fo'r-

myndaren hanande afslagit bans frieri

till henne. Dagen derpa bade Edvard

knappt erinrat sig detta mottagande af

handpenningar, som likval oaterkalle-

ligt gjorde honom till konungens soldat.

Och kunde icke denne vabel varaett

formyndarens verktyg till den for-

argliga rivalens skadande? Hon skulle

blott alltfor snart finna sin aning be-

sannad.

Utan att gifva sig tid att taga ri&gon

forfriskning, efterfragade hon Edvard.

Hans forman svarade under axelryck-

ningar att ban var i fangelse, eraedan

en nattpatrull med vabeln i spetsen
funnit honom sofvande da ban haft

hedersvakt hos kejsar Carl. Konnngen
hade vid rapporten om denna fb'rsum-

melse i tjensten hos en sa hog herr-

skare och bundsforvandt, rakat i en af

dessa b^synnerliga an fall af raseri, af

hvilka de som fororsakade dem kunde

vanta sig doden. Man vantade saledes

redan samma dag n execution.

Det var underbart huru den af nat-

tens handelser upprorda och derefter af

den haftiga ridten uttrottade flickan

kunde ega tillracklig styrka att skynda
fran det ena stallet tilJ ^let andra och
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anv&nda. sraicker och mutor fflr att f&

se sin alskare annu en gang. Med
stor moda lyckades hon hari.

1 det inorka fangelset lag ban der,

fjettrad, den blomstrande ynglingen.
Vid asynen af sin trolofvade gjot han

bittra tarar. Sa skulle han uterse

henne! I stallet for befrielsens dag, i

stallfet for en forening raed den al-

skade,. skulle doden ryeka honom fran

henne. Slaget var for hardt. Ochlik-
val var han oskyldig! Vabeln hade
icke traffat honom sofvande utan han
hade redligt fullgjort sin tjenstepligt
och var fullkomligt vaken dapatrullens
anforare under svordomar grep och

fa^ngslade honom. Han kun'de icke be-

gripa sammanhanget. P^lisa kunde det.

H'vad skulle hon gora? Att. viinda

sig till konungen var fruktlost, Det
var bekant att da han rakat i raseri,

gaf han ej gehor at hvarken ursakter
eller fornuftiga skal. En man, son*

bragte sin egen maka pa schavotten

ansag det icke vardt modan att gifva
nad at en simpel soldat.

Men den tyske kejsaren, som skulle

vara en sa fryntlig och van Kg herre,
till honom ville hon vanda sig: hon
ville kasta sig till hans fotter, beriitta

allt och bedja om hans forbon for yng-
lingen!

Da kejsaren pa middagen red ut,
kastade sig den stack a rs Elisa ned fram-
for hans hast.

Den fryntlige kejsaren steg-af hasten,
. uppreste den skona flickan och fragade
med mildhet hvad hon begarde.
Hon berattade honom allt. hiindel-

serna under den forflutna natten och

omnamnde slntligen sin misstanke.

Kejsaren blef eftersinnande.

Jag hade anda ratt! Pa det hoga
Windsorslottet kan man vid gynnande
vind tydligt bora Paulskyrkans klocka
sla. Under det jag lag sonmlos horde

jag klockan sla 13 slag. Flick a, den
rattvise Guden domer. Jag skall sjelf

begifva mig till konungen. Skaffa dit

den fangne och vabeln!
Ett sallsamt tribunal bestaende af

dessa begge hoga potentater forhcirde

dem.

Vabeln pastod frackt att han antraffat

posten sofvande. Edvard nekadie. DR
ofriga soldaterna, som utgjort patrullen,
kunde indenting upplysa emedaii vabeln
tvistade med den fangne laugt innan
de ankommo. Kejsar Carl fragade
Edvard om han icke hort nagonting,
som kuude bevisa att han vid denna
tid icke sofvit,

Edvard sade att fore vabelns an-
komst, hade han tankt pa sin fastmo i

London och raknat slagen af tornuret
i S:t Paul, hvilka man tydligt hade
kunnat fornimma. Han hade da tyckt
att det slog 13 slag i stallet for tolf.

Vabeln, tillfragad, pastod med be-
stamdhet att afven han hort klockan

sla, men blott 12 slag.
Nu lat konungen en stafett afga till

London, for att taga reda pa om torn-

uret verkligen slagit 13. Tillika gaf
han befallning om klockarens haktande.

Att tornuret slagit 13 bevisades af

flera vittnen. Men klockaren hade, da
han sag vakten narma sig, i medve-
tande af sin brottslighet tagit lifvet af

sig. Hans qvarlatenskap visade att

han genom ett lastbart lefverne, som
han lange under skenhelighet fort, for-

stort icke blott sin egen formogenhet
utan afven sin myndlings.

Vabeln bekande nn att han blifvit

af klockaren forledd saval att varfva
Edvard till soldat som att rodja honom
ur vagen. Det dodsstraff somhan till-

amnat Edvard undergicks nu af hono;u

sjelf.

Kejsaren gaf Elisa en hemgift, som
till en del ersatte forlusten af hennes

formogenhet, och Edvard blef fri utau

losepenning.

Nalurveteiiskapli^a skizzer och

notiser

nyare mtitare af det nwaran-
de jordlifvets alder forekommer onligt
ett f5redrag af Ehrenberg (i Berliner

geografiska siillskapet d. 5 Mars d. a.)

i Mississtppi-delta't vid New-Orleans.
Der finnas i den dyiga marken tio la-

ger af skogar ofver hvarandra: deri-
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bland arc, tradstammar, som halla tio

fot i diameter. Under forutsattning att

dessa trad-lager efter hvarandra blif-

vit nedbaddade, bar man beraknat lan-

dets alder, med stb'd af trad*ns ars-

ringar, till 57 a 58,000 ar. I det fjer-

de jordlagret ofvanifran skall man haf-

va funnit qvarlefvor af menniskor, och

isyiinerhet stridsyxor af flinta, liggande
bredvid diluviianska djurskeletter.

11.

Kaurisfdngst. Kauris, Myntsnacka,
Cyprcea moneta, ar ungefar af en has-

elnots storlek och skalen af dessa snac-

kor begagnades forr mycket till pryd-
nad pa betsel och remtyg under namn
af ormskallar. Djuret lefver i vestra

Afrika och fangas pa det sattet att man
lagger en nyss afdragen buffelhud i vatt-

net, der den far qvarligga nagra da-

gar, hvarefter den upptages, da den ar

alldeles betackt med Kauris. Dessa
sma hvita snackskal utgora det allman-

na skiljemyntet bade i deras hembygd
och i flera tropiska lander; haraf bar
afven Linne hemtat det tillnamn ban

gifvit djuret i Zoologien.

12.

Atmosferens hojd, hvarorn man hit-

tills blott haft mycket stridiga uppgif-
ter, grundade pa olika berakningssatt,
har en fransman, Liais, nyligen sokt

bestamma genom en annan beraknings-

grund, hemtad ifran skymningens langd
under olika polhojder. Han tinner den

uppga till 320 kilometer eller inemot 30
svenska mil.

13.

Det storsta rosentrad finnes i ma-

rintradgarden i Toulon och ar en Bank-

sia-ros, som ar 1813 ditskickades af

Bonpland. Dess stam haller nu 2 fot

8 turn i omkrets vid marken och dess

grenar betacka en mur af 75 fots bredd

och 10 till 12 fots bojd. (Det otyckes
alltsa vara ett spaliertrad). Arligen

skjuter det 11 till 15 fot i hojden,
samt maste hvarje ar afhuggas, eme-
dan tiiidet eljest skulie uppskjuta ufver

muren. Det blommar fran April till

Maj och ar ofta betackt med 50 a

60,000 blommor.

H.
For att skydda jern /ran rost an-

vandas atskilliga medel, af hvilkakalk
och murbruk ber5mmas sasom de verk-

sammaste, emedan man funnit jernkram-

por ofb'randrade i sekelgamla kalkstens-

hus; t. ex. i Wisbys fornlemningar.

Minnesblad.

10.

. Hogt staende personer arc ofta mer intelli-

genta an sedliga; de. adagalagga mer hufvnd
an samvete. Foreskrifna hoflighets- och an-

standighetsformer trada hos dem i sedernas

stalle. Deriore betygar folket sa mycken -vord-

nad for hogt uppsatta personer, hvilkas karak-

ter ar obetydligt adel. Det, som sallan finnes

att se, vacker nppmarksamhet.

Epigrammer.
Portvakten nti Jungfrustiftet

Ja! knappt att tro du det formar,

^Hnr' frisk och ren bar hiften Ir,

^Sa lange Jungfrustiftet star,

"Dog ingen jungfru b'ar!->

berattar

Prisnppgifter-

Charad N:o 8.

Nar da mitt fdrsta ar, plar du trakterad bli.

Mitt andra vara lar en sallhet, som man fattar

Uti dess hela vidd och ratt dess varde skattar

Forst nar man saknar det. Fall ej i raseri,

Om du mitt tredje ar. Du dermed loper fara,

Att gora hvad du se'n ej maktar att forsvara

Och som du angra far. Mitt hela ar en dygd r

Som 6'fvas 6'fverallt uti ^ar nordanbygd.

ata 9-

Man koper mig dyrt for att bli som ett svin,

Forlorar man mig, ja da glads man derofver;
Men har man mig fatt, ar atminstone vin

Den sak, som min egare minst da behtifver.

Pris: En vacker Gravyr.

LoBningar emottagas till den 15 Juni d. a.

STOCKHOLM, TRYCKT'HOB J. & A. RII8, 18l.
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Sasa ai Fahlerantz.

(Forts. I'r. foreg. N:r.)

Jag skulle kanske genom odmjukhet
kunnat vinna forlatelse, kunnat tigga

mig qvar, men mina begrepp hade bor-

jat utvecklas. Jag fann att om jag
stannade qvar som vittne till alia de

jsyndiga dad, som der bedrefvos, skulle

mih moralite slutligen ga alldeles for-

lorad. Afven maste jag tillsta att ett

visst lattsinne, en viss lust till, afveu-

tyr, gjorde det for mig ej obehagligt
att komma ut i verlden. Att jag var

utan ,kunskaper ocli utan medel till

min bergning beraknade jag ej. Jag
hade forut fatt hvad jag behofde, val

knappt, men anda utan eget bekymmer.
Hade jag i min barndom varit upp-
marksam och laraktig, sa skulle jag
visst af min mor och matmor kunnat
fa lilra nagra sma huscurer, sasom att

bota kreatur for trollskott, att stopa
ofver sjuka, och dylika mindre grenar
af deras hoga vetenskap, och hade der-

med kunnat hederligt fiirsorja mig, men
TIU kunde jag intet, Till min lycka
hade jag alltid haft mycken lust for

jagt. Du vet att det alltid ansetts som
ett utsokt noje for alia iidlare naturer,

jordbruket ofverlemna vi, som kandt
och billigt ar, at mindre begafvade, grof-
re organiserade varelser. Jagten blef

saledes for mig pa en gang noje och
medel till bergning. Med min ungdom
och berfarenhet blef det naturligtvis ej

fraga om riagon annan jagt an pa fog-
lar och mindre djur. Hade det tlfven

varit tillgang till nagot iidlare t. ex.

bjorn- eller vildsvins-jagt, vet jag ej

ens med sakerhet. 0111 jag da skulle

haft mod dertill.

En jagares lif ar temligen osakert,

jag menar ej blott i anseendo till de

faror som kunna mota, men afven i an-.

seende till bergning. Ingen bestamd

inkomst, stundom vin och stundom vat-

ten. Det var derforo ofta knappt nog
for mig, och sa hande det att jag en

afton temligen uthungrad kom till en

prestgard. Hade jag haft en ransel pa
ryggen, sa hade jag kunnat ge mig ut

for vandrande gesall, och pocka pa ve-

derlag, men nu gick det ej an. Jag
maste saledes --

jag blygs att saga det

niistan anmala mig som tiggare. Jag
blef med godhet emottagen, och till och

med tillbjuden att qvarstanna. Jag ha-

de redan till stor del trottnai vid mitt

kringstrykande lif, jag antog tillbudet.

Det var ett ganska hederligt bus., jag
hade allt hvad jag behofde, och full-

komlig tillatelse, man till och med s?.
(

.:

med noje, att jag pa lediga stunder r

ade mig med jagt. Allt hvad minja.
kunde inbringa, fick jag behalla for egeu

rakning. Jag hade der kunnat lefva

ett lyckligt lif, men ett afventyr af all-,

deles egen art, ofver hvilket jag man-

ga ganger grubblat, dref mig derifrafl.

En morgon suto tvenne af husets min-

dre barn, lille Christian och lilla Fre-

drika, pa hvar sin pall framfor spiseii,

i hvilken en brasa gladt flarninade. Jag'
har alltid varit road af att umgas med

barn, och hora pa deras joller. De ha
ibland ratt roliga, till och med poetiska
ideer. Jag hade derfore lagt mig i gos-
sens knii. Jag vill likval ej pasta att

den ide, om hvilken jag nu kommer
att tala, var hvarken rolig eller poe-
tisk. Jag hade en lang stund med no-

jo afhb'rt deras samsprak. utan att del-

taga deri, jag ville pa intet satt in-,

verka pa gangen af deras tankar. Andt-
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ligen tycktes det som amneu borjat try- Jag finner

ta, ty pa en ,gang ropade gosseu : hvad instinkt ar

ska vi na gora? ah vi ska steka kat-

ten. Jag hann ej ens skratta at det

bizarra infallet innan jag lag, kastad af

bans hander raidt upp i glodhogen. Med
ett forfarligt skri sprang jag upp, men
ilia brand till hander och fotter. Mi-
na plagor voro grufliga. Det tycktes
dock som min plagare genast skulle

angrat sin gerning, ty som en bror sko't-

te han mig sedan, till dess jag blef

fullkomligt t'ritk. Jag hade likval f'6'r-

lorat all lust alt qvarstanna, jag fruk-

tade att en sadan der mani skulle kun-
na aterkomma annu en g&ng. Jag be-

gaf mig saledes ater ut i vida verlden,
denna gangen mindre gerna, jag hade
nu smakat no'jet af ett gladt hemlif.

Men jag talar kanske for mycket om
mig sjelf. Da historien om vart stora

foretag kommer att skrifvas och jag
ar ofyertygad att nagon utinarkt for-

fattare skall finna det hoga amnet vardt

att behandlas sa fruktar jag att eu

grauskande lasare kanske torde anse

min enskildta historia som en trottan-
i -

,de v

episod.

Tuppen.

Ah lappri! Den utmarkte forfatta-

reu matte val ha den delicatessen att

utesluta din historia. Han finner ju
att det ar ett enskildt fortroende van-

ner emellan, som pa intet vis angar

publiken. Om han inte har sa mycket
fo'rstand, s?i fa vi trosta oss med att

vi lefva i ett fritt samhalle, den benag-
ne lasaren kan hoppa ofver hvad han

behagar. Mig intresserar det, och det

ar for ogonblicket hufvudsaken. Ga
pa du!

7 Cap.

Fortsat tiling af kattens historia.

Och katten fortfpr: Jag har ofta

grubblat pa hvad som kunde vara an-

ledningen till det rysliga foretag, som
sa nar kostat mig lifvet. Det var for

ofrigt ingen elak gosse, och det ar all

forhoppning att det framdeles blir folk

af honom. Jag hade aldrig omtalat min

harkomst, jag blygdes derfor, men barn,
ha st-^iom. en forundransvard instinkt.

ej annat ord, ehuru ordet

for lagt for att benamua
denna underbara anings-fonnaga. Man-
ne ej den omtalte gossen hade ett dun-
kelt vetande af det medfodt trollska i

mitt viisende? Manne det ej var att

anse soni ett slags renings-process ifran

den arfsynd, som vidhaftade mig ifran

mitt moderne? Jag kan ej redigt for-

klara det, men det forefaller mig ej

otroligt. Om emedlertid den ifragava-
rande glodhogen var ernad till ett slags

skarseld, sa skulle det allt ha gjort mig
godt att fa ligga qvar en stund lang-

re, ty fullkomligt renad blef jag ej pa
langt nar. Tvertom borjade nu ett

verkligt vagabond-lit', afventyrligt och

lattsinnigt, stundom brottsligt. Det gick
stundom sa langt

- - se ej pa mig, lat-

sa ej se min rodnad ! det gick stun-

dom sa langt, att jag nedlat mig till

verkliga stolder. Jag skulle ha dott af

blygsel om nagon ifran det aktnings-
va'rda hus, der jag nyss lefvat som van
och medlem af familjen, fatt se mig i

denna fornedring. Och likval aro des-

sa brott, for hvilka jag kanske mest

blyges, ej de, som mest sara pa sam-
vetet. Jag kommer nu dit.

Det var en afton. da jag passerade
forbi en bondgard. Der ntanfor gick
en hona, med ungefar ett dussin kyck-
lingar, en ratt iilskvard familj. Jag
hade den dagen gjort en ratt lycklig

jagt, och var saledes pa intet vis i be-

hof. Ocksa var det utan annan afsigt

an att betrakta de glada barnen, som

jag stadnade. Omisstanksamma nar-

made sig de oskyldiga varelserna allt

mer och mer, da en oforklariig mord-
lust ofverfoll mig. Hastigt grep jag tva

af de narmaste, mordade och fortarde

dem i modrens asyn. Hennes fortvif-

lan och angestskri kan du forestall a dig

Da ro'rde de mig ej, men gom dessa

kycklingar i ditt min'ne, de skola ater-

komma. Jag kan likval forsakra att

de ej voro af dina afkomlingar, den

tiden stod dii for hogt for jordisk kar-

lek.

Jag fortsatte min vandring, lefde for

dagen utan att synnerligen bekymra mig
om hvad som komma skulle, men min

langtan dref
'

mig till hufvudstaden. Jag
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kan ej egentliga saga, att jag hoppades
der gora lycka, men jag liingtade dit.

Oxen gick dit ifran Skane, for att se

det nya slagtarhuset. Det var iinda ett

bestamdt andamal, ehuru bra enfaldigt.

Jag hade intet andamal, men jag ville

dit, och jag kom dit. Jag intradde i

den stora staden. Jag var verkligen
lite radd. Jag hade hort att resande

borde vara behorigen documenterade.

och jag hade verkligen uraktlatit att

forse mig med nodiga documentor. Men

pa den tiden var der atminstone myc-
ket liberalt, ingen visitation, ej en gang
en fraga efter pass. Jag formodar att

auctoriteterna aro fysionomister och

nagorlunda se hvad folk do ha for sig.

Jag strok orakring gatorna, beundrande

och fann mig road. Snart gjorde jag

bekantskap med en yngling af min slagt.

Kanske var han ej sa nara slagt, som
han foregaf, men han sag att jag kom
ifran landet. och trodde sig derfore kun-

na leda mig. Det var en yngling af

daliga seder och uselt uppforande, jag

sag houom en tid derefter som riktig

hamnbuse. Af honoin blef jag inford i

elaka sallskap och skulle troligen snart

ha blifvit totalt forderfvad, men en han-

delse, som i borjan syntes olycklig, rad-

dade mig.
En dag hade en otrolig mangd men-

niskor samlat sig vid skeppsbron; det

var just den dageA da mamsell Jenny
Lind aterkom ifran sitt triumftag ge-
nom Europa.

Tuppen.

Forlat mig,, min basta bror ! Skulle

du inte nu hiindelsevis gora dig skyl-

dig till en liten anakronism?

Katten.

Pa hvad satt da?

Tuppen.

Lat se, vi reste ifran Skorresta ar

1811. Vi ha sedan genomtagat en tju-

gu, tretti Konunga-riken, det ar sant,
men vi ha gatt som karlar, sa att jag
tror ej att vi nu kunna rakna mer an

1814, eller pa sin hojd 1815. Och jag
ar wfvertygad att mamsell Jenny Lind

for hvars talang jag for b'frigt har

all mojlig aktning. ehuru hon ej sjun-

ger i mitt maner jag ar ofvertygad
att mamsell Lind ej annu kan vara fodd.

Katten.

Na det ar moljligt, da var det val

nagon annan hogtidlighet. Nog af, det
var en forfarlig folktrangsel. Nyfiken,
som man kallar det. eller rattare be-

nagen, som jag ar af naturen. att se

och beundra allt nytt och stort, gafjag
mig in i triingseln. Men nu har na-

turen, som du kanske observerat, ej be-

gafvat mig med nagon utmarkt stor och
stark figur, jag blef derfore snart skuf-

fad hit och dit, och slutligen sa ilia

trampad, att jag lag afsvimmad.
En barmhertlg man upptog mig, fo'r-

de mig hem till sig, och skotte mig med
omsorg. Lyckligtvis var ingen lem kros-

sad, jag blef derfore snart aterstalld.

Min gynnare var vaktmastare vid kongl.

operan. jag var saledes ater upptagen
i ett hederligt ehuru tarfligt hus.

Snart trodde sig rain nya husbonde,
om jag sa skall kalla honom, hos mig
upptacka ej sa obetydliga anlag for kon-
sten sjelf var han naturligtvis stoi

kannare han tog mig derfore ofta

med sig upp pa theater-vinden, de aft-

nar, da spektakel gafs. Jag hade da,
medan min rost annu var ung och boj-

lig, kunnat lara mycket, men jag var

lattsinnig, och tankte foga pa framti-

den. Jag var mera road af nagon li-

ten fangst, som jag lyckades gora i vra-

arna af vinden. Ett och annat lamen-
tabile tror jag mig likval annu kunna

exeqvera
'

forsvarligt. Men jag kom-
mer nu till den tidpunkt, som gjorde

epok i min inre menniskas historia. Har
du sett Gustaf Wasa.

Tuppen.

Nej, han lefde visst fore min tid.

Katten.

Nej jag menar operan Gustaf Wasa.

Tuppen.

Jasa. Nej jag tycker inte om NV>
maus nmsik.

4i Jag horde salig klocka-

ren sjunga "Adla skugaor, votdade fa-

d< ;", men den foil nr' ^
i s:ra!-.ea
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utan att jag likval kan bestaindt saga
om felet lag hos de vb'rdade faderna,
eller hos klockaren. Det kan viil ock-

sa handa att exekutionen ej var sa.

alldeles oklanderlig.

Katten.

Det var ocksa ej egentligen musiken
som inverkade pa mig Jag var som

vanligt pa spektaklet. Det var vid den

scenen, da de mordades valnader resa

sig omkring den grymme kungen. Jag,
sa viil som de ofriga pa vinden och

galleriet, skrattade riitt godt at att se

hur spbkena voro utspokade och hur de

abiikade sig, men kungen tycktes ha

trakigt. Han var likval ganska lugn,

tog sitt parti och gick och lade sig.

Sedan han legat en stund, och de friim-

mande sjungit vackert for honom, steg
han upp och tiinkte ga sin viig. Att
han ej var road, hvarken af siillskapet
eller sangen, syntes tydligt. Men nu
reste sig emot honom vid db'rreu de ba-

da sma Ribbingarnes valnader, med de

blodiga ringarna omkring halsen. Var
det en synvilla? Jag tyckte att de ka-

, stade sina blickar ej pa kungen, utan

pa mig. Om de bad-a kycklingarna

nemligen de som jag mordat' om de
v

begge kycklingarna pa en gang fastnat

i halsen., hade jag ej kunnat bli niir-

mare att qvafvas. Jag uthiirdade ej att

se pa dem som nu rest sig. Med for-

tviflan i hjertat rusade jag hem. Jag
hade ej medvetande, jag sag ej. Ett

berserks-raseri hade fattat mig. jag stbt-

te omkull hvem jag motte.

Jfran detta ogonblick ha de rysliga-
ste syner fb'rfoljt mig. An iir det tva

kycklingar med sma barnhufvuden, an

tva sma barn med kycklingshufvuden,
som kasta sina vilda, mordiska blickar

pa mig. Alltid de blodiga ringarna om-

kring halsen. Omkring dem kila rat-

tor, flaxa svalor och tattingar. Ofver

mig svafvar Nemesis som hbna, det ar

den olyckliga mo'dren. Det iir ett spek-
take! att gora en menniska vansinnig.
Det ar blott fantasier, tanker du. Na
viil,- jag ]

astar ocksa ej. att dc mb'.rda-

<le kycklingarna verkligen nppstiga 'ur

sin graf. . Det skull c
ty<vk,as r

att jag i

det fallet IK '(Stamdakiin-

ningar. Sadana der nppstigningar for-

sigga ej sa alldeles obemarkt, det vet

jag. Men Jiro ej ocksa de bilder, som
fantasien skapar, verkliga skapelser?

Jag drommer ej, jag ser dem med mi-
na oppna ogon, de maste saledes ex-

istera.

Hvad skall jag vidare saga? For-
tviflan dref mig ater ut i verlden. Jag
irrade omkring utan mal, stundom tva

tre dagar utan ett mal, afven i annan

mening, men bestandigt fb'rfoljd af mi-
na plagoandar. Sa kom jag andtligen,

fattig och uthungrad, forstord till kropp
och sjal, till det hem, der vi sedan traf-

fades. Jag blef ater en gang med god-

het^ npptagen i ett hederligt hus. Det
var val blott en klockargard, och jag
hade lefvat i en prostgard, som van af

familjen, men sadana betankligheter giill-

de nu mera for mig mindre an intet.

Jag hade kunnat lefva ett lugnt lif,
till

nagon del atervann jag val afven lug-

net, men de forfiirliga synerna lemnade

mig- aldrig i ro. Med korta mellanti-

cler aterkomma de iinnu alltid lika fa-

savackande. I dessa ogoblick ar jag
Orest, forfoljd af furierna: var du min

Pylad. Jag har hort sagas att onda
demoner fly, niir tuppen gal. Derfore,
n;ir du varsnar paroxysmen, sa visa

mig den vanskapen att gala allt hvad

galas kan.

Det lofvade tuppen, med tarar i ogo-
nen.

iForts. o. slut).

Tvenne timmars besok i Kongl.
Vitterliets-, Historic- och

Antiqvitets-inusenni,

af

Octavia Carlen.

^'Alldeles Svenskt.
v

Drojtning Lovisa Ulrikas valsprak.
wTvenne timmar endast"! torde

raangen lasare utropa, "pa sa kort tid

hinner man val icke se mycket af ett

museum--*. Jo, pa de tvenne timmar

(fran kl. 12 till '2 hvarje Onsdag) som
samHrt'.rariU' iiro tilloan^lisa for all-

-
i c 11

-);;n!u'trn. Far .man i
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standigt begrepp om .clem, ty pa ett ar-

tiet och intresserande siiit visa riks-

antiqvarien och ariiaiiueiiserna samlin-

jarne for de besokande, och gifva der-

vid en kort men upplysande historik

om det hufvudsakligaste deraf. Till

rangen ar val delta museum det fcir-

sta och intressantaste i riket, hvarfor

det afven forevisas af tjenstemannen

sjelfva.

Snille-drottningen" Lovisa Ulrika,
Adolf Fredriks genial, och Fredrik den

stores af Preussen syster, stiftade Sven-

ska Vittcrhets- Historic- och Antiqvi-
tetS'Akad-emien ar 1753. Den snillri-

ke och for var hafdaforskning hogt fo'r-

tjente Olof von Dalin utnamndes af

Drottningen till Akademiens forste .se-

kreterare. I dess samlingsrum star

den hoga stiftarinnans byst ihvitmar-

mor: den ar arbetad af Sergei och an-

ses vara ett af hans utmarktaste konst-

verk. Bysten ar skiinkt af konung
Gustaf III. I sarama rum star afven

Olof von Dalins, af okand ma'stare, ut-

f'orda byst i bronz.

Lovisa Ulrika afsag med denna stif-

telse hufvudsakligast historisk forsk-

ning; och fliderneslandets historia, forn-

lemningar, sprak och litteratur hafva

haft och hafva en otrolig vinst deraf.

Sardeles aro de sednare decenniema
utmarkta af den varma fosterlandskar-

lek, den djupa insigt och det brinnan-

de nit hvarmed Akademien skott sitt

hoga varf att at nationen uppsoka och

bevara hvad som under sekler, ja, dr-

tusenden legat begrafvet och okandt,
saval for vart lekamliga oga som ock

for sjelfva forskniugens, hvilket. dock

smaningom nedtriingt i jordens innan-

dome och derifran upphamtat skatter,

bade for vetenskapen och fosterlands-

vannen.

Uti
:

Vitterhets- Historie- och An-

tiqvitets-Akademiens museum forvaras

fornlemningar, guld, silfver, brouz,

jern och stenpjeser (ofta af otroligt

hogt varde) samt preciosa i silfver, guld
och iidelstenar, som tillhiJrt kungliga
och furstliga personer: afven finnes en

maiigd kuriosa, Egyptiska och Roiner-

ska markv^r^lgjfi'etej m. m. Kongl,
mynil-al'inettets samlingar forvaras Qck-

sa i detta museum, hvilket ar belaget
uti Riksarkivets hus vid skeppsbron.
Denna byggnad ar dock sa ilia upp-
ford, att det tyckes som vore tak och

viiggar fardiga att instorta och begraf-
va detta ^jordagods'-; men att pa dy-
likt siitt ater blifva "hogsatta'^ vore

for dessa reliker mindre arorikt. Me-
ningen ar att dessa samlingar skola

flyttas till nya Nationalmuseum da det

blir fardigt.
Med undantag af ^Nordiske Old-

sagsmuseet" i Kopenhamii, finnes ej ett

rikare och battre ordnadt antiqvitets-

museum, an det ofvannamnde hos oss;

och allt hvad som der. forvaras arhit-

tadt uti svensk jord. En mangd ut-

liindska (hvaribland en stor del ori-

entaliska) ytterst dyrbara smycken af

guld och silfver samt sallsynta mynt,
aro funna hos oss pa olika orter un-

der plojning och andra industriella fo-

retag. Hvad som salunda hittasijor-

den, iuloses af staten forst mot full a

guld eller silfvervardet och sedan en

attondedel derutofver. Ofvannamnde

dyrbara smycken vittna om de rika

krigsbyten vara fo'rfader hemort fran

frammande lander. Dessa samlingar
hafva under nuvarande Riksantiqvari-
en Bror Emil Hildebrands ofverinseen-

de pa att nastan otroligt satt forokats.

For att gifva ett begrepp derom ma
namnas, att da samlingarna ar 1837
ofverlemiiades till honom, uppgick in-

ventarienummern till 755; men under

hans vard hade den vid slutetafl855

stigit till 2,207. Denna inventarienum-

mer forklarar dock icke nog fullstan-

digt samlingarnas verkliga tillvaxt, all-

denstund hvarje sarskildt fynd, lik-

som hvarje storre inkop, ofta innehal-

lande flera hundra foremal, endast er-

halla ett nummer i inventarium.

Samlingarna forvaras uti en mangd
skap och montrer, forsedda med glas-

rutor, s;i att sakerna knnna ses utan

att vidroras. Dock finnes det flera

hundra, kanske tusende exemplar (i-

synnerhet af stensakerna) som af bri-

stande ntrymme, blifvit magasinerade
i sjelfva mus /: ot.

Hvad Myntkabinettet betrliffar, sa

ar det ett af de rikastc- och bast ord-
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nade sora finnes. For detta star sta-

ten i den storsta tacksamhetsskuld hos

Riksantiqvarien Hildebrand, hvilken

dervid adagalagt en fortjenst som sam-
tid och efterverld aldrig skola forgata;
lika litet som den ban inlagt vid medalj-

samlingen; ty for dennas, liksora for

den forutnamdas (myntsamlingens) nar-

varaude utmarkta skick, hafva vi na-
stan uteslutande Jionom att tack a. Ku-
fiska (arabiska) ocb anglosachsiska

(engelska) mynt finnas bar flera an
i nagot annat museum. Sjelfva Eng-
land bar icke pa langt nar en sa stor

och vacker samliug af engelska medel-

tidsmynt som bar finnas. Detta ar ett

be vis pa de manga segerrika krigstag,
som vara forfader gjort emot de stolta

anglosachserna. Ofvannamnde mynt
forvaras i en mangd vackra dertill in-

rattade skap, och hvaraf 10 hafva till-

hort Drottning Lovisa Ulrika.

Att bar nagot vidlyftigare beskrif-

va de sarskilda sakerna i Antiqvitets-

museum, ar en omojligbet, derfor att

saval vetenskaplig kannedom derom,
som ock utrymme i dessa blad fattas

den, som nedskrifver detta. Meningen
ar blott att for dem som ej aro i till-

falle att sjelfva taga kannedom om de,s-

sa samlingar, gifva ett totalbegrepp om
det hela.

Namnda samlingar aro pa ett smak-
fullt och andamalsenligt satt ordnade

i sarskildta rum, efter de trenne, om
man sa far uttrycka sig, kulturperio-
dernh uti hvilka Nordehs civilisation

indelas. Dessa perioder aro nemligen:
Stcn- Bronz ocb Jernaldern, sa kal-

lade emedan under den forstnamnda

tidrymden endast begagnades vapen af

sten, till folje af davarande slagtets

okunnighet om metallers anvandande.
I andra perioden anviindas bronz till

vapen m. m. och i den tredje kom jer-
net i bruk. De bada forstnamnda pe-
rioderna aro forhistoriska, d. v. s. att

man om dem aldrig haft nagon skrif-

ven historia, hvilken forst borjar med

gothernas eller Odens ^ ankomst hit.

Man kan antaga Sten och Bronz-pe-

riodernas tidrakning kanske till ett par
tusen ar fore Odens.

Vi hafva saledes under dessa tven-
ne timmars besok trenne tidsaldrars

minnen att beskada: men vi vilja blott

uppehalla oss vid nagon af de aldra

markvardigaste.
Man inkommer forst uti stenalderns

rike: der finnes en stor mangd stenva-* o

vapen samt spjutspetsar, pilar, knif-
var och yxor af flinta. Man intages
af en underbar kansla vid asynen af

alia dessa vapen som forfardigats af

Sveriges urinnevanare, och begaguats'
af dem. De vore ett vildt sltigte, det-

ta stenalderns folk, som lefde af jagt .

och fiske. Fran dem aterfinnes ej ett

spar af akerbruk, eller nagra slags slo'j-

der: men betrakta vi deras vapen, sa-

soin yxor af qvartz och pilar m. m.
af flinta, sa maste vi skiinka var be-

undran at den ihardighet och skicklig-
het hvarmed dessa aro gjorda, heist

man besinnar att de inga verktyg ha-

de, utan blott med den ena stenen sli-

pade den andra. Synnerligen beund-
ransvarda aro de jemuslipade runda
halen (for sk^tets insattande) uti de

temligen tjocka stenyxorna. Deras bor-

rancle maste hafva fordrat stor tid och

moda, och bar dermed mojligen till-

gatt pa sa satt, att man med sand och

en hard tradpinne, oupphorligen cirkel-

formigt kringsvarfvat den flacken pa
yxan, hvarest halet skulle blifva.

Betraktar man dessa vildars flint-

vapen, sa ser man att de aro bade an-

damalsenliga och prydliga; de aro sa

jemnfilade att de glansa liksom de vo-

ro polerade, och aro sa skarpa att man
annu latt kan skara sig derpa.
Man antager att denna vilda stam

uttrangdes eller forjagades af Cetterna,

som kommo vester eller sydvest ifran.

Med dem tog Bronz-perioden sin bor-

jan. Da den ena nomadstammen ut-

trangde den andra, sokte den att pa
allt satt utplana alia spar af den be-

segrade. och betraktade med afsky allt

som tillhort densamma. Sa formodas

att celterna, for att borttaga sjelfva

ininnet utaf det forjagade stenperio-

dens folk, togo deras vapen fannat by-
te kunde de ej fa) och hoptals vrakte



79

i sjoar och strdmmar, troende sig pa
detta siitt for everldeliga tider hafva

begrafvit kannedomen om deras tillva-

ro. Men de beraknade icke att tidens

torstande ande smaningom skulle dric-

ka ur dessa sjoar och bringa i dagen
hvad artusenden gorat, och salunda fo-

revigade de sina motstandare, da me-

ningen var att forsanka dem i everl-

delig glo'mska. Igenom detta hafva vi

fatt kannedom af dessa vapen: ty de

hafva hogtals hittats uti mossar, karr

och uttorkade sjo'ar. .

Celterna som inkoramo hit voro Sronz-

periodens folk. Att de voro mera ci-

viliserade hafva vi bevis uti de aker-

redskap, husgeradskarl, prydnader ra. m.

af utmiirkt fint och vackert arbete, som
finnes qvar fran, deras tid. Efter den-

na intrader Jernperioden raed Oden
och Asarne.

Stenalderns menniskor begagnade

ganggrifter till sina doda. Ganggrift
var en sorts grottor med langa gangar
till, uti hvilka liken insattes. Saval
under Bronz- som Jernperioden fore-

kommer brann- och hogaldern d. v. s.

att de dels brande sina lilt och gomde
-askan i jorden uti urnor, och dels lib'g-

satte dem. Detta sednare hegrafnings-
satt hafva vi mycket att tacka for de

manga dyrbarheter, som fordom hittats

och annu patraffas i jorden; ty da. en

konung, hofding eller fornamligare kam-

pe var dod, ikladdes han sin fullstan-

diga rustning, ofta prydd med dyrbara
smycken, och infordes med stor hog-
tidlighet i hogen eller grafven, hvilken

derpa tillstangdes for att efter sekler

blifva den stig i gruset, som ledde till

vetenskapens ljusa tempel.

"Sitter i hogen, hogattad hofding,

slagsvard vid sidan, guldskold pa arm"
star det i Frithiofs saga, och detta fo-

rer vara tankar till Bravalla slag, hvil-

ket stod i Ostergothland omkr. 740 ar

eft. Chr. f., och efter hvilket den stupade

konung Harald Hildetand med stor hog-
tidlighet blef hogsatt, ikladd sin glan-
sande dyrbara rustning. Sakert gom-
mer tummelplatsen for denna den blo-

digaste strid som nagonsm statt uti Nor-

deh, i sitl skote mangen guldskrift

som fortaljer de manga "hogiittade"

hofdingar, som deltagit i densamma.

Igeriom ofvannamnda ^hogsattningar"
och afven af bruket att gomma pen-

iiingar och andra dyrbarheter i jorden
vid fiendens ofverrumpling, hafva at

oss blifvit forvaradt sa mycket "jorda-

fynd
v

.

Af de manga markvardiga saker som

pa Antiqvitets-museum forvaras fran

Bronz- och Jernperioden, ma namnas :

Dotkar, utmarkt val arbetade af

bronz, afvensom scidesskaror. strids-

yxor, sv&rd, aslcurnor, kammar och

rakknifcar af samma metall. De tven-

ne ^istnamnda sakerna bevisa att bade

mannen och qvinnan redan den tiden

tankte pa sin yttre menniska, ett godt
tecken till civilisationens framatskri-

dande.

'Qvinnoprydnader, sasom diademer

och broscher af bronz. Af de sednare

finns en mangd skalformiga, af omkring
ett qvartevs langd; flera aro dock myc-
ket mindre. De hittas alltid parvis,
tva och tva, hvilket antyder att de bu-

rits a b'mse om brostet. I nagra af

dem finns lemningar af forbrandt liri-

ne; haraf synes att afven qvinnorna
brandcs i sin hogtidsskrud.

Fi'erd urnor af sten och ben med
brand aska uti, jemte sa kallade ro-

kelsekakor. Da liken eller offer bran-

des, kastades mahanda dylika kakor

uti elden, hvaraf en aromatisk anga
spreds. De besta utaf amne'n som an-

nu bibehalla nagon .vallukt.

Lemningar af en brand qvhina,fun-
n&< idi den s. k. Odinshogen vid Gam-
la Upsala 1846. Dessa besta af fle-

ra brande ben och en mo'rk harlock;

tillika med detta fanns afven bitar af

det utmarktaste filigramsarbete i guld.
Hvem har derma qviuna varit? For-

glifves gor fornforskaren denna fraga,

har synes verkligen grafven vara gran-
sen for bans vetenskap. Kanske var

lion en af soderns yppigaste rosor,

hemford sasom krigsbyte af nagon djerf

viking, och af horiom instangd i ^ho-

ganloftsbur", der lion "sommat i silke

och sommat i guld'-', och emellanat for-

Ijufvat bans vilda lif, de fa stunder

han kunde rycka sig los fran blodiga



idrotter. Kanske var hou afven en af

dessa Nordiska skoldmb'r, som satte

sin iira uti att i bragder ofvertraffa de

hardaste kampar. For fantasiens var-

de skall du, ur dessa forbranda ben-

knotor. denna forvittrade aska, ater

framsta som en ny Phenix fran balet.

och saga oss: "som sommerska som a-

niazon, en qvinna ar anda en qvinna"

Ja, du mcV med siillhet hafva slutit

dig intill en alskares hogt klappande

hjerta och mot honom hafva strackt

armar dem "Amor just bestallt sig sa,

till orngatt att fa hvila pa" Du ma

droppe for droppe hafva to'mt smartans

bagare; din barm nui dervid varitholjd
af smidigt silkestyg eller af ett glan-
sande harnesk dock infor ditt stoft

intages vi alltid af underbara kanslor,
dunkla som vara forskningar 6'fyer

den

ande som fordom lifvade densamma.
(forts.

skedda upptackt, af ett organiskt arn-

ne
7

Jiknande para/in, i en den 15

April 1857 vid Kaba-Debrezin ned-

fallen meteorsten.

Ilinnesblad.

1L
Likr den palitliga vaktaren. star den. som

arligt aktar pa sitt kail, alitid pa post sa lange
man lefver. Ilan ar alltjemt uppmarksam. pa
det ingen flende matte b'fverraska eller bakslugt
ofverfalla honom. Perjemte nyttj'ar ban hvai'je

tilldragelse. den.glada scm den sorgliga, till

att stadse bii klokare och visare. Ofh pa
de'tta satt fortfar han. till cless fo'rsynen k-illar

honom ifran hans jordiska post, for att belona

honom med en h(>gr rang.

Natnnetenskapliga skizzer och

notiser.

15.

Stjernfall. Den I0:de October forl.

ar uedfoll straxt efter midnatten vid

Ohaba i Siebenbtirgen en meteorsten

vagande nagot ofver 28 skalpund. Kyr-
koherden i forsamlingen viicktes af ett

asklikt dunder och sag dervid en eld-

massa med blixtenshastighet narma sig

jorden. Pa morgonen fann man ste-

nen. som hade form af en oregelbun-
den tresidig pyramid, hvilken nedbor-

rat sig i den med mossa bevuxna mar-

ken i en frukttradgard. Den har det

for meteorsten ar ej ovanliga svarta ska-

let, och bestar till storsta af en bland-

ning af olivinaugit- och fiiltspatartad

sten, samt sma korn af jern och svaf-

veljern. Saledes aterigen blott sadane

bestandsdelar, hvilka forekommapa var

jord. Men som meteorstenarr.c bestilmdt

ej iiro af jordiskt ursprung, utan kom-

ma fran verldsrymden inom vart solsy-

stem, sa knnna vi deraf draga den

slutsatsen att amnena aro lika pa alia

planetev i vart solsysterri.
Sa mycket

mera betydande iir den ryktbara clii:-

misten Wohlers, afven i nyare tider

Epigrammer.
J1

. Till en osnygg flicka.

Gregor. som alltid dig beundrat.

Sag nyligen bra hogt fomndrad

Dig slicka omt din ftna snygga hund
Att slioka hund-n, o! det ar blott strnnt

Men att din hund ^ill slicka dig,

S- ! det fornndrar mig!

Pi'isuppgifter,

Charad N:o 9.

Mitt f'ursta vara kan af maiiget s'ag.

An bals'ort. an sa litot, som en fiuga;

Politiskt menadt. det for hvarje dag
.Sitt ord plar sanda till palats och stnga.

Mitt andra genomtraager m.jukt och hardt
;

Forutnn det skomakarn ej kan lefva.

Mitt tredje Hta bli ;ir stundom svart,

Nar det t'o'rbjudet ar (se moder Eva)!

Mitt heln tillreds i de flesfa kok

Och ar en ratt. som fordrar mycket stok.

:0 10-

Jag loper ur hand och i hand

Och far ofver etad, ofver land,

.(as gerna forrader allt mojlipf

Och gisslar sit gerna allt 16'jllgt;

Jag ljuger val ock litet grand.

Men det ar dock endasc ibland.

/ fria : En vacker gravyr-

L6sningar emottagag till den 15 Mars d. a.

STOCKHOLM, TliYCKT HOS J.-<fc A. Klltf, 1860.
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eller 25 Cro i manaden.

Hattcii, Tuppen och Prinsessau.

(Saga af A. M. Fahlcrantz).

(l''orts. och slut fr. foreg. N:r.)

8 Cap.

Fortsatining af resan.

Den kanslofulle lasaren, sa framt

han ej enligt tuppens formodan hoppat
ofver kattens historia, skall sakertfatta

den dystra sinnesstamning, som bemak-

tigat sig sallskapet vid berattelsens

slut. Afven Prinsessan hade varit nar-

varande vid foredraget, ehuru for det

mesta sofvande.

I somnens skot

Hon vexer, den blomstrande rosen."

Men katten hade pa nagon tid borjat
med bekyramer besinna, att han kan-

ske gjort ett litet misstag vid Prinses-

sans uppfostrau. Han hade mojligen
latit henue sofva for mycket, och i foljd
deraf vexa for fort. Vid foredragets

borjan hade han visst forestallt sig

svarigheter och motgangar. men han
visste att han med sin kanda kraft och

energi skulle besegra dem. Att med
denna kraft och energi sa myckeu tid

skulle fordras for att hinna till malet,
hade han aldrig forestallt sig. Hvem
hade val ock kunnat dromma om att

verlden skulle lida sadan brist pa le-

diga kungar? Jag menar till aktenskap

lediga, ty annara ledig hade val en och

annan kunnat vara atttillga. Nu hade

Prinsessan vext upp, och borjade ater

langta. Det var likvill nu ej egentli-

gen hemlangtan, hon langtade efter

resans slut. Emedlertid hade hennes
karakter skout bildat sig, cmellan kat-

teus nielankoiiska sentiuientalite och

tuppens djerfva munterhet. Om lasa-

ren skulle finna det inkonseqvent, att

man pa en gang talar om kattens kraft

och energi, och hans nielankoiiska sen-

timentalite, sa tror jag att den benagne
lasaren har oriitt. Han var visst sen-

timental af naturen, det sag man af

hans rorelser, det horde man af hans

rost, och denna sentimentalite hade ge-
nom bittra rainneu fatt en anstrykning
af melankoli, men att der fanns kraft,

da det blef fraga om handling, skall

lasaren snart med beundran fa se.

Resan fortsattes, men utan nagra lof-

vande utsigter. De fotspar, i hvilka

katten hoppats fa trada, hade tiden

fullkomligt igensopat. Man vande sig

pa vinst och forlust hit och dit. Tup-
pen, som gammal kannare, observerade

viiideu, och derefter styrde man, men in-

gen vind blaste till nagon oformald

kung.
Kattens lynne fordystrades allt mer

och mer. Hau hade ej kallnat for fo-

retaget, han augrade det ej, men det

grainde honom, att ett helt lif, invigt
till stora bragder skulle ga forloradt

utan andamal. Det var rorande att se

hur tuppen, som forut syntes miudre

lifvad, under sadana ogonblick scikte

att muntra sin van. Han sjong for

honom de lustigaste trumpetstycken. be-

rattade de mest komiska anekdoter fran

sin forsta tid da han haft tillfalle att

se sa mycket. Prinsessan sof. Till lycka

tagade man nu genom rika lander. Rik

tillgang till jagt, bade pa vildt och tamt.

Mauga kyklingar uppoffrades nu. utan

att pa minsta vis trycka pa kattens

samvete, ty hvarje rike hvars kung
var formald, ansags for fientligt land,

och der kunde man ju proviantera, pa
hvad satt det lat sig gora. Men de

fordna kyklingarna lago annu alltid lilca
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osmalta pa hjertat, oaktadt de manga
blodiga forsoningsoffer af fientliga kyk-
lingar, som hemburits at deras skuggor.
Eu afton koraino de ater till gran sen

af ett nytt konungarike.
Ar kungen bar i ]andet formiild,

fragade katten som vanligt.

Nej, annu icke.

Han ar val da mycketliten? (katten
kom ihog den tre veckor gamla regenten).

Nej tvertom, ban ar en stor konung.
Han visar da ini>en tyjjelse for

giftermal?
Jo Gudbevars, ban ar forlofvad med

en underskon prinsessa, som redan med
stor stat ankommit, och nu vistas vid

hofvet.

Hm, tankte katten, det var lite dumt,
men det goT da i det hela just ingen-

ting. Ocb med nyvackta forhoppningar
lade si;i

d resande att sofva.

<

Cap.

hrk.

Men kattens anfaktelser forfoljde bo-

uom den natten mer an vanligt, som
det ofta skedde. som forebud ti 1 stora

handelser, o,ch med broderlig vanskap
galade tuppen af alia krafter. Straxt;

afgingo mer an hundrade kurirer till

kungen med rapport att en stor ficnt-

lig krigshar vore vid gransen, man hade
btirt trumpeterna hela natten. /

Kungen, som var en krigisk kung.
bafvade ej det minsta. Han samman-
kallade allt sitt folk. De som ej forut

voro soldater, grepos, och skickades med
fangskjuts och handklafvar till armeen,
for att tjena som frivilliga. Pa det

sattet tick kungen tillsammans en makta
stor krigshar, med den tagade ban till

gransen. Kungen sjelf tagade i spet-
sen med krona pa bufvudet. spiran i

hogra handen, och venstra handen i

sidan. Det sag statligt ut.

Nar kungen kom dit, der ban for-

modade den tientliga haren finnas, be-

fallde ban sina soldater gifva ett krigs-

rop. Ocb de upphafde ett rop, sa att

jorden bafvade. Det fagnade kungen
att finna sin hiir sa tapper. Men tup-

pen flog upp pii en bog, och upphafde
afven ett krigsrop, sa att bade himmel

och.jord bat'vad?. Da forst bafvade

kungen med och vande om. Kronan
lemnade ban till en page, for att kunna

springa lattare, och sa satte ban af,

och hela armeen i underdanighet efter.

Nar kungen kom hem sa oformodat.

och alldeles oskadad, frojdade sighela
landet. Men kungen var ledsen och

ond pa tuppen.
Da grepo alia Hot'poeterna isina gyl-

lene harpor, och besjongo konungens
lejon-natur, ity att lejonet, som annars

ej bafvar for nagonting, anda skram-
mes af tupprop. Da blef kungen glad
och snail igen, ocb hela landet frojda-
de sig pa jiytt.

10 Cap.

In&fe&feiffe.

Men katten och tuppen de lade rad

hurusom en sadan kung kunde vara god
att ba for prinsessan. Det blef saledes

beslutet att katten skulle afga sora am-
bassador, for attunderhandla. Tuppen,
som alskade prakt, ville medfolja, for

att med sin figur ge mera glans at am-

bassaden, men katten, mera enkel, af-

bojde det. Han bad tuppen qvarstanna
till, prinsessans beskydd, och aftagade

sjelf, atfoljd endast af don svit som
naturen hangt vid bonom.

Nar det blef bekant att en parle-
mentar ifran befiilbafvaren d't'ver den

forfarliga fientliga armeen hade ankom-

mit, blef det stor uppstandelse i staden.

Katten blef praktigt inlogerad, ocb fick

genast foretrade. Han hade val tankt

att hogtidligt bereda sig pa det tal,

ban sknlle halla for kungen, men fore-

gaende natteris anfaktelser bade hind-

rat bonom att ratt grundligt ofvertanka

sitt amne. Han maste saledes talana-

stan oberedd. kanske blef talet annu

fortraflfligare, just derfore att
t
det e

var ofverlast. Han borjade:

Stormaktigsle, allernadigste Konung!

Jag bar en prinsessa att aflata, som
E. M. val kunde lagga sig till. Det

ar den namnkunniga, underskona prin-

sessan Ambrosia af Skorresta

Kungen.

Den namnkunniga prinsessau bar jag

aldrig hort talas om.
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Katten (ond).

Hvad fOr slag?

Kungen.

Jo jo, Gudbevars! Rikets namn kan-

fier jag visst. Jag ar val inte sa bort-

k'ommen i geografien heller, jag ar inte

hemma i Enkoping jag. Och prinses-

san Ambrosia, var det icke sa? Jaha,

kors hvad en menniska kan varatank-

spridd! Jo, nu kommer jag Visst gan-
ska val ihog. ,

Katten.

Na, det ar godt. Den prinsessan ar

skonare an allt skont som fnnnits, i

forflutna, narvarande eller tillkomman-

de tider. Hvad var den, skona Helena
emot henne? En uggla. Hvad var den

skiina MelusinaV En markatta. Prin-

sessan Ambrosia ar sa skon, att i de

lander, som plagades af mulen himmel
och tunga, ruskiga dagar, ankommo
stora dep.utationer och anhollo knafal-

lande att Hennes Hoghet tacktes lyfta

pa sin sloja. Om de betalte bra, sa

villfor hon deras begaran, och straxt

blef det solsken ofver hela landet.

Vi ha fortjent mycket pengar pa re-

san med det knepet. Det maste lik-

val medgifvas, att i de lander som le-

do af torka och vattenbrist, derkunde
Henries Hoghet hogst obetydligt bidra-

ga till landets raddning. Prinsessan ar

saledes nyttigast att h,a i vata ar, af

hvilka en mangd efter hvarandra nu
komma att intraffa, enligt de lardaste

astronomers berakningar. Prinsessan

har dessutom sina fern sinneu, samt
diverse sjalsformogenheter. Vore jag
som Ers Maj:t, sa slog jag till i rap-
pft. Ej den minsta flik afhennes slo-

ja far lyftas, forran allt ar afgjordt,
men prinsessan Ambrosia ar en gris,
som E. M. pa mina ord val kan ko'pa
i sacken.

Kungen.
Men jag ar forut forlofvad med en

underskon prinsessa, som redan an-

kommit och lyser som en stjerna i

mitt hof.

Katten.

Na ja, ar det skapligt hygglig men-
niska. och hon har vacker orlofasedel,

sa kunde hon kanske bli antagen till

kammarjungfru at prinsessan Ambrosia.

Om hon inte ar nojd med det, saskic-

ka hem henne igen och tacka for lanet.

Skattkammaren matte val hamedelatt
betala plikten for lysningen. Jag: ger

mej f pa, att nar E. Ak far se prin-
sessan Ambrosia, sa vill E. M. inte ge
en pris Dimanders mellansort for den

andra.

Kungen.
Men min trolofvade skulle sorja sig

till dods.

Katten.

Saa, menar E. M. att hon skulle

vara sa hjertnjupen? Ja, det vore val

hogst bedrofligt med en prinsessa, men

gor henne till kammarjungfru forst, sa

blir det mattlig skada pa,henne, ifall

hon skulle sorja ihjal sig.

Kungen (stolt).

Men jag har gifvit mitt kungliga ord,

och det bryter jag ej.

Katten.

Jasa, det var en annan sak. Jag
hade val annars- annu ett par sklil, som

kanske skulle beveka E. M. att be-

tanka sin egen lycka. Jag ar atfoljd

af en krigshar, sa stor, att om vi af-

ven antoge det omojliga, att tre fjerde-

delar skulle bli nedskjutna af E. M:s

tappra soldater, sa skujle anda minst

tre fjerdedelar atersta.

Kungen.
Det vore mycket!

Katten.

Ja, E. M. kan sjelf nagorlunda dom-
ma, da jag sager, att pa en slatt vid

gransen, en slatt af sju rails omkrets,
sta soldaterna nu uppstallda tre man

hogt pa hvarandras axlar, for att fa

rum. Hade slatten varit niigot min-

dre, sa att vi nodgats tillsatta annu

ett hvarf i hojden, sa hade de ofver-

sta fatt sta krokiga. Det ar mark-

vardigt hvad himmeln ligger lagt har

i landet, atminstonc vid gransorna. Na

na, om det har, som niistan ofverallt,

der jag rest, nyttjas hvalfd himmel,

sa blir den allt hogre, ju laugre man
koinmer inat landet, det fpfstar jag



v&l. Vidare medfora vi attahundra-

de kanoner, sa svara, att vi, b'fverallt

der vi framtagat, varit nodsakade att

satta stottor under vagen, for att bara

dem. Af dessa skal torde E. M. i

nader finna, att om inte E. M. tar

prinsessan, sa tar fan E. M. Och der-

med punkt.
Det tog. Kungen besinnade sig, el-

ler rattare, hau besinnade sig ej lang-
re. Pa det hogsta forskrackt, ingick
lian godvilligt pa allt. Han bad dock

att katten taektes hemfbrlofva den griis-

liga krigsharen. Det lofvade katten,

eraot det att kungen skulle betala krigs-
kostnaderna. Kungen fanu detganska
billigt, da alltsammans skett for lians

skull. Allt blef saledes uppgjordt pa
fredlig vag, och all vidare blodsutgju-
telse lyckligt forekommen. Katten gjor-
de likval kungen uppmarksam pa, att

om Hans Maj:t gjorde minsta mine af

att rygga sitt lofte,. sa kunde ban,
katten, i hvad ogonblick som heist,

uppstalla en lika talrik arme. Gch
sannt var det.

Den arma ofvergifna b'nskade, hel-

dre an att bli hemskickad, att fa qvar-
stanna som kammarjungfru bos prin-
sessan Ambrosia. Katten kunde lik-

val ej lemna nagot bestamdt lofte att

hon skulle bli antagen, emedan ofver-

allt, der de fraratagat, hade prinses-
sor'na slagits om den platsen. Han
ville likval se till hvad han kunde

go'ra, om han finge se hennes orlofs-

sede).

En sadan hade prinsessan ej, den
skulle forst ha utfardats efterbrollop-
pet. Da hade hon hoppats att till

videtur atminstone fa: Non sine laude

approbatur.
Men katten skakade pa hufvudet,

han tyckte sig ej ha sakerhet nog, for
att kunna rekommendera henne.

11 Cap.

Prinsessans intag.

Foljande dagen tillrustades allt pa
det praktigaste till Prinsessans emotta-

gande. Beskrifningen pa den srat, som
da utvecklades skulle visst cj trotta la-

saren, langt derifj-an, men den vore iia-

stan omojlig. Det torde vara nog att

saga att den, sa vidt i mensklig fb'rma-

ga star, var vardig Prinsessan. En vagn
af renaste guld skickades for Prinses-

sans rakning, i hvilken hon uppstcg till-

lika med katten, som satte sig pa hcn-

ues venstra sida. Prinsessans ansigte
var tackt med en tat sloja, men kattens

var otiickt. Han vred ibland pa mu-

stacherna, och sag mycket vanlig ut.

Tuppen, som alskade ett slags militiirisk

hallning, var till hast, men utau stoflor.

Stadens hons hade flugit upp pa taken,
och hurrade nar tuppen tagade forbi.

Somliga stodo ocksa innanfor fonstren,
hvitkladda och med blomster-guirlander,
och viftade at Prinsessan med nasdukar
och blommor, men de vagade ej kasta

till mals pa henne. Tuppen sag rakt

framfor sig, och lyfte ej en gang pa
batten. Att han var litct hogmodig
tyckte bans sliigtingar, och sa alldeles

fritt var det vill ej. Katten deremot
vann alias hjertan gcnom sitt nedlatan-

de siitt att vara. Som Prinsessan akte

med nedfiilld slb'ja, tog sig den polerado

guldvagnen icke sa ilia ut. Hade Prin-

sessan lyftat pa sin slb'ja, sa bade allt

aunat varit Bosch mindre an intet.

Mar de fingo det kongliga Siottet i sigte,

gafs en salut af hundia kanoner pa en

gang, hvarvid Prinsessan vaknade. Hun-
dra steg ifian Siottet motte Kungen till

fots, och bad aldrab'dmjukast Prinsessan

vara viilkommen. hvilket Prinsessan be-

naget lofvade. Nar Kungen fick se tup-

pen, gick det visst en liten rysning of-

ver bonom. men han boll anda sa der

temligen kontenansen, sa att ingen kun-

de marka nagon darrning, bara att han

bleknade litet.

Da de kommit till slottet och, efter

att ha genomvandrat en oandlig skara

guldkladda hofman, andtligen anlando till

hb'gtidssalen, foil Kungen pa kna, och

bad Hennes llbghet i nader upplyfta

slbjan. Och nar hon det gjorde, se da

foil en sadau glans b'fver Kungasalen,
att alia hofmannerna blefvo solblinda,

och rannde med nasan mot vaggarna.
Tre af dem blefvo blinda for lifstiden.

De hade haft den ofbrsigtigheten att

nyttja glasogon, och dessa verkade som
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solglas, ogonen blefvo totalt forbranda.

Den forra trolofvade var, som sagdt ar,

underskon, men Prinscssan Ambrosia

var bade ofver och med ett ord. lion

var sa sko'n att ingen jemforelse kunde

komma i fraga. Men ingen enda af

hofmannerna blef kar, do tord.es inte

for Kungen. Men Kungen sjolf han

blef alldeles orimligt kar, ban tordes

inte aunat for tuppen.
1 ofvermattet af sin lycksalighet villo

Kungen stifta ett minne af den hcrrli-

ga dagen, ett minne som skulle gladja
och lyckliggora bans undersater intill

sednaste aldrar. Han befallde derfore

att Hans Maj:ts statue skulle uppresas.
under bilden af ett kront lejon, men
med II. Maj:ts hog>tegna anlete. Men
som det kongliga menageriet var pa dot

viset inrattadt. att den ena halften var

utdo'd, ocb den ,-indra halften annu ej

inforskrifven, och det saledes var nagon
brist pa lejon, sa anmodades vanligen
katten att sta modell. Arbetet lyckades

fortraffligt, det blef likval ej fardigt den

dagen. Nu skedde stor presentation.
Afven den fordna trolofvade blef pre-
sentcrad och antagen, hvarofver Kun-

gen och lion fagnade sig tillsammans,

Att om aftonen var stor bal, forstas af

sig sjelft, hvem hoppar ej i gladjen?
och Kungen, som var sa outsagligt ly-ck-

lig, hoppade alldeles fortvifladt. Men
hvarken katten eller tuppen dansade,
do ansago det under sin vardighet.

12 Cap.

Slot.

Redan morgonen efter formata ingen
befallde Hans Maj:ts att afven en statue

af den unga Drottningen skulle uppre-
sas mf d paskrift: In medio virtus.

Drottningen, som ej forstod latin, van-
do sig till en af hofvets larde, for att

fa forklaring. Han ofversatte det sa:

Mattlig dygd ar bast. Gud vet om
dfversattningen var just sa riktig, men

drottningen lade den pa hjertat, sadan
den var.

Att de lyckligaste dagar for kung
och folk nu borjade, behofver ej fiir-

sakras. Uppsteg nagon gang en tar i

drottningens oga, straxt var Hans Maj;t

tillreds att aftorka den med mildahan-
der. Blef himmeln mulen och regnig,
straxt var Hennes Maj:t ute och tor-

kade. Det var den lyckligaste tid,
verlden annu sett.

Katten bibeholl sig bestandigt i yn-
nest. Han var tillbjuden en minister-

plats, men mindre iiregirig an sin fo-

regangare, priris Zerbino, afslog ban
det. Han ville heist utan nagon be-

stamd befattning vistas omkring drott-

ningens person. Men da ban trodde

sig fiuna att de ofriga hofmanncn gjor-
de mine af att se honom ofver axeln,
och han tyckte att drottningen ej sjor-
de nog for att skydda bans anseende,

drog han sig belt och ballet tillbaka

till privatlifvet. Ofta sag man honom
med iidel resignation ligga i spiseln i

det kungliga koket. Der lag han lugn
med tillslutna o'gon, ty afven de for-

foljande demonerna tycktes ha lemnat

honom, sedan det stora verketvar full-

bordadt. Mangen gang siigo kockspoj-
karna med forvauing orediga men Jy-
sande bilder svafva forbi bans ogon-
lock. Det var de hoga minriena af det

bragdrika forflutna, men detbegrepoej

kockspojkarna, och det kan just ingen
sa mycket undra pa. Redan vid fu'r-

miilningen hade katten adelmodigt, sa-

som prinsessans hemgift, aterslviinkt den

ofantliga krigsgarden, som kungen skul-

le be^ala, sedan han likval afsatt en

betydlig summa, till areskank at sin

blifvande historiograf.
Mot tuppen beholl kungen alltid ett

litet groll. Egentligen riidd var han

likval inte nu mera, ty han var be-

standigt omgifven af sin lifvakt. Men
da tuppen sokte riksharolds-tjensten,
som ban efter alia sakkunnigas omdo-
me var fullkomligt vuxen, sa fick ban

afslag, och afspisades med en lumpen
titel af hoftrumpetare. Det var otack-

samt af kungen.

Slut.
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Tvenne ti
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Anti0

af

Octavia Carlen.

(Fort>. fr. for?g. N:r).

Lifgordlar samtjtera arm- och hals-

ringar af cjuld och silfver.
Bland dessa finnes en halsning af

ffulJ som vager omkring 3 //., och hvil-

ken inlostes for 4000 Hdr rgs.

En loftesriny af gtild; denna ar kan-
ske den intressantaste och raraste bland
muskets dyrbarheter. Dess storlek ar

ungefar som ett af nutidens fruntim-

mers armband.

Loftesringar (som fannos forndom-

dags vid de stora offerstallena) kal la-

des sa derfore, att da en kainpe skul-

le aflagga lOfte om nagon hjeltebragd,

slagtades ett offerdjur, och i dess blod

doppades ringen: bloddrypande racktes

den till kampen, hvilken hallande den

i han den, hogtidligt aflade sitt lofte att

utfora den eller den stora handlingen,
eller do dervid. En ed, aflagd vid lof-

tesring. brots aldrig. Da man besin-

nar att de fiesta hjeltebragder utfordes

efter aflagda lOften, kan man forestal-

la sig att en stor mangd kampar hal-

lit uti ifragavarande ring.

Som ett bevis pa huru obrottsligt sa-

lunda afgifna eder hollos, ma nedansta-

eude romantiska tradition berattas:

En maktig sjokonung bodde nagon-
stades vid Sveriges vestrakust. Ryk-
tet om hans rikedom och tapperhet
lockade en stor miingd kampar till hans

hof, da han om vintrarne satt i hog-
bank och hvilade efter arorikt utiorda

bragder. Konungen hade en dotter hvars

fagring dock mera an allt annat dit-

lockade de yppersta konungar och kam-

par som funnos i landet; ty hennes

fjkonhet och dygd gingo pa ryktets bud-

kafvel fran man till man. Hennes
namn var Signe. % Bardernas gyldene

strangaspel klingade till hennes lof, och

hjeltarne broto lansar till hennes ara.

Fjerran osterut bodde en man vid

namn Dagur, hvilken hade tvenne so-

ner; den aldsta af dem hette Hakon.
Denne hade med stor tapperhet bekrigat
en konung i Venden och gjort sig till

hans eftertriidare, varande salunda en

maktig konung vida beromd for man-
namod och krigslycka. Uagurs yngre
son hette Hildiger; da denne sag bro-

derns lycka och anseende som hjelte,
ville afven han forvarfva sig detsam-

ma, hvarfore han pa egeu hand drog
ut i harnad, hvarigenom han ock suart

blef en stor och namnkunnig kampe.
Ryktet om Signes skonhet nadde afven

honom, och han reste som gast till hen-
nes faders gard, der han afdenriehel-

sades med valkomstbagaren. Hildiger

drojde ofver vintern hos sjokonungen
och foralskade sig derunder i den fag-
ra Signc, och hon som hittills varit osar-

bar for kiirlekens pilar och med stolt-

het afvisat alia lysande friare, skankte
sin tro och sitt hjerta at Hildiger.

JJa han anholl hos sjokonungen om
hennes hand, blef denne svara forgrym-
mad ofver Hildigers djerfhet att vaga
hoja blicken till en prinsessa af sa

gamla anor, da Hildiger sjelf blott var

en hjelte af ringa bord. Dessutom sa-

de han sig hafva bortlofvat Signe till

en maktig konung, som innan^olhvarf-

vet atfoljt aret, skulle komma och hem-
ta henne; och detta parti ansag han
mera passande. Ocksa den tiden gjor-
de sig bordsaristokratien gallande, men
afven kfirlekens himmelska anor: och

innan Hildiger lemnade sjokonungens

gard, smog han sig upp till Signes jung-

frubur, der han med blixtrande ogon
och flammande hjerta forsakrade hen-

ne, att han- vid loftesringen amnade

svarja att med en sjelfskapad kampe-
har aterkomma inom ett ar och doda
hennes tillamnade brudgum, derest den-

ne icke afstode henne frivilligt. Der-

pa togo de unga afsked och for forsta

gangen klappade deras hjertan ernot

hvarandra i en varm omfamning.

Hildiger begaf sig till en for han-

den varande offerhogtid; ett offerdjur

slagtades, presterna signade ofver det-

samma, doppade loftesringen i det ry-

kande blodet och riickte den at Hildi-
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ger. Med ringen i der* ena handen,
som var ntstrackt eraot 'hiinlen, och med
den andra omfattande slag^vardet, svor

Hildiger ett mom arets slut pa lif och

ddd hafva kampat ora prinsessan Sig-

ne, och att hau sjelf eller hans med-
tiiflare skulle stanna pa platsen.
Han boll ord. Snart stod han med

en stridslysten hjelteskara utanfor sjo-

konurigens borg; derinne firades en stat-

lig fest, ty Signes tillamnade brudgum,
den rike och maktige konungcn fjerran

ifrau, var kommen dagen forut, och nu
dracks bans hemkomstol. Sjokonun-

gen ville ej inslappa Hildiger; da slo-

go dennes kamp'ar med sina goda svard

pa de glansande skoldarne, sa att det

klang i de narbelagna klipporna med
tusendubbladt eko. Derefter upphafde
de ett harskri sa forfarligt, att sjoko-

nungen och den frammande konungen
med ailt deras folk straxt rusade upp,

bevapnade , sig och begynte den hafti-

gaste strid med Hildiger. Sedan den

fortgatt en stund med stort mannamod
a omse sidor, fragade Hildiger oin hans

rival, en statlig hjelte nied hvilken han

kauipat brost emot, ej ville afsta fran

Signe formindre iinlifvet? "Nej
v
sva-

rade en dof rostinom det slutnahjelm-
gallret. Vid Ijudet af denna rost spratt

Hildiger till, aftog sin hjelm och bad
sin motstandare gora dctsamma sa

skedde. och med utropen:- ^min bro-

der'.y kastade broderna sig i hvaran-
dras arrnar. Den maktige konungen,
som var bestamd at Signe var Hildi-

gers broder Hakon, nyligen rxterkom-

men fran Osterhafvet, med an mera ara
och byte. Sedan broderna, som ho'gt
alskade hvaraudra, salunda helsat, fra-

gade den gamle sjokonungen om de ej
nu ville upphora med striden, dricka

^tvemanninsjs" or horn, och om ej en
af dem frivilligt ville afst& fran Sig-
ne ? Hildiger svarade med sorgsen blick

att han ej kunde detta, emedan han
vid loftesringen svurit, att han eller

motstandaren skuHe do i kampen, sa

vidt icke denne afstode bruden. Med
mork blick svarade Hakon, att afven
han vid loftesringen aflagt ed att Sig-
ne skulle blifva hans brud; men att

han e'-est a^ma skulle afstatt henne

da han nu horde att Hildigrr egde
karlekens forstfodsloratt i Signes hjerta.

Efter denna forklaring pasatte bro-

derna sina hjelmar. vexlade annu en

hjertlig men sorgsen blick, och ett tro-

fast handslag, samt beredde sig att

borja kampen pa lif och dod. -

Under nagra minuter herrskade en

djnp dodsstillhet. De omkringstaeude
bistra kamparne af bada x partierna, i-

akttogo en hogtidlig tystnad: och sa

veil forstodo alia helgden af ett sadant

lofte, att den som nu hade sokt hin-

dra broderna i deras forehafvande, skul-

le afde andra med spott och spe blifvit

bortjagade for den dodliga forolamp-

ning som derigenom tillfogats de tapp-
ra broderna.

Striden blef kort; Hakon och Hildi-

ger follp bada, genomborrade af hvar-

andras svard i dodskampen kram-

aktigt tryckande hvarandras bander.

Signe som asett striden, framskyn-
dade da broderna folio och hviskade

till Hildiger, hvilken lefde nagra mi-

nuter langre an Hakon: Du fo'ljes af

din trogna brud i doden" hvarpa
hon framtog en dolk och genomborra-
de sitt hjerta, hvars klara blodstrom

bortskoljde dodssvetten pa Hildigers

panna.
Broderna blefvo med stor hogtidlig-

het hogsatta i samma graf, och an i

dag visas densamma af allmogen i trak-

teu, hvilken kallar den for ''kuugsho-

gen'
5

: och om denna handelse sjunges
en visa hvaruti fcirekomma foljande
strof:

0ch unga hjelten fargas af en blodstom 3a

varm,

Som stiger upp ur ,skona jtingfrans liljelivit*

barm.
Och borg och dalar greto vid den stridn.-'

Tvenne dyrbara armringar af guld.
Dessa blefvo funna vid Horningsholm
uti Sodermanland pa foljande satt:

En liten fattig landtflicka sag en gang
huru en orm krop in i haletpa en sten-

fot. Varen derpa skulle flickan se ef-

ter om orinen var qvar; hon triidde sa

in en krokig kapp dit hon sett ormen

krypa, och da hon utdrog kappen satt

ea priiktig guldring pa densamma. Som
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man formodade att ringcn skulle hafva

eu make, sa anstiildes grafuing och ploj-

ning rundt omkring platsen der den terra

var hittad; men utan att finna hvad
som soktes. Da koiu honsgumman ga-
ende 6'fver det nyplojda faltet ; lion

snafvado och satte sig i fallct pa en

star jordklurap, livarvid denne brast son-

der. och se - den glansande ringen,
make till den forst hittade, lag deri;

bada inlostes af staten.

En sorts bb'rscr i form af ringen.
En sadan bors bestar af en storre gukl-

ring, pa hvilken flera mindre aro upp-
tradda: dessa gallde som penningar, e-

medan preglat mynt da annu icke fanns

liar. Forst under Olof Skotkonungs
tid hade man ordentliga penningar. Of-
vanniimnde ringborser buro konungar
och fornamare personer i sina gord-
lar: och da de pa ett utmarktare satt

ville belona en deraf fortjent person,
t. e., en bard som sjungit vid deras

hof, sa afbroto de en eller flera ringar
ur gordeln for att skanka den at den
de V\\\Q hedra, Den som belonade pa
detta satt kallades ringbytare.
En miingd guld och silfverstdnger,

hvilka begagnades som mynt. Dessa

stanger aro spiralformigt kringrullade,
och af dem hoggos bitar till penningar,
hvilka vagdes i vagskalar.
Ett start guldsmycke, hittadt i Mo-

tala stom uti Ostcrgothlaud. I midten
af detta smycke ar infattad en saphir
af utomordentlig skonhet och af ett

nastan oskattbart varde. Detta smycke
tros leda sina anor fran den tid da den

maktige biskop Hans Brask med alia

sina skatter flydde fran sitt residens

Munkeboda (uuvarande Norsholm).
(Forta.)

Naturveteiiskapliga skizzcr ocb

notiser,

17.

En hr.Lafour liar i "Patrie" med
ratta upj.tradt mot vanan att vardera
kokott sa ringa i jemforelse med ox-
kott. Han siiger att visserligen kuttet
af en geno:n langvarig mjolkning utmat-
tad ko, ill- daligt, men att deremot kott

;

af god da kor lir lika godt som oxku'tt.

Han anforer som till bevis erfarenhe-
teu i Grignon, der man sedan lang tid

brukat salja kott af godda kor sasom
kott af biista slag.

Epigrammer.
9. Rcflektion

Nt)g ar dft ilia, sado Master Norden
Och oratLvist jag kallar utan like

Att mesta penningar pa jorden
Skall egas af de riket

Minneshl'id

12.

Man onskar lifligt, att mycket uti

till och med verlden sjelf, matte bli battre:
Men nar du talar om medlen dertill, skrammer
den upp folk sa, att man tydligen ser, att de
aro svaga icke blott i kottet, utan annu mer
i andan.

13.

Egandet af nSgon for oss vigtig sak far ett

ansenligt hogre varde, nar densamma ioke utan

uppoffring blifvit riiddad ur en hotande fara.

Prisuppgifter.

Charad N:o 10-

Mitt fiirsta i vlr barndoms dar

Var aldra vaista buse var,

Nar blott dess namn vi horde.

Men nn, da varens dagar le,

Och vi mitt forstas fagring se,

Vi glade bli och rorde.

Mitt andra under vintorn ar

Hvad Nordbon biist behofva plar.
But kostar stora summer.
Och om det ar mitt held, da

Det for sin riytta skattas raa

Af gubbar och af gummor.

Gaia too '11.

Fastan min mor ej kau med qvickhet skryta,
Sas mycken visdoin dock utur mig flyta.

Pris :

En vachcr gravyr.

LSsnlnjar emottqgas till d. 15 Jnni A. a.

STOCICHOLM, TUYCICT HOS J. & A, IUIS, 1SW.
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Lernningar af en skeppshofdings

rustning. For nigra ar sedan hittades

uti jorden vid Ultima, fragmenter af ett

skepp" och deruti lemningar af en rust-

ning, jemte brickorna till en sorts dam-

spel. Formodligen bar det varit nagon
fornam kampe eller viking sora blifvit

hogsatt uti sitt skepp, ikladd full rust-

ning, haraf finnes nu qvar den delen af

hjelmen som suttit ofver pannan, jemte

sjelfva pannbenet, hvilket sitter fast

vid hjelmplaten. Afven finnes tvenne

sondriga svdrd hvaraf det ena varit

inlagdt ined guld, och det andra raed

silfver, samt en miingd korta jernspikar,
hvarmed skeppet varit samraannitadt.

En urna af CorintisJc metall. Den-

na urna som hittats uti jorden med
aska uti, ar en stor dyrbarhet. En la-

tinsk iuskrift derpa upplyser att den

varit helgad at Apollo och solens Ga-

dinna; den ar salunda sakerligen be-

gagnad vid de fester, sora i templen
tillstalldes for dessaGudomligheter, och

har troligen blifvit hifford som krigsbyte.
En mangd olika fruntimmersmyc-

ken m. m.
y

sora hittats pa Gottland,
denna Sveriges rika antiqvitetsgrufva,
livarest sakerligen frr.n Ilansetiden (da

Wisby var en af detta i'-'lrbunds miik-

tigare stader) fiunss mycket qvar i jor-
dens skb'te.

Helgonreliker och atskilliga Kyrko-
prydnader fran medeltiden, hvar ibland

ma namnas:
JS:t Brigittas armkota. Den har un-

der katholska tiden varit insatt nti en

arm af metall, med en utskarning sa att

sjelfva benet kunde synas. For att

se denna relik vallfardades langavagar
emedan densamma tillskrefs undergo-
rande verkningar.
En bit af Fralsarens kors, in fattadt

uti ett krusifix Detta larer verkli-

gen vara utaf det ratta korset.

Flera Communionkdrl fran kathol-

ska tiden.

Bland kuriosa och historiska mark-

vardigheter markas:
KalmartUnionens sigitt. Drottning

Margareta, denna rNordens Seiniramisn

hade som regentinna manga stora for-

tjenster. Hennes storsta verk som
sadan var Kalmar-Unionen, hvilket

fortjenar bade bifall och beundran
;
men

denna fcirening blef icke till sann lycka
for Skandinaviens folk, af brist pa vis-

het och kraft hos Unionskonungarne

Dyster ech blodbestankt var vagen uppa
hvilken den stolta Maigareta vandrado

for att kunna uppresa denna tredubbla

thron; ty innan hon ditkom, maste en

kronprins forgifvas, tvenne konungar,
helt unga, do, och en tredje afrattas.

Ibland dessa hennes arelystnadsoffer vu

en hennes bror, en gemal och en sou.

Fran det namnkunnigaslaget paNyc-
kelangen vid Falkop'ng, hvilket stode-

mellan drottning Maigareta och Albrekt

af Meklenburg, finnes an i dag en mangd
sagner. Sa t. ex. skall hvarje jnlnatt

horas fran det bredvid liggande MXissc-

berg, ett underligt stritngespel till en

sorgi'gt Ijudande sang- Denna .musik

komuier fran alia de Tyskariddaresj
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stupade i slaget, och hvilka skiljda fran

sitt hemlands blomstrande dalar. salun-

da tira julon i den kulna Norden.

Traditionen har fran den tiden afveu

bevarat foljande: ,

En Tysk riddare af adel bb'rd, hade

foralskat sig uti en svensk* adelsmans

dotter, den skona fro'ken Ingegerd, hvil-

ken lika varrat alskade honom tillbaka.

Jngegerds fader mirde stort hat till alia

tyskar, och ville derfor ej hafva ridda-

ren till mag, utan visade honom ined

harda ord och under uppmaning att al-

drig rnera aterkomma, fran sitt hem.

lliddaren red derifran, i sitt hjerta fast

besluten att hemligen bortfora Ingegerd
fran faderii, hvilken alskade henne hogre
an sitt eget lif. En morgon var hon

afven forsvunnen, och forgafves anstall-

des alia mojliga spaningar efter henne.

Da kom ett rykte i oinlopp att i Mos-

seberg sat,t en skon jungfru insparrad
af bergtrollen, hvilka sa strangt beva-

kade berget, att alia sora nalkades det-

samma, blefvo med hugg och slag drif-

na derifran af ett hiskeligt troll med

langa horn i pannan. Man kuiide om
natterna hora huru^den fangna jungfrun

uppstamde de sorgligaste sanger; men
om dagen var allt tyst. Det ofvan-

namnda trollet var ingen annan an den

tyska riddaren, hvilken hade enleverat

Ingegerd, och som till att borja med maste

gomma sig och henne i en berggrotta,

endast kand aif honom. Emedan den

svenske adelsmannens alia vannw och

tjenare krigstrofvade hela traktr-n bade

natt och dag for att soka efter Ingegerd,
sa vagade sig riddaren icke ut med hen-

ne: men utstyrde sig sjelf sasom ett

vidunderligt troll med bockhorn och

skinnpels, for att skramma bort den

vidskepliga mangden ifran berget. For

att gora fortrollningen mera trovard,

uppstamde Ingegerd alia thorsdags- och

sondagsnatter kl. 12, klagande sanger.

En natt smog riddaren i sin verkliga

rustning ut ur grottan och stallde ko-

san till adelsmannens gard. Inslappt
till denne forklarade han, huruledes han

med karlekens inre siareblick, hade upp-
tackt att den fangna jungfrun var in-

gen annan an adelsmannens dotter. och

fragade hvad beloning han finge om han

slog ihjal bergtrollet och befriade jung-
frun. I sin stora gladje att mo'jligen
kunna aterfa dottren, lofvade adels-

niannen allt hvad riddaren ville begiira,
och denne fordrade Ingogerds band,
hvilket beviljades, sa vida riddaren kun-
de bevisa sig hafva dodat trollet. Nat-
ten derpa begaf sig riddaren jemte a-

delsmannen och en mang afdennesfolk
till berget: alia stallde sig under hemsk
vantan vid den sidan der man forme-

nade sig hafva sett trollet. Riddaren
stark bevapnad, forsvann underettklepp-
block Inkommen i halan der folket

ej sag honom, slagtade han en katt,

doppade pelsen i dess blod och nedso-

lade sig sjelf denned. Sedan upphafde
han ett forfarligt stridsrop och slog med
skoldeu mot klippvaggen. Derpa utkom
han med Ingegerd och trollets blodiga

pels som segertecken, och blef emotta-

gen med valdiga hurrarop och hogt lof-

ord for sin tapperhet. Sedan tillstallde

adelsmannen ett lysande, brollop, der

gladjen stod rhogt i taket"; men des-
forinnan blef bergtrollets horn och pels
brandt pa bal, sasom tillhorande djef-

vulens anhang och hedniska troll.

Ingegerd och Riddaren lefde lyckliga;

men den forstnamnda gramde sig dock

alltjemt o'fver att hafva bedragit den

gamle fadren, och da konung Albrekt

en tid derefter under en resa i Wester-

gothland gastade pa adelsmannens gard,
omtalte Ingegerd hela tillstallningen for

konungen, bedjande honom yppa det

for fadern och soka blidka honom.

Konung Albrekt var en gladlynt herre,

road af muntra upptag, hvarfor han fann

hela saken mycket lustig. och stallde

snart allt tillriitta emellan fadren och

de unga.
Den hala uti hvilken Ingegerds skall

varit gomd, kallas an i dag for troll-

halan.

Gustaf Wasas kapp. Den ar af

kaneltrad, hvilket den tiden var en stor

dyrbarhet har. Kappen har varit rnyc-

ket nyttjad af konungen sjelf.

En Ut af det jerngalhr, hvilket

Erik XIV med en glaslit affilade,

da han
^satt fangen pa Stockholm*

slott. Da angrens och smartans bittr-a

tarar, som den olyckliga Wasasonou



utgjot, hafva for langesedan bortskoljt

blodflackarna fran bans skold. Man
kan saledes icke utan rorelse se detta

galler; ty man tanker dervid pa huru

hopp och fruktan marterade hjertat

bos den som verkstallde detta under-

bara arbete.

En bok uti hvilken Gustaf Wasas
barn skrifvit sina namn.

Gustaf II Adolfs kommandostaf,
hvilken, han forde da kan stupade

pa Lutzen. Bland rauseets historiska

markvardigheter ar denna den dyrba-
raste reliken. Man kan saga att den

store konungen raed denna staf fram-

kommenderade ljusets och sanningens
harar till hjelptrupper i den stora stri-

den, uti hvilken han sedan nedlade

sitt kommando infor Allsouveranens.

2\'enne stora dyrbara pokaler af
utmarkt arbete i forgyldt silfver.

Dessa bafva tillhort Gustaf Adolf den

store, till hvilken de forarades, fyllda
med dukater, af borgerskapet i Niirn-

berg, da han under trettioariga kriget

gjorde sitt intag derstades.

Drottning Christinas bonbok, med

parmar af rent guld, och deri infattade

dyrbara adelstenar.

En praktfull ordenskedja af adel-

stenar. Denna kedja lat Carl X gora
gom modell till Jehova-orden, hvilken

han amnade stifta; men detta gick
dock aldrig i verkstallighet.

Ronnowska guhlkedjan. Deuna kedja
var en gafva af Carl XI till prosten
Karsten Rdnnows hustru, for hennes

kanda fintliehet att radda konungeuO o O
undan Danskarne i Ahus prestgard.

Kedjan bar anda till for iiagra ar se-

dan gatt i arf inom Ronnowska slag-
ten sasoin en familjeklenod.
En utmarkt vacker bernstenstoilette.,

hvilken tillhort Carl XI:s geraal, Drott-

ning Ulrika Eleonora.

Ndgra s. k. trolldomstunnor fran
Lappland. Dessa aro af renskinn,

uppa hvilket fantastiska figurer aro

malade och hvilka tilltroddes trolldoms-

kraft. Dessa tunnor iorskrifva sig fran

Carl XLs tid.

Carl XIl:s kapp, bestaende af en

grof granstor. Da hjeltekonungen stu-

ade vid .PYedrikshall, hade han deniia

kapp i handen. Konung Fredrik I lat

sedan satta silfverbeslag derpa.
Carl JII:s siyill af jern.
En kalk och enpatdnafsilfver^vilka,

Carl XII begagnade da han var i fait.

En stor dyrbar pokal af guld och

adelstenar, och hvaraf sjelfva skalen

eller botten utgores af en enda prak-

tig agat. Denna pokal ar en trophe"
fran Prag.
Fn storre skdl, aldeles ofversallad

med infattade akta carneer.

Flera andra dyrbara guld och silf-

verpjeser, hvilka tillhort kungliga och

furstliga personer.
En budkafvel. som sammankallade

folket till dalkarsupproret 1743.

Ettlingarnsnysta, spunnet afdrott-

ning Lovisa Ulrika, som afven forstod

qvinliga sysslor, hvilket ifragavarande

lingarn bevisar; ty det ar for sin fin-

hets skull ett verkligt masterverk.

Bettmans mandolin eller zittra.

Detta ar samma instrument pa hvars

strangar skalden slog toner, hvilka al-

drig skola upphora att aterljuda i

"Svenska hjertans djup.
v

Flera ur och sigiller, hvilka tillhort

kungliga och furstliga personer, hvari-

bland Hertigens af Uppland, prins Gu-
stafs sigill. Afvenledes finnes prins
Gustafs flojt.

Annu en stor mangd historiskt dyr-
bara saker finnas, som ej aro omta-

lade bar; orsaken ar redan namnd.
Aradt och hedradt vare emedlertid den

utmarkta qvinnans, den stora drott-

ningens minne, hennes som stiftade

denna Akademi. Och ara och heder

at de man, hvilka sa forstatt den snill-

rika, fosterlandska Lovisa Ulrikas tanke

i denna stiftelse, att de af dessa sam-

lingar ordnat en svensk historiti, icke

skrifven pa forbleknande blad, utan

med bokstiifver af sten och metall,

hvilka annu skola trotsa artusenden.

Denna historia skall blifva allt mer
fullandad och bringa skatter at foster-

landsvannen och vetenskapsmannen,
allt efter som den ur jordens skote

framtrader, afskakas stoftfjettrarna och

aterbordas af dagens ljus.

(Slot.)



Den stnnmie jagarea.
En sann berattelse fran nordamerikanska vestern.

In underbar fruktbarhet karakteri-

serar den delen af staten Kentucky,
som sluttar mot Tennesse. Denna rika

natur bildar en- skarp motsats till de

novra delarne af landet, hvilka icke be-

sta af annat an vilda, oda sandkullar

och branta bergmassor, genomskurna af

djupa svalg; sallan bores der sorlet af

en back. Hit flydde iudianarne som
blifvit fordrifna fran sina ursprungliga

jagtomraden, bar uppslogo desinahyd-
dor och forde en hard och ihardig strid

mot sina hvita fiender. Oforskrackta

afventyrare framtrangde likval afven

hit med det fasta beslutet att erofra

liar hvarenda turn af Kentuckys mark.
Indianernas fienders vilda mod och deras

djerfhet var sa stor att de forstnamnda

ansago dem ega en ofvernaturlig makt.

Den stora och fortfarande framgang,
som foljde Will Smiths (kallad skogslo-

paren) expeditioner, gjorde att han i

deras ogon forekom som ett verktyg for

. den store Andens hamd. Deras skrack

for denne oblidkelige fiende fororsakade

obeslutsamhet vid deras anfall, hvaref-

ter vanligen foljde deras nederlag, som

pa samma gang gynnade Will Smiths

atertag.

Den hemlighet. som hvilade ofver

d<>nne underbare person, var minnet af

en bitter, oandlig smarta, hvilken bestan-

di<*t eggade hans hamndtorst och el-

dade honom till nya anfall mot rod-

skinnen.

Han lefde fjerran fran menniskan, i

viida skogar, der han bestandigt rufvade

pa nya planer att utlagga forsat for

indiaiierna, och han lyckades att med
sina viilriktade boss-skott nedlagga de-

ras tappraste hofdingar. Sallan vagade
nagon narma sig. den fruktade afven-

tyraren eller tilltala honom. Till och

med indianeinas fiirbittrade fiender und-
veko honom. Hvem hade kunnat ana
att detta kanslolosa hjerta fordom klap-

pat af mildare kanslor!

Will Smith var son af fattiga ut-

vandrare fran Europa, och den forsta

olycka som traffade honom var da han,
iiiinu i spad alder, forlorade sina f6r-

aldrar. Den andra olyckan var att han
kom i lara hos en farmer i Nordcaro-
lina. Som lat det stackars barnet

icke blott lida de hardaste forsakel-

ser utan afven brot alia de forbin-

delser, hvartill han utfastat sig i kon-
traktet. i hvilket var foreskrifvet att

han skulle lata undervisa sin larling
i atskilliga kunskapsgrenar. Likval
hade det stackars barnets uppfostran
blifvit pa allt satt forsummad. Will,

som hade en liflig torst efter kunska-

per, forenade dermed en energi, som

genombryter alia hinder. Till sin lycka
fann han en lararinna, som gjorde laran-

det till ett noje i stallet for en plaga:
denna var Mattie Launders, farmerns

dotter. Ofta vandrade Wills blickar,

under tindervisuingstimmarne fr&n boken
till Matties skona, bla ogon, och detta

nastau utan att han visste det. Flic-

kan bannade honom visserligen hvarje

gang, men med sa vanlig ton. att Will

knappt kunde angra sin forseelse.

Han gjorde likval raska framsteg och

snart blef larjungen larare.

Under dessa gemensamma studier upp-
stodo med tiden andra kanslor an 6n-

skan att lara: men hvarken Mattie eller

Will anade hvilket inflytande de sa

hastigt forflutna lyckliga timmarna skulle

hafva pa deras kommande lif. De al-

skade hvarandra utan att veta det och

den omma hemligheten upptacktes forst

af Matties fader, hvilken till deras o-

lycka en gang ofverraskade dem.

Fran det ogonblick da Saundcrs gjor-

de denna upptackt blef han obarmher-

tig mot den varnlose gossen. Denne
maste nu om viutern sofva i ladan pa
halm och hade knappt ett daligt tacke

att dervid skyla sig med. Will knota-

de icke, ty han tankte pa sin vaninna

och fann trost i det deltagande, som
hon visade honom da de nagon gang ra-

kades. Mattie skulle gerna velat und-

vika dessa moten, sa mycket smartades

hon af den stackars gossens ode, men
hon sag ju att det just var bans enda

trost niir han kunde tala med henne.

Hon var ju afven den oskyldiga orsa-

ken till hans olydca.
Alltefter som Mattie uppvaxte till

jungfru och ju mera fadern spionerade



pa henne emedan ban amnade gifta bort

henne med en rik man, desto tyngre
kandes for gossen farmerns hardhet,
som genom Matties vaxande bojelse
for Will annu mera tilltog. Karle-

kens talmodiga heroism formadde Will

att fordraga denna forodmjukande be-

lagenhet: om ban kommit ur densamma
hade ban ju forlor-at Mattie, ocb det

skulle for honom varit den storsta o-

lycka. Lange fordrog ban allt, i for-

hoppning att nagon lycklig handelse

skulle medfora andring i bans belagen-
het. Men slutligen blot slafveriet odrag-

ligt; uppfylld af vrede beslot ban att

fly. Han smog sig en natt in i Matties

rum och meddelade benne sin afsigt.

De alskande hade blott foga tid att

utbyta sina smartsamma kanslor; en

strom af tarar, en sista omfamning och
de skiljdes, Det enda bopp som var

Mattie ofrigt voro de ord som Will

yttrade vid afskedet: "Nar jag blir stor

skall jag komma ater och da skall du
blifva min alskade hustru.s

Torftigt kladd och med ' ett stycke
brod i fickan lemnade Will farmen for

att begifva sig till unionens hufvudstad.

Hans magra proviant var snart slut, sa

att ban blef nodsakad att tigga och

att soka skydd ofver natterna i nagon
elandig koja. Vid ett sadant tillfalle

traffade ban en medlidsam man, doma-
ren Campell, bvilken stigit upp bittida

for att se till sina hjordar och nu blef

mycket forvanad da ban i sitt stall fann

en trasigt kladd gosse, hvilken var blek

af hunger och alia slags umbaranden.
Den godsinnade gubben kunde icke a-

terhalla sina tarar och ropade: "Sa

lange jag bar ett stycke brod skall jag
dela det med dig." Den stackars gos-
sen fordes till Campells bus och svaf-

vade flera dagar emellan lif och dod.

Han var ur stand att beratta om sitt

elande och att uttrycka sin tacksamhet
for sin raddare.

Fran denna tid behandlades hau som
en medlem af familjen.
Genom ett underbart sammantraffande

yar dot forsta mal som vid nasta ting

foredrogs infor Campell en anklagelse
*f forsamlingen mot* Samuel Saunders,
for det ban misshandlat Will Smith och

ej uppfyllt kontraktet. Mr Campell,
hvilken redan alskade Will sasom om
ban vore bans egen son, blef pa det

hogsta glad att kunna bestraffa sin

skyddlings forfoljare, ocb anordnade nu

den striingaste undersokning om saken.

Rattegangen vackte lifligt intresse.

Campell intog med dyster min sin plats
bland domrarna; ban hade inom sig re-

dan fallt domen. Mattie, den blyga
flickan, bevistade sessionerne och be-

stormades dervid af de mest olikartade

kanslor. Scenens nyhet, dess offentlig-

het skulle varit tillriickliga orsaken att

upprora denna spiida varelse i dess in-

nersta; men dertill kommo afven smar-

tan att nodgas vara vittne till sin fars

forodmjukelse, och vissheten att genom
denna rattegang skall Will, hennes en-

de van, hennes hopp, vara for alltid for-

lorad for henne. Darrande af vrede van-

tade Saunders utslaget, bvilket, da det

i hogtidlig ton afkunnades, klingade
som bans liksang. I detta ogonblick
hordes bullret af en ankommande vagn
och ett bviskande uppstod bland mang-
den; den ene fragade den andre hvem
den anlande kunde vara. Till ocb med
Mattie rycktes ur den dvala i bvilken

hon forsjunkit: en obestamd forbopp-

ning. at bvilken bon ej kunde gifva

form, vaknade i bennes sjal, och plotsligt

stod ban framfor henne, ban, som hon

alltid tankt pa, men som nu var blek,

mera lik ett spoke an en menniska.

Det var vannen hon forlorat, den trog-

ne studiekamraten, hvars anblick bos

henne vackte kanslor, svara att beskrif-

va. Saunders som ansag Will vara en

ofvernaturlig uppenbarelse, foil i van-

makt ocb blef bortburen.

Juryn forklarade att Saunders icke

uppfyllt sina skyldigheter i kontraktet

och girigbuken domdes att bekosta gos-
sens uppfostan och underhall till dess

ban blifvit myndig.
Will Smiths lefnadsborisont, hvilken

dittills varit sa dyster, klarnade nu.

Gynnad af o'det arbetade ban sa. att

ban en dag kunde intaga en respekta-
bel plats vid lagstiftningen. Den gamle
domaren bade slutligen den gladjen da

ban tog af'sked fran sitt embete att se

sig eftertradd af sin adoptifsou, hvars
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lysande viiltalighet ban ofta haft till-

fiille att appladera. Men Wills hogste
triumf var da ban kunde fria till den

alskade blaogda Mattie. Trots alia in-

vandningar gif'te ban sig med henne ocb

flera ars ostb'rd lycka belonade honom
for bans arbete och forsakelse. Bekym-
mer, forodmjukelse ocb slafveri voro

glo'mda; till och med arelystnadens drom-

mar forsvunno vid denna innerliga for-

ening.
Likval vantades Will af nya profnin-

gar. Den adla striden for faderneslan-

dets frihet och oafhangighet borjade.
Nu vacktes bans karakters alia lidelse-

fulla kanslor. Lycka, vallefnad, allt

offrades. Mattie gaf glad sitt samtyc-
ke dertill. De tjenster,

1 hvilka Will

gjorde sitt fosterland, voro verksamma
och fortfarande. bans oegennytta ada-

galades hogt derigenom att ban forlo-

rade hela sin formogenhet under kriget;

da det var slut stod ban nastan vid

tiggarstafv^n. Will fortviflade dock icke.

Han kande inom sig tillracklig sjalskraft

ocb energi for att anyo bana sig en vag
till valstand. De praktiga landstrac-

korna pa andra sidan Allegbany syntes
honom bast passande hartill ocb ban
beslot att nedsatta sig der savida bans

hustru samtyckte att atfb'lja bonom.
Mattie gjorde ej den minsta invandning:
blott hennes bleka ansigte forradde' de

fruktande kanslorna, da lion gaf sitt

sanityeke.

Resan var lang och besvarlig. Erai-

granterne funno likval ersattning genom
denna trakts behagliga natur. Talrika

nybyggen och fasten buro vittne om
huru civilisationen redan intrangt bar.

Da Will uppnatt Likingflodens striinder

lemnade ban sin familj vid ett nybygge
att sammantraffa med sin van Boone

pa ett . ofverenskommet stalle for att

vidtaga de forsta forberedelserna till

koloniseringen. Han var franvarande

blott sex dagar, men under dessa sex

dagar tilldrogo sig de forskrackligaste
bandelser. Denna skiljsmessa syntes
honom dubbel lang ty den var den forsta

sedan bans giftermal. Vid sin bemkomst

skyndade ban till det stalle der ban

lemnat allt hvad ban pa jorden egde

dyrbarast.

Med forvaning sag ban att nybygget
blifvit ofvergifvet. I fjerran upptackte
ban nagra flyende emigranter; ban skyn-
dade efter dem och fragade angestfullt
bvar bans hustru och bans barn voro.

*)Ni finner dem der ni lemnat dem:

fraga Sbawnies-indianerna
;
de skola sa-

ga er det 6'friga;" detta var allt det

svar ban erholl.

Forra'dare ! ropade Smith, "I hafven

ej hallit ert lofte! de aro doda!" Och
med ett sprang rusade ban pa den som

gifvit svaret, ocb kastade honom till

marken. Derefter atervande den olyck-

lige mannen till nybygget.
Der fann man honom utstrackt pa

marken tillika med de liflosa qvarlef-
vorna af bans hustru och bans barn,
hvilka ban emellanat kysste. Slutligen
reste ban sig opp ocb arbetade under

dyster tystnad i flera Hmmar, till dess

ban graft en djup och bred graf, i hvil-

ken ban nedsankte sin dyra skatt. Hans

yngsta barn bvilade vid sin moders brost

och i den alste sonens hand satte ban

bossan, hvarmed denne forgafves for-

sokt tillbakadrifva fienden. Den olyck-

lige fadern uppbyggde en liten pyramid
af stenar, hvarunder nu slumrade allt

hvad ban pa denna jord alskat. Sedan,

fattade ban sin reffelbossa, och vinkan-

de ett afsked med handen begafhansig
bort for att forfolja Scbawnies.

Aldrig mera upphorde ban med detta

forfoljande, under langa ar spanade ban

ofverallt efter indianerna, dodade den

under so'mnen och da de hollo sina fester,

nar de strofvade omkring i skogarna,
nar de sutto vid sina eldar. En sadan

mangd indianer folio for bans bossa, att

de fruktade honom sasom om ban varit

mordengeln och slntligen ofvergafvo de

sitt gamla lager vid Grona flodens stran-

der. Da den sista af deras kanoter

for utfore strommen, hven en kulamidt

in bland hopen och en af dem stortade

dod i vattnet ; de sago sig omkring och

varseblefvo nu sin .oforsonligaste fiende,

da denne skyndade in i skogeu. Men
i samma ogonblick framrusade en indian,

son till den som fallit for den stum-

me jagarens skott, lade an, och den for-

giftade pilen traffade Smith i foten.

Indianen forsvann, innan Will aterfiek



sanaen. Modosamt slapade ban sig till

iiasta nybygge. der ban efter nagra da-

gars forlopp dog. En enkel "sten,

sadan man ofta finner i Kentucky, ut-

nuirker det stalle, der den stumme ja-

garen hvilar. hvars sallsamma historia

flera an en gang utgjorde amnet till en

amerikansk roman.

Naturveteiiskapliga skizzer och

notisiT

16.

hatin,.

Katten, fordom en sinnebild af fri-

heten, var hos de gamle egyptierne ett

foremal for djup vordnad, icke endast

derfore att den utrotade de talrika rat-

tor och moss, som forharjade Iandet,
utau afven derfore att gudinnan Isis

en gang skall hafva forvandlat sig till

en katt. Vid gastabud innehade kat-

torna hedersplatserna. Nar nagon af

dera dog, sa afrakade husets invanare

sina ogonbryn och liket fordes till en

helig byggnad, blef balsameradt och

fordes sedan till staden Bubasti (det
nuvarande Basta) samt begrafdes. Den
som dodade en katt, maste do; man
berattar till och med att en romare
blef i Egypten ihjalslagen af pobeln,
emedau ban foroldmpadt en katt. Da
Cambyses stormade staden Pelusa, ut-

rustade ban sina krigare med kattor

i stallet for skoldar, och den egyptiska

befolkningen vagade icke da gora mot-
stand.

Turkarne visade afven kattorne myc-
ken forkarlek.

^
Mohamed bortskar hel-

dre ett stycke af sina klader an ban
ville stora en katt, sorn lagt sig att

hvila derpa: ja, ban visste icke att pa
ett mera lysande satt hedra en arab,
som gjort honom en tjenst, an genom
att kalla honom kattornasfader. Kat-
torna sasom varande profetens alsk-

lingsdjur och utrotare af orena varel-

er, hafva tilltrade ofverallt och till

och med till moskeerne. Alia tafla om
att smeka dem.

Innan katten atfoljde fransyska ar-

meens zouaver i slagtniugens tumme'l,

hade den afven i Europa funnit tal-

rika gynnare och vanner; skelettet af

Petrarcas svarta favoritkatt forvaras

aunu i Padua bland skaldens ofriga
reliker. For Montaigne fanns det ingeu
storre vederqvickelse an att studera

sin katts handlingar, och Colberts ka-
binett hvimlade bokstafligen af kattor.

Fru de Lesdiguiere lat till och med
6'fver sin katt uppfora en minnesvard,
som genom siu enkelhet och elegans

gor byggnadskonsten all heder.

Icke sail an hafva afven kattorna

blifvit utnamnda till arfvingar. Den

ryktbara harpspelerskan Dupuis i Pa-
ris aflade arligen en del af sina in-

komster, pa det att efter hennes dod
henries katts lifstidsunderhall dermed
matte kunua bestridas; hon forordnade

dessutom i sitt testamente, atr arfvin-

game till hennes ofriga formogenhet
skulle en gang i veckan aflagga besok

hos katten och underratta sig om dess

valbefinnande.

Jesuiten Drecel berattar om ett frun-

timmer, som testamenterade at sin katt

ett underhall af Itice mindre au femtu-

sen riksdaler.

De Neufville, en advokat i Nurnberg,
hvilken dog ar 1784 i en aider afattio-

atta ar, upprattade for sina sex kattor

ett eget testamente. For hvarjeafdem
bestamde ban tolf kreutzer i veckan

och utnamde sin kokspiga till deras

vardarinna. Derfore tillatshon atthy-
resfritt disponera den aflidnes bus; vi-

dare erholl hon en sang, arligen tju-

gofem gulden och fyra gulden vedpen-

ningar, "pa det att de stackars djuren
icke matte frysa ihjal." For vard, skot-

sel och for att akta kattorna for olyc-

kor, samt for husets rengoring voro

vidare tolf gulden bestamda. Testa-

mentsexekutorn och tva sarskildt oru-

namnde samt derfore aflonade jungfrur

maste understundom ofvertyga sig huru-

vida den aflidnes vilja punktligt verk-

stalldes.

Romarne fodra enligt hvad Volkman
berattar i sina underrattelser om Ita-

lien, sina kattor offentligt ;
"Pa. gatorna

ga karlar med stanger, pa hvilka kott-

stycken aro upptradda. De hafva sina

vissa rop, som kattorna mycket val
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kanna. Knappt later en sadan karl

hora sig, an kattorna fran alia has
stalla sig i portarue. Nu kastas kott

till dem, hvilket de taligt invanta och

springa dervid icke fram till karlen.

Den som vill pa detta satt fodra sina

kattor, betalar derfore en obetydlighet
i manaden."
Liksom fordom i Tyskland till och

med lakare hade stort fortroende for

kattmedicin, sa har folket i nagra trak-
ter af Ita'lien detsamma. Salmida skall

kattblodet fordrifva fallandesjukan, pel-
sen begagnas mot forkyld mage, huf-

vudet, till aska forbrandt, mot sjuka
ogon. Lefvern, brand och stott till

pulver. skall lindra stenplagor o. s. v.

En doktor Ledel berattar helt allvar-

samt att en flicka blifvit botad for en
hardnackad tertianfeber, sedan hon af
en handelse rakat dricka mjolk, som

begagnats att tviitta en katt.

Saledes skall man icke forundra sig
om kattor fa epitafier och om dfver
dem hallas Jiktal!

Hnmoristiskt Allehanda,
-

7.

Kottbullarne.

Gamle glasmastar Brittirgen var en
sakramcnskadt fiffig karl och ehuru dof

pa begge oronen, hade han anda i sitt

lif hort nog mycket for att veta hur
man bor stalla sig for att draga storsta

mojliga parti af verlden.

En dag hangde han sin lada pa
ryggen och vandrade ut at landsbygg.
den, for att der det behofdes satta i

nya rutor hos bondfolket. Bast han
gick kallades han upp i ett hus, der

familjen just satt vid middagshordet.
Kottbullarue som simmade i den bruna
sasen lago sa vanligt emot den gamle
glasmastaren att det slutligcn vattnades
honom i munnen. Ack! hur gerna skulle
han ej ha hort om nagon sagt:

Na
7
min gubbe, vill du into ha

dig en portion?
Men han viintade forgafves pa denna

vanliga inbjuduing, den ersa ko'ttbullen

forsvann efter den andra i de oppna
monaarne.

Vardinnan, som troligtvis ville ha

nagon ting att saga fragade honom nu:
- Ar det kallt ute i dag?

Da gick ett ljus upp for gubben, gissa
om ni kan hvad han svarade:

Nej, jag tackar, genmaltehan och
fortsatte sitt arbcte.

- Hvad sager han? utropade frun

skrattande han blir da med hvarje
dag dofvare! hor han icke, jag fragar
hurudant vader vi ha? skrek hon.

Nej, jag tackar sa mycket, jag
har redan atit middag.

Nu borjade alia de narvarande
att skratta och frun gick anda fram till

honom och skrek honom i orat.

Ar han da alldeles dof, nu! Ar
det kallt, fragar jag !

-^- Na, efter frun nodvandigt vill det !

svarade han och satte sig lugnt till

bordet der han lade for sig en duktig
portion under det att alia, utom sig
af torvaning, endast betraktade honom.

Epigrammer.
Divide o t im p e r a.

"Sondra och herrska! ar klogt sagt'
"Forena och styrf lar eii hogre makt.

Ora/strSm.

Minnesblail.

U.
Passioner likn* forbistrykande eldstiomm&r.

De forstora, utaii att kunna bygga upp nigon-
ting hattre. Uti den klokes hand ar det ett

fortraffligt verktyg. Det, som passionen tro sig
kunna vinna, det vinnes af ofverlaggningen.

Prisnppgifter.
Cliarad K:o 11.

Jflitt forsta hvarje menska raaste ha:
En har det daligt, andra ha det bra.

Om man mitt andra rakar komma vid,
Sa blir man svart. ja, heldst Jor nag tid.

Hvad skrack och klagan har man ej fiirsport,
Hvar gang mitt hela nalkats till en ortl

Slut pa forsfa qunrtaM! Lottdragning
den 25 demies (se N:r 1) Exlranummer (inue-
hallande losnirisar till uppgiftenia fotfeckniiig

pa den som insjindt rikn'ga losniiiRar och du
som -vunnit prisen) utkommer d. 31 Mars.

Pris : En vacker gravyr-

LDfmingar cmottagas till den 15 Juni d. u.

BTOCKJiOLM, TKYCKT HOS J. & A, BUS, ISCO.
'
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Utkemmer mlnst 4 ganger i manaden. Prenumerntjonsprig f6r hcla argungcn 3 R:dr R:mt
eller 25 Ore i manaUcn.

Min van Wolf.

Af Eugene Sue

1.

Fragmenter ur en obekqnts Journ&L

Under det vi uppehollo oss vid

Malta ar 18 . ., ville befiilet pa en-

gelska skeppet Genoa se ombord hos

sig officerarne pa var fregatt.

Vid middagsmaltiden satt jagefnellan

tvenne hiigre officerare; min granne till

venster var en lang, mager karl. med
. bar, som borjade grana, tystlaten, ej

bjud att dricka, och som ej talte ett

ord fransyska jag slog i at honom
tre ganger, och tankte ej mera pa honom.

Min granne till hoger var en man
om hogst trettio ar, med ett vackert

ansigte, morklagd, valvaxt, elegant och

som med ovanlig latthet uttryckte sig

pa vart sprak. anskont en nastan o-

marklig brytning forradde hans fram-

mande harkomst. Han linderrattade

mig, att han var Svensk, men naturali-

serad Engelsman.
Det var liksom en besynn'erlig drag-

ningskraft skulle nannat mig till honom;

ty fore mid da gen kande vi hvarandra

alldeles icke, och vid puddingen voro

vi redan fullkomligt bekanta; en stund

d'erefter, da man tog at' duken, for att

servera torra frukter och.franska viner,

tror jag, att vi ej hade nagot mera att

beratta hvarandra angaende detforflut-

na, det narvarande, ocb jag kan nastan

saga, det tillkommande.

Enligt bruket begynte fortroligheten

forst med ett omsesidigt utbyte afkri-

tiska anmarkningar ofver vara befal-

hafvares atgarder, och satiriska anmark-

ningar ofver vara subalterner, hvarefter

kom en opartisk berattelse om den o-

rattvisa, man gjort oss, hum in.i:

ganger man gatt oss forbi, och hvad vi

kunnat vara, om man ej stalit grader
ifran oss. Vi slutade med attforbanna
vart yrke, sedan vi ofvertygat hvaran-

dra, att det ej fans nagot mera afsky-
vardt med ett ord, vi blefvo van-

ner i lif och dod.

Efter gammal van
a, da vi spisade med

Engelsman, borjade vi att knacka af

fotterna pa. vinglasen, sa att det var

omojligt att ej tomma dem i botten vid

hvar och en af do orakneliga toaster

man drack for de begge flaggornas fo'r-

ening. Och som toasterna foljde pa
hvarandra utan.afbrott, hvar feuite mi-

nut, och vi setat na'ra tre tiinmar till

bords, som man efter vinet serverado

punsch, och vi, ,
under det vi roktc,

drucko mycket punsch, sa slutade vi

med att vara, om ej druckna, atminsto-

ne ganska hogljudda och disponerade till

en granslos fortrolighet med hvarandra.

Min nya van isynnerhet, som, efter

hvad han sjelf sade mig, vanligen ej

drack annat an vatten, hade donna da-

gen, mig till heder, velat gora ett un-

dantag. Oaktadt alia faderliga fore-

stallningar af den ganila offic^rn till

venster, som oupphorligt upprepade pa

engelska: drick icke! det ar nu tva ar,

som vi tjent tillsammans, och jag har

annu ick sett dig taga ett glas grogg.
Drick icke, du tar doden pa dig, du

ar icke van!

Men min nya van, som jag vill kalla

Wolf, fragade ej efter dessa varningar;

punschen tycktes gora en ganska k rat-

tig verkan pa honom hans i bb'rjur;

bleka by uppblomstrade smaningoiii .

hans b'gon tindrade, hans tal blef i

eldigt, starkt och fortroligt. Den ^

man, som jag iborjan skrMetrott ka'i.
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blef efter hand mycket upprymd, och

jag fann hos honom tecken till denna
nordboernas concentrerade haftighet,
som ar sa olik soderlandningarnes ve-

ka och flygtiga liflighet.

Punschen rykte annu, och det var

ett fasligt larm ombord
]
a Genoa; man

stojade, disputerade, skrek, och theman
till denna stormiga ofverlaggning hand-

lade, sa mycket jag kau paminna inig,

om k&rleken och de uppoffringar, han
atundom fordrar. . . .

Det var ganska nojsamt att hora ett

sadant amne afhandlas af ett tjog ut-

svafvande sjoman. som annars foga sys-
selsatta sig raed teorien af delta oinma
tidsfordrif: men som den vigt, man
faster vid en disput, alltid ar, i forhal-

lande till de kunskaper, man deri kan

utveckla, sa anforde man a omse sidor

omkliga skal - pro et contra med
en sardeles envishet.

"BahS sade Wolf och satte ned gla-

set, sa att det krossades : ."de aro dum-

ma, de tala som den blinda om fargen
. . . Kom och gor med mig en tur

pa dack!"

Riitt gerna. svarade jag . . ty hiir

ar en gruflig hetta. .
,

.

Vi gingo upp; luften var tung och

qvalmig; flaggorna hangde upp och ned.

"Hor pa. sade min. van Wolf, i det

han fattade mig i armen och fastade

pa mig sina blixtrande ogon nvi for-

sta hvarandra sa val begge tva, att

jag maste beratta for er en historia,

som handt mig, men den skall vara

emellan oss, iorstar nin, tillade han med
en nastan vild blick: -^jag vill hanga,
om jag vet, hvarfore jag gor er detta

fortroende, om det ar punschen, eller

luften, eller mitt ode, eller djefvulen,
som tvingar mig dertill: men jag kan
icke lata bli att beratta, och likviil ar

jag ofvertygad, att ni, da ni hort mig,
skall anse mig som den foraktligaste
varelse men det ar mig likgiltigt:

jag sager an en gang, att jag ej kan

iata bli. . . .?>

Det var i uttrycket af Wolfs ansigte,
i tonen af hans rost, en sadan karak-

ter af sanning, att jag fullkomligt be-

grep denna verkan af ruset, som drif-

vr os till obetanksamheter, en olyck-

lig verkan, hvarofver man ajelf forargar
sig, som man fordommer, men som man
ej har styrka att 6fvervinna

>
om det

an galldc den vigtigaste hemlighet.
Ocksa sade" jag forsigtigt till min

van: jag skulle hellre onska, att viinta

tills i morgon : vi aro da mera lugna,
ocL da . . . nVid Gud ! jag vet nog,
att vi da aro mera lugna: men da ta-

lar jag ocksa icke om for er rain hi-

storia, och jag maste beratta er den.

. . . Likval, ser ni, kan det handa, att

jag i morgon kommer att angra, hvad

jag gjort under ruset: det kan handa,
att jag manar ut er pa lif och dod,

pji det min hemlighet matte bli bevarad

genom er dod, eller forlora sin bety-
delse genom min. . . . Jag vet alltfor

val, att ni skall saga, att det ar en

darskap, min van! men hvad vill ni

goraV nu ar det sa.

Wolf visade sa mycken oppenhjertig-
het. att jag ej hade styrka att bli ond

pa honom, och annu mindre att undan-

draga mig ett fortroeude,, hvars resul-

tater lofvade sa mycket. . . . Jag be-

redde mig sale'des pa att hora; vi satte

oss, och sedan han vanligt tryckt min

hand, borjade han salunda:

Herctttelsen.

nFor ungefar tva ar sedan, sade Woj f

kommenderade jag under kriget en sk o-

nert i Medelhafvet, som var bestamd

att tid efter annan konvojera kopmans.

fartyg. Jag befann mig da for ankar

i Porto Venere, en liten italieusk hamu
mellan Genua och och Especia.

Jag hade ett fullkomligt fortroende

till min lojtnant, och jag gick ofta i

land, ehuru staden Porto Venere var

forfiirligt trakig: men saken var, att

jag der gjort bekantskap med en ung

skonhet, hvars far var hamnkapten.

njag vet icke ratt, hur hon kommit
till Italien, men hon var Peruvianska

och hette Pcpa.
. ^Forestall dig, miu viiu - - aderton

ar -- en orangefargad hy
-

lappar
roda som korall mjellhvita tiiuder,

ett lif, som man kunde ta om med en

hand en fyllig barm, och hofter,

som en Andalusiska -- och sa o'gon
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sedan . . . oi forstar, alltid halft till-

slutna, liksom hon skulle slumra, och

sedan en skog af tjockt svart bar

och sedan sma bagformiga ogonbryn . . .

"Ack, min van, om ni sett henne i

sin morgonrock, endast hopfastad raed

ett skarp. barhufvad och gungande sig

i friska luften i sin rormatta . . . Min
Gud . . . ma'n kunde bli gal en. Ocksa
blef jag galen.

"Hennes mor var db'd, och hennes

far var en ganmial hederlig man, fast

nagot trumpen; jag hade ofta beroring

med honom i tjensten, jag sokte vara

honom nyttig, han visade sig erkansam

och oppnade for mig sitt hus: det var

allt hvad jag o'nskade. -

Det var myeket men Pepa hado

dygd och djupa bestamda religionsbe-

gr.epp ;
for att soka draga fordel af de-

ras inflytande, "delade jag dem.

Jag knafoll raed henne for att an-

ropa Gud, och ni- kau icke tro, hvad

behag jag fann i dessa boner; ty jag

hade en gang sagt till henne:

nPepa, jag tycker, att det ar en e-

gennyttig tanke att bedja for sig sjelf

. . . Om ni vill, sa ber ni for mig,

Pepa. Och da skall jag bedja for er

Det anna barnet antog mitt forslag,

och da- hon en dag fragade mig inne-

hallet af en bon, som jag bad for henne,
svarade jag henne otvunget, att det

var foljande; Min Gud, gif att hon

matte alska mig; ty jag alskar henne

obeskrifligt!
"Hon bannade mig, rodnad^ och slu-

tade med att saga mig, det hon tvert-

om icke anropade himmelen om mera
an en

4
sak det var, att hon ej skulle

komma att alska mig.
"Ni finner, att denna bekannelse g jor-

de mig mera kar an nagonsin: jaglem-
nade henne ej mera, jag forfoljde hen-

ne, och andtligen hann jag ofvertyga
henne om min karlek, som, mellan oss

sagdt, var sa uppriktig, sa haftig, som
det ar mojligt att forestiilla sig. Jag
alskade dessutom for forsta gangen, jag
alskade med ursinnighet, emedan flic-

kan hade ett hjerta, ett adelt hjerta.
Vet ni, att hou en dag sade till mig:
Jag ar myeket ff!

Wolf; ty j j, ar fattig och da kan
ni atminstojje icke tanka. att jag alskar

er, f5r att fa gifta mig med cr att

jag filskar er for det ni ar rik.

Ni ar da gift? fragade jag min van
Wolf.

"Alldeles icke,n svarade han, "men

jag hade forogifvit det, for att prb'fva
hvad slags karlek hon hyste for mig;

ty jag skulle alltid, utan detta forsig-

tighetsmatt, fruktat', att vara alskad

sasom tillkommande man ~
hvilket,

oss emellan sagdt, ar hogst forhatligt.

"Jag fortfor: En dag. da Pepas
far sjelf for ut, for att visitera ett miss-

tankt tartyg, fann han detuppfyldt af

sjuka. hvilkft man ej genast gifvit till-

kanna
;
och han blef nodsakad. att til-

lika med dem underga atta dagars ka-

rantan, under strang bevakning af sund-

hetsvakten.

nNi kan forestalla er min gladje. . . .

Pepa forblef ensam med en gamraal gu-
vernant. -- Sedan jag trostat fadren, i

det jag holl mig pa en honnett distaus

fran hans skepp, gick jag i land, for

att stalla dottern tillfreds . . .

Blinder de sex forsta dagarne af fa-

derns karantan, fortfor Pepa att vara

obeveklig.
"Den sjunde dagen om morgonen, hade

jag fullt och fast beslutit, att skjuta

mig for pannan. om hon annu gjorde

motstand; men som jag alltid velat med
allvar det jag velat, foresatte jag mig
att segra pa Pepa med godo eller vald,

innan jag dog. Hon hade under tiden

tillstatt, att hon alskade mig . . . a-

gandet var derefter endast en foruiali-

tet, eller huru?

"Jag svarade min van Wolf med ett

hm . . . som gaf tillkanna ett halft

tvifvel, och bad honom fortfara.

Som jag skulle fara i land, signa-

lerade man en fran sjon kommande

advis-jagt, jag skickade ut en slup och

fick depescher fran min amiral: de in-

nehollo order att afsegla morgonen der-

pa i dagningen, utan att saga mig hvar-

fore, och att forena mig med eskadern.

ag foil fran himmelen, jag hade
trott mig fa ligga der for ankar i evig-

het, och jag hade iatetogonHH-
f"-\t

pa min afresa jag gaf emedlertid
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order att halla fartyget segelfardigt fol-

jande dagen, och gick i land att med-

dela Pepa denna nyhet Utan att ha

fattat nagot beslut, hade jag alltid pi-

stoler pa mig.

rjag seglar i morgon . . . Pepa . . .

kanhiinda se vi hvarandra aldrig mera,

sade jag.
v'Hvad! . . . {ar det sanning? . . .

seglar du . . . och det i morgon! ro-

pade hon med en gladje, som gjorde

mig ursinnig.

uHan seglar i morgon! O min Gud,
hvad jag tackar dig! ropade hon, och

foil pa kna.

nPepa! . . . ropade jag.

Nu kastade hon sig hanryckt om min

hals, och holjde mig ined kyssar . . .

du seglar. . . . sade hon men du

seglar ej
forr an i morgon . . . men

denna natt . . . denna natt tillhtir oss!

Den tillhor oss hel och hallen, denna

natt, som du evigt skall minnas.

Ack, ja! . . . efter den skall bli den

torsta och den enda: ja, da skall du ej

kunna gloinma din Pepa ... ej kunna

glomma henne, sade hon med ett barns

gladje och en passionerad qvinnas of-

verspannitfg. . .du skall ofverge henne,

medan du annu langtar efter henne . . .

och du skall langta efter henne tusende

gang.r mera, an du annars skuile gjort

. . . ty du vet icke, du kan aldrig Tor-

sta, hum mycket jag alskar dig. Men
ser- du . . . det ar sa, som jag alltid

forestallt mig karleken: aga en dag, en

enda dag uppfylld af den innerligaste,

den obeskrifl'gaste sallhet blott en

enda dag pa det den maste vara

den enda bland alia mina pfriga dagar

ty, ser du, om denna dag hade en

morgondag. da skuile den vara blek och

betaga honom all sin njutning och glans
. . . och betank da, att jag skall lefva

hela mitt lit' af denna enda dag . . .

ty om min aning ej bedrar mig, sa a-

t?rsor jag dig aldrig . . . och, om den

bedrar mig, sa erhaller du aldrig nagot
af mig i framtiden !

Annamma! sade jag till Wolf, er

Pepa var litet egen; men det oaktadt

hade jag gerna velat vara i ert stalle

. . . ni matte ha komraitrsjuq.de him*
.

Sa langt, att jag var pat vagen att

fOrlora Torstandet; ocksa skyndade jag
getiast tillhaka ombord, for att gifva
mina sista befallningar for foljande mor-
gonen.

"Klockan var cmkring tre pa efter-

middagen; jag tog en liten joll, som jag^
ensam skotte, for att komma i land
utan vittnen; jag for annu en gang
langs at sidan pa Pepas fars skepp,
for att forvissa mig om, attkarantanen

ej skuile sluta fiirr an dagen derpa;
jag talte med den hederlige kaptenen,
han skickade med mig inanga o'lrnna

helsningar till sin dotter, jag vinkade
at honom med handen, och stallde min
kosa at den sidan af kusten, hvilken

lag narmast intill triidgarden, som horde
till Pepas boning . . .

Aha! men ni talar ej om de fore-

braelser, ni bovde gora er, sade jag till

min van Wolf, de forebraelser, ni

horde gora er, da ni sag den beskedlige
mannen sa godtrogen, nar ni var pa
vSgen att forfura bans dotter . . .

Har svarade min van med en ha'f-

t'ghet, som jag endast kunde tillskrifva

punschen:
"Sag icke saker, som ni oj tanker,

och pa hvilka ni ej heller skuile tankt,
om ni varit i mitt stalle!

(Forts.)

Bamet i grafveo,
af

Andersen.

Der var sorg i huset, der var sorg i

hjertan: yngsta barnet, en fyraars goR-

s, enda son en, foraldrarnes gladje och

framtidshopp, var do'd. Val hade de
tva aid re dottrar: den aldsta skuile

just konfirmeras detta ar, valsignadt
snalla flicker bada tva: men det for-

lorade barnet ar alltid det karaste, och

detta var det yngsta och en son. Det
var en tung profnhig.

Systrarna so'rjde, som unga hjertan

sorja, isynnerhet gripne af foraldrarnas

smiirta; fadren var djupt nedbCjd, men
anodren alldeles ofvervaldigad af den

ra sorgen. Natt och dag hade hon
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gatt kring det sjuka barnet, skott dot,

lyft och burit det: det var en del af

henne sjelf, det hade hon kant och

erfarit; hon kunde icko tilnka sig, att

det var db'dt, att det skulle laggas i

kista och gommas i grafven; Gud kundo

icke taga det barnet fran henne, mente

hon, och nar det likval skedde och

var visst, sado hon i sin sjuka smarta:

Gud bar icke vetat det! Han bar

hjertlosa tjenare bar pa jorden; de
hand! a, som dem lyster, och hora ej

en moders boner.

Hon slappte i sin smarta Var Herre,
och da kommo morka tankar, db'dens

tankar, den eviga doden : att menni-
skan blef jord i jorden, och att allt

da var fotbi. Med sadana tankar hade
hon intet att/ halla sig fast vid, utan

sjonk i fortviflans bottenlosa djup;
der var intet, intet!

Under do svaraste timmarne kunde
hon ej grata mer; hon 'tankte ej pa de

unga dottrar hon hade; mannens tarar

folio pa hennes panna, men hon sag

ej upp mot honom: hennes tauke var
hos det doda barnet: hela hennes lit'

bestod i att tillbakakalla hvart minne
af barnet, hvartenda af dess oskyl-

diga ord.

Bcgrafningsdagen kom. Natten forut

hade hon icke sofvit, i morgonstunden
ofvervaldigades hon af trotthet och njot

nagon hvila; imedlertid bars kistan

boit i en afsides kammare, och der

slogs locket fast; hon skulle ej hora

hammarslagen.
Da hon vaknade, stod upp och ville

se sitt barn, sade mannen i tarar: "Vi

ha slagit igen locket: det maste skc.
Nar Gud ar hard mot mig, sade

hon, "hvarfor skulle da menniskor vara

battre?" och hon foil i grat.
Kistan fordes till grafven : den trost-

losa modren satt hos siua unga dottrar.

Hon sag pa dem, utan att se dem:
hennes tankar hade ej mera med hem-
met att gora; hon ofverlemnade sig at

sorgen, och den kastade henne, som
hafvet kastar skeppet, som mistat ro-

der och styre. Salunda gick begraf-

ningsdagen forbi, och dagar foljde med
samma enformiga, tunga smarta. Med
vata ogon och bedrofvad blick sago de

sorjando i hemmet pa henne; hon horde

icke deras trost. llvad kunde de val

ocksa saga? De voro for bedrofvade

deitill.

Dot var, som om hon ej mer kande
till somnen, och hon ensam hade dock

varit hennes ba'sta van, styrkt krop^

pen och framkallat ro i sjalen; de fingo

henne att la'gga sig i sangen, hon lag
ocksa stilla som en sofvande. En natt

lyddes mannen efter hennes andedragt
och trodde forvisst, att hon fann hvila

och lattnad; det var honom ett hopp,
ban hopknapi'te sina bander, bad till

Gud, lag sjelf derj a stilla, och da kom
somnen ofver honom; men hos henne

var ban icke: Snart sof ban sundt oeh

fast; ban ma'rkte ej, att hon stod upp,
kastade sina klader kring sig och tyst
lemuade huset for att komma dit hen-

nes tanke natt och dag langtade, till

grafven, som gomde hennes barn. Ilou

gick genoin husets tradgard ut pa mar-

ken, der stigen forde utur byu bort

till kyrkogarden. lr,gen sag henne., hon

sag ingen.
Det var skont stjernklart, och luften

annu sa mild: det var blott i Septem-
ber. Hon kom in pa kyrkogarden bort

till den lilla grafven. Den var som en

enda bukett af blomster; do doftade,
hon satte sig ned, lutade sitt hufvud

met grafven, som skulle hon genom
"det tata joidlaget kunna se en liten

gosse, hvars leende hon sa lifligt ihag-

kom; det alskliga utlryckct i ogonen,
till och med pa sjukbadden, kunde ju

aldrig glommas! IJur talande hade ej

der bans blick varit, nar hon bojde

sig ofver honom ocli tog hans fina

hand, som ban sjelf cj formadde lyfta.

Som hori hade sut't vid hans sang, satt

hon nu vid hans graf: men hiir hade
tararna fritt lopp: lion griit sa bittert,

och de beta tararna folio pa grafven.
Du vill ned till ditt barn*, sade en

ro'st strax bredvid. Den Ijo'd sa klar,

sa djup, den klang in i hennes hjeita.

Hon sag upp, ocb der stod bredvid

henne en man, hoTd i en stor fotsid

sorgmantel med hatta ned om hufvu-

det, hon sag under den hans ansigte;

det var striingt, men dock sa foitroendc-

vackande; hans cgon stialadc med ung-



102

domlig glans, som ora ban varit i ung-
domens ar.

Ned till mitt barn?" upprepade hon,

och det lag en fortviflans bon deri.

^To'rs du folja m5g? sporde skep-
naden. Jag ar doden*.

Och hon nickade jakande. Da var

det med ens, som om alia stjernorna

deruppe lyst med fullmaneus glans:

hon sag den brokiga fargprakten hos

blommorna pa grafven, och jordtacket

gaf mjukt och sakta efter, som ett

svafvande kliide. Hon sjonk, och skep-
naden breddo sin svarta kappa kring

henne; det Met natt, dodens natt. Hon

sjonk djupare, an grafspaden trangde
ned. Kyrkogarden lag som ett tak

bfver hennes fyufvud.

Kappans veck gled tillbaka; hon satt

i on valdig sal, som utbredde sig stor

oth vanlig: dor var skymning rundt-

on -kring: men fraiafor sig och i samma
nu tatt till sitt hjerta holl hon sitt

bar . Det log mot henue i en skon-

het, storre an nagonsin forr: hon ut-

stotto ett gladjeskri, men det hordes

ej: ty tatt intill och derpa ater langt

borta och ater nara Ijod en svallande,

skon musik. Aldrig forr hade sa sa-

ligt stammande toner natt hennes ora:

de klingade pa andra sidan det natt-

svarta, tata forhange, som skiljde so-

len fran det stora evighetshusct.
"Min snalla mamma, min egen mam-

ma!" horde hon sitt barn saga. Det
var den kanda, iilskade rosten; och

kyss foljde pa kyss i en oandlig lyck-

salighet. Och barnet pekade bort pa
det morka forhanget:

Su. skont ar det ej uppe pa jorden.
Ser du, mamma. Ser du dem alle-

samman? Det ar lycksalighet!"
Men modren sag intet, der barnet

pekade, intet, atom den svarta uatten.

Hon sag med jordiska ogon, sag icke

sa, som barnet, hvilket Gud kallat till

sig. Hon horde klangen, tonerna, men
hon fornain icke ordet, som hon bor-

de tro.

"Nu kan jag fiyga, mamma", sade

barnet, "fiyga med alia de andra glada

barnen, strax in till Gud. Jag vill

det sa gerna: men nar du grater, som
du nu grater, kan jag icke komma

ifran dig, och jag ville sa gerna; far

jag icke det? Du komiuer ju snai't

in till mig, sota mamma".

"0, stanna, stannal" sade hon; nblott

ett ogonblick annul

En enda gang till vill jag se pa dig,

kyssa dig, nalla dig fast i mina ar-

mar
Och hon kysste och holl honom fast.

Da Ijod hennes namn derofvanifran
;

sa klagande kommo dessa ton^r. Hvad
var. det da?

"llor du", sade barnet;" det ar pappa,
som ropar pa dig".

Och ater efter nagra seknnder Ijodo

djupa suckar, som fran gratande barn.

^Det ar mina systrar, sad^ barnet.

"Mamma, du bar val icke glomt dem ?

Och hon ihagkom de qvarblefne; en

augest betog henne: hon sag framfor

sig, och der svafvade alltjemnt skep-
nader forbi. Hon trodde sig kanna

nagra; de svafvade genom dodens sal

mot det morka forhanget, och derfor-

svunno de. Kunde hon .kauhanda fa

se sin man, sina barn? Nej deras rop,

dcras suckar hordes annu uppifran; sa

nar hade hon alldeles glomt dem for

den dode.

^Mamma, nu ringa himmelrikets kloc-

korn, sade barnet. Mamma, nu gar

solen upp.
Och der strommado ett ofvervaldi-

gande ljus mot henne, barnet var borta,

och hon lyftes; det blef kallt kring

henue. Hon hot' upp sitt hufvud och

sag, att hon lag pa kyrkogarden, pa
sitt barns graf: men Gud hadeidrom-

inen blifvit ett stod for hennes fot, ett

ljus for hennes forstand, och hon bojde

sina knan och bad: nForlat mig, Herre

min Gud, att jag ville hindra en evig

sjal fran dess flygt, och att jag kunde

glonmia mina pligter rn,ot de lefvande

du har gaf mig!"
Och vid dessa ord var det, som om

hennes hjerta blifvit lattadt.

Da brot solen frara, en liten fogel

sjong ofver hennes hufvud, och kyrko-
klockorna ringde till ottesaug. Der

blef heligt rundtom henne, heligt som
i hennes hjerta; hon kande sin Gud,
kaude sina pligter, och langtansfullt

skyudade hon till heinmet. Hon bojde
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sig ofver mannen: hennes varma inner-

liga kyss vackte honom, de tatle hjer-

tats, innerlighetcns ord, och hon var

stark och mild, som hustruu kan vara

det: fran henne gick foitrostans kraft:

Guds vilja ar alltid det basta."

Och mannen fragade henne: Hvari-

fran ficlc du med ens denna styrka, detta

forfrostansfulla sinne."

Och hon kysste honom och kysste
sina barn : "Jag fick det fran Gud ge-

nom barnet i grafvenN

Humoristislit Allehanda.

8.

Rural-en.

1 borjau at' ar 1813, straxt efter

olyckan i Moskau, ville Napoleon sjelf

ofvertyga sig om sinnestamningen i Pa-

ris' forstader, hvarfore hau beslot att

sjelf strb'fva igenom dcra. Han ainna-

de borja runden med forstaden St. Aii-

toine.

En dag steg han saledes, endast at-

foljd af en adjutant, upp i en fiaker,

och lilt kora sig till Bastiijtorget. Har
lemnado han akdonet och styrde kosan

inat gatan Charonne. Anland till dess

slut stannade han ett ogonblick tor att

betrakta de med eri storre byggnad
sysselsatte murarne, da han bland des-

sa plotsligen varseblef en hvilken lik-

som forstenad. stannade framtor ho-

nom.

Kanner du igen inig? fragade kej-
sareri i kort ton muraren och narmade

sig honom.
- Ack! min kejsare . . . alltid . . .

alltid! stammade karlen i det han pa
militariskt satt forde handen till mos-
san.

-
Jag kanner'ocksa igen dig! foi't-

satte Napoleon Du heter Gregor
Boivin, var korporal vid andra gardes

regementet och tva ganger sarad. Pa
din ofvorstes forord blef du dekorerad
och arttagen vid invalidhotellet . . . hur
kan jag da i dag se dig bar?

Gregor stod ororlig som en statue

utan att saga ett ord.

Du har blifvit bortkord, ar det

icke sa? ... Na! hvad hade du 4a

gjort?
Samrna ororlighet, sainma tystnad

fran Gregors sida.

Du kommer inte ihag det mera!
. . . Na, da vill jag hjelpa upp ditt miu-

ne ... en dag da du begatt allehaiida

narraktigheter, behagade du ocksa pra-
ta .dunihet'.-r !

Ack! min kejsare afbriit Gre-

gor lifligt det var inga dumheter

som jag sade, ni vet det nog!
Huru! Har du icke likt en van-

sinnig menniska skrikit: 'lefve republi-

kenn, cfter att med nagra andra af in-

validhotellets odagor ha supit dig full . . .

Ditt namn Boivin (drick. vin) passar dig

mycket va'l !

Hvad, vill ni, min kejsare! jag
kom i hag att jag varit volontar ar

1793 . . . och efter att om qvallen ha

varit litet ankommen, ropade jag den

foljande morgonen . . .

"Lefve replubliken* ! . . . Sag mig
hvad var mcningen med din republik? . . .

Emellertid blef du bortkord for den der

opinionsyttringen och det skedde dig
ratt!

Det kan val vare mojligt, men

nog ar det i alia fall hardt, da man
iilskar sin kejsare sa hogt som jag gor
det och da man deitill har hustru och

barn som maste syalta ihjel bara for

att man en gang i lattsinnigheten ta-

git sig ett glas for mycket!
Dessa ord hade latit murarens rost

darra och Napoleon sjelf kande sig rord.

Jasa, du har barn, det var na-

gonting annat . . . hvarfor har du inte

latit meg veta.det fb'rut? . . .Hur gam-
malt iir det aldsta?

Jag har tva aldste . . . de aro

nemligon tvillingar och nasta ar kon-

sjkriptiousskyldige !

Det ar bra; hvad har du gjort
med ditt kors?

Mitt kors upprepade Gregor,
i det han raskt b'ppnade sin vast och

framtog ett smutsigt band hvarpa han
lade hogra handen - - mitt kors, det

ar franvarande i anseeude till en nod-

vandig lagning och fru Gregors ned-

komst, men hvad bandet betraffar sa

ar det har! . . Det iir detsamraa som
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min ofverste gif'vit mig . .
, jag medger

att det ar gammalt och en smula niitt

och att det hiigt skriker pa att blifva

ersatt af ett nytt ur boden, men man
kan icke allt hvad man vill!

Sedan kejsaren nagra ogonblick med

tydligt noje betraktat den gainle inva-

liden, tog ban ban femton louisdorer

ur adjutanters bors och gaf dem at

muraren.

So der bar du nagot att be-
tala den nodvandiga lagningen pa ditt

kors med, och tillika dricka p;nn skal

med nagra kamrater; men drick ic-

ke for myckct, hor da d^t, och skul-

le det sa komma p^ dig att du vill

skrika nagonting i-,^ ropa dca: rk-fve

Frankrike! de^ "stall du ofver allt

finna ett e,ifc och ingen skall ha na-

gonting att invanda deremotl . . . Kom
i
Vnorgon till Tuileriema och begar att

fa tala med vakthafvande adjutanten,
sa far dn bora vidare af m :

g! . . . men

ga rm din vag att icke de andra bli

uppmarksarnma och komma under fund

med hvem jag ar!

Foljande dagen erholl Gregor Boivin

ater ett tillstandsbref for att komma
in pa invalidbotellet ty ban hade ingen

pension och kejsaren ville ej alt en af

bans tappre soldater skulle do at' svalt,

derfore att ban en gang i ett gladt o-

gonblick pratat som ban sjelf kallade

det, rnagra dumbeter."

gifver man dessutom Ijumt sockervatten,
i hvilket ar blandadt gulan och hvitan

af ett agg till hvarje butelj sockervat-
ten. Da detfa medel anvandes, sager

uppgiften, fcirsvinner inom 2 till 3 da-

gar alia sjukdoiiiens symptomer och
barnet tillfrisknar hastigt.

Epigramme 1%

[ngen r^gei ntan undantag.
Af ofoisigtjghet pi balen efter valsen.

Fick Klaia sig en lnngsot iippa halseri.

Och en gang nar som lakarn granskat hade

Det onda tillstand cch iiieillidsamt ssde

Du l.ostar, stackars flicka tycker jflg

M*-d s!6rre svarigliet for IIVHTJC dag

nResyunerligt
1
' lion svarar, som Ni vet

Bor daglig ofning gifver fardigh^t.
lliuiiut d. y.

NatHrvef, sluzzer och notiscr,

18-

Ett medel mot strypsjnka (croup).

Foljande enkla medel mot dcnna far-

liga sjukdom ma liar omnamnas, da i-

synneihet pa landet lakarebjclp ej sa

latt star en stackars moder til! buds

sa fort, som den farligasjukdomen for-

drar. Detta medel ar offentliggjort <af

en fransk lakare Billard i Corbigny
(Ni^vre). Da man marker den flask-

artade slempinnan i svalget och da
bostan utvisar att barnet blifvit anfal-

let af sjukdomen, gifver man det hvarje
timme dag och natt, en matsked vatten,
i hvilket blandadt bvitan af ett a'ggpa;

bvarje dricksglas vatteo. Tilt dryck

Hinnesblad.

15.

Afnnden ar ett barn af sjelfviskheten orh aflad

i samma iigonblick, det den sistnamda ser hin-

der for Hiia syl'tcmals uppniende. Den pliip-

ska modern och henries svarfgula sou aio slis-

tad vid de samvctslosa dad. Fortal, svart o-

tacksainhet, till och med mord for dem vSI-

komna medel att tillfredsstSlla sin Sfillhet eller

sin l\stnad. De naglade vid korset, det

s orsta sedligi snillet i verlshistoiien som kom
for att saliggora menniskoslagtet.

Prisuppgiftcr.

Cliarad N:o 12

ttitt fiirta nfan s omalligt ar;

Med s det blott ett klander imiebsr.

Mitt andra s;olt. pi s ora stiickta vingar

Kig ledijit mellan sky och bo'l.ja svingar.

Och om mitt andra ar mitt helu, da

Ar dp.t ej podt for dig att raka p.
Men, lyckas du att det till hemniRt fora,

Du defined skall en fjenstat velciukipfn gora.

Cata 14.

Pa folk till mig sin tillflygt tflgcr.

Jag dem vid nasan siuipligi. drager.

Men iir <j nii?on skilin anda.

TvSrtom betaldt jag brukar fa.

Pris :

#n vacker gravyr,

Losningar emottages till d. 15 Jimi d. i.

STOCKHOLM. TRYCKT H08 J. & A. RIIS, 1860.
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Utkoiiimer miast 4 ganger i manadea. Prenumerattonspris fOr hela argangen 3 R:dr R:mt

eller 25 Ore i manaden.

Miu van Wolf.

Af Eugeue Sae.

1.

Fragmenter ur en obekcunts Journal.

(Ports, fr. fcreg. N:r.)

rFoivbraelser! . . . gor man sig fore-

braelser, da man gar att aga en flicka

sadan som. Pepa! Koni bara ihag, att

hon vantade mig, att hon aflagsnat sin

gamla guvernant . . . att hon var en-

sam . . . alldeles ensam . . . att jag

sag henue i tankarne liggande pa sin

roda divan med sin hvita morgonrock
och sitt svarta har, med skalfvande

barm ocli beslojade ogon ty fast

hon motstatt mig, alskade hon mig sa

mycket, som jag alskade henne. Nu
kan ni. begripa, min van, hvad lycksa-

ligbet jag dromde mig, da jag i.det-

samma tatt vid stranden tyckte mig
marka en karl, som samtn emot mig,
och letade sig vag kring de klippor,
som omgafvo inloppet,

*Snart tviflade jag ej mera, och jag

sag en naken, svartbrun karl,medkru-

sigt har, sora simmade allt ifrigare och

gjorde tecken at mig med handen.

"Jag minskade seglet. Han upphaun
mig och fragade pa engelska, om jag
var officer pa skonerten.

njag ar befalhafvare, svarade jag.

Da, kapten, behoiver jag ej simma
till ert fartyg, se har nagot endast for

er -- na lossade han fran sin hals en

liten blydosa, som han gaf mig med ena

handen, under det han med den andra

fattade tag i styret pa min joll, och
holl sig fast. Jag brot upp dosanmed

min stickert och laste ,..^Vet ni hv-\d ,

det var? . . .

Nej, min basta Wolf . . .

"En ny order fran amiralen att segla,

ej foljande morgonen utan i ogon-
blicket da jag fick brefvet. Min sko-

nerts snabbhet var kand, och han be-

fallte mig att genast begifva mig till

sig, att utfura fett varf af yttersta vigt:

jag hade, sade han, annu tid nog
att komma ur hamnen; men morgon-
dagen, men natten, men sjelfva qvallen,
men nasta timme kunde det kanske bli

mig omojligt; ty Fransmannen arnade

kryssa utanfor Porto Venere! . . . De
voro redan der kanhanda. Ocksst

hade amiralen, i fruktan for en sadan

handelse, skickat mig fran Especia sin

flaggskeppare, en palitlig karl. och be-

fallt honom lemna baten mellan klip-

porna utanfor inloppet och simma in

pa redden, om han kunde, pa det hans

farkost ej skulle vacka fienden, i fall

han redan borjat visa sig.

nOch denna fordoonda skeppare hade

nu lyckats att utratta sin amirals or-

der, och var der med handen pa styret
af min joll. och fastade pa mig sina

gra ogon och sade:

"Efter vi skola segla, kapten, sa var

god och tag mig med er. Amiralen har

befallt mig att aterkomjna om bord pa
er skonert, om jag slapp undan hajarna
och Fransoserna, och be or lyfta ankar

sa snart ni fatt denna dosa, som hangt

rasapde tungt pa min hals. Jag har

ej utan nvoda undsluppit Fransosema;

ty jag sag i sydvest en fregatt och en

brigg, och om vi ej inom en halftimma

aro* under segel, sa ar det for sent, kapten

For fanl och . . . Pepa? sade jag

till Wolf.
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3.

Slut pa berattelsen.

Men Pepa, Pepa? fragade jag an-

TIU en gang min van Wolf.

j>Yanta, svarade han. "Da jag nu

gor min bigt, sa maste jag saga er allt,

hvad som
'

for raig genom hufvudet i

detta djefvulskk ogonblick
-- och jag

vet icke hur det kommer till men

jag pamiuuer mig alia mina tankar, lik-

som det varit i gar. Det ar kan-

handa for det jag Ofta furiderar derpa

ser ni, tillade Wolf, efter ett ogon-

blicks dyster tystnad.
nDen forsta tanke, som foil mig in,

den som var grunden for alia de ofriga

den var att jag icke skulle segla

hvarefter jag tankte, att jag belt knapp-

handigt skulle bli fusilerad detkom

pa ett ut, emedan jag- pa morgonstun-
deu beslutit att fusilera mig sjelf om

Pepa endast velat gacka mig. Men

fragan yar nu ej derom den hand-

lade om den satans flaggskepparen fran

amiralen. Jag kande honom det

var ej tankbart att besticka den karln.

Ty om jag nekade att genast segla,

skulle han ga
i ombord pa mitt fartyg

tala om den order jag fatt, och da

Icunde det handa, nar mina officerare

erhollo underrattelse derom, att jag
med godo eller ondo blef tvungen att

segla . . . Men begriper ni hvad det or-

det segla "betydde for mig nu da

ni kanner Pepa . . .

Jag begriper det sa vaJ, sade jag till

min Wolf, att jag bara ar forargad 6f-

ver 'en sak . . . som jag viil kan saga
mellan oss - - och det ar, att skeppa-

ren, det kreaturet, icke blef uppslukad
af en haj tillade jag helt sakta . . .

Verkligen . . . svarade Wolf med en

besynnerlig ton. "Vid Gud, tankte

jag icke just som ni! Hvilken skada!

sade jag for mig sjelf, som ni ty

jag ponerar, att en haj' slukat denna

skeppare... Na val, da hade jag ej fatt

nagon order fran amiralen och jag
hade ej varit tvungen att segla forran

dagen c'erpa. Det ar sant, att jag da

blifvit blottstalld att stota pa fienden,
men jag hade ocksa fatt behalla min

uatt... en lycksalig natt! . . . och sa

seglat af i dagningen . . . den sista kys-
sen af Pepa ^ och kanhanda en hard
strid att be&ta en fortjusande, aro-

full strid, da jag var underlagsen, for-

star ni . . . nyss kommen ur Pepas ar-

mar -- en strid, hvari jag skulle vagat
lifvet med gladje ... en strid, som till-

lika med dejina lycksaliga natt antin-

gen forherrligat eller slutat mitt lif...

Det hade verkligen varit afundsvardt,
sade jag till Wolf, och utun den for-

domda skepparen . . .

Ja, se det ar knutenn, svarade Wolf
^men jag glonide saga er, att under

det ogonblick, som' var tillfyllest for

mig att gb'ra dessa tusen betraktelser

ofver Amiralens order, hade min joll,

som ej mera fordes af seglet, kommit
in i ett temligen starkt stromdrag, och

nalkades ett stalle, som var obeskrif-

ligt farligt genom en af dessa volkani-

ska hvirflar, som man sa ofta triiffar

pa i Medelhafvet . .' . och att 'jag vack-

tes ur min ofverlaggning af ett skrik

fran min skeppare som, utan att

tiinka pa nagonting foljt min bat, vid

hvilken han holl sig fast, och hastigt
blifvit fattad af hvirfveln och ryckt fran

rodret . . . Han drefs nu omkring midt

i.svalget, och ropade: kasta hit en ara,
annars drunknar jag! . . .

Jag kunde ej fa fram ett ord och

jag bleknade i det jag sag pa Wolf:
han var liknojd och kail.

Wolf fortfor, med eh rost endast na-

got mera lag:

njag bekanner, att om jag foljt min
forsta rorelse, skulle jag kastat min
batshake at karln, for att riidda hans lif.

Men den andra . . . Wolf! . . . ropade

jag, hvilken var er andra rorelse?

flMin andra rorelse", svarade Wolf
"var att ej gora ndgonting, utan

tvertom med noje se honom omkomma.
Ocksa forsvaun min skeppare, i det

han kallade raig
~- mordare. -- Han

hade ratt: ty hans lif var i minaha'n-
der och det hade varit sa liitt for

mig att radda. honom, som att spa'nna
till mitt balte . . .

, Jag sprang haftigt upp . . . men Wolf
qvarholl mig, och sade med ett bittert

leende :
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Jag sade er ju forut att jag var en

Hiding. Men ni, sora ar sa samvets-

grann, ransaka det innersta af er sjal ...

anda i botten . . . rulla upp ettafdessa

dolda veck, som den kalla menniskan

knappast vagar askada . . . salt er i min

fortviflade belagenhet i hela yrseln af

en galen karlek, at livilken -jag redan

velat uppoffra mitt lif kora ihag, att

jag aldrig kunde bli blottstiilld fOr na-

got ansvar, att en djup hemlighet . . .

djup som den afgrund, som uppslukat
min skeppare, dolde mitt brott . . . som
i sjelfva verket endast var ett forne-

kande af mensklighet: sag at er sjelf,

att slumpen endast gjort allt det der

att jag ej kiinde den karln: sag ock-

sa at er sjelf dessa ord, som kommit

inangen stark dygd pa fall ingen
lean fa veto, det ty ofta ar dygden

ej annat, an fruktan for skandal

sag andtligen at er sjelf allt det tro-

stande, jag kjinte saga at mig sjelf i

min olyckliga belagenhet.
- - Besinna

framfor allt, att jag iilskade med raseri

besinna hvad jag varit pa vagen att

forldra och hvad denna karlns dod kun-

de atergifva mig. . . en natt medPepa!
Och vaga sedan svarja vid er mor,

att ni ej handlat som jag" ropade Wolf
med en genomtrangande och kail blick,

som gick mig genom hjertat.

Jag har mod eller blygs att bekan-

na, det jag icke kunde finna ett ord

att svara.

Wolf, - som ej tycktes . marka min

tystnad, fortfor:

"Jag vill ej tala med er om den nat-

ten, jag tillbragte med Pepa det ar

nu tva ar sedan Pepa ar dod
och se, hur blotta minuet deraf kom-
mer mina pulsar att sla och mitt an-

sigte att blekna . . . ty jag kanner, att

jag annu bleknar.

rDagen derpa, som amiralen forut-

sett, kryssade Fransmanneu utanfor

Porto Yen ere.

"Jag kom i dagningen tillbaka till

min skonert, och jag maste annu be-

kanna, att jag var utan allt medlidan-
de for det fattiga folket, som skulle

stupa for min olydnad; ty om jag at-

lydt amiralens order, hade vi undvikit
en ganska mordande drabbning.

"Jag hade en fortrafflig besattning

jag lifvade annu mera dess mod och

och vi lupo ut ur hamnen, valberedda

pa att bli skjutna i sank, i synnerhet
var jag det - - som ni kan forestalla

er. Min skonert kilade som en fisk

och jag hade adertonpundiga slan-

gor vi upptackte en brigg och en

fregatt, briggen i lovart, fregatten i la.

"Briggen jagade oss och hann upp
oss Efter en blodig strid, hvarun-

der jag blef tva ganger sarad. b'f^ergaf
ban oss nastan redlos. Fregatten ma-
ste kryssa, for att hinna upp oss, den

oppnade elden och det hade, som jag
tror. varit forbi med oss. om ej ett

gynnande ode latit oss skjuta ner bans
stormast ... Vi fingo bara nagot af

tacklet sonderskjutet ingenting be-

tydligen skadadt. Nu blef det var

tur att jaga, och vi uppnadde ami-
ralen om aftonen.

Jag ha-de attatio man och fyra offi-

cerare fore affaren. Da jag kom till

amiralen, aterstod mig blott en kadett

och tjugutre matroser de ofriga voro

doda.

nAmiralen beromde mitt mod och
lofvade mig en hogre grad; men under
det ban fagnade sig ofver strideris ut-

gang, .kunde ban ej uHdevlata att be-

klaga forlusten af sin flaggskeppare, som
ban formodade vara uppaten afenhaj,
eller ha fatt kramp innan han hunnit

till mitt fartyg.

nHvilken skada, sade han, att den
raska mannen icke lyckats attmeddela
er mina order - - da skulle vi ej ha
forlorat sa mycket tappert folk . . . men

ocksa, tillade ban, efter ett litet besin-

nande skulle vi ej fatt lyckonska
er, kapten Wolf, till en sa arofull seger.

nTva manader derefter, belonade en

fregattchefs fullmakt min vackra hand-

ling, som ministern uttryckte sig i sitt

bref.n

nSe der min historia min van . . . dom

nu, om jag forstar hvad karl.ek vill sa-

ga sade Wolf med en sorgligthan-
full min; derefter tillade han: rMen
nu komma de ofriga kamraterna, jag
undrar just, hur langt de hunnit i de-

ras undersokninor?
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D<? glada sjalarne tankte ej mera

derpa. Man beslb't att ga i land,

och som jtfg i detsamma blef skild fran

"Wolf af en grupp, blef jag tvungen att

stiga i en skip, der ban ej var. Da

jag vid landningsstiillet ej traffade ho-

norn formodade 'jag, att ban stadnat

qvar ombord.

4.

Episod.

Morgonen derpa, medan jag annu

lag, lemnade mig min uppassarer en

billjett af foljande innehall:

Jag vdntar^ er pa vallen, midtemot
stormdstarnes palats; jag mdste nod-

vandigt traffa er, var derfor god och

infinn er.

Wolf.

Af hvem bar du fatt den bar? fra-

gade jag min nppassare. Af en en-

gelsk officer kapten! en lang,
vacker karl.n Godt, ga du forut

ombord.

Jag kladde mig genast ocb skyndade
mig till vallen. Min van Wolf var der

redan. Han var nagot blek men
ban log ocb .bans ansigte hade till ocb.

med ett uttryck af omhet, som jag icke

blifvit varse dagen forut.

Han kom emot mig och rackte mig
handen. Jag var saker, att ni skulle

komma, sade ban . . . sa mycket rak-

nade jag pa er artighet och pa verkan

af en sympati, som jagforr aldrigkant
for nagon, det bedyrar jag . . .

Jag skakade hjertligt bans band ocb

fragade, bvari jag kunde vara honom
till tjenst.

"Min basta van ernedan ni tilla-

ter mig att gifva er detta namn, sva-

rade ban, "jag maste be er tusen gan-

ger om ursakt, for det jag i gar tog

upp er tid, att beratta er en hogst obe-

baglig historia,"

Tro mig sade jag (och det var

sanrrt) jag tiiiikte min sjal ej 'mer der-

pa . . . det ar sakert, att maderan och

xeres-v^net g.jorde er litet romanesk,
min basta Wolf . . . Och ni ofverdref

litet. Tala ej mer derora ilnnu en

gang, jag bar glomt det.

Nej, allt gick till, som jag berattat

for er - och ni ar den enda" till-

lade ban,' i det ban fastade pa mig
sina stora, bla, melankoliska ogon
ni ar den enda, som kanner detta fa-

tala afventyr."

Och ni kan riikna pa min tystlaten-
Jiet. svarade jag falsk eller sann,
ar denna handelse for alltid forsankti

den djupaste glomska."

"Det gar icke an", infoll ban, ralltid

med samma lena och valljudande rost.n

"Ni vet att jag prevenerade er i

gar; harefter kan denna bemligbet en-

dast a'gas af er eller af mig for

begge ar det omojligt.-'

Ar detta ert allvar, min basta Wolf?
"Mitt rena allvar."

Det ar ett skamt.

"Nej, min van . . .>

Men det ar ju en galenskap . . .

Nej, det ar icke nagon galenskap:
ni innehar en hemligket, som, om den

blir bekant, kan gora mig kiind for

bvad jag ar En mordare" 'till-

lade Wolf .smartsamt och da jag

sjelf, for bvilken den ar af sadan vigt,

ej kunnat bevara den . . . skulle ni da

gora det, for hvilken den ar likgil-

tia?.. Detta tvifvel skulle vara for-o

fiirligt, saken maste afgoras, det kan

icke bli pa annat satt."

Det ar nagot starkt men <da ni

sa vill, Wolf r-

"Ja visst!" svarade ban, hvarpa ban

tryckte mina beggo bander med omhet r

och fortfor: var god och nftka mig ej

hvad jag begar, ni bringade mig i an-

nat fall till ett utbrott, som skulle tvin-

. ga er att gora mig till viljes; ni gor
det bellre af ett annat motif men
ni gor ju det, ar det icke sa?"

Ma ske, vi maste da skjuta bvar-

andra for pannan efter det behagat

er, att meddela hiig ert helfvetiska af-

ventyr . . . Jag samtycker dertill men
ni maste atminstone medgifva, att det

ar obchagligt . . .
-- sade jag med miss-

noje, utan att likval bli fullkomligt for-

argad.

.'Jag finner det ganska val; men det

kan icke hjelpas . . . forlat mig . . . ftiin

van", sade Wolf.
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Det gor jag icke; det ar nog att tor-

lata, om ni krossar huf'vudet pa mig . . .

ty pa det galenskapen skall vara full-

komlig, sa ar det val pa fern steg, och

pa lif och dod -- fonnodar jag?
Ja visst . . . svarade den fbrdomda

Wolf, med sin veka qviunorost.
Skola vi ha sekundanter? fragade

jag -

"Jag tar er granne till hoger i gar

middags", sade han.

I Ear n i vapeu . . . Wolf?

Ja, jag tar jnina pistoler saledes

ar det onodigt, att ni har med er

edra . . . i fall ni icke tviflar . . .?>

Kapten!... sade jag, denna gangen

ganska allvarsamt.

Forlat, min van; men var god och

sag at er sekundant, att det ar en lifs-

sak, som ej kan biliiggas.n

Jag maste val det, ropade jag . . .

och nar skall den skona duellen ga for

sig? . , . Min van Wolf, ni maste lik-

val medgifva, att vi aro sa galna, eller

rattare, sa barnsliga, som tva kadetter,
hvilka nyss konimit fran marin-skolan;

nar^om jag far fraga?

A, min Gud, om en timme ... lat

oss niotas vid ruinerna af det gamla
kastellet . . .

Ma ske ! vid ruinerna *af gamla ka-
stellet,

Er haud, sade Wolf.

Se har.

Ni ar val icke ond pa img?" fra-

gade han annu en gang.
Det ar jag visst, och ganska mycket

anda.

Han log, nickade vanligt at mig, och
vi atskildes.

Min vim Wolf.

Jag hade gatt ombord for att gora

upp mina affarer och skrifva nagra bref

jag trodde verkligen att jag dro'm-

de. En fregattchef af mina vanner

samtyckte med svarighet att bli miu

sekundant, da han fick veta villkoren for

denna mordande duell -^ fern steg, en

pistol laddad, den andra oladdad.

Det som isynnerhet gjorde mig for-

tviilad, var min vardige sekundants

skarpa forestiillningar mot hvad -ban

kallade min tjurskalliyhet. "Duhar
sokt affarn, sade han liksom en gang

pa Martinique. Du ar ocksa alltfor

retsam, min goda van . . . dot blir din

olycka . . . Det ar skada pa en sa ung
officer mod sa vackra fo'rhopr/ningar . .

,
och tutti quanti.

Jag sokte forgafves ofvertygahonom,
att jag icke var, den angripande
Han svarade: Man har sagt mig, att

kapten Wolf vanligtvis icke dricker an-

nat an vatten han ar fromsint och

af ett molankoliskt lynne. Hum i all

verlden vill du da ofvertala mig att tro,

att h^n varit drncken och forolampat

dig forst . . . det ar .omojligt.

Men hor da, i Herrans namn ! ropa-
de jag ...

rSkont, skontn, svarade den halsstar-

rige, sok ilfven gral med mig, for att

bevisa, att du icke ar gralaktig . . .

Detta kunde gora en galen, derfore

teg jag. Jag forseglade mina bref

gaf min uppassare nagra befallningar
-
begarde en skip, och styrde till det

gamla kastellet med min sekundant.

Da vi stego i land var Wolf der re-

dan fo'rut . . . han kom emot mig; han
var ej mera blek: hans kinder voro

fargade af en latt rodnad, hans har om-

sorgsfullt lockadt, hans ogon stralande

jag har sallan sett en sa utmarkt
vacker karl.

"Litet fortare, min langsammaherre,
sade han med en vanligt forebraende

ton ...

Det ar besynnerligt, att jag, som un-

der vagen sokt att gora allt i verlden,
for att till denna fb'rfarliga strid bli

stamd, som man sager, anda ick lyc-
kades deri. --

Jag ducllerado utan vrc-

de, utan hat, utan illska, utan nagon
orsak, och eudast for hederus skull;

ty jag kande W^olf sa mycket. att jag
var Ofvertygad. det han, i fall jag ne-

kat, skulle pa det grymmaste skymfat
mig, for att tvinga mig att slass.

Saledes valde jag hellre att gora det,

nastan utan att veta hvarfore -- utan

att vilja honom nagot ondt ty det

ar visst, att jag, oaktadt hans brott,

icke k'unde hata honom.



Ja, jag maste bekanna, attdennaun-
derbara varelse utofvade ett besynner-
ligt inflytande pa mig.

-- Hans sorgs-
na uppsyn, bans milda rost, bans lugn,
en ob.eskriflig sympati i tankesatt, som
utvecklat sig emellan oss, innan ban

gaf mig sitt olycksaliga fortroende

och sed:in, slutligen. en oandlig forkar-

lek bos mig till allt ovanligt allt

detta gjorde, att jag, i min forvaning
b'fver sa manga obegripliga saker, ej

ett ogonblick tankte pa doden, som kan-

ske snart skulle traffa mig.
nMiua herrar, sade min sekundant,

alla forestallningar aro saledes fb'rgaf-
ves . . .*

"Forgafves ! upprepade Wolf.
J veten, att en af er koinmer att

bega ett mord"
;
sade Wolfs sekundant.

Vi vet a detn upprepade Wolf.

"Goren er da fardiga, mina herrar,
och matte Gud forlata em, sade den

gamle kaptenen med allvarlig rost.

Wolfs sekundant matte ut fern steg.

, Min sekundant tog de pistoler, Wolf
medfort, och ville undersoka dem.

Jag satter mig allvarsamt deremot
- min herre ropade jag, i det jag

hindrade honora . . .

Wolf fattade min hand, tryckte den
hardt och sade: -

"Godt, kapten
-

nu bar jag allenast en bon attgoraer:
bar ni nog fortroende till min redlighet,
for att lata mig; valja anskont det

ar mina pistoler ?"

Innan vara sekundanter fingo tid att

hindra det, hade jag fattat ,pistolerna
och rackte dem at Wolf. 'Han tog en.

Jag tog den andra.

Mitt hjerta klappade forfarligt.
Ehuru Wolfs besynnerliga uppforande

kom mig pa den tanken, att hela den-

na duell kanske endast var ett narr-

aktigt in fall, ett ,elakt skamt, stallde

jag mig likval midtemot Wolf.

Jag glommer aldrjg i hela min lefnad

hans lugna,' glada. och jag kan nastan

saga, lyckliga utseende. Han forde

sina finger genom sitt vackra svarta

har, och jutade ett ogonblick sin panna
i sin band, liksom for att bedja; der-

efter. upplyfte ban ogonen till himmelen,
det var i hans blick ett omisskannligt

uttryck af tacksageJse . . . derefter sag

ban ned pa mig upplyfte pistolen
och sigtade.

Jag sigtade afven mynningarne
af de begge pistolerna rorde nastan
hvarandra.

"Aren j fardiga, mina herrar ?* ro-

pade sekundantema.
Ja . . .

Gud, forlat dem In sade pa en-

gelska den gamla tystlatna officern, i

det ban slog ihop handerna.

Begge skotten lossades pa en gang.

Jag var ett ogonblick forvirrad

af lagan och Wolfs skott och da

jag efter en sekunds forlopp sansade

mig, sag jag vara begge seknndanter
lutade ofver Wolf . . . som stodde sig

pa sin armboge . . .

Min Gud, min Gud! ni ville det

sjelf ! . . . ropade jag i fortviflan: ty den

olycklige var belt blodig. Ni vet att

det icke var min skull . . . Forlat, min
van ... forlat . . . forlat ...

"Jag ar den angripande, och jag ar

rattvist straffad. Jag forl&ter er min

dod", sade ban med svag rost ... Der-
efter bojde ban sig till mitt ora

Hans sista ord, som jag ensam horde,
voro dessa: ''Jag bade fb'resattmig
att do af er hand . . . tack! ... Pepa!

Derefter dog ban.

Min kula hade gatt igenom brostet

pa honom.
Nu begrep jag, hvarfore Wolf velat

valja pistol ...

Natnrvetenskapliga skizzer och

iiotiser.

19.

Mgot om maiH'u.

Det ar bekant att man anser m&-
nens ringfonniga berg for vulkankratrar.

Mot denna asigt invanda likval geolo-

gerne att vulkankratrarne pa den sa

betydligt storre jorden ej i minsta man
kunna mafa sig med manens, bvarken
hvad betra'flar deras . storlek, deras top-

pars spetsighet eller deras branta sidor.

Den skofctske astronomen L. Piatyi
Smith har vid ett foredrag infor Astro-
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nomic. Societ. i London d. 22 Mars

forl. ar forsokt att vederla'gga dessa

inkast. Han omnamncle dcrvicl isyn-

nerlict Piken pa Teneriffa, hyilken ar

.11,408 fot hog och star a, midlen af

en vid krater, som hojt-r sig 8,900 fot;

detta berg skulle, enligt Piazzi Smiths

Ssigt, hafva den storsta likhet med ett

ringberg pa manen. Han eager vidare

att vara a'nnu verksannna vulkaner,

elier alminstone de som bestamdt ey-
nas hafva varit det, harrora fran jem-
iorelsevis ganska unga perioder afjor-
dens alder ocb derfore aro .sma, erne-

dan" de utgora obetydliga verk af den

redan aftagande vulkaniska verksam-

heten i jordens inre. De i den vulka-

niska kraftens tidigare perioder bil-

dade jordvulkaner aro enligt hans asigt

icke for oss markbara, emedan de flera

ganger befunnit sig under hafsytan,
der de blifvit betackta af ett lager af

stenar iusentals fot tjockt, sa att de

aro oigenkanneliga. Detla kunde icke

ske med vulkanerna i manen, hvilken

som bekant ar, saknar vajtten pa sin

at jorden vanda sida.

Var kannedom om manytans form

bar kanske gjort ett viisentligt steg
frum at genom fotografiens tillhjelp. Man
bar sedan kort tid tagit fotografier af

manen medelst dess eget Ijus, och till

och med fram haft stereoskopiska glas-
bilder. For nagra dagar sedan sag

jag en stereoskopisk manbild, som

gjorde pa mig ett ofverraskande intryck.
Den framstallde manen sasom ettfull-

komligt rundt klot (en egenhet hos

stereoskopbilder) med noggrann afbild-

ning af dess yta. Denna afviker mycket
fran de hittills tecknade mankartorna.

Som manen under bildens upptagande

pa glasskifvan, icke star stilla, s.a ma-
ste den fotografiska apparaten afven

rora sig, hvilket gor e^ safskild inratt-

ning dertill nudvandig. Om denna ap-

parat ofverensslammer med manen s

gang och om man firmer ett mycket
hastigt mottagligt medel till manbil-
dens fastande, s:i skall kanske hadan-
efter onskvavda upplysniugar om ma-
nens yta vinnas, medelst att genom
mikroskop betrakta de smd manfoto-

grafierna. Den omnamnde stereosko-

piska manbilden (som jag erholl ifrau

Antonio Sala i Leipzig) sags forstorad

till ungefar tre tusen i diameter. Gan-
ska rnarkvardiga voro pa denna bild,

(som manens eget Ijus hade tecknat)
de fran en skenbar polpunkt afgaende
meridianiska oregelbundna strirnmorna,
hvilka gifva manen ndgon likhet med
en liten strimmig melon.

Hnmoristislit Alleliaiida,

att fortjcna pengar.

Den beromde impressarion Barnunr

holl nyligen i London i S:t James sa-

len en forelasning ofver konsten att

forskaffa sig pengar.
Den stora salen var sa ofverfylld

med mennisker som om hela Picadilly

behofde flytta till Kalifornien.eller Fra-

serflodcn. Som man val kan forsta, fore-

drog Barnum endast ett samelsurium

af uttuggade reglor och rad, da oeb

da kryddadt af nagon gammal, men
val anbragt v

anekdot. ^

Det som lockat en sa talrik och isyn-
nerhet sa utvald publik, som Mr. Bar-

num hade att frojda sig at, till S:t Ja-

. mes, var belt eukelt nyfikenheten att

se den man som amerikariarne sjelfva
kalla deras rnest genialiske humbug.
Barnum ar en medeliilders man, med

sluga ogon, vanligt ansigtsuttryck och
en la'tt yankeaccent.

Mycket originell blef Barnum da ban
vid forelasningens slut ville definiera*

nhumbugeiv och forklara den hederlig.
"Da den beromde Londoner fabnkan-

ten sade ban pa Egyptens pyra-
mider lat mala qrden: Forisok War-
rens blanksmorja Strand et. 30 visste

ban -att hela Europa skulle genljuda
af vrede ofver den vandal, som kun-
nat anbringa sadana ord pa ett sadant

stalle, men lika langt som ryktet om
hans vandalism sprecl sig, utbredde

sig afven ryktet om hans blanksmorja.

Framgangen rattfardigade hans forvan-

tan, ty Warren blef rik. Strni, mina

berrar, den storsta puff kan icke i lang-
den bibehalla en sak pa modet, men
en verkligt god och vardefull artikel
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kan icke blifva nr.g utpuffad. jag'har
sjtlf la'nge ansetts for jordens mark-

viirdigaste humbug (ihallande skratt)

jag omlalar delta utan ett grand tgo-
isti.sk iubilclniiig. Mitt namu hartrangt.
till den civiiistrade veridens mest af-

lagsna gransor. Man bar citerat mig
soin verldsalllets erkehumbi:g" och satt

mig i fiirbiudelse Died dvergar. jaltar.

psterla'ndska palais, flygande eleplum-
ter, ullhariga hastar m. m. dylikt, kort-

ligen, jag bar alltid blifvit namnd pa
sanima .gang som alia mojliga natur-
1111 der, cridast fran den store sjoormen
bar jag bittills varit befriad,. men jag
fur nog innan jag dor ^agot att skaffa

med den ocksa. (skratt) Men just der-

fore bar jag gj ol t ]jcka att jag alltid

bjudit den vcTdade publiken pa. nagon-
ting gedigej, at iikta varde (ihallande

skrattsalfror}.
Till slut forkunnade Mr. Barnum att

hvar ocb en af de narvarande vid ut-

gangen skulle erhalla en bla lapp pa
hvilken de inom nagra dagar d sam-
ma stiille gratis *skiille fa se den be-

romda "bafsqviunan."

Anekdoter,

Hvar var du i gar Pat? frugade en

gammal, till Amerika inflyttad irlanda-

re, sin forboppningsfulle son, hvilkcn

hade den lyckan att vara fodd pa Ame-
rikansk jord. Jag var ute ocb pro-
menerade med nagra af'infodingarne,
mina landsman -- Se bar skall du fa

for dig ocb dina landsi;in svarade fa-

dren och lat orden atloljas af en band-

griplig demonstration. -- Jagbryrmig
inte om orfilarne stammade gossen da
ban ater kom tillsammans med sina

kamratfer, men att fa stryk utaf en 'af

de fordomde utlanningarne Tetar mig!

Vid begrafningarne i London ar^bruk-

ligt att engagera menniskor som gra-
tande atfolja liket. En skornakare, hvil-

ken iifven bade detta yrke, bad en

morgon en af sina vanner, i sitt stalle

tjenstgora vid bankiren Bt* begrafning
tillaggande: I dag kan jag omojligt

grata, ty jag forlorade hustrun min i,natbr

llvad at er man till middageh? fra-

gade lakaren hustrun till en sjuk ved-

buggare. Oxkott var svaret.

Med aptitV Nej med pepparrot.

Epigraiuiiier.
Hvarfor alskande tala sa litet.

Pal.

Hvi sitta Karl August och Malla
sa tysta i bortskymt vra?

Per.
Hvaraudra pa liippen de falla

bur kunria de tala da?

llunius d. y.

Miuitesblad.

16.
Det glnila. Greklands liistoria fiirblifver for

alia folk den larorikaste. Har bodde det inest

bildade, kraftigaste folk. I spetsen Jor detsam-
ma stodo de" storsta statsman. de skarpsinniga-
ste tankare, de snillrikaste talare, de. beromda-
ste historieskrifvare. Me;i det mest Mldade fol-

ket var dft Gtacksammaste. Allt hvad hjelte-
sinne eller sjalsstorhet sokt radda eller nppratt-
lialla. det blef nedrifvet utaf afunden. Till slut

vagade talangfiii icke att visa sig. Icke uti na-

gon stat fcirtierfvade demagogerna mrr an uti

A then. Hvad skulle icke grekiska folkethafva

kunr.at b]i for alia folk, om det i'orblifvit enigt
och dermi'd gjort lystna tyranners anslag oskad-

Hga.

Prisuppgifter.

Cbafatl N-.o 13.

Ett kort, men vigtigt o;-il mitt forsta ar.

Som frojd och aiigslau stundom alstra plar.
Da alskarn det af al^karirman lior,

Ilan utaf gladje hog a krumsprang gor.
Men ofta, nar fi'an liiranis mun det gar,
Den stackars gossen 'som en lifdomd star.

Heldst om det ordet foljes af en geste
Ock af ett redskap, som han kanner bast.

Emollan berg mitt andra vara plar
Och GrekJands hafd oss deroin inyckct lar.

I flckan du det ocksa bara kan:
Att resa utan det gar icke an.

Milt held ar ett litet koustigt ting
- Som leder seglami kring jordens ring.

fiaia N:o 13-

Der kommrner det nagon sa glad och sa nojd,
Och klockorna ringa sa skunt till hans ara:

Hvad brSderna spara och hvad de umbara
Forstor han sa gerna med gamman och frCjd.
For arbetarn iir han en oskattbar gafva,
Men pastorn i fred ej for honom far sofva.

Pris: En vacker gravyr.
LOsnlngar cmottngas till den 15 Juni d. a.

STOCKHOLM HOS J. & A. RIIS, 18W.
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Fortalet.

af A. M. Fahlcrants.

Jo, kara fru, det bar allt sin riktig-

het, skrek madam Plomgren, under det

hon med haftighet instortade hos fru

Knopp det bar allt sin riktighet.
Mamselln sitter der kontant med en li-

ten pojke pa kna'et, och ser glad och

fornojd ut, alldeles som det skulle sa

vara. Tvy tooken skamdal!
Madam Plomgren var en af det slags

madamer, pa bvilka det i smastader,
och ty va'rr afven annorstades. vanli-

gen finns rik Guds va'lsignelse, som
man pla'r uttrycka sig, ehuru uttrycket

verkligen later som en ha'delse. Ma-
damer, som atagit sig det modosamma
men tillfredsstallande bestyret, att, for

en obetydlig vedergallning af en tar

branvin bar och en kopp kaffe der, at

vissa fruar, som for bibehallandeaf sin

vardighet hindras att sjelfva vara till-

rSckligt verksamma, forskaffa nodiga
underrattelser om hvad som tilldrar sig,
och hvilka madamer naturligtvis, det

vill saga enligt deras egen natur, syn-

nerligen con amore skota sitt kail, nar

de fa nagot skandalost att beratta.

Ocb madam Plomgren var allmant ka'nd

och varderad for sin utmarkta talang
att tyda och forbattra.

Men vi lata benne ett ogonblick
hemta sig innan hon fortsa'tter sin be-

ra'ttelse, och vanda oss emedlertid till

en annan sida.

Fru Ros, enka efter en fattig kom-
minister pa landet, hade efter sin mans
dod flyttat in till den lilla staden, for

att genom sin fgen arbetsamhet. och

fornamligast genom sin dotltrs utma'rk-

ta skicklighet i finare Bomnader, ha
mera utsigt for mojligheten att kuima

nSdtorftigt forsorja sig och henne. Hon
maste lefva ratt knappt i borjan, den
stackars fru Ros, och manga ganger
va'nda och omvSnda de fataliga styf-

rarna, for att forma dem att racka till

det aldranodvandigaste. Snart blef

dock Helenas skicklighet ka'nd, och
hon i samma man anlitad. Snart fanns

det ingen borgarfru, som ej atminsto-

ne skulle ha en krage eller nagot dy-
likt af hennes arbeten, och ingen brud
af nagot anseende kunde tra'da i brud-

stolen, med hopp om ett lyckligt Sk-

tenskap, utan att vara prydd af Hele-

nas sna'lla bander.

Helena arbetade for det billigaste

pris, det vill saga for ett ytterst lagtj
huruvida det kan kallas billigt, ar en
annan fraga. Hvem vet ej, hur de
stackars fruntimrens tragnaste arbete

belonas! Det tycks vara jemt opp ut-

raknadt sasom : om den der menniskan
rent af svalter ihjal, sa far jag ej min

granlat fardig, och det vore anda ska-

da. Men Helena arbetade ytters flitigt,

och behofde sa litet, och sa lyckades
det att smaningom komma i en niigot
battre ekonomisk bela'genhet, och He-
lena var sa glad att se sin mors a'ngs-

liga bekymmer i nagon man lattas.

Umga'nges-va'nner hade de nastan inga,
blott ett par hyggliga flickor hade He-
lena gjort bekantskap med. Gumman
onskade sa gerna att hennes unga dot-

ter skulle ha nagon jemnarig att mun-'
tra sig med under sitt tra'gna arbete;

sjelf behofde hon ej nagot annat sall-

skap an henne. Och Helena var e&

nojd med sin lott, och blomstrade som
en verklig ros.

En person till hade dock fattintrade

i huset, och hvar gang ban kom, blom-
strade rosen annu friskare. Det var

en ung hygglighandlande} KudolfLid-
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man. Han hade borjat med att genom
fonstref betrakta den vackra flickan,
hnr hon bittida oeh sent salt vid sitt

arbete, syntes aldrig trott, sag alllid

vanlig och glad at. Snart kom la'ng-
tafc att na'rmare lara kanua hcnne, och
det var val ej omojligt; ban behiifde

ju blott anma'la sig lor att gora nagra
bestallningar, och det gjorde han. Han
var sa fullkomligt niijd med det forsta

arbetet,' alt .snart nya reqvifeitioner kom-
mo. Han prutade ej, och beromde
.mod sadan fin bet flickans arbete, att

baa snart blef modrens gunstling. Han
hade emedlertid blifvit allt mej fortjust
af flickans alskvardighet och glada

ranlighet. Men snart borjade gumman
iTiissta'nka, att nagou annan af'sigt lag
under de ta'ta besoken. Det vore lik-

vai ej ra'tt att kalla det misstanke, det

var tvartom en ganska glad tanke.

Hon hade ingen anledning att tro Ru-
dolf om andra an hederliga afsigter,
och hon kuo.de ej dolja for sig sjelf,

att det vore ett ganska onskvardt parti
for hennes fattiga, a'lskade dotter. Det

drojde ocksa ej lange innan Lidmau

formligen begarde Helenas hand, och
efter ej lang betanketid erholl han ett

ranligt ja.

Var det karick a Helenas sida? Jag
vet ej om jag vagar nyttja denna be-

namniug. Visst ar det, att hou holl

ra'tt mycket af och varderade Rudolf,
i annat fall skulle hon visst aldrig haf-

va samtyckt; men kauske bar man (j

rattighet att kalla det ka'rlek, da nagot,
om an sa lilet, bi-intresse ingar i ka'ns-

lan. Och nekas kari det ej, att tan-

ken pa ett eget hern, pa utsigten att

ej bli oCverlemnad till nod och ela'n-

de, sedan handen trottnat och ogonen
blifvit forstorda genorn for traget ar-

bete, afven til! en liten del ingick deri,

och att boppet, att kunua bt-reda sin

mur en glad och sorgfri alderdom, ha-
de annu storre del i den gladje hon
ka'nde, vid tanken jia en forening med
Rudolf.

Forlofningen blef ej formligen ekla-

terad det fanns sa .fa personer som
den kunde narmare inti-essera men
den bolls likva'l ej hemlig, och sa in-

trSffade ganska naturligt. att Rudolf
felef en daglig gast i buset. Jag 'hop-

pas att ingen af mina la'sare ar nog
strung att klandra Helena for det, isyn-
nerhet som hennes mor alltid var na'r-

varande. Om en och annan matrOna
i den lilla staden fann det mindre pas-
sande, sii kom deras omdome ej en
gang for de tre intresserade personer-
nas oron, och de njoto saledes utan

forargelse sin still a lycka.
Helena hade hela vintren igenom ar-

betat med aiinu mera gla'dtighet an

forr, men, om mojligt var, afven med
annu mera flit Troligen var det eu

foljd af den Ofverdrifna anstrangnin-
gen, da Lidman emat varen med be-

kyir.mer tyckte sig marka. att rosorna

pa hennes kinder borjat blekna. For-

gafves forsakrade Helena att hon vore

fullkomiigt frisk, bans ornnia oro ville

ej lata ofvertyga sig att hon ej vore

sjuk, eller atminstoue pa, vagen att

bli det. Han yrkade derfore eritraget,
att Helena vid den borjande sommaren
skulje ioretaga en brunnsresa. Sa snart

ta nken blef viiekt pa mojligheten af

nagon fara for hennes aiskade dotter,
blef modern lika ofvertygad om nod-

vandighcteu af en sadan resa, men en.

brunusresa kunde ej aflopa utan betyd-
liga kostnader. Den svarigheteu Mef
likva'l snart afhjelpt, da Lidman lor-

belioll sig, att de matte ofverlernna

den ornsorgcn at honom. och i det for-

ballande, bvari de stodo till hvarandra
oc!i da det var fraga om hennes dot-

ters helsa, trodde gumman sig ej biira

tveka att tacksamt antaga tillbudei.

Resau blef saledes beslutad oeh fore-

tagen.

Antingen att sjelfva brunnskuien

verkligen var nodviindig for Helena,
eller att nagra veekors ledighet t'rau

det tragna arbetet. (jch vistandet i den

fria, glada naturen verkade valgorande

pa henne, visst ar det att hon aterkom
fran sin brunnsresa iinnu mer blom-
strande an fordom. Med fordubblad

munterhet satte hon sig alcr till sitt

arbete. Hennes brollop var ulsatt till

hostcn. hon skulle nu fa borja attar-

beta pa sin cgen utstyrsel, och det var

val anda det aldraroligaste.

Sa satt Helena en dag, muntert sjun-

gande vid sitt arbete, da ett bref, adres-

seradt till henne, aflenmades. Helena



oppnade det och sag glad pa under-

skviften, men det var ett ovanligt langt

bref, och ovanligt innehallsrikt matte

det afven ha varit, det kunde man
domma af de sinnesrorelser, som af-

speglade sig pa flickans ansigte under

lasningen. Det var forst forvaning, sedan

en besynnerlig, nastan glad oro. Lid-

man, som satt bredvid henne och gan-
ska val sag hennes rorelse, fiagade
om ban skulje fa del af brefvets inne-

hall, eller atminstone ifran hvem det

vore, men erholl till svar ett bestamdt,
ehuru vanligt nej. Men sin mor tog

Helena afsides, meddelade henne href-

vet, och- talade ifrigt, ocb, som det

tycktes, bedjande, med henne. Gum-
man skakade flera ganger pa hufvude- ,

med ett uttryck af forvaning och na-

stan niissnoje, men nickade slutligen

vSnligt bif'allande. Mot Lidmau var

gumman lika stum, men Helena lof-

vade att han snart skulle fa veta hela

he'mlighcten och smekte honom dervid

sa hjertligt, att han andtligen skildes

ifran henne utan missnoje ofver hen-

nes forbehallsarnhet. Helena satte sig

genast att skrifva svar pa det mark-

vardiga hrefvet, och afsande det med
samma bud.

Nu f<)ljde nagra besynnerliga dagar
for Helena. Hon kunde nastan ej met
som forr sitta stilla vid sitt arbete, el-

Icr i allmanhet halla sig siilla. Med
korta mellaustunder sprang hon upp,
och tittade ut, langs at gatan, och satte

sig ater miesnojd, na'r hon ej upptackt
hvad hon tyckies vanta. J\Jed sin mor
hade hon manga hemliga saintal, hem-

liga till och med for Rijdolf.

Andtligen, en vacker dag, anlande

ett bud, som medforde en den aldra-

karaste sota lilla gosse, sakert blott

nagra veckor gammal. Det var visst

han, som var den viintande, till och
med efterlSngtade. Helena sprang f'ram

och tog den lilla gossen sa gladt i

sina armar, smekte honom och betrak-

tade honom sa noga; det var som om
hon velat atertinna nagra bekanta drag.

Troligen ville det ej ratt val lyckas,

ty hon skakade pa hufvudet, litet obe-
l,ten. Na na, om ej en lyckliginbill-

ningskraft hjelper till, torde det val i

allmanhet ej vara su liitt, attigenkiin-

na foraldra-dragen hos ett. blott nagra
fa veckor gammalt barn. Men det

gjorde ingenting. Helena visste nog
a'nda hvad hon visste, och goseen blef

henne lika kar.

Nar Rudolf vid sitt nasta besok fann

Helena sittande med ett litet barn pa
knaet. kan det ej nekas att han blef

litet forvanad. Att det bade samman-

hang med det hemlighetsfulla brefvet,

sa mycket fick han veta, men ej hvar-

ifran gossen kommit, eller hvem han

tillhorde, blott det fornyade loftet, att

han ratt snart, kanske redan om nagra

dagar, kanske forst om nagra veckor,

skulle fa veta alltsammans. Och der-

ined lat han sig noja.

Men de aktningsvarda fruarna, hvil-

ka ansago sig ha fait uppdrag att vaka

ofver sedcrna i staden. hade naturligt-

vis ej rattighet att ta saken lika lugnt.

Sjelfva hiindelsen kunde ej bli nagon
hemlighet, isynnerhet som hvarken mor
eller dotter bemodade sig att halla den

hemlig, men som sa fa personer um-

gingos hos fru Ros, forhlef den dock

till en borjan omgifven af ett vist dun-

kel. En hade hort af den och den,

att ett barn verkligen inkommit i hnset,

och den hade hort det af en annan,

och sa vidare, sa att fru Kriopp fatt

iinderrattelsen kanske forst ur sjette

eller sjunde hand, oeh pa kopet med
det forargligt forsigtiga tillagget af den

sista: Det sags sa!

Fru Ivnopp var likval ej den som

ansiig sig tillstandigt att lefva i oviss-

het om en sadan sak. Hon afsande

derfore sin fortrogna, madam Plom-

gren, och det var vid aterkomsten fran

(ienna beskickning, som vi sago dem
tillsammans vid burjan af berattelsen.

Madamen hade verkligen, som hon be-

vattade. funnit Helena sittande med den

lilla gossen pa knaet, och smekande
honom sa hjerUigi, att man nog kun-

nat anse det for moders-ka'rlek. Lik-

val stod den glada oskulden satydligt
skrifven i hennes ansigte, men se, sa-

dan slags skrift knnde madam Plom-

gren ej lasa.

Men madam Plomgren har visst ej

behoft sa har lang tid for att hemta

sig; gumman brukar minsann inte f8r-

tOfva sig, niir hon ar stadd i en sain-



116

tressant tjenstgoring. Vi lata henne

saledes fortsatta. Fru Knopp satte sig

beqvamt i sin landstol, for att med

lugn kunna afhora berattelsen, och

madamen fortfor:

Jo, ser ka'ra frun, jaggjordemig
arende, som frun bad mig. Nar jag
kommer in, sa sitter mamselln kontant

som jag sSger med ungen pa, knaet.

Herre Gud, tocket litet vackert barn,

sa' jag.

Ar det ett vackert barn? infoll

fru Knopp.
Gud valsigna barnungen, ka'ra

fru, ban a'r som folket ar mest, men

jag skulle nagot saga, for att komma
till tals. Herre Gud tocket litet

vackert barn, sa' jag, hvems a'r den

lilla sota gossen, sa' jag.
Ja se det far* madam inte veta,

sa' hon.

Men te si pa menniskan, hur

frackt hon log! Just som hon ville sa-

ga: ni matte val forsta att det ar min.

Det var riktigt en styggelse te si pa.
Och modren, kara fru, aldrig en bit

ba'ttre. Der gick hon sa fornojd, som
allt skulle ha statt ratt till, och klap-

pade ungen med, och sag sa vanligt

pa den der slynan, alldeles som det

skulle ha varit en hederlig flicka. Jo

jo, kara fru. jag tankte nagot jag om
den der brunnsresan, som ingen men-
niska hade hort talas om forut att

mamselln var det minsta sjuk. De lar

val inte ha haft rad att gora en tocken

resa for ro skull.

Ja ja, suckade fru Knopp, det

skulle sa ga. Den der Lidman har ju
ofver ar och dag sprungit der, dag ut

och dag in; ar det skickligt det? Lat
vara att de tanka gifta sig, det ar

godt och val, om det blir nagot af,

men en hederlig fastman gar till sin

fastmo hvarannan eller hvar tredje

sondag, sitter anstandigt hos henne en

timma eller tva, eller bjuder henne ut

i det grona, i sallskap med hennes

mor, och ofriga anhoriga pa hans och
hennes sida, om de ha nagra. Hvart

skulle det har ta v&gen? Hvar men-
niska skulle ha sagt forut, att det skulle

gd som det gatt.

Ack, kara fru! utbrast madam
Plomgren, med en deltagande suck, om

det stod sd till! men det a'r val mycket
varre an frun tror. Pojken har inte

ett drag af den beskedlige herr Lid-

man, det a'r nog nagon annan.

Na slog fru Knopp handerna till-

sammans af billig fasa. Ar gossen lik

modren da? fragade hon, sedan hon
litet hem tat sig.

- Som ett bar, kara fru. Om jag
mott ungen midt pa gatan, sa skulle

jag ha slagit rnej i backen pa, att

det var hennes.

- Ja det ar ju forskrackligt att en.

sadan pestsmitta ska smyga sig in i

var goda stad, der vi, Gudi lof! ej va-
rit vana vid annat an rena seder.

Ja, ma saga det, kara fru, inte

annat an rena seder, och det a'r vac-
kert sa. Och det ha vi att tacka kara
frun for, och nagra andra hederliga
fruar, som aldrig talt nagot besmittadt.

Men at det der herrskapet skadar det

inte; det vore ratt om det kunde qva-
sa deras hogmod litet. Men det got
det inte, de ha ingen skam i 'sig; sa't-

ter inte bade modren och dottren na'-

san lika hogt?
Na, hogmod kan man just inte

skylla dem for, och inte vet jag hvad
de skulle hogniodas ofver heller. Jag
tror ingen kan saga att jag Sr hogmo-
dig, jag en gang.

(Fru Kriopps man hade varit rad-

man i den lilla staden, och en radman
var. enligt hennes ofvertygelse, det

yppersta, som Gud och samha'llet fram-

bringat, en vida nodvandigare och me-
ra valsignelserik Guds gafva, a'n dag-
ligt brod, ty, sade hon som jag

tycker ganska konseqvent ba'ttre

vara brodlos an radios).

Na, skrek madam Plomgren, det

var val en forbannadt ann' sak med
kara frun, som har vett. Frun har

visst aldrig varit hogmodig, det ma
jag veta, Gud valsigna kara frun s&

visst! Men der bor mycket hogmod
innanfore, lita pa mina ord. fast ingen
kan marka det, det ar just knepet det.

(Saken var den, att det aldrig lyckats
madam Plomgren att innastla sig i

huset).

Fadren, salig komministern, skulle

likva'l ha varit en hederlig man, har

jag hort sagas, fortfor fru Knopp. Och
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nu ba'r bans vanartiga dotter sig sa

&t, att hennes hederliga far af sorg
tnaste va'nda sig i grafven.

Ja, ka'ra fru, vander han sig in-

te nu, sa ma jag riktigt saga att han

a'r inte stort battre sjelf. Jag kanjust
undra hvad den beskedliga mamsell

Emelie, Gud valsigna henne! hvad hon
skall saga, nar bon far bora en tocken

historia; hon som trodde den der He-
lena sa va'l. Fast hon kunde inte an-

nat a'n tro alia menniskor va'l hon, for

hon var sa iunerligt sot sjelf.

Ja, jag var just aldrig riktigt

nojd med att min dotter helsade sa

ofta p& den der menniskan, och be-

romde henne sa mycket. Fast man
da inte visste nagot riktigt ondt med
henne, men inte var det va'l a'nda pas-
sande sallskap for min dotter.

Matte det, ka'ra fru, det var va'l

en forfaslig skillnad det. Den der rnen-

niskan matte tacka sin Gud, om hon
fick vara piga at mamsell Emil^e.

Nd n&, sa god piga som den der

torde va'l min dotter kunna fa en gang.
Att vara guvernantska for tva sma

froknar, som Emilie varit med all he-

der nu i tva dr. det torde va'l vara na-

got annat det, an att sitta och sy lin-

neso'm. Men si, om det skall bli na-

got stort, sa ska man ocksa ha rad

att ge sina barn edukation, och det

har, Gud ske lof, aldrig fattats for

Emilie. Min salig man, salig radman,
sag aldrig pa styfvern, nar det kom
an pa att hon skulle fa lara nagon-
ting. Det kostade vackert, men sa

hade man ocksa gla'dje for sina pengar.
Med sin fransyska skulle hon kanske
ha fatt mangen prest att skammas

pa riktig fransyska sa som di talar

utomlands. Och orgnisten, som la'rde

henne spela, sa sjelf, att hon gick of-

ver honom i de hogre tonerna pa kla-

veret. Och nar en flicka har fatt en
sddan underbyggnad, da kan man at-

minstone vara saker pa, att hon inte

gor nagra sadana der snedsprang. Men
sa mycket skall jag atminstone rada, att

min dotter aldrig mer skall ha n&got
umgange med en sa forkastad varelse.

Hon skall fa veta all ting till punkt
och pricka.

(Forts.)

Ofvcrsi^t af Nordpolsexpeditio-
uerna sedan 1845,

saint kapten F. B. UI'CHntocks berat-

telse om upplaokten af de af honom
fiiiina Frauklinska papperen. *)

Sedan engelska regeringen, i foljd af

en uppmaning fran kgl. vetenskaps-
akademien i London, beslutat. att, till

upptackande af nordvestpassagen, af-

sanda en ny expedition, lat den'ibor-

jan af ar 1845 i Woolwich utrusta de

begge skeppen "Erebusn och Terror.
Det forstnamnda fartyget kommende-
rades af kapt. Sir John Franklin, det

sistnamnda af kapt. F. R. M'Crozier.

Begge fartygen forandrades till skruf-

skepp och forseddes med angmachiner
om 20 hastars kraft. Bogserade af

angskeppet nRattlern och attoljda af

transportskeppet "Baretta juniors, lojtn.

Griffith, gingo fartygen den 19 Maj
1845 till sjos fran Greenhith. Den
26 Maj lemnades de af bogserfartyget
och uppnadde den 4 Juli Walfisk-
oarne i Baffmsbay. Sedan "Baretta

junior" aflemnat sin laddning, atervan-

de detta fartyg till England, medfo-
rande depecher till amiralitetet och

bref fran manskapet till anforvandter

och vanner. I alia dessa bref uttala-

des forhoppningen om andamalets vin-

nande. "Erebus" och Terror med-
forde lifsmedel for tre ar. Efter sir

John Franklins utrakning skulle de
kunnat racka i fyra ar, om inga ofor-

utsedda missoden intraffade.

Skeppen seglade utmed ostra sidan

af Baffins Bay och blefvo den 26 Juli

1845 i Melville Bay, Lancastersound,

prejade af kapten Dannett, skeppet
"Prince of Wales". Commodor Fitz-

james och sex officerare voro da om-
bord. Sedan denna tid hordes ingen-

ting om expeditionen.

Kapt. Franklins instruktioner lydde,
att han skulle segla genom Lancaster-

sound och Barrow Strait till Cape
Walker och sedan begagna forsta gyn-
nande tillfalle for att passera mot syd-
ost till Behring Strait. Om denna pas-

*) De angifna langd- och breddgraderna a'ro

fran Greenwich,
Miles betyder Engelska mil. (V6 Sv. mil).
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icke knnde upptackas, sa hade
han tillstiind att atervanda saiuma vlig,

samt gen oni Wellington Channel och

att forsoka scgla omkring Parry-oarne.
Sedan detta skett skulle han fortsatta

sin kurs mot soder for att vinna ex-

peditionens andamal, den nordvestliga

genomfartens upptackande.
Ar 1848 formaddes regeringen af den

alhniinna opinionens starka patryck-

ningj att utrusta tro sarskilda expedi-
tioner till Franklins uppsokande.
Den forsta af dessa expeditioner ut-

gjordes af skeppen "Enterprise^ och

"Investigator", under befal af sir James
Clark Ross; skeppen utlopte den 12

Maj 1848 fran Themsen, uppnaclde den
22 Juni Walfisk-oarne, besokte Upper-
navik d. 13 Juli och voro d. 28 Au-

gusti vid Cape Leopold, vid inloppet
till Lancastersound. Det var en af en

hvalfiskfangare upphittad cylinder, som
inneslot underrattclsen hllroni, och man
saknade sedermera alia vidare under-
rattelscr Jinda tilldess

'

skeppen hert

ovantadt intraffade framfor Scarborough
d. 3 Nov. 1849.

Da engelska regeringen en langre tid

var i saknad af underrattelser om Ross,
beslot den att skicka till honom "Nord-

star", kapt. Saunders, med depecher
och provision. Kapt. Saunders kunde
likval icke patraffa "Investigator??, som
han trodde yara pa aterresa till Eng-
land, och efter fruktiosa forsok, maste
han ofvervintra i Ishafvet, hvarifran

han forst ar 1850 kunde atervanda till

England.

Kapt. Ross hade emellertid d. 11

Sept. 1848 ankommit till Port Leo-

pold?
Whale Point, pa sodra kusten

af Barrow Strait. Derstades var han
infrusen till d. 28 Augusti 1849. Se-

dan man genom sagning o'ppnat en

kanal af 2 miles' langd, / lyckades ex-

peditionen att namnde dag komma ur

iscn. Att framtriinga i Barrow Strait

var omo'jligt, emeclan alltfor stora is-

massor funnos der, och oaktadt flera

excursioner kunde man ej patraffa na-

got spar af Franklin och hans folje-

slagare.
Den andra expeditionen under befal

af doktorerna Richardson och Rae,

lemnadc Liverpool den 25 Mars 1848
och segiade till Nordamerika. Der-
ifran begaf sig expeditionen tillika med
ett antal sjofolk, ingeniorer och-nagra
tjensteman hos Hudson Bay Compag-
niet landviigen for att undersoka pol-
hafvet emellan Ostra och Vestra flo-

den, Makenzie och Koppargrufvefloden.
Efter en besvarlig resa sag sig sir

John Richardson nodsakad att den 6
November 1848 atervanda till England;
afven d:r Rae, som skiljt sig fran Ri-

chardson sommaren 1849 for att un-
dersoka Wollaston- och Victoria-oarnis,

tvangs genom oofvervinnerliga hinder

och efter outsagliga besvarligheter att

den 23 August! 1849 atervanda, utan

att nagondera upptackt ett spar afden
forlorade expeditionen.
Den tredje expeditionen under kap-

ten Moore lemnadc England pa skep-

pet Plovep-\ den 31 Januari 1848.

Det var bestamdt att detta skepp
skulle i Panamas hamn forena sig med

inspektionsskeppet "Herald^, kapt. Kel-

lett, for att under dess konvoj begifva

sig till Behringssundet, dels for att

forse sig med lifsmedel for vintern.

Men hindrad af vidriga vindar uppnad-
de Moore motesplatsen forst sedan

Kellett, som vantat att redan fore sig

der traffa ^Plpvem, d. 7 Maj antradt

sin resa till Behringssundet. Bedra-

gen i denna sin forvantan, forsokte

Kellett att traffa "Plover" i Behrings-

sundet, men nodsakades d. 29 Sep-
tember antrada aterresan, och ankom
d. 24 Oktober anyo till Mazatlans

hamn, der han o'fvervintrade. Com-
modor Moore hade hoppats att traffa

Herald fore sig vid sin ankomst till

Oahu's hamn, och trodde, da denna_

forutsattning icke slog in, att han skul-

le kunna mota honom annu samma ar

i Kotzebue-sund, som han for detta

andamal genomseglade, men hade den

olyckan att harvid ofverraskas af vin-

tern och lag nio manader infrusen.

I Maj 1849 genomsagade kapten Moore
den is som inneslot honom och kunde

andtligen d. 13 Juni hinna oppna sjon.

Sedan skedde latt foreningen med den

for detta andamal fran Mazatlan ater-

komne "Herald". Begge skeppen fram-



trangde nu till 72 51' N. B., skiljdes

sedan ocb seglade i tva olika riktnin-

gar, hvarvid kapt, Kellett lyckades

upptacka Heraldoarne: men ingendera
fann nagot spar af sir John Franklin;

en tredje expedition, sorn de i batar

afsande under lojtnant Pullen, Iycka-
des ej heller deri och man maste nu

Hied oftfrrattadt arende atervanda till

England.
Den 23 Mars 1849 utsatto engelska

i-egeringen ett pris at' 20.000 P. St.

for den, som kunde lyckas att radda

det saknade manskapet: lady Frank-

lin ho'jde det forut at' hennc utsatta

priset'lOOO.P. St. till 3000 P. St.

Samnia ar foretog lakaren R. A.

Goodsir, i forening med hvalfiskfangar-

kaptencn William Penny, en . under-

sokning af Baffinsbay och Lancaster-

sound, utan att finna nagot spar.

Den 4 Oktober 1849 underriittades

amiralitetet att skeppet Chieftain tradt

i forbindelse med eskimaerne och ge-
nom. tecken af dem fatt veta att pa
ostra sidan af Prince Regents Inlet

tva stora skepp lago infrusna.

En ytterligare expedition under kapt.

Colliusori, lemnade d. 20 Januari 1850

Plymouths hamn. Den bestod af skep-

pen -"Enterprise" och -'Investigator" och

hade ordres att geuomsoka Behrings
Strait till Melville Island, men redau

vid inloppet till Maghellan-sundet for-

lovade de begge skeppen hvaraudra ur

sigte utan att vidare rakas. Kapten
Collinson hade det missodet att stota

pa alltfor stora isinassor och sedan

flera hinder intraffat, beslot ban att

ofvervintra i Hongkong och att 1851
atervanda till Behring Strait.

Kapt. M'Clur, "Investigators" befal-

hafvare, hade efter flera misslyckade
forsok att atorfinna kommodorskeppet,
beslutit att pa eget ansvar framtranga

genom Behring Strait. Efter en snabb
fard uppnadde ban detta d. 27 Juli

1850, traffade d. 31 Juli vid Cape
Lisburne kapt. Kellett, skeppet He-

rald, och prejades d. 5 Augusti af

^Plover*. Han anlaude inot slutet af

Augusti till Cape Bathurst, taint frarn-

trangde modigt pa det af europeerna

aldrig forut befarna hafvet: ban upp-

tackte efter hvaraudra Baring-oarna,
Prince Alberts Land cell Prince of

Wales Strait, lifvensom Prinzess Is-

land, och hade iindtligen den 26 Ok-

tober 1850 tillfredsstallelsen att upp-
tacka den sa lange sokta nordvestliga

genomfarten. Hans forhoppning att

kunna segla igenom denna passage, gick
icke i fullbordan. Alltfor stora ismas-

sor hade samlat sig och sedan ban till-

bragt sommaren 1851 med forsok liar-

till, sag ban sig nodsakad d. 24 Sept.

att bereda sig till ofvervintring i en

vid inloppet till genomfarten varande

bugt ;
som af "honom kallades Bay of

Mercy. Har lag ban infrusen till den

6 April 1853, da ban forlossades ur

sin belagenhet af skeppet nResoluten,

lo'jtnant Pirn, hvilken vid denna tid

anlandt med Belcherska expeditionen
till Polarhafvet. "Investigator" maste,

ofvergifvas. Af Franklin hade intet

spar patraffats.

Kapt. Collinsou lemnade Hongkong
d. 2 April- 1851 och genomsokte Beh-

ring Strait i atskilliga riktningar under

3*/2 ar. Han befor pa denna resa en

del af den vag, som lo'jtnant M'Clure

redan befarit och upptackt. Liksom

deune nedlade ban pa atskilliga oar

berattelser, genom hvilka man ar 1854

erholl de forsta notiserna om bans ex-

peditions ode. Han sjelf intriiffade pa

wEntreprise" (hvilket skepp ban under

alia svarigheter vetat bibehalla) d. 8

Augusti 1854 vid Point Barrow, hvar-

ifran ban ofordrojligen antradde sin

resa till England, utan att, oaktadt

alia forsok, hafva erfarit nagot om
Franklin. Pa amerikanska sidan vid

Makenzies mynning foretog kapt. Pul-
- len d. 11 .Juli 1850 fran Fort Simpson
en batexpedition for att undersoka den-

na del af Isbafvet, men oaktadt bans

forhoppning att lyckas, maste ban ater-

vanda med oforrattadt arende, emedan
isen hindrade allt vidare framtran-

gande.
Samma ar beslot Newyorkerkb'pman-

nen Henry Grinnel att pa eg
an bekost-

nad utrusta tva skepp till sir Joha
Franklins uppsokande, och afkongres-
sen understodd pa det beredvilligaste,

kunde expeditionen ,. som bestod af de



120

begge skeppen "Advance", lojtnant de

Haven, och "Resene, kapt. Griffin,

redan d. 22 Maj ga till sjos fran New-
York. Med dem afgick den sederme-
ra sa ryktbare d:r med. Elisha Kent
Kane, som af kongressen fatt ordre att

atfolja expeditionen sasom naturfor-

skare:

Under tiden hade fran England ar

1850 atskilliga expeditioner afgatt och

harigenom vaxte uppsokningsfartygens
antal i Baffinsbay till tolf. Dessa skepp
voro foljande:

"Lady Franklin" och "Sophia" under

kapten Pennys befal ,' afseglade fran

Aberdeens hamn d. 13 April.
"Resolute" och "Assistance", tillika

med angfartygen "Pioneer" och "Intre-

pid", hade under kapt. Austins befal

afseglat fran Woolwich d. 5 Maj.
Felix och "Mary" under sir John

Ross' befal och klipperskeppet "Prince

Albert", kapten Forsyth, som lady
Franklin pa egen bekostnad afsandt.

Fran ar 1849 lag .annu "Nordstar,
kapt. Saunders, infrusen i det arktiska

hafvet, och forst det aret, hade han

lyckats komma ur isen.

De amerikanska skeppen samman-
traffade d. 19 Aug. med kapt. Pennys
skepp, utbytte sina underrattelser och

skiljdes ater. Den 21 Augusti motte
de skonerten "Felix", kapt. Ross, och
d. 22 Augusti klipperskeppet ^Prince

Albert", med hvilket de voro forenade
en dag. Samma dag begaf sig kapt.
Saunders med "Nordstar" pa hemresan
till England, sedan han afven samma
dag prejat kapt. Penny.

(Forts.)

fliimoristiskt Allehanda*

9.

JSn ny verJcan af champagne. Herr
Arnold f. d. kapten vid engelska flot-

ten, bebor ett ensamt liggande landt-

hus pa va'gen till Aberdeen. liar om
natten vacktes han plotsligen af ett

ovanligt buller, hvarefter han snark

kom till den ofvertygelsen, att nagon
h6ll pa att bryta sig in genom fonster-

luckorna. Han hade intet vapen, men
Lans siunesnarvaro iifvergaf honom an-

da icke, han fattade tag i en handelse-
vis inne i rummet staende champagne
butelj, loste i morkret saktaaf staltra-

den och afvak(ade lugnt det ogonblick
da tjufven fatt upp fonstret och vande

ansigtet emot honom. Da detta in-

traifade smallde han af korken, explo-
sionen var forfarlig. Tjufven blef utom

sig af forskrackelse, champagnen som
frustat honom i ansigtet tog han for

sitt eget blod och utan att tanka pa
flykt eller nagonting kaetade han sig

pa marken ochropade: Nad! Nad! . ..

Sa fort herr Arnold ofvertygat sig att

han endast hade med en person att

gora, bandt han tjufven och forde ho-
nom sjelf till nasta by.

Vi rekommendera derfore alia att i

stalle for pistoler forse sig med detta

oskyldiga vapen. Behofver man ej an-

va'nda det mot tjufvar, kanmanjuan-
vanda det mot sin egen gom.

Epigrammer.
13. Skalet.

Af en predikan som den nyss bar hort

Blef en forsamling djupt till tarar rord.

En bonde blott satt torrogd, lugn ocli still';

Pa fragan bur man kan sa kanslolos dock vara

Man borer bonderi belt forundrad svara:

Jo ! derfor att jag ej hor denna sockneu till.

Prisnppgifter
Charad N:o 14

Mitt fiirsta fins pa hvarje ort

Och utgor ofta stadens port.

Mitt andra, om du veta vill,

Sags ej om det som tager till.

Mitt tredje vill bvar flicka bli .

Att neka det ar pruderie.

Mitt tredje. pa ett annat satt,

Ger doden, plagsamt eller latt.

Mitt hela kanner kopman bast

Och tulluppsyningsnun demist.

fiata N:e 13-

Ett enhofvigt djar. Om du itskiljer ordcts

stafvelser till 2 ord, sa Sriskar det af mangen
med daligt syn. (Olikt skrifsatt men samm*

uttal).

Pr(t: IB raekrr grttyr,

Lesiiingar cmottagei till d. 15 Jnni d. i.

BTOCKHOLM. TRTCKT HOi J. * A. BUS, 180.
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Utkommer minst 4 ganger i nanaden. Prennmerationtpris fflr hela arganyen 2 B:ir E:mt
filler 25 Ore i manaden.

Fortalet.

< af A. M. Fahlcrants.

(Forts, fr. foreg. N:r).

'All deles dej, kara fru, lat henne
reta alltihop b'fver och infe under.

Det vore ju skam, om en sadan Guds

engel, som mamsell Emilie, na'nsin

skulle vilja se pa en tocken der men-
niska. Jag kan just undra hvem
som kan vara fadren.

Det torde ej vara nb'digt attstegfor

steg folja de va'rda damerna vid deras

samtal. Det amne, kring hvilket det

va'nde^sig, kanna vi, och sakert a'rdet,
att det afhandlades med all grundlig-
het, och utan nagon stridighet i asig-
ter. Att Helena var mor &t den lilla

gossen, var utom all fraga, men hvem
kundte vara fadren? Lidman fick det

ej vara, gnssen hade ju ej ett enda

drag af honom. En samvetssak var

det att lemna den slaokarn alldeles fa-

derlos. Ocksa var det visst ej damer-
nas mening att hvila, forran de funnit

en far at honom, men hvart skulle de
vanda sig med sina gissningar? Ingen
man, hvarken aldre eller yngre. um-

gicks hos fru R,is. Flickan gick aldrig

ut, utan modrens sallskap, ufom nagra

ogonblick, for att emoffaga brsfallnin-

gar, eller aflemna sina sma arbefen,
och da var visilen alltid till fruntim-

irier. Det var belankligt. men fru

Knopp trodde sig ej ha ratfighet att

lemna en sadan sak handlrs f
; ljus ina-

ste det bli. Och madam Plorngren ut-

skickades for aft kunskapa: men oak-
tadt hennes erkandt fortraffliga vader-

korn, yar det foga utsigt att lyckas.
Men a'nnu en sak oroade fru Knnpp.

Kunde Lidman verkligen vara sa en-

faldig, att han
ej furstod att det var

Helenas barn? Det vore ju synd. Na-

gon menniska matte val vara sa v&l-

villig och oppna ogonen pa honom,
yttrade hon.

Matte val det, kara fru, det vore

ju synd och skam om> den hederlige
herr Lidman skulle bli bedragen af ett

tocke der troll i fagert skinn, jag
ma inte batfre saga.
De bada damerna saknade visst ej

valvilja, att sjelfva oppna Lidrnans

ogon, som de kallade det, men olyck-

ligtvis voro de alldeles for litet bekanta

med honom. Genom va'nner och vans

va'nner kunde det dock lata sig gora,
och det 'lat sig gora. Har och der

fick han hora vinkar och anspclningar,
som snart blefvo alltfor begripliga.
Har fick han se skakningar pa hufvudet

och medlidsamma blickar, derettsvagt
tlllbakahallet dtloje. Fru Knopp och

hennes allierade hade ej varit overk-

snmma; snart var ryktet, i form af

yisshet, spridt omkring hela den lilla

staden.

Att det ej hos Lidman kunde upp-
vacka misrftankar emot Helena, var

naturligt, men likasa naturligt var det

att han maste lida deraf, bade for hen-

nes och sin egen skull. Forgafves bad

han Helena att yppa hemligheten; hon

svarade blott att hemligheten ej var

hennes, och att han snart skulle fa

veta den. Mefo vecka efter vecka for-

gick utan nagon forandring. Han blef

missnojd ofver hvad han kallade hen-

nes envishet, men han var for grann-

laga alt plaga henne med verkliga or-

saken, hvai-fore han onskade upptack-
ten. Helena, som nu mest sysselsatte

sig for egen ra'kning, och saledes na-

sfan ej emottog arbeten at andra, var
v

iinnu mindre tin forr i
beroring^r.ed

1

andra menniskor, och hade saledes
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ingen aning om att hennes goda namn
och rykte sonderslets. Och sa skodde

dejf, att hon ansag bans entragenhet
endast blott for ayfikenhet, och blef

miasnojd ofver bans missno'je.

Fortalet b-orjade bara frukt.

Sitter sa, en vacker dag, fru Knopp
fornojd vid sin kaffekopp oeh sin pa-
tience- lek. Det hade val ej lyckats
madam Plomgren, att med nagon san-

nolikhet uppspana den'eftersiikla brotts-

lingen, jraen hon hade likval fiirskaffat

en lisfar-pa nagra, alia missfankta, och
af hvilka det ofelbart maste vara en-

dera, efter de anda alia voro unga,

ogifta man. Storre var ej arilednin-

gen till misstankar for brottet, men
vackert sa. Som sannolikheten var

lika stor for dem alia, och fru Knopp
var ytterst samvetsgrann och radd att

sara nagon oskyldig genom en ora'ttvis

, misstanka, hade hon beslutat,"att ge-
nom patience med sa'kerhet utro'na

ra'tta forhallandet. Hon tog derfore

pa" vinst och forlust ett namn ur sam-

lingen, och borjade Ia"gga korten. Nej,
det gick ej ut, han var saledes oskyl-

dig. Det var nemligen afgjordt, att

den forsta, vid hvilkens namn patiencen

gick riktigt ut, eller lyckades. den var

det, den kunde ej- mer raddas. Fru

Knopp hade a'nnu pj Jyckats gripa

brottslingen, da en vagn stannade vid

,hennes port, och en aldre herre, prydd
med sva'rdsorden, steg ur.

Hvem i Herrans namn kan det

vara! skrek fru Knopp. Hade det

varit en yngre man. sa h^ade hon tro-

ligen tagit for afgjordt, att det varit

forbrytaren, som patiencens trollform-

ler framkallat. Emellertid steg den
frammande herrn in, och presenterade

sig som major von Feldt.

Na, hvilken lycka och hvilken

ara! Herr major von Feldt, min
dotters patron. Na hvad det skall

bli roligt- att fa underrattelser ifran

henne! Hon liar ej skrifvit pa sa la'n-

ge, den stygga ungen.

Jaha, jo jag kommer just med
uhderrattelser ifran henne. Hon mar

va'l, det ar ingen fara med henne.

Majoren sag ej ut att i allmanhet
vara blyg; men nu tyektes han likval
lida af eu viss forlagi-nhet.

Na, jag vet, Gud sk6 lof, att det
i andra afseenden inte kan vara annat
an goda underrattelser. Jag ar sa sa-
ker, som om det vore jag sjelf, att

hon icke kan skicka sig annat an val.

Herrskapet har ocksa. allfid, forklarat

sig nojda och sa belatna med ht-nne.

Jaha, joho, hon skickar sig visst

ganska bra, skickar hon sig. Via" alia

ganska nojda med henne,. Jag haller
af henne, och min hustru och flickor-
na halla af henne, och min son haller
af henne.

Na, herr majorn kan val tro hvad
det skall fa'gna en mor, fast jag visste

forut att det skulle sa vara: jag kan-
ner henne sa val. Ack, hvad det a'r

for en glad je och hugnad, att ha gladje
och hugnad af sina barn. Man ser,

Gudnas, nog dem, som ha bara sorg
och gramelse. Fast kanske vSr Herre
varit sa nadig och skapat somliga mii-

drar sa hardhjertade, att de icke kan-
na hvarken sorg eller gramelse, det
ser na'stan sa ut. Det a'r inte alia,

so/n a' lika kanslofulla, nog vet jag
hvad jag skulle kanna, men somliga
ha inte en gang nagon skam i sig.

Hor, apropos, infoll majoren, bor
har inte ocksa i staden en fru JElos

med gin dotter? ^
Kors sa markvardigt! Hur kom

herr majoren just att ta'nka pa henne
nu, nar jag kom att saga si ea der?

Apropos ja, det var just ra'tta ordet.

Ah, herr major har redan hort talas

om handelsen, hor jag\ Sa m^cket
ba'ttre, jag skulle inlet ha velat vara
den forsta, sadant der sprids nog anda;
tiger en, sa talar en ann. Jo jo, ty-

Tarr, hon bflr nog har.

Tyva'rr! Hvad betyder det? Hur
ar det med henne? Har det handt
henne

onagon olycka?
Ah, hon tycks just inte anse det

for nagon olycka. Men a'r det verkli-

gen sannt, att herr majoren' inte vet

det? Na na, herr majoren kommer na-

got langvaga ifran. . Har i staden oeh

de narmaste socknarna, -vet hvarmen-
niska det. Sadant der kan infe la'nge

hallas hemligt, Gudnas! Blir det
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gjordt, nog blir det spordt. Fast Gud-
nas! horde jag inte saga. Det ar all-

deles ratt att det blir spordt, sa, att

man kan skilja en hederlig flicka ifran

en tockcn der.
,

Men hvad f-n ar det da, som
hela staden och de narmaste sock-

narna vet?

Jo, ser herr majorn^ detderfol-

ket flyttade hit till staden for ett par
&r sedan, utfattiga, och flickan borjade

fortjena litet med som. Modren, om
hon gor nagot eller intet, det vet Gud,
det blir hennes sak. jag la'gger mig
aldrig i andras affa'rer. Hur det var,
sa borjade de repa sig..

sa att det tycks
icke ga nagon nod pa dem. De ha
till och med en piga nu, fast jag tyc-
ker att de just inte kunde vara for

goda, att passa upp pa sig sjelfva.
Visst funderade vi, nar vi kommo
tillsammans, hvar det togs ifran, for

nog kan man val forsta, att inte en

flickas arbete kunde racka till att foda

tre personer, men ingen visste just da
a'nnu nagot ondt om dem. Och Gud
ma veta, att det bjods till fran alia

hall, att komma underfund med hur

det gick till, for hvar och en ville i det

langsta tro allt godt. Na, en vacker

dag, har, i borjan af sommaren, hette

det, att mamsellen var sjuk, fast ingen
kunde se det pa henne heller, men
sjuk skulle hon vara, och maste gora
en brunnsresa. Na ingen misstankte

uagot anda, hvem vill inte gerna tro

val om sin na'sta, sa la'nge nagon moj-
lighet ar. Att vi skulle fundera pa
hur hon skulle ha rad att gora en sa-

dan resa, det var val naturligt. Det
skulle inte kosta s litet det, for henne
och modren. Na., det var deras sak,

jag la'gger mig aldrig i andras affarer.

Mamsell kom hem igen, och hurudan
nu sjukdomen hade varit, men inte

kunde det synas pa henne att hon va-

rit sjuk. Men hon hade inte varit

hemma ett par tre veckor, forran ett

barn blef ditburet, som kunde vara en

fern, sex veckor gamrnalt. Det slar

precist in med hennes brunnsresa. Nu
ska det heta att det ar ett frammande

barn, men ingen far veta hvems det

-ar. Nog kan vi val vara dumma h&r
i'staden ,

Ja ha, nickade majoren.
Men sa dumma a vi val anda

inte, att vi lata narra oss af en sadan

saga. Hvarfor skulle hon icke kunna

saga hvems ungen ar, om hon hade
rent samvete?

Fru Knopp observerade val att ett

hotande moln borjade sprida sig ofver

majorens ansigte under berattelsen,
men hon tog for afgjordt, att det var
fasa ofver den rysliga handelsen. Hon
fortfor derfore, for att a'nnu mer upp-
drifva den:

Men det ar val va'rre an'majoren
tror, va'rre an nagon hederlig menni-
ska skulle kunna tro. Hon ar forlof-

vad med en annan, och han stackars

tok! en beskedlig karl annars, han, a'r

den enda, som a'r nog enfaldig, att

tro henne pa hennes ord, att det inte

a'r hennes barn, och a'r nog fa'rdig att

gora allvar af giftermalet anda. Och
det ma han gora, om han sa tycker,
det blir hans sak, jag lagger mig al-

drig i andras affarer. Men si nog vore

det synd anda, att inte oppna ogoneu
pa honom, sa ta'nker jag, och manga
med mig.

Men a'r frun ratt sa'ker pa att

saken forhaller sig alldeles sa, som
frun berattat? fragade majoren dystert.

Herre Gud! fraga hvem herr ma-

joren vill i hela staden, sa skall herr

majoren fa hora samma ord af alia!

Och ka"nd sak ar sa godt som vittnad,

det vet nog herr majoren. Och nog kan
man forsta hvad forargelse det skulle

va'cka i var stad, der aldrig nagot sa-

dant ha'ndt i mannaminne. Och sa

skulle frammande folk tranga sig in,

och sa'tta en sadan skamflack pa staden.

Och modren, tror herr majoren att

hon sorjer? Nej, alldeles som det skulle

sa vara. Och hon a'r likva'l enka ef-

ter en hederlig prestman. Om nagot
sadant kunde handa med min dotter,
sa skulle jag af blygsel sjunka tva'rs-

igenom jorden.
Na sjunk nu da tvarsigenom jor-

den, fordomda sqvallerka'ring! skrpk

majoren, fa se hur va'lkommen ni blir

hos Hottentotterna, eller hvad det a'r

for pack, som bor der midtemot oss.

Pojken tillhor just er dottsr 03*1

min son.



124

Och fru Knopp sjonk, likval ej tvars-

igenom jorden; soffan, som hon sjonk
ner i, var bastant nog, att forekomma
vidare sjunkning. Ah! jag dor, skrek

hon, den ena gangen efter den andra,
men som det ej en gang lyekades
henne att svimma, lat majoren ej

skramma sig af hotelsen, utan fortfor:

Flickan hade bedt mig, pa sina

bara kuari, kan jag nastan saga, att

myeke forsigtigt komma fram med det

der for hennes mor, och utverka hen-

nes forlatelse. Det var mig en svar

kommission, jag kan inte mycke med
att si a krokar, och ga som katfen

kring het grot. Lyckligtvis behb'fver

man inte vara sa forb grannlaga
med frun. marker jag, och sa till vida

a'r allt godt och bra. Men att sprida
ut sadana der rykten kring staden och

skicka budkafle kring socknarna for

att sva'rfa en hederlig flicka, hvars

hSnder frun borde kyssa, det a'r ge~
ment. Men jag skall reparera saken

jag, jag skall la pojken pa armarna,
och sk'rika kring hela staden, och kring
socknarna med, om det behofs, att det

ar min sonson och fruns dotterson.

For Guds barmhertighets skull,

gor inte det, nadiga herr major! jag
skulle skammas b'gonen ur mig. Lat
det nil vara som det a'r.

Lata det vara som det a'r? Nej
se, det gor jag nu, tag mig f-n inte.

Och skarns inte frun ogonen ur sig,

for frun har sta'llt till, sa s'itta de bra

fast. Med dem har det ingen fara.

Fru Knopp uppgaf det ena jam-
me'rropet efter det andra. Tjut da

inte sa ohyggligt, skrek majoren, det

ar val inte sa forb ^
farligt, allt kan

ju bli godt igen. Flickan a'r bra, och
inte blir hon val sa'mre for det att

hon blir min sorihustru. Jag kan bara

vara fOrargad pa henne, for att hon
har en sa dalig mor. Na, det rar hon
val egentligen inte for; men hade on
kunnat forekomma det i tid, nog hade
det varit ba'ttre. Ja j% tyst nu, jag
sSger ingenling mer. Vi ska ju nu bli

slfigt, och da ska vi val bjuda till att

Tara va'nner, sa godt det vill lata sig

gora. Sitt nu vackert stilla och ho'r

pa mig.

Och majoren borjade berStta: Se det

gick som det rasande latt kan ga, nfir

en ung karl och en hygglig flicka raka

tillsammans, de borjade tycka om
hvarandra; rnin son nemligen och fruns
dotter. M, det var nu helt naturligt.
Men ilia var det, att de lato passionen
forleda sig till felsteg. Frun skall

veta att jag ar lika man om sedlighe-
ten i mitt hus, som frun ar man om
den ha'r stadens heder. Yal visste jag,
att gossen hade inte annat an heder-

liga afsigter, det a'r en arlig pojke.
Men nu trodde de, att jag skulle ha

nagonting emot partiet, derfore att

hennes far ej varit annat, an svarfvare
i en liten smastad. Dumheter! hvad

brydde jag mig om det.

Han var ocksa radman, herr major!
skrek fru Knopp med ha'ftighet. Det
var forsta gangen som fru Knopp upp-
brusade under samtalet. Att majoren
temligen omildt behandlat henne sjelf,

kunde hon fordraga, men sin mans
minne maste hon fo'rsvara. Det var

ju ra'tt vackert af fru Knopp?
(Forts.)

Ofversigt af Nordpols-expeditio-
ncrna sedan 1845,

saint kapt. F. M. MTiinioiks berattelse

om upptaebten af de af honoBi funna

Frauklinska pappcren. *)

(Forfs. fr. foreg- N:r.)

Den 23 fann kapt. Erasmus Omma-
ney fran engelska skeppet "Assistance*

de forsta sparen af de saknade, i det

han pa Cape Riley och Beechey Is-

land upptackte qvarlefvor af ett lager-
stalle. Lb'jtnant de Haven pa "Ad-
vancen erfor detta d. 25Augusti. Han
beslot att segla igenom Wellington
Channel nordvarts, men motte under
fa'rden kapt. Penny, som underrattade

horiom att genomfarten sparrades af

en ismur. Penny hade emellan Cape
Spencer och Innesudden upptiickt nya
spar af Franklin. Der hade han fun-

nit atskilliga fragmenter af klader o.

*) De angifna langd- och breddgraderna ar.

Mn Greenwich.
Miles betyder engplska mil. n '

ft
Sv. iniiV
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s. v. och han beslot att fortsatta ef-

terforskningarne genom Lancastersound.

Kapt. Forsyth, "Prince Alberts^ be-

falhafvare, hade under tiden landstigit

pa Cape Riley; der fa'nn han de af

kapt. Ommaney nedlagda berattelserna

och glad harofver antradde han genast
aterresan till England. Honom till-

kommer aran att vara den forste som
modfort dit underriittelser om Frank-

liner-expeditionen.
Af de annu i polarhafvet liggande

tio skeppen befunno sig d. 26 Augusti

genom tillfalligt sammantraffande fern

vid Beechey Island under lojtnant de

Havens, sir John Ross' och Pennys
befal, och bar upptackte kapitenerna
vid en af dem d. 27 Augusti 1850 kl.

9 f. m. foranstaltad sammankomst,
Franklins vinterqvarter tillika med tr'e

sjoraans grafvar. Penny skickade sam-
ma eftermiddag en af sina batar till

Cape Riley, for att underratta kapten
Austin deroin. Denne styrde genast
kosan till Beechey Island och den 28

Augusti voro samtlige eskadrarnes skepp
samlade i Unions Bay, Beechey Island.

Men alia forskningar som foretogos for

att finna sir John Franklins berattel-

ser, forblefvo fruktlosa, och sa mycket
man an grafde, maste man dock slut-

ligen finna att hvad man redan vunnit

icke var tillrackligt. De fyra eska-

drarnes befalhafvare besloto nu att vi-

dare fortsatta sina efterforskningar. De
qvarlemnade kapt John Ross' skepp
Mary, sasom stationsskepp vid Bee-

c'hy Island. Kaptenerna de Haven,

Penny och Ross fb'rsb'kte forcera pas-

Sagen genom Wellington Channel, hvar-

ifran de forut hindrats af stora ismas-

sor; d6 amnade sedan yid Cape Hotham
forena sig med de ofriga skeppen. Till

Cape Hotham begafvo sig ocksa Austin-
ska eskaderns fyra skepp. sedan de i

flera veckor varit utsatta for stora fa-

ror och harifran aterviinde doktor Ka-
nes 'expedition den 13 September till

Nowyork.
De qvarblifna skeppen bfvervintrade

pa andra sidan om Cape Hotham, och

kapt. Austins vid Griffith Island, samt

kapt. Pennys och Ross' i Assistance

Bay, under det Mary fb'rblef statio-

neradt vid Beechey Island. Pa delta

salt forblefvo skeppen under 96 vinter-

dagar overksamma, och forst d. 15 och
17 April 1851 blef det mojligt att af-

sanda fyra siirskilda sliid-expeditioner
till Franklins efterforskande. Afdessa

expeditioner atervande tre till skeppen
efter langa resor som gjort deras an-

forare ryktbara. De hade ej upptackt

nagot spar; den fjerde expeditionen un-

der Pennys befal maste redan efter sex

dagars forlopp vanda om, emedan allt

for stora hinder mbtte. Den 6:te Maj
afgick Penny me*d en ny expedition,
hvilken visserligen fann spar af euro-

peer men redan d. 20 Maj aterkom till

skeppen, emedan expeditionen d. 16

Maj stott pa oppet vatten, som af brist

pa batar icke kunde passeras. En yt-

terligare, med batar forsedd expedition
hade icke battre framgang, och sedan

Penny d. 20 Juli atervandt till sina

skepp, utan att hafya ernatt nagot re-

sultat, bemiiktigades kapt. Austins eska-

der af en modlb'shet, som gaf anled-

ning till att man i borjan af September
antradde aterresan till England. Afven

Penny, som var villig att foljande aret

vidare undersbka det af honom upp-
tackta oppna hafvet, blef nb'dsakad att

uppgifva denna plan af brist pa ettang-

fartyg; afven han begaf sig pa aterresa

till England, dit han anlande tidigare
an Austin och Ross, i September. De
begge sistniimnde uppkommo i Oktober

pa Themscn.
Doktor Kanes skepp, Advance v

och

nResepe som i fch'hoppning att kunna
undviHa ofvervintringen i ishafvct, d.

13 Sept. 1850 skiljt sig vid Cape Ho-
tham fran de b'friga eskadrarne, ofver-

raskades pa atervagen af vintern och

nodsakades att under mangfaldiga faror

ofvervintra bland den hoppackade isen,

och afven under sommaren 1851 hade
de att kampa me'd sa manga hinder

att deras ankomst till Newyork fb'r-

drojdes till d. 30 Sept, 1851.

Fran Nordamerika hade ar 1851 dok-

tor Rae foretagit en ny batexpedition,
dervid man andtligen lyckades under-

soka de lander, dit Pullens och andras

expeditioner misslyckats; men nagot

spar af Franklin kunde icke upptackas.
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For sitt storartade foretag erholl ban

den 24 Maj 1852 guldmedaljen af Lon-
don Geografical Society.

Fran England hade ar 1851 blott en

expedition afgatt. Den utgjordes af

skeppet "Prince Albert", kapt. Kennedy
och utrustades pa lady Franklins be-

kostnad. Kapt. Kennedy framtrangde
anda till 73 N.B. och besokte stallen,

soni Austin och Penny forut undersokt,
utan att finna de af dessa nedlagda

berattelserua; man ofvervintrade 1851

1852 i Port Leopold. Ear lag skep-

pet 330 dagar, anda till d. 6 Augusti
1852. Sedan man lyckats att komma
ur isen, besokte kapt. Kennedy Beechey
Island och Cape Riley, der han traf-

fade "Nordstar", kapt. Pullen, som blif-

vit ditskickad med forrader for 1852

ars expedition. Harifran atervande han

till England,, dit han d. 7 Oktober 1852

medforde de forsta underrattelserna om
Belcherska expeditionen.
Denna hade d. 21 April 1852 afgatt

fran England och bestod af skeppen

"Assistance", "Pioneer", "Resolute", och

"Intrepid", under Belcher och Kellett

och atfoljd af skeppet "Nordstar", kapt.
Pullen. Belcher hade ordres att genom-
soka Vvrellington Channel: Kellett skulle

stationera sig vid Melville Island, for

att derifran forsoka genom strofpartier

patraffa Collinsons och M'Clure's ex-

peditioner, om hvilka man dittills i

England saknade alia underrattelser.

rNordstan hade blifvit bestamd att

qvarblifva vid Beechey Island, for att

derifran, om sa skulle behofvas, gifva de

6'friga skeppen bistand.

Den 10:de Juli 1852 afgick det pa

lady Franklins bekostnadutrustade skep-

pet "Isabel", som bestamdes attgenom-
soka norra delen af Baffinsbay. Kapt.

Inglefield understfkte med detta skepp
Whale- och Smithsound och fick viss-

het om att Franklin icke framtrarigt
sa langt. Pa sin aterresa besokte Ing-
lefield d. 7 Sept. Beechey Island, der

kapt. Pullen meddelade honom under-

rattelser om Belcherska expeditionens

oden, och nu atervande han utan vi-

dare drojsmal till England.

Lady Franklin utrustade i April 1853

anyo sitt skepp "Isabel" under kapt.

Kennedys befal, for att lata genomso-
ka Behring Strait, men i foljdafemel-
lan kaptenen och manskapet uppkom-
men missamja kom denna expedition

ej langre an till Valparaiso, der den

upplostes.

Henry Grinnel i Newyork stiillde ar

1853 sitt skepp ^Advance" till doktor

Kanes forfogande, till en ny expedi-
tion. Doktor Kane lemnade Newyork
d. 31 Maj 1852, genomsokte Smith-
sound och fann pa andra sidan om det-

samma ett oppet polarhaf. Men hans

forhoppning att har finna Franklin, upp-

fylldes icke och Kane nodgades, sedan

han tva ar ofvervintrat i den samraan-

packade isen, att af brist pa forrad 6f-

.vergifva "Advance" och i batar samt

pa sladon antrada sin aterresa till Gron-

land, dit han anlande i Augusti 1855,
sedan hans manskap redan lidit brist

pa allting. Tre af hans folk hade dott

af anstrangningar., Doktor Kane sjelf

dukade snart derefter under for eu haf-

tig feber i Havanna, dit han begifvit

sig for att aterstalla sin helsa.

I England hade man ar 1853 ansett

nodvandigt att till proviantering af Bel-

cherska expeditionen och till vidare ef-

terforskningar utrusta ytterligare tva

skepp. Man valde hartill skeppen "Phse-

nix (angfartyg) och "Breadalbane", hviU

ka stalldes under kapt. Inglefields be-

fal. Med honom forenade sig franske

marinlojtnanten Bellot, hvilken, drifveu

af en stark lust att uppsoka Franklin,
kommit fran Frankrike ensamt for det-

ta andamal. Kapt. Inglefield uppnadde
Baffins Bay i Juni, men fann vid sitt

vidare framtrangade den 29 Juni Lan-

castersound sparradt genom en oerhord

isbarrier, sa att passagen hindrades till

d. 6 Augusti. Vid sin ankomst till

Beechey Island erholl han ofverraskan-

de nyheter. Kapt. Kellett hade statio-

nerat sig pa det anvisade stallet pa
Melville Island och det hade lyckats

honom att un'der ett stroftag finna pap-

per med underrattelse om den sasom

redan forlorad ansedde M'Clures expe-
dition. Genom dessa underrattelser er-

for man upptackten af nordvestpassa-

gen. Deremot felades alia underrattel-

ser om kapt. Belcher
5 kapt. Pullen ha-
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de for fyra veckor sedan afgatt for att

uppsoka honom, och man borjade blif-

va bekymrad for den sednare, eraedan
ban var forsedd med lifsm'edel blottfor
en manad. Inglefield beslot att folja
den honom gifna ordren att skaffa un-
derrattelser om Belcher och reste d.

10 Augusti efter kapt. Fallen. Han
fann d. J4 Augusti vid Cape Recue en
berattelse af kapt. Pullen, hvarigenom
han erfor att denne, efter kapt. Bel-
chers patraffande. begifvit sig tillbaka

till Beechey Island, och som andama-
let med att raka kapt. Pullen nu vav

forfeladt, atervande han till Beechey
Island, der han erfor att lojtnant Bel-

lot, atfoljd af fyra man rest efter ho-
nom d. 12 Augusti 1853. De foljan-
de dagarne medbragte mycken olycka
for expeditionerna. Skeppet "Breadal-

bane, som atfoljde Phcenix?>, blef d.

21 Augusti under en fruktansvard storm
sonderskuret ^af isen och sjonk sa ha-

stigt att manskapet blott med moda
kunde radda sig. Samma dag ankom
till Beechey Island den sorgliga under-
rattelsen att lojtnant Bellot pa sin re-
sa for att upphinna kapt. Inglefield, stor-
tat fran ett isberg, som skiljt sig fran

stranden, samt drunknat. Till hans
minne uppsattes 1854 en minnesvard

pa Beechey Island.

Angaende Belchers expedition hade
man samma dag pa Beechey Island fatt

foljande underrattelser. Expeditionen
"hade d. 14 Augusti 1852 till undersok-

ning af Wellington Channel afseglat

derifran, men nodsakades redan d. 18

Augusti uppgifva allt vidare framtran-

gande samt bereda sig pa att ofvervin-

tra. Atskilliga sladexpeditioner, som
han afsande fran sitt vinterlager, gjor-
de visserligen vigtiga upptackter pa ge-

ografiens omrade, men kunde indenting
erfara om Franklin.

En af dessa expeditioner framtrang-
de sydligt till Melville Island, kapt.
Kelletts stationsplats, och bragte till

Belcherska skeppen underrattelsen om
den upptackt "Investigator" gjort, hvil-

ket isynnerhet bidrog att fOrma kapt.
Belcher att aterresa till Beechey Is-

land, dit han d. 14 Juli 1853 afreste.

Pa denna aterresa traffade han d. 26

Juli vid Hogarth Point kapt. . Pullen

fran Nordstar och fick af honom de

ofvannamde underrattelserna, hvilkahan

medforde till Beechey Island. Efter

emottagandet af dessa vigtiga under-

rattelser och efter de olycksoden som
traffat honom genom lojtnant Bellots

dod och genom forlusten af nBreadal-

bare, an sag' sig kapt. Inglefield icke"

langre bora droja med aterresan till

England. Emellertid medtog han om-
bord lojtnant Cresswell, som ankommit
med M'Clures depecher for amiralite-

tet. Redan i Augusti lemnade han

Beechy Island och ankom d. 7 Okto-

ber 1853 till London. Hit medforde

han de forsta authentiskaberattelserna

om Belchers och M'Clures expeditioner
samt om upptackten af den nordvest-

liga genomfarten, som i England vack-

te oerhordt uppseende och som gjorde
den annu i Ishaf'vet vistande kapt.
M'Olure och hans med depecherna ater-

komna lojtnant Cresswell till dagens

hjeltar. I sin belatenhet ofver upp-
tackten forbisag man nastan helt och

hallet att expeditionens egentliga anda-

mal, Franklins uppsokande, aterigen blif-

vit forfeladt.

I Maj 1854 lemnade kapt. Inglefield

med angfartyget r Phoenix anyo Eng-
land, for att forsoka bista kapt. Bel-

cher och M'Clure samt for att om moj-

ligt eftersoka den annu alltid saknade

Collinson Pa Beechey Island vantades

han liksom aret forut af vigtiga nyhe-
ter. Lojtnant Pirn fran "Intrepid" ha-

de pa en excursion till Ramsay Island

funnit af kapt. Collinson nedlagda be-

rattelser, hvari beskrefs det gynsamma
forloppet med hans expedition anda till

d. 27 Augusti 1853. Kapt. Belcher

och Kollett hade deremot varen 1854
blifvit nodsakade att lemna sina skepp i

den sammanpackade isen och voro just i

begrepp att pa Wordstar atervanda

fran Beechey Island till England, da

kapt. Inglefield anlande dit. Kapt.
M'Clure hade efter "Investigators" 6f-

vergifvande med sitt manskap likaledes

anlandt till Beechey Island, under nPhce-

nix's franvaro. Men som en langre vi-

stelse i Ishafvet icke kunde vara ho-

uom till nagon nytta, beslot kapt. Ing-
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lefield att genast resa hem. Han tog
med sig kaptenerna pa de ofvergifna
fern fartygen och atervande atfoljd af

"Nordstar" till England dit han ankom
i Oktober 1854. Bar blef kapt. Bel-

chers expedition emottagen med myc-
ket missnoje. De stora forhoppningar
man satt till densamma. hade ej blif-

vit uppfyllda; eskaderns fyra skepp vo-

ro forlorade och det enda man ernatt

var patrafFandet af kaptenerna Collin-

son och M'Clure. I anledning af att

de fern kaptenerna ofvergifvit sina-skepp
blefvo de stiillda for krigsratt efter sin

ankomst till London, men alia frikan-

des.

(Fort.)

Hnmoristist Alletianda,

22.

Om rattvisans skipande i Nord-
Arrterika beiattar en af Forenta sla-

teruas tidningar ater ett hogst kurak-
teristiskt drag: En man blef anklagad
att ha stulit penningar och dragen in for

ratta. En af skrifrarne upplaste ankla-

gelseakten och fragade fangen:

Skyldig ellev icke skyldig?

Skyldig, men full, var svaret.

Domaren som satt i sin stol och
halfsof fragade:

Kvad sager han?
Han sager sig vara skyldig

svarade skrifvaren men urskuldar

sig dermed att han i rusigt tillsSand

begat t stol den.
- Hvad har han da stulit?

En siorre summa penningar pa
Columbus hotellet.

Domarea reste sig i hela sin langd,
och sade:

"Sky 1 dig, men full", detta a'r ett

mycket sallsaml svar, unge man a'r ni

afven fullkomligt saker pa att vid of-

vannamnde tillfalle ha varit Qfvtirla-

slad?

Ja, mycket saker.

IIvar hade ni fatt ert rus?
- Hos SierrettiComlumbushotellet.
Och ni har icke stulif uagon an-

norstades?

Nej.

Ni stal saledes penningnrne sedan
vi varit hos Sterrett och druckit?

Ja.

Domaren satte sig ater och sade till

aklagaren :

Gor mig den tjensten att nedla'g-

ga er talan. Branvinet hos Sterret ar

en fordomd dryck som latt kan narra
folk till allehanda galenskaper. Jag
kan sjelf beratta en historia derom.
En dag hade jag druckit deraf och
stal pa stal let fern silfvergafflar.
Sheriff slapp los fangen, saken Sr af-

gjord.

Epigrammer.
14. Att sofva pa saken.

(Nattscen.}

En tjenare (med graten i halsen).
Tak npp, vak upp, ers nad, och hb'r ett sor-

gens bud:
er omma mor blef af doden er berofvad.

Hans herre (gaspande).
Ack, nar jag vaknar upp i morgou,- store Gnd,
hor blir jag icke da bedrofvad!

(Somnar in.)
Ruuius d. y.

Prisuppgifter.

Charad N:o 15.

Vi har i Sverige ha, ibland,
Mitt forsta sett fran fjerran land,

' Med likhet af mitt andra.
Mitt forsta ar dock hogst fornamt.
Mitt andra i ett skriri beqvamt
Mang' hundra mil kan vaiidra.

Mitt hela, omtyckt i var nord,
Fins mest p<a hvarje smorgasbord.

Cata 17.

En drottning sa fln

Med konung och svin

Tillsammans logerar
Och sig ej generar.

Sag, kan du mig svara

Hvar detta kan vara?

Pris :

En yacker grnvyr.

LOsningar emottagas till d. 15 Juni d. a.
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(Forts, ocli slut fr. foreg. N:r.)

Jasa, var ban ocksa radrnan?

Na, da var det skada pa karl, atthan

skulle do sa snart. Han hade kunnat

rada frun att lata bli, att springa sta-

den omkring med dumt sqvaller och

stalla till forargelse. Det hade varit

hans basta rad. Som jag sagt, de

tyckte om hvarandrai Det var dumt;
han

,
ar bara lojtnant, och han borde

inte ha ta'nkt pa att tycka om nagon,
innan han atminstone hade kompani,
sa gjorde jag. Men han tyckte val,

att han kunde hjelpa sig utan kom-

pani, eller troligast ta'nkte han ingen-

ting. Emellertid gick <det som det gick,

och hur det kunde ga sa, det kan inte
'

frun forsta, kan jag va'l foresta'lla mig,
men jag forstar det nog.

Men DU ha'nde det sig inte battre,

an att pojken, son min, var bortkom-

menderad, och jag med bortrest, na'r

flickan uppjackte hur det stod till med
henne. Da ma tro det blef jammer
och elande af, jag har nog fatt hora

talas om det sedan. Till hustru min
fortrodde hon sig genast, bdde hvad

pojken och hon hade kommit ofverens

om, och hur rasande det nu var till-

stalldt. Na, det var nu ra'tt och bra

gjordt af henne, men inte var det just

nagon gladjepost f6r hustru min. Gum-
man ar bra strang i sadana der saker.

och det kan jag inte forUinka henne
for. Men som det inte mer kunde hjel-

pas. blef nu storsta bekymret, hur det

skulle kunna cacheras sa lange, det

var va'l fin da kanske det vigtigaste.
Da fortrodde fliekan hustru min, att

har i staden bodde en prestenka, fru

Ros, tillika med sin dotter, Emilies

basta van; en utmarkt god och heder-

lig flicka hor va'l pa, kara fru!

en utma'rkt god och hedeiiig flick i,

och att om hon kunde forma dem, |att

pa en tid emottaga hennes barn, till

dess de vagat yppa saken for mig, och
fatt den pa basta vis rangerad mej
va di rasande ra'dda for, och det hade
de ska"! till. De hade forgatt sig, och
de visste nog, atfc jag ej anser sadana

felsteg for lappri. Men sedan det nu

en gang skett, har man ju intet annat

att gora, an att reparera saken pa det

enda satt, som det nu later sig gora.

Na, hvar var det jag slutade? Jo,

om hon kunde forma dem att emotta-

ga barnet, sa skulle hon vara saker,

'bade om den ommaste omvardnad om
sitt barn, och den fullkomligaste tyst-

latenhet. Och det ar den flickan, som
frun fortalat kring hela stan och de

narmaste soeknarna, och hela la'net
rom

frun hunnit sa langt, till tack for hvad
hon gjort for fruns dotter. Fy tusan!

Men jag skall ge henne uppra'ttelse jag,

jag gor som jag har sagt, jag tar

pojken pa armen och staller mig midt

pa torget, och skriker ut hur det for-

haller sig, och att staden inte ar vard

att hysa en sadan flicka, som mamsell

Ros. Ja, det gor jag, och sedan skall

det roa mig att se pa. hur sqvaller-

ka'rngarna stota sina langa nesnr ihop.

Fru Knopp svarade intet, blott genom
nagra ryckningar och nagra foi-nyade

utrop, att hon skulle do^. gaf hoa

tillkanna att hon lefde. Och majorn
fortfor:

Na.' men pojken var inte fodd

annu! Det gick likva'l for sig, flickan

fick under nagon forevandning gora
on- liten resa, och allt gick lyckligt. och

bra, utaa att nagon i hemtrakten M<i
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nagon aning om saken. Na'r jag kom
hem, fann jag allt i sitt gamla skick,

utom det att jag tyckte att fruntim-

merna sago mycket forla'gna och oroli-

ga ut, och hade fasligt mycket att hvi-

ska' vid hvarandra. Na, jag ar inte

mycke nyfiken; ar det nagonting som

angar mig, sa far. jag val veta det,

tankte jag, i annat fall ma" de gerna
behalla det for sig sjelfva. Men jag

fick.^ ingen ting veta forran pojken, min

pojke nemligen, kom hem, da kom be-

ta"nnelsen fram. Han skulle ta emot
forsta stormen, som de vantade; sa

hade de afgjort, na det var val ocksa

ingen narmare till det. Ja, jag skur-

pensade opp pojken duktigt, det forstas.

Flickan ^iade jag inte hjerta att saga
ett hardt ord at, hon sag sa angerfull
och gudsnadlig ut, att jag hade gora

nog att trosta henne. Nu yrkar hustru

min bara pa, att de snart fa gifta sig,

da blir allt bra igen, menar hon. Na,

jag onskar ju detsamraa, och inte lar

det vara dem emot heller

Ja, skrek fru Knopp, hon ma
ocksa inte visa sig for mitt ansigte,
forran hon ar en a'rlig hustru igen.

Dumheter! arlig hustru! satans

dumheter! Saledes, om ban nu vore

nog gemen, att inte. mer fruga efter

henne, skulle flick,ans fel bli storre for

det, att han vore en skurk? och skulle

hon aldrig mer fa visa sig for sin mors

ansigte? Frun matte vara mej en

kurios menriiska. Men nu skall det

bli giftermal af, och mig skickade de

hit, for att pa forsigtigt vis bereda

frun pa handelsen, sa att frun inte

skulle bli for mycket skra'md. Och
det har

ejag nu gjort, det biisfa jag for-

statt. At de unga tu arrenderar jag
tills vidare en egendom, alldeles i

grannskapet af mitt bosialle. Jag vill

ha dem na'ra, jag tycker om. flickan,

och hon kan dessutom annu 'vara till

nytta for mina egna flicker. Frun, det

finner jag val, som bar sin lilla gard
och alia sina gamla va'nner ha'r. frun

stannar naturligtvis heist qvar, och det

undrar jag inte pa, det gillar jog full-

komligt. Dessutom, orn frun flj'ttade
till sin dotter, sa skulle det nastan se

ut, som om frun.gillade hennes upj)-

foragde, och sa alldeles onapst bor

hon' iinda inte slippa. Nej, jag finner

fruns beslut, att stanna qvar ha'r, gan-
ska klokt.

Nu.hade vtil fru Knopp ej med det

minsta ord vidrort ett sadant beslut.

och likasa litet tankt derpa, men ma-

joren fann det a'nda ej ola'mpligt, att

ge henne en vink om hvad han fann
ganska klokt. Jag skulle knappt ha
trott herr majoren om att vara sa fin,

men noden tvingar menniskan att an-

stranga sig, och majoren skulle sakert

ha ansett- for det varsta syndstrafF, att

fa fru Knopp i sitt grannskap. Ocksa

tyckte han sig nu ha full gjort sitt upp-
d.rag fullkom ligt val och att han ej

hade vidare bar att gora. Han tog
derfore afsked, sa artigt han i hast for-

madde det, skuddade stoftet af sina

fotter, och_ gick att uppsoka Helena
och sin lilla sonson.

Vid sammantradena i fruarnas histo-

riska vexel-undervisnings-anstalt hade
det alitid varit en triumffOr fru Knopp,
att vara den forsta, som hade en vig-

tig nyhet 'att beratta; men den har

gangen efterlangtade hon ej denna tri-

umf. Hur skulle hon nu mota systrar-
na? Hon, som med den bestamdaste
sakerhet utbasunat Helenas skam, skul-

le ej allenast bli befunnen med ett

misstag det vore ilia nog det
;

utan afvcn se skammen aterfalla pa,

henues egen dotter! Och att systrar-
nas ka'nsla vid upptackten ej just skulle

b!i rent medlidande vid hennes smarta,
derom var hon ofvertygad. Hon gick
till sig sjelf, som menniskaja alitid bor

gora.
Att ens tills vidare dolja saken var

ingen mojlighet, hon var saker att ma-

joreii i det narmaste skulle uppfylla
sin hotelse. Det var en bitter kalk

att tomma. Men mark hur en rnild

forsyn a'nda vanligen later en droppa
falla i malortsdrycken. Den triumfen

kunde de valvilliga vaninuorna ej be-

taga henne, att, till deras harm en dag,
och det ratt snart, fa saga: Min dotter,

hennes nad.

Helena satt pa en pall och sjong for

sin lilla a'skling, som hon holl pa kna-

et, och som redan kunde tacksamt le

emot henne da. intrndde mnjoren.
Han stcd en stund reh l.-etrakiacie den
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ta'cka gruppen. Helena sag pa honom y

forvanad och forlagen. Gud signe dig,

sota flicka! ropade majoren andtligen,
ioch late dig en gang fa mycken, myc-
ken gladje af dina egna barn, till be-

loning f'dr hvad du gjort for en an-

nans. Helena rodnade. Ja ja, fortfor

majoren, jag vet att du ar fastmo, du

behtifver derfore ej rodna for hvad jag

sager. Jo jo. se inte sa forvanad pa
mig, jag kanner dig nog, och vet hvad
du gjort. Jag kanner bade den vackra

historien, och de gemena historierna

med. Jag ar major yon Feldt, du har

nog hort talas om mig, min sota flicka.

Det hade Helena visst, hon hade ju

genom Emilies bref fatt underrattelse

om hela forhallandet. Att det ej var

i vredesmod majoren nu kom, det sag
hon val. Med en blandning af gladje
och forlagenhet rackte hon den lilla

gossen at honom, och han tog gossen
pa sina armar, som log sa gladtemot
honom. Du ser mig ut att kunna bli

en rask pojkei sade han, och jag har

nog lust att kannas vid dig. Men, din

byting! hvad hade du att gora har i

verlden sa snart? Tror du att harall-

tid ar sa satans roligt? Na, na, vSl-

kommen nu i alia fall. Om du drojt

nagra ar till, sa hade jag kanske aldrig
fatt se dig. Den fordomda gikten
knacker mig nog en vacker dag.

Fru Ros var mycket bestallsam att

ta emot och va'lkomna sin gast, men
hennes satt var sa enkelt och. hjertligt,
att majoren utropade: Ja, se sa der

ja, har, med er skulle jag nog kunna
trifvas. Det syns straxt att frun ej sa

egentligen hor till den har staden. De
fordomda karngarna! Att ha hjerta att

sprida ut 'sa gemena historier om en

sadan flicka!

Hvilka historier? fragade fru Ros
med forvaning.

Hum ! fragade majoren, lika for-

vanad, kanske ni visste af ingenting?
Ar det mojligt, att skriket, sorn skallar

kring hela staden, ej hunnit hit? Na,
da gjorde jag kanske dumt att namna
nagot. Men det sir detsamma, det
skulle i alia fall snart ha blifvit kSndt,

jag tanker ej smyga mig harifran, jag
kan ocksa skrika, om det kommer der-

pa an. Har icke det packet spridt ut,

att pojken der ar er dotters, och hvad
som varre ar men det hor inte hit.

Men du
%
har en fastrnan, min sota flicka,

en bra karl, det ar jag ofvertygad om,
och den vill jag ocksa tala ett ord vid.

Sakert ha de ocksa forsokt att satta

nagra dumheter i hufvudet pa honom,
men va'nta bara! OmEmilie, som ocksa
ar'en bra flicka, fast hon nu rakatatt

ha lite for bradtom, om hon visste att

lilla rosen har lidit sadant for hennes

skull, och att hennes mor^varit sa ra-

sande verksam, sa skulle det skara

henne in i hjertat, det vet jag. Viska

tiga med den saken for henne. Hor,
min lilla ros! jag gar nu bort, och
kdmmer igen om nagra minuter. Klad
emellertid pa pojken och rusta dig sjelf

ocksa; vi gora en liten[promenad ut

i staden.

Sedan majoren ~gatt, sago mor och
dotter pa hvarandra nastan med Sngs-
3an. De hade tills nu lefvat i en lyck-

lig okunnighet om det gemena ryktet.
De lugnade sig likval snart; det var

ju vSl, att de ej fatt veta det forr, an
i samma ogonblick, da Helena afven

skulle bli rattfa'rdigad* Helena borjade
nu forsta orsaken till Lidmans miss-

noje, och hon tackade honom i sitt

hjerta for sin grannlagenhet attfskona

henne.

Majoren kom tillbaka, klSdd i full

uniform. Se sa, min lilla ros, sade

han, nu far jag utbe mig ditt sallskap,
for att fora mig omkring att bese sta-

dens markvardigheter. Jag har aldrig
varit har forr, och jag vill ej gerna ha
besokt ett sta'lle, utau att nagorlunda
kunna gora reda for hvad jag sett.

Jag har ingen bekant har, till hvilken

jag kunde adressera mig, och det a'r

till en stor del min afsigt att du skaf-

far mig bekantskaper.
* Helena var i den storsta forlagenhet.
Hvad kunde majorens mening vara?
Att bese stadens markva'rdigheter? Da
visste hon sannerligen ej hvart hon
skulle fora honom.

Var ej radd, sade majoren, jag
tanker ej stalla till nagot spektakel.

Jag hade val lofvat fru Knopp, att

sta'lla mig midt pa torget och skrika

ut hennes bedrifter, men det fdr vara.

Vi gora, som sagdt Si, blott en tur
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omkring staden. Du for mig pa de

meat besokta stallen, der vi traffa mesta

folket, det skall intressera mig. Sta-

den bar, kanske just ej manga mark-

vardigheter for b'frigt, men mSrkvar-

digt folk har den,, det vet jag! Se
fea,

nu ga vi. Lat flickan, pigan der, bara

gossen. Han har fbrmodligen annu ej

haft tillfalle, att sesig'mycket omkring.
Det skall sakert roa honom att fa gbra
en promenad i sallskap med sin farfar

och sin lilla snalla fostermor.

Majoren bjb'd attigt sin arm at He-

lena, och de gingo.

Nu hade en fru, som bodde midt-

emot fru Knopp, sett, att en officer,

af statligt utseende, gjort visit hos den
sednare. Det var en stadsnyhet, som

naturligtvis borde meddelas till den

narmaste, och sa 1 vidare. Det intraf-

fade derfbre sa lyckligt, att just vid

den tiden, da majoren med Helena bor;

jade' sin promenad, voro flera af sta-

dens fruar satta i omlopp. Och for

hvar och en som de rnbtte, och som
Helena ka'nde, och dessa voro val de

fiesta, maste hon stanna och presen-
tera majoren.
Da borjade majoren ett prydligt tal

om hur mycket 'det fagnade honom att

gbra bekantskap med en van och be-

kant till hans hogt aktade van, mam-
sell -Ros. Berattade hur hon adelrno-

digt atagit sig att emottaga och varda
ett litet barn under dess mors langva-

riga sjukdom har presenterade han
den lilla gossen sasom sin sonson
och hur hon derigenom fbrvarfvat r8t-

tigheten till barnets slagts eviga tack-

samhet. Ja, fortfor han, frun kanner
sakert den slackars gossens mor, det

ar mamsell Emilie Knopp, en dotter

till den har allmant aktade fru rad-

manskan Knopp, och som nu Emi-
' lie nemligen, inte radmanskan blir

min sonhustru. Saken var den jag
vet ej hur jag ratt skall uttrycka mig
for grannlaga oron, men frun torde

f5rsta mig da jag eager, att hon verk-

ligen maste onska, att gossens till varo

till en tid skulle iorblifva okand. For
detta a'ndaraal trodde hon sig ej kunna
lemria barnet med mera sakerhet till

nSgon, an till mamsell Ros, som hon
beskref for mig, som sin basta och

palitligaste vfin. Jag afvaktade att hon

ej skulle vilja antaga sig en sa mb'do-
sam och ansvarstull befattning, men
Emilie trodde sig fullkomligt kunna
ansvara for hennes godhet och bered-

villighet. Annu en betanklighet ater-

stod for mig. Jag hade ej da den for-

man att kaima stadens innevanare, och

jag t'rukfade att har kunde finnas rniss-

tanksamma, pratsjuka. skadelystnamen-
niskor, och att mamsell Ros' eget rykte
kunde lopa nagon fara, under det hon

skyddade sin vans. Men afven i detta

fall lugnade mig Emilie. Hon pastod
att menniskorna hftr "aldrig blanda sig
i andras affarem, om ej for att hjelpa
och va'nda allt till det basta. Hon har
en utmarkt god tanke om sin fodelse-

stad, Emilie, och med allt skal, derom
ar jag 6'fvertygad. Dessutom. tillade

hon, ar Helenas rykte, under den tid

hon vistats der, sa stadgadt, att ingeu
skulle vaga ens forsoka att satta en
flack derpa.

Och alia fruarna nego och forsa'krade

att mamsell Emilie bedb'mt dern och
staden fullkomligt riktigt, att visst al-

drig den minsta for mamsell Roa sa-

rande misstanke uppstatt eller mojligen
kunnat uppsta. Derpa smekte de 'den

allrasbtaste lilla herrn och rekommen-
derade sig.

Sedan majoren uppla'st samma lexa

for ungefar ett dussin fruar, utbrast

han skrattande: Nu g& vi hem igen,

jag hoppas att det der ocksa snart skall

komma Omkring nela staden och de

narmaste socknarna.

Hor, sade majoren, da de ater

sutto tillsammans hos fru Ros. detfal-

Jer mig nagonting i. Min beskickning
hit hade val eeentligen' blott for anda-

mal, att pa forsigtigt vis underratta fru

Knopp "om deri rysliga handelsen"

na det uppdraget blef inte sa svdrt,

som jag hade forestallt mig, och jag

fullgjorde det, utan skryt sagdt, pa ett

satt, som jag sjelf kan vara nojd med.
och jag skulle sedan resa ensam

tillbaka. Men nu har jag ingen lust

att resa ensam ,tillbaka. Det var Emi-

lies, eller kanske egentligen min hu-

strus mening, att det ombjligen girk

an, att gos?en fick bli synlig forr Sn

efter brolloppet, jug tycker att nagra
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dar forr eller sednare g6r ingenting.

Jag tycker om pojken, och jag tar ho-

norn med mig. Nu halla de i alia fall

pa dor hemma med Ijsning och* brak

forsta lysningen sktdde samma dag,
som jag reste hemifian och vi ha

saledes brollopp om nagra dagar. Om
de sa finna for godt, sa gar det ju aa

att stoppa -undan pojken i nagon vra,

tills det a'r forbi. Men Emilie ar mor
anda, ch en langtande mor, det bar

jag hort ocli sett under de -bar dagar-
na, och gla'djen alt aterse gossen skall

visst Ofveivaga den der lilla barnsliga
fruktan.

Men,- infoll fru Ros, huri Herrans

namn skulle herr majorenMa sigutpa
vagen meo^ det lilla barnet?

Det tanker jag att min lilla ros

bar skulle sorja for. svarade majoren.
Tank pa hvad detskall bli forenglad-
je for Emilie, att fa se sin gosse;
och se honom i famnen pa sin lilla

vice mamma, och sjelf fa tacka henne.

Pigan ta vi med, sa att du ej behofver

ha alltfor mycket besva'r med ungen
pa resan. Nar vi val komrnit fram,

blir du val aflost, kan jag fb'rmoda.

Vi fa alia val rum i vagnen, och i

morgon bittida fara vi a'f, och i ofver-

morgon afton aro vi framme, och jag
skall bli sforligen prisad, for det jag
formatt dig att folja med.

Forslaget forefoll vSl mor och dotter

oformodadt, men snart ej a,lldelesoverk-

stallbart, och om en liten stund var

det beslutet; det forslas att fSstman-

nens bifall afven begardes och erliolls.

Qch foljande morgonen satte de sig

upp i vagnen, och' majoren la't med
flit kora Jangsamt igenom staden, for

att. lemna alia de ogon. som tittade

bakom gardmevna, tillracklig tid att

se hur han satt der, med Helena vid

sin bogra sida, i den vaokra vagnen.
Och hur gladt de blefvo emottagna
vid framkomsten, det skulle jag

vilja beskrifva, om jag kuude.
Och fru Knopp kom med till bro'l-

loppet, det forstas, majoren hade myc-
ket artigt skiekat for att hemta henne.

Ooh hon gaf med mycken hogtidlighet
Emilie sin forlatelse, samt skickade sig
i allo sa, att hvilken radman som heist

skulle ha haft heder af henne.

Och Helena kla'dde den verkligen
vackra bruden, och hade isynnerhefc

mycket beslyr med harkladseln, for

att ingen tonihet matte kunna upptac-
kas pu det stalle, der krouan hade
bordt sitta.

Och den lilla nykomua verldsborga-
ren blef ej undanstoppad i en vra, han
fick vara inne med, ehuru de bada

gamla fruarna viil ville invanda nagot
deremot. Oeh han. uppforde sig hogst

ogeneradt, och de tyckres ej det rnin-

,sta bry sig oin, att han egentligen ej

hade bordt vara der.

Och nar fru Knopp kom hem till-

baka, aflat .hon till vaninporna, med
nedlatande mine, en vanlig helsning
ifran sin dotter, hennes nddj och der-

vid rynkades mangen nasa.

Och nar Helena kom hem, samla-

des fruarna omkring henne, och lyck-
onskade henne, att det orimligaryktet
blifvit sa fullkomligt vederlagdt, ett

rykte, som de visst aldrig trott. Tvart-

om hade de na'stan alia forutsett, att

det skulle sa ga med -mamsell Knopp,
just derfore att hon, Gudbevars. skulle

ha en mycket finare uppfostran, an de

hade rad att besta sina dottrar.

Om hosten stod Helenas brollop.
Hon var ra'tt tack, den tinga, blyg-
samma bruden. Ocksa hade hon ar-

betat ratt flitigt, for att kunna pryda
sig pa sin hedersdag, hon ville sa ger-
na vara vaeker for sin Rudolf. Och
ingen tviflade nu att hon Jitide rattig-
het att bara kronen. Hennes vackra

halskedja var en present af majoren.

Till staderis fruars heder bor jag

namna, att madam Plomgren ej for-

lOrade det minsta af deras fortroende,

derfore att hon denna enda gang latit

forleda sig till ett misstag, da sanno-

likheten, efter deras formenande, var

sa pataglig. LikvSl hade hon allt

framgent skal att klaga ofver hogmod,
ty hos Helena fiek hon aldrig tilltva-

de. Lidman sjelf hade temligen omildt

forklarat henne det.

Slut.
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Ofversigt^af Nordpolsexpeditio-
iierua sedan 1845,

saint kapten F. 51. 1'Clintocks berat-

telse om upptinkten af do af houoin

funna I'runklinska pa)pereu. *)
>

(Forts, fr. fcreg. N:r.)

Till undersokning af Boothias vestra

kust utrustade Hudson Bay Compag-
niet ar 1851 en expedition under dok-

tor Raes b'fverbefal. Pa sin resa traf-

fade denne ett antal eskimaer, hvilka

undeniittade honom att ar 1850 nagre
af deras landsman pa King Williams

Island mott omkring 40 hvita man,
hvilka antydt att deras skepp blifvit

af isen krossade och att de vore pa

vag till Back-Fish River, dor de hop-

pades kunna jaga hjortar. Eskimaerna

berattade vidare att de samma ar pa
fasta landet och pa en narbelSgen b,

en dagsresa nordvestligt om Great Fish

River funnit 35 lik efter dessa man.

Det lyckades doktor Rae att af eski-

maerne tillhandla sig uagra af dem fun-

na saker. Deribland funnos silfverske-

dar, knifvar och gafflar, en silfvertall-

rik med inskriften sir John Franklin,
K. C. B. en guelpher-ordens stjerna o.

s. v.

Doktor Rae aterkom i Oktober 1854
till England. I anledning af sin ska-

dade helsa afbbjde han ett^if amirali-

tetet gjordt anbud att om varen 1855
fortsatta Franklins uppsokande, och i

fbljd haraf, beslot regeringen att bfver-

lemna at Hudsonbay Compagny afsan-

dandet af vidare expeditioner.

Ar 1855 afgick blott tva expeditio-
ner till ishafvet. Den ena utrustades

pa amerikanska regeringens bekostnad.

Den bestod af skeppen "Arctic" och

"Release" under kapt. de Havens ofver-

befal, och bestamdes att uppsbka den

dittills saknade doktor Kane. Efter

fruktlost sbkande i David Strait och

Baffinsbay aterkom den i September
1855 till Uppernavik och sammantraf-
fade har med den under tiden aterkom-
ne doktor Kane. Kapt. de Haven a-

*) De angifna langd- och breddgraderna arc
fran Greenwich.

Milet betyder Engclska mil. ('/6 ST. mil).

tervande utan vidare drb'jsmal till New
york.

Den andra expeditionen under detta
ar afgick pa Hudsonbay-companiets be-
kostnad d. 22 Juni 1855 fran Fort Re-
solution vid Great Slave Lake. Den
bestod af tre batar med 18 personer,
under officerarne Andersons och Ste-

warts befal, samt skulle folja de af dok-
tor Rae funna spar. Utan att kunna

tillagga synnerligt nytt till det redan

kanda, atervaude denna expedition in-

om kort tid.

Aret 1856 forflot, utan att nagra ef-

terforskningar af Franklin skedde, men

foljande aret 1857 utrustade lady Frank-
lin anyo ett litet angfartyg, som skul-

le folja doktor Raes spar och om moj-
ligt fullborda efterforskningarne. Hon
hade sedan sin makes afresa fortfaran-

de gjort de storsta anstrangningar. Den
till detta andamal bestamda jakten"Foxn
erhb'll till befalhafvare kapt. M'Clin-

tock, hvilken med heder tjenat vid Au-
stinska expeditionen som lojtnant bch

vid den Belcherska som kapten. Mau-

skapet bestod af 25 personer och ut-

rustningen kostade lady Franklin 6,575
P. St., utom vardet af de forrader som

regeringen hade redaH forut i lager och

som beredvilligt ofverlemnades till la-

dy Franklin. Kapten M'Clintock har

pa ett lysande satt uppfyllt de om ho-

nom hysta forhoppningarne, och om det

an icke blef mojligt for honom att rad-

da en enda man af Franklins manskap
sa har han likval sa sakert bevisat att

de omkommit, att ytterligare efter-

forskningar icke behofva vidtagas.

"Fox" lemnade Aberdeens hamn d.

Lsta Juli 1857, och d. 25 Juli afgaf

kapt. M'Clintock sin fb'rsta berattelse

for lady Franklin, i en skrifvelse fran

Godthaab. Enligt denna hade han pas-
serat Cape Farewell d. 13 Juli. och d.

17 i samma manad for forsta gangen
mott storre ismassor; han intog d. 19

Juli kol vid Julianshaab och ankom d.

25:te till Godthaab, hvarifran han am-
nade segla till Uppernavik.

Vi atergifva i trogen ofversattning

hans berattelse om den af honbmsked-
da uppt&ckten af Franklinska expedi-



tionen. Derma berattelse ar stalld till

arairalitetssekreteraren och lyder:

Min herre!

Jag tillater mig att underratta ami-

ralitetslorderna om att jaglyckligt hem-
kommit fran den sista, af lady Frank-
lin utsanda uppsokningsexpeditionen ,

hvilken jag hade aran att leda. Deras

lordskaper skola med tillfredsstallelse

hora att vara strafvanden att erfara

Franklinska expeditionens ode, blifvit

kronta med fullkomlig framgang. Pa
Point Victory, nordvestra .kusten af

King Williams Island, upptacktes en

berattelse, daterad d. 25 April 1848
och undertecknad af kapt. Crozier och

Fitzjames. Deraf synes att Hennes

Majestats skepp Erebus" och "Terror"

blifvit d. 22 April 1848 qvarlemnade
i isen fern mil nord-nordvestligt deri-

fran och att det da annu lefvande man-

skapet, som belopte sig tjill 105 sjalar,

begaf sig under kapt. Croziers befal till

Stora Fiskfloden. Sir John Franklin

hade dott d. ll:te Juni 1847. Flera

saker, som tillhort var forlorade lands-

man, antraifades pa vestra kusten af

Williams Island, andra erhollo vi af

eskimaerne, som underrattade oss att

det ena skeppet, sedan det ofvergifvits,
blifvit af isen sonderkrossadt och sjun-

kit, samt att det andra kastafs pa ku-

sten, der det lange legat och utgjort
en outtomlig rikedomskalla for eski-

maerna. Som det var omojligt for oss

att framtranga genom Bellotsundet, sa

qvarblef Fox 6'fver vintern vid vestra

kusten af King Williainslsland, och vi

foretogd pa slador undersokningsresor,
hvilka leddes af lojtnant Hobson, af

kapten Allen Young och -af mig. Des-
sa resor utstracktes, med inbegrepp af

Great Fish Rivers mynning, till upp-
tackten af 800 miles kuststriicka, hvar-

igenom vi hafva forenat ferdna under-

sokningsexpeditioners upptackter i norr
och vester fran var, position med de i

soder af James Ross, Dease Simpson
och Kae. En berattelse om vart satt

att ga tillvaga skall utan tvifvel blifva

af intresse for er^ den bifogas harmed,
tillika med en karta ofver vara upp-

* tackter och forskningar. Jag skall med
dot sn;;;-a::,te personligen forfoga mig till
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amiralitetet fbr att lemna vidare upp-

lysning-ar och framlagga for Edra Herr-

ligheter den pa Point Victory funna
berattelsen.

Jag har den aran &c.

F. L. M'Clintock.

Sista uppsokningesexpeditionens
befalhafvare. Ombord pa ^Fox,
vid on Wight d. 28 Sept. 1859.

Specialberattelse.

Man torde erinra sig att Fox verk-

stallde sin fard ur de stora ismassorna
i Dayis Strait, under

63^
N. B. d. 25

April 1858, efter att hafva drifvit med
isen 1194 geografiska mil.

Vi ankommo till den lilla kolonien

Holsteinborg d. 28:de och skaffade'oss

der de ringa forrader, som den lilla or-

ten kuade lemna.

Den 8:de Maj fortsattes var resa;
Godhaven och Uppernavik besdktes; i

borjan af Juni inlopo vi i Melville Bay
och seglade anda till Cape York, dit

vi anlande den 26 Juni och satte oss

i forbindelse med nagra infodda. De
igenkande genast var tolk, hr Petersen,
som var- bekant for dern sedan Grin-

nel-expditionen under Kane. Pa va-
ra efterfragningar om eskimahunddrif-

varen nHansn. som ^Advancen derstades

qvarlemnat, Underrattade de oss att

han vistades vid Whale' Sound. Om
han varit tillstades skulle jag gerna ta-

git honom med mig, emedan bans lang-
tan till Sodra Gronlaud annu var o-

forandrad.

Den 12 Juli samtalade vi med Cape
Warr'enders infodingar vid Cape Hors-

burg. De hade sedan "Phoenix's" be-

sok 1854 ej sett nagot skepp;: ej hel-

ler hade nagonsin vrak drifvit till de-

ras kust.

Vi uppnadde forst d. 27 Juli Ponds

Inlet, i foljdafisens ovanliga hopande
i norra delen af Baffinsbay hvilketmyc-'
ket hindrade vart framtrangande redan

efter afresan fran Holsteinborg. Utan

angkraft skulle vi icke kunnat foretaga
Dagonting. Har funno vi blott en garn-
mal qvinna och en gosse men de tje-

nade oss som lotsar under 25 miles'

fard, till dess vi uppnadde deras by.
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Ungefar en vecka voro vi ijemn och

ganska intressant forbindelse med det-

ta folk. De underriittelser vi fingo af

dem, voro i korthet att de visste in-

genting om Franklinsexpeditonen, och

att sedan 20 eller 30 ar intet skepps-
vrak blifvit sett vid deras kuster.

(Forts.)

Anekdoter.

Hertigens af Wellington byior.

Den for flera arbeten ofver tradgards-
skotseln bekanta fru Loudon onskade

en gang gora en botanisk excursion

till det for sina praktiga bokskogar
namnkunuiga Strathfieldsaye, hvarfore

hon skref till dess egare hertigen af

Wellington uttryckande sin langtan att

fa se bans herrliga bokar (pa engelska

beeches'). Da hertigen erhallit detta

bref framsokte han sina glasogon titta-

de efter underskriften och laste:C. S.

London." Hml hm! sade hertigen
till sig sjel'f. Det ar saledes fran Char-

les Sames Loudon, erkebiskopen i Lon-
don. "Han kunde sa mycket lattare

falla pa denna formodan som stilen 1

verkligen var forvillande lik den hog-

vordige prelatens. Var dot da nagoh-

ting sa underligt att denne skref till

hertigen af Wellington? Nej visst icke

endast innehallet i brefvet ofverras'kade

hertigen, ty hur han la'ste och laste

kom han dock alltid till det resultatet

att erkebiskopen begarde att fa se hans

herrliga
- byxor (pa engelska

freeches). Efter mycket undrande och

funde.-ande trodde herligen dock slut-

ligen att det var fragan om de byxor
som han bar vid Waterloo och att de

mojligtvis behofdes till nagot artistiskt

andamal. Med vanlig raskhet ofver-

sande han foljaktligen med omgSende
det onskade kladesplagget till, erkebi-

skopen.
Da prelaten erholl den sallsamma

sandningen rakade han om mojligt i

a'nnu storre forvaning an hertigen vid

brefvets mottag-ande. Men plotsligen

flog en sorglig tanka genom hans huf-

vud. Skulle' mojligtvis den store

hjeltens forstand -ha blifvit rubbadt?

Kelt och hSl let uppfylid af denna sorg-

liga aning skyndade han till lord John
Russel for" att meddela denna sinafar-

hagor.
Emellertid hade ocksa hertigen all-

varsammare funderat pa erkebiskopens
sallsamma begaran och afven kommit
till den slutsatsen att det mojligtvis
icke stod sa alldeles ratt till rned hans

hogvordighets hjerna* Han ansag det

derfb're for sin pligt att tala med forste

statsministern och for skyndsamt till

lord John Russel. Har fann liau nu
:

erkebiskopen och den adla lorden helt

vigtigt forsokande att utstudera byx-
hemligheten. Men smaningofti Ijusna-
de det for alia. Lord John Russel

laste sjelf omsorgsfullt igenom brefvet

och kom da andtligen underfund med
fran hvem det var och att deri icke

var fragan om byxor utan om bokar.

Som man latt kan tanka sig erholl fru

Loudon genast den begarda til-latelsen.

Epigrauimer.
15. Divide et imp era,

S6ndra och herrska! ar klokt sagdt:
"Forena och s'tyr!" lar en hogre makt.

Prisappgifter.

Charad N:o i(J.

Sag 4.u mitt forsta, lockande och saftigt,

Sin rundel hvalfva i mitt andras topp?
Sag du mitt andra, haguande och kraftigt,

Sin Jijessa 'lyfta emot molnen opp ?

Sag du mitt tredje putsas, lordagsqvallen,
Da aftonrodnan breddes ofver fjallen?. ..

Dock derintill kanske mitt hela lag,

Och med sin njutning lockade din hag.

data N:0 16-

Nar nagon kryper i mig iji,

Jag naglar bar uti mitt skinn.

Pa balen kan oss bada,

Mig och min bror, dn skada.

Pris: En vacker gravyr.
L6sningar emottagas till den 15 Sept, d. a.

Prislottningen eger rum d. 25 Sept. kl. 12,

Alia losningar till Prisuppgifterna i de

.8 nururor hvilkas vinster p& en gang
utlottas, lorvantas pa en gang inom d.

15. samma maiiad, da lottdragriing eger
mm.

STOCKHOLM, TRYCKT HOS J. A A. RIIS, 1860.
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Ofversigt af Nordpols-expeditio-
nerna sedan 1845,

saint kapt. F. ffl. IflPCliiitocks berattelse

oin upptackten af de af ho no in faiiiia

Fraiiklinska papperen. *)

(.Forts, fr. foreg. N:r.)

Oin qvarlefvorna efter tre strandade

skepp visste de att beratta. Tva af

dem synas hafva varit hvalfiskfangarne

"Dexterity^ och Aurora", hvilka i Au-

gusti 1821 ledo skeppsbrott 70 eller

80 miles soder bm Ponds Inlet.
'

Det

tredje skeppet, som nu var nastan all-

deles begrafvet i sanden, Jigger nagra
mil oster om Cape Hay. Dessa infod-

da komma hvarje vinter och'samman-
traffa med Jglooliks innebyggare. De
veta alia om Parrys skepp^ hvilka ar

1822 23 6'fvervintrade bar. De hade

afven, hort omlalas doktor Raes besok

i Sepulse Bay; de beskrefvo hans ba-

tar sasom varande lika var hvalfisk-

bat, saint huru hans sallskap bodde i

talt och snohyddor, rb'kte tobak, skjo-
to renar o. s. v. Ingen af dem hade
dott. De forblefvo der blott en vinter.

Om den forolyckade expeditionen ha-

de ej ens nagot ryckte kommit till dem.

I Ponds Inlet berattade de infodde for

oss, att isen hvarje ar smalter bort och

sa la'nge annu is ar forhanden, funnes

der hvalfiskar i ufverflod. Vi sago

nagra stora sadana och funno bland
de infodda ^n betydlig qvantitet fisk-

ben och flera narhvalhorn, hvilka de

gerna bortbytte mot knifvar, filar, sa-

gar, bossor och ull. De teeknade for

oss pa ett ofullkomligt sa'tt liksom en

*) De angifna langd- och breddgraderna aro

Iran Greenwich.

Miles betyder ngelsia mil. (Ve ST. mil).

karta ofver inloppet, hvaraf syntes att

det utvidgade sig till en bred kanal,

som leder vestvart till Prince Regents
Inlet. Vi kunde blott beklaga att in-

gen af vara hvalfiskfangande vanner,
hvilka sa ofta visat sig valvilliga mot

oss, voro ha'r for att draga nytta af

det goda tillfallet. Sedan vi d. 6 Au-

gusti lemnat Ponds' Inlet, uppnadde vi

Baechey Island d. ll:te och forde ha'r

i land en af Lady Franklin for detta

andamal medskickad marmorlafla, hvil-

ken med en passande inskrift egnades
at minnet af vara forlorade landsman

pa Erebus och "Terror." Lifsmedlen

och de andra fornodenheterna befun-

nos i godt tillsland, men en liten bat

var mycket skadad, emedan den blif-

vit af en storm kullslagen och drifvit

la'ngs stranden. -Husets tak reparera-
des. Sedan vi intagit nagot kol och

andra forrad, dubblerade vi Cape Ho-
tham d. 16:de och seglade d. l?:de

25 miles utfore Peel Strait. Men som
vi funno den ofriga delen af kanaien

betackt med fast is, sa beslot jag d.

19 August! att segla till Bellot Strait,

undersb'kte de i Port Leopold qvar-
lemnade reservforraderna och qvarlem-
nade der en hvalfiskbat, hvilken vi

medtagit fran Cape Hotham for att be-

gagnas pa var aterfard., ifall vi skulle

blifvit nodsakade att ofvergifva "Fox."

Angfarfygets ship hade drifvit hogre

upp pa stranden och blifvit la'tt ska-

dad af isen. Prince Regents Inlet? var

ovanligt fritt fran is och pa var fard

till Breatford Bay, som vi uppnadde
d. 2-0 Augusti, sago vi foga deraf.

Bellot Strait, som star i forbindelse

med vestra hafvet, ar i nvedeltal en

mil bredt samt 17 eller 18 miles Idngt.

Vid denna tid var det fullt af is, men
i den man arsiiden framskred, blef
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alldeles isfritt. -Dese strander a'ro pa,
flerasstallen garn.erade med hoga gra-

nitklippor och ndgra na'rbelagna berg
hafva 1600 fots hojd. Ebb och flod

omvexla ganska hastigt.

Den 6:te September foro vi genom
Bellot Strait utan hinder och lastade

ekeppet vid den tvarsofver dess vestra

o'ppning varande fasta is. Fran denna

dag till d. 27 September, da jag an-

sag nodigt att forbereda oss tor vin-

terqvarteret, iakttogo vi fortfarande

isens rorelser i vestra hafvet. Imidten

var den sonderbruten och i drift. Sma-

ningom okades oppna hafvet, till dess

Blutligen den sammanpaekade isen var

reducerud till 3 eller 4 miles. Men
dennu fastholls af talrika sma oar och
motstod hoststormarnes ba'ftighet. Det

var ett Tantalusqval att salunda dag
efter dag se oppet vatten som vi icke

kunde uppna, och som skoljde den

klippiga stranden nagra miles soder

om oi s.

Under hosten gjordes forsb'k att fora

depotef af lifsmedel till magnetiska

polens stationer, men detta misslycka-
des alltid till foljd af isens sonderbryt-

ning i soder. Lojtnant Hobs-on ater-

vande med sin sladexpedition i Novem-

ber, sedan han lidit mycket af dalig
vaderlek och undgatt en synnerlig fara

vid ett tillfalle da isen, pa hvilken han

befann sig, skiljde sig fran stranden

och dref med honom i la. ,

Var vintervistelse var vid ostra in-

loppet till Bellot Strait i en liten bugt,
som jag gaf namnet Port, Kennedy,
efter min foi-egangare, befalhafvaren

b'fver de foregaende expeditionerna till

sir John Franklins uppsokande-
Ehuru vegetationen ha'r var temligen

frodig, och vara begge eskima-jagare,
hr Peterson samt flere jagtvanner be-

standigt voro ute pa jagt, fingo'delik-
vsll ej under en fid af 11 manader me-
ra a'n 8 renar, 2 bjornar, 18 sja'Ihun-
dar samt nagra snoripor och sjofoglar.
'Vintern var ovanligt kail och stormig.
Vi komplefterade derunder vara rust-

ningar till de tillatnnade efterforskniri-

garne. Jag ansag sasorn min pligt att

personligcn besoka MarshaUs Island,

och ville harigenom gora King Willi-

ams Islands kringsegliug fullsta'ndig.

Jag uppdrog at lojtnant Hobsou att

undersiika vestra stranden af Boothia
a'nda till magnetiska polen och fran

on Gateshead vestligt till denafWyn-
niath uppnadda mest aflagsna punkten.
Kapten Allen Young, var segelmasta-
re skuile undersoka stranden af King
Williams Land fran den af lojtnant
Brown upptackta aflagsnaste punkt och
kusten af Bellot Strait nordvarts till

den aflagsnaste af sir John Ross upp-
tackta.

Vid borjan af varen blefvo resor

foretagna af kapt. Young och ,mig.

Kapt. Young forde sina forrader till

Prince af, Wales Land och jag begaf
mig sydvarts mot magnetiska polen,
i forhoppning att komma i beroring
med eski^iaern'a och att af dem erhal-

la underrattelser sorn-kunde pa en gang
fora oss till malet for vara efterforsk-

ningar.

Jag Stfciljdes af var tolk, hr Petersen

och skeppsmastaren Alexander Thomp-
son. Vi medhade tva slador, som dro-

gos af hundar. Den23:djeFebr., na'ra

Cape Victoria lyekades vi antraffa ett

litet antal infodda och besoktes seder-

mera af circa 45 personer. Under de

fyra dagar som vi hade .furbindelse

med dem, erhollo vi manga, af Frank-
lins tillhorigheter samt underrattelsen

att flera a'r forut ett skepp pa norra

sidan af King' Williams Island, blifvit

af isen sondertryckt, men att hela be-

sattningen kommit oskadad i land och

begifvit sig till Great Fish River, der

den dog. Denna stam af infodingar
var va'l fursedd med ved, hvilken de,

enligt sin uppgift, tagit af en stor bat

som de hvita inannen qvarlemnat vid

Great River. Vi uppnadde vid god
helsa yart skepp efter en frunvaro af

25 dagar, men likva'I nagot angripne

genom de fi'rcerade marscherna och den

ovanligt daliga vaderleken. Flera da-

gar efter var afresa var qvicksilfret fru-

set. Den 2 April borjadc vi var lange

projecterade var-resa. Lojtnant Hob-
son atfoljde mig till (pape Victoria.

En hvar af oss hade en af fyra man

dragen slada och med sex hundar for-

spa'nd reservslada. Detta var alia re-

server o'fver hvilka vi hade att dispq-
'

nera. Innan vi skiljdes at, traffade vi
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ytterligare tva eskimafamiljer hvilka
lefde i snohyddor pa isen. Af dem
erforo vi att ytterligare ett skepp blif-

vit sett pa kusten af King Williams
Island och att det strandat. i slutet af

aret. Frun delta skepp 'hade cle skaf-
fat sig en niangd tra och jern. Jag,
npttdfog nu at lojlnant Hobson att

soka
efter^vraket och att foljadespar

han mojligen kunde finna pa King Wil-
liams Island. Atfoljd af mitt eget rese-

sa'llskap och hr Petersen marcherade

jag nu langs ostra kusfen af King Wil-
liams Island och traffade tid efter an-
nan ofvergifna snohyddor, men utan
att raka infodingar till dess vi d. 8

Maj vid Cape Norton anlande'till en
af snohyddor bestaende by, med circa

30 invanare. De sarnlade sigomkring
oss utan det ringaste tecken till fruk-

tan, oaktadt de aldrig forut sett lef-

vande hvita menniskor. De voro gan-
ska beredvilliga att meddela oss alJt

hvad de visste, afvensom att tillbyta

sig varor, men de skulle hafva stulit

allt om vi icke strangt bevakat dem.

Ytterligare erhollo vi manga af vara
landsmans tillhorigheter. Vi kunde icke

. medtaga allt hvad vi kunuat tillbyta
oss.

. De visade at det inlopp, soni vi

dagen forut kryssat igenom bch sade
att de behoft en dagmarsch pa isen och
sedan fyra dagars landvag for att kom-
ma till vraket. Ingen af dem hade
varit der sedan vintern 1857 58, vid

hvilken tid, enligt deras uppgifter, ffiga
funnes qvar deraf, emedan deras lands-
man hade bortfagit na'stan allt. Storsta
delen af dessa underrattelser erhollo
vi af en gammal intelligent qvinna; hon
sade att det var i slutet af aret som
skeppen strandade; flera af manskapet
nedstortade pa vagen till Great River,
men detta erforo de ftirst foljande aret
del de funno liken. De forsakrade alia

att vi skulle finna infodingar pa sodra
kusten och vid Great River samt nagra
fa vid vraket; men olyckligtvis var
detta icke handelsen. Blott en familj
trSffade vi vid Point Booth, men inga
p^. Montreal Island eller pa nagra an-
dra af de stallen vi sedan besokte. r

Point Ogle, Montreal Island och Bar-
row Island genomsoktes utan att vi
funno nagot, med undantag af nagra

koppar- och jern^tycken, som patraffa-
des pa ett af eskimaernas gomstullen.
Da vi foro tillbaka ofver sundet till

King Williams Island, fortsatte vi so-
kandet pa sodra stranden, utan att fin-

na nagot, a'nda till d. 24 .Maj da vi

ungefar 10 miles oster om Cape Her- ,

schel patra'ffade ett u-rblektskelett, om-
kring hvilket lago lemningar af euro-

peiska klader. Sedan snon blifvit var-
samt borttagen, uppta'cktes en anota-

tionsbok, sorn inneholl tva bref, hvilka,
ehuru de voro mycket forderfvade, lik-

val annu kunde lasas. Att doma af

kla'dfragmenterna, hade den olycklige
unge mannen varit en steward och
hans stallning bekraftade fullkomligt
eskimaernas uppgift att folket stupade
hastigt under, det de framgingo. D& vi

dagen derpa uppnadde Cape Herschel,
undersokte vi Simpsons stenhog. eller

fastmer hvad deraf var ofrigt, ty hela

hqjden beloper sig till blott fyra fot

och den de'ri befintliga kammaren var

forstord, sasom om menniskor s5kt na-

got deri.

Den dsigt som jag da hade om saken
och som jag annu eger, var att det

retirerade manskapet der nedlagt be-

rattelser, som sedan borttogos af de
infodda.

Sedan lojtnant Hobson d. 20 April
skiljt sig fran mig vid Cape Victoria,
begaf han sig- till Cape Felix. Pafoga
afstand, vestvart derifran fann han en
stor stenpelare och invid densamma tre

sma talt tillika med ylletacken, garnla
klader och qvarlefvor efter en jogt-
eller magnetisk station, men ehuru pe-
laren blef genomgrafd och jorden upp-
grafdes pa ett afstand af 10 fot der-

omkring sa fann man likval ingen be-
rattelse En bit hvitt papper lag hop-
vikit i pelaren; invid densamma under
nedfallna stenar lago tva sonderslagna
buteljer, som kanske innehallit berat-

telser. Lojtnant Hobson medtog det

intressantaste af hvad ha'r fanns, der-

ibland en batflagga. Un-gefar 2 miles

la'ngre mot syd vest pStra'ffades en sten-

hog, men den inneholl hvarken berat-

telser eller qvarlefvor. Ungefar 3 miles

norr om Point Victory undersSktes yt-
terligare en Jiten stenhog, men derstS-
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des funnos blott en sonderbruten spets-
hacka och ett tomt kruthorn.

Den 6 Maj slog lojtnant Hobson upp
sitt talt vid en stor stenhog pa Point

Victory. Emellan nagra stenar, hvilka

nedfallit fran tpppen af hogen, patraf-
fades en liten tennask, som inneholl

en ber&ttelse, hvars innehall ar i kort-

'het foljande: Denna stenhog uppsattesi
af Franklins expedition pa det sta'lle

der man 'formodade att James Ross'

stenhog skulle befiniias, men som lik-

val icke kunde upptackas. Erebus
och "Terror" tillbragte sin forsta vin-

ter vM Beechey Island, sedan de seglat

uppaf Wellington Channel till 77 N.

B. o a atervandt pa vesfra sidan af

Cormvallis Island. Den 12 September
1846 voro de infrusna pa 7 5' N. B.

och 9*<> 23' W. L.

Sir John Franklin dog d. 11 Juni
1847. Den 22 April 1848 ofvergaf
man skeppen 5 mil N.N.W. fran Point

Victory, och de ofverlefvande, 105 till

antalet, landstego bar under kapt. Cro-
ziers befal. Denne skrift var daterad
d. 25 April, och foljande dagen am-
nade de begifva sig till Great Fish
River. Totalforlusten af doda var till

den dagen 9 officerare och 15 man.
En ma'ngd kla'der och forrader lago

kringspridda, sasom om har alia um-
ba'rliga saker blifvit bortkastade; deri-

bland voro spetshackor, skoflar, batar,

kokredskap, jernsaker, tag, block, se-

gelduk, en sextant, pa hvilken vav

graveradt' namnet Frederic Hornby R.

N., ett annat navigationsredskap, en
liten medicinajkista. aror m. m. Nagra
mil sydligare, pa andra sidan Block

Bay, patraffades en annan berattelse,

som lojtnant Gore och M. de Wauf
nedlagt derstades i Maj 1847. Den in-

neholl intet vidare af vigt.

Lojtnant Hobson fortsatte sina efter-

forskningar anda till nagra dagsresor
fran Cape Herschel, utan att finnana-

got spar af vraket eller af infodingar.
Han qvarlemnade fullstandiga berattel-

ser om sina vigtiga upptackter, s& att

jag hade fordelen att erfara hvad redan
blifvit fuiinet da jag atervande nord-

ligt ofver vestra kusten af King Willi-

ams Island.- Snart efter det vi lemnat

Cape Herschel, blefvo sparen af info-

diogarne mindre talrika, och sedan vi

kringgatt vestra a'ndan af on, upphorde
de alldeles. Denna strand ar rnycket
lag och nastan

j
utan all vegetation.

Talrika bankar och sma oar lago der-

invid och derofvan ar Victoria Strait

full med stora och oigenomtrangliga
massor sammanpackad is. Pa 69 99'

N. B. och 99 77' W. L. kommo vi

till en stor bat, hvilken blifvit nSgra
dagar forut upptackt af lojtnant Hob-
son, enligfc hvad bans berattelse visade.

Det tyckies som om denna bat varit

bestSmd att dermed fara pa Fish River,
men blifvit qvarlemnad pa atervagen
till skeppen, emedan den slada pa hvil-

ken den stod, befann sig i denna rikt-

ning. Den holl 28 fot i langd och
nara 7^ fot i breddsamt var omsorgs-
ful It tatad och byggd sa latt som moj-

ligt, men sladan var tillverkad af solid

ek och nastan likasa tung som baten.

En ma'ngd klader och tva mennisko-
skelett funnos i baten. Ett af de sist-

namnda lag i dess akter under en hop
klader; det andra spm tyekts forandrat

sta'llning, sannolikt genom djurs aver-

kan, lag i foren. Man fann afven fern

fickur, flera silfverskedar och gafflar
samt nagra religiosa bocker, men inga

skeppsjournaler eller planbocker, ej

heller var nagon kladespersedel markt
med nagot namn. Tva dubbelbossor

voro stodda mot batens sida, alldeles

s& som de for 11 ar sedan blifvit dit-

stallda. En pipa pa hvarje varladdad,
krut fanns i ofverflod, afvensom 30 a

40 skalpund choeolad samt nagot the

och tobak. Pa brannmaterial var ingen

brist; ett belt trad drifved lag knappt
hundra alnar fran baten. Flera intres-

santa saker medtogos af lojtnant Hob-
son oeh nagra at mig. Den 5 ,Juni

uppnadde jag Point Victory, utan att

hafva upptackt nagot vidare. Arinu en

gang undersoktes klSderna och deri-

bland kunde finnas skrifter, anotations-

bocker etc., men utan pafoljd. En be-

rSttelse .nedlades i stenhogen och en

annan nedgrafdes norr om stallet. In-

genting anmarkningsvardt passeradepa
min aterresa till skeppet hvilket vi

uppn&dde fern dagar efter lojtnant Hob-
son. Stranden frn King Williams Is-

land, emellan dess norra och vestra
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andpunkter. Cape Felix och Cape Cro-

zier, hade sannolikt ej blifvit besokt af

eskimaerna sedan Erebus och nTer-

rom efvergifvits, emedan stenhogen och

omkringliggande saker, hvilka i deras

ogon ega ett oskattbart varde, ej blif-

vit vidrorda.

Om vraket annu ar skonjbart, ligger

del sannolikt pa nagra af de sma 6'ar-

ne, soderut emellan Cape Crozier och

Herschel.

Den 28 Jimi kom kapt. Young och

bans foljeslagare tillbaka sedan de verk-

stallt den del af efterforskningarne som
tillkoramit dem, och hvarigenom man
erholl visshet om att Prince af Wales
Land ar en o. Kuststrackan emellan

de af lojtnant Osborne och Brown

uppnadda yttersta punkterna, blefupp-
tackt, afvensom den, hvilken ligger emel-

lan Bellot Strait och den af sir James
Ross' ar 1849 upptackta, langst bort

belagna punkt i Four River Bay.
Af fruktan att hans forrader icke

skulle racka under den faststallda^tiden,
skickade kapt. Young fyra af sitt folk

tillbaka, och fortsatte sin vag i 40 da-

gar under dimma och storm, blott med
en man och hundarns samt hvarje natt

byggande en snohydda. Men fa men-
niskor kunde utharda med sa langvapigt
och modosamt arbete och dess inver-

kan pa kapt. Young var blott alltfor

tydlig. Lojtnant Hobson kunde vid sin

aterkomst till skeppet icke sta pa fot-

terna utan hjelp. Han var ej riktigt

frisk da ban antradde sin langa resa

och derigenom att han sa plotsligt ut-

satte sig for den stranga vaderleken

adrog han sig ett allvarsamt scorbutisk

anfal[. Likval fullgjorde han sin upp-

gift med mycken skicklighet, och sada-

na facta bevisa klarare an mitt berom,
det hardnackade mod hvarmed malet

for var resa efterstrafvades. Vi voro

nu alia ater ombord. Som nagra latta

anfall af skorbjugg forekommo, maste
vara omsorgsfullt sparda forrader af

Burton Ale, citronsaft och farskt kott

anlitas, sa att pa temligen kort tid alia

voro fullkomligt aterstallda. Under
vart vistande i Port Kennedy maste vi

bografva tva af vart folk. Ingenioren,
herr Georg Brand dog af slagfluss d.

6 November 1858. Han hade samma
dag varit pa jagt nagra timmar och

tycktes befinna sig fortraffligt. Den
14 Juni 1859 dog Ste\vard Thomas
Bloakwell i skorbjugg: denne man hade

medfoljt tva af de sednaste uppsoknings-
expeditionerna.
Som sommaren var varm, kunde vi

bestamma dagen for hemresan till den
9 Augasti, och ehuru machinistens dod

18o7 och ingeniorens 1858 inskrankt

antalet eldare till blott tva, kunde jag
.likval med deras tillhjelp skota ma-
chinerna och fora skeppet medelst ang-
kraft till Fury Point.

Sex dagar lago vi bar, fullkomligt

omgifna af is, tilldess vindens omkast-

ning bortforde densamma, sa att vi

utan vidare afbrott kunde fortsatta var
resa till Godhaven pa Disco, dit vi d.

27 August)' anlande, och ganska van-

skapligt n'lottogos af Nordgronlands in-

spektor herr Olick och af tjensteman-
nen. Vara fa behof blefvo med storsta

beredvillighet tillfredsstallda. De begge
eskima-hunddrifvarne blefvo nu afske-

dade, och. d. 1 Sept. afseglade vi till

England.

Enligt hvad som synes af berattel-

sen och forhallandet med baten, afven-

som af de manga bland kladerna upp-
tiickta sakerna, blefvo "Erebuso och
rTerror" -med stor omtanksamhet ofver-

gifna. Under loppet af tredje vintern

anstrangde man sig for att fullborda

utrustningen till resan. Det ar att for-

moda att sjukdom mycket medtagit
krafterna hos alia som befunno sig om-

bord, kanske annu mera an de sjelfva
trodde. Sladviigens langd fran de ofver-

gifna skeppen till baten ar 65 geogra-
fiska mil, och Iran skeppen till Mon-
treal Island 220 miles.

Den storsta ordning tycktes fortfa-

rande hafva herrskat.

I afsigt att gora denna resa sa nyttig
som mojligt, anstalldes magnetiska, me-

teorologiska och andra observationer

till vetenskapliga andamal, hvartill vi

fatt de nodiga instrumehterua genom
Royal Societys liberalitet.

'

Kirurgen
herr D. Walker forsummade intet till-

falle att bilda samlingar i naturveten-

skapernas alia grenar.
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Denna berattelse skulle vara ofull-

'standig om jag icke omnamnde den tack-

sainhet jag ar skyldig alia resekamra-

ter, saval officerare som manskap, for

4eras nit och fortfarande bitrade. Kans-

lan' af fullkomlig hangifvenhet for den

af lady Franklin sa hogsinnadt befor-

drade saken, synes hafva.uppratthallit

dem i all nod. Med mindre enthusi-

asm och mindre horsamhet skulle vart

ringa antal -- tillsammans 23personer
icke kunnat racka till att med

framgang
' utfora ett sa storartadt fo-

retag.

V. 1. JTCHntock, kapten R. N.

Befalhafvare for den sista uppsok-

nings-expeditionen. Oinbord a

jakten Fox vid on- Wight d.

21 Sept. 1859.

Slut.

HumoristisKt Allehanda.

11.

Det olycksbriugande poemet.

"Jag var som ung student" beratta-

de gamle kamreraren Strandqvist, en

munter ture, som icke gerna lat nagot

gladt afventyr ga mig ur handerna.

Hvarje dorr stod mig derfore oppen och

hvar jag visade mig blef jag mottagen
pa det vanligaste satt.

Pa detta vis hade jag ocksa blifvit

inford hos doktor Lonnroths. Som of-

verallt, vann jag afven har med det

snaraste familjens valvilja. Doktorn
var en passionerad schackspelare och

det drojde icke lange forran han for-

klarade mig for en sig vardig motstan-

dare, hvarigenom jag atminstone tva

ganger i veckan fick det nojet att till-

bringa qvallen ^i bans hus -- Dessa
aftnar voro de roligaste i mitt lif ! Hvar
och en skall sakert inse det, da jag till-

lagger att den gamle herrn hade tva

fbrtjusande dottrar, som sutto midt emot

mig medan jag spelade schack.

Den yngsta, Dora, var elfvaargam-
mal, ett tackt barn som ofta satte mig
i forlagenhet genom sina naiva fragor.
Hennes syster Therese raknade redan

sexton somrar, och var skon som en

engel. Det var saledes ganska natur-

ligt att jag foralskade mig i henne re-
dan vid forsta anblicken. Snart vagade
jag smickra mig med att 'jag icke heller
var likgiltig for henne.

Da tva personer veta att de alska

hvarandra, bruka de ocksa snart med-
dela hvarandra sin heinlighet. Sa sked-
de ocksa har.

Jag vagade en afton, da fadren blif-

vit kallad pa sjukbud att trycka en

kyss pa hennes purpurmun. Rodnande
lutade hon sitt lockiga hufvud mot mitt
brost. Ar du ond pa mig, Therese?

fragade jag, sakta tryckande henne in-

till mig. Hon svarade icke, men hen-
nes lappar sokte mina och det var val

det basta' svar som jag kunde onska

mig. Nu borjade vi ofverbjuda hvar-
andra i karlekseder tills den gamle kom
hem och gjorde ett slut pa vart joUer.
Fran detta ogonblick fick jag alltid, da
det kunde ske hemligt, en kyss afmiu
alskade. Hvilka saliga dagar. upplefde

jag icke nu . ! Pa den tiden begarde de

unga damerna mera af mannerna an

nu, da de till storsta delen endast un-

derratta sig om den tillkommande akta

mannens inkomster. Da var det nem-

ligen bruket att de lofsjongo sin karlek

i goda eller daliga verser.

Jag hade dock hittills aldrig forsokt

mig pa skaldekonstens fait. Men nu

maste jag dock gripa mig an dermed.

Harvidlag gjorde jag dock den bittra

iakttagelsen att jag som poet endast

var en elandig stympare. Alia mina
forsb'k att svarfva ihop en vers voro

fruktlosa, jag kunde omojligt fa till-

sammans nagot dugligt. Jag var der-

fore sa forstandig att jag forskonade

min alskarinna fran alia dessa miss-

lyckade forsok.
'

Men Therese var likval langt ifrau

belaten med detta mitt beslut. Hon
menade att jag icke straxt skulle anse

mig slagen, utomdess skulle hennes

karlek hindra henne ifran att se felen.

Kort och godt, hon erkande oppet att

det skulle gora henne utomordentligt

lycklig att fa nagra verser af mig pa
sin fSdelsedas;. /
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Nu var jag fast! Nu maste jag ater-

igen bestiga Pegasen om jag ocksa ri-

skerade att blifva kastad till marken.

Jag hade atta dagar pa mig, en evig-

het tor hvarje annan, men en raycket
for kort tid for mig. Der satt jag nu

inlast och fo'rso'kte och forsokte, men
det gick ej. Den sjande dagen uthar-

dade jag dock icke med detta lif, utan

oppnade in in dorr och skyndade ut.

Min lyckliga stjerna lat mig mb'ta en

van, for hrilken jag kunde beklagainin
nod. Denne beriittade mig att nastan

alia stora skalder bade Tegner och C. M.
Bellman alltid sokt inspirationer i en

Mtelj vin. kanske skulle di'ufvans saft

ocksa oppna min poetiska adra.

Jublande tryckte jag min van till

mitt hjerta och beslot att genast for-

soka hans medel. Jag kopte sjelf i en

vinkallare ett par buteljer vin och med
dem skyndade jag nu upp pa mitt rum.

Har lat jag raskt elda, hvarefter jag
framlade papper och penna, tomde till

min alskade Thereses ara glas paglas,
och bb'rjade.

Min van hade icke ljugit, jag kom
snart under fund med sanningen af hans

ord, nendast vinet gor poeten, ty rim-

men folio sa latt ned pa papperet som
hade jag aldrig skrifvit prosa. Innan
den tredje buteljen var torn slutade jag
mitt poem med den trettiofemte versen.

Jag fann detta antal tillrackligt.

Tyvarr har jag nu glomt alia verser-

na utom en och pa det att icke ocksa

den skall ga forlorad for efterverlden

vill jag har nedskrifva den. Det var

poemets borjan och lydde som foljer.

Ode till" Therese.

hur gerna ej din slaf

floge ofver jord och haf,

genom eld. och brand och sjo

for att mota dig min mo!
Trots orkaner och trots storm

ofver tyska kyrkans torn

floge jag till dig, min mo!

Sa lat forsta versen och jag inbilla-

de mig icke litet ofver alliisionen pa

Tyska Ky'rkan-', ty Therese boddestraxt

bredvid, pa Svartmangatan N:r 14. De
o'friga verserna voro icke samre och

jag beklagar verkligen att detta karleks-

qvade gatt forloradt for den inhemska
litteraturen.

Annu samma afton skref jag af mitt

snilleprof pa superfiut velin ochskicka-
de det tillika .med nagra vanliga rader

pa prosa till henne. Da jag der fol-

jande dagen gjorde mip uppvaktning
for att mundtligen upprepa mina lyck-

onskningar, sade en sakta handtryckning
af den alskade att min poetiska utgju-
telse fort henne. Atminstone uttydde

jag detta karlekstecken pa detta satt.

En afton satt jag ater midtemot
doktor Lonnroth och funderade pa hur

jag borde parera min motstandares

djerfva anfall da plotsligen den lilla

Dora som hela qvallen helt fb'rundrad

betraktat mig 'med sina stora b'gon, af-

brot den herrskaude tystnaden
1 och,

bedjande sade:

Flyg, sa ar du snail!

Hvad for nagot? skall jag flyga?

fragade jag forvanad.
-

Jo, jag ber dig sa mycket, gode,
baste Rudolf, flyg litet!

]VIitt sniilla barn, det kan jag icke !

Ah jo, nog kan du, men du vill

inte !

Var inte barnslig, Dora, banna-

des gubben Icke kan nagon men-
niska flyga!

Jo, det kan Rudolf, envisades

flickan Ah! han kan mycket mera
ocksa.

Och hvad vore det? fragade jag

nyfiket.

Jo, du kan trotsa elden och.sjon
och stormen och annu mycket mera,
bara Therese vill.

Jag ! utropade Therese, djerft rod-

nande.

Javisst - - fortfor den lilla nas-

visa om du vill det, flyger han till

och med ofver tyska kyrkans torn, har

han sagt.

Det har borjade att arta sig bra.

Apollo ville bestamt hamnas. Jag satt

der som en pa bar gerning gripen tjuf

och vagade ej sla upp ogonen. Doktorn

betraktade oss fragande. Plotsligen ut-

brast Therese hogt gratande:
- Fy! Dora, hur kan du vara sa

elak och hitta pa sadana der osanna

saker.
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Nej, det ar sannt, det skall jag
kunna bevisa dig ropade det lilla

odjuret och sprang ur rummet.
Therese reste sig ocksa for att skyn-

da efter henne, men gubben holl henne
tillbaka och sade:

Dora ar stiaxt har igen. Du be-

hofver alls inte ga efter henne!
Ett ogonblick derefter syntes var

demon hallande ett stycke papper i

handen. Jag kande genas.t igen mina

fodelsedagsversar och bb'jde odoijukt
mitt hufvud, fast besluten att lugnt
utharda alia stormar. Therese betack-

te sitt ansigte med handerna och bor-

jade att grata. Dora begynte formod-

ligen inse att hon spelat oss ett fult

puts, ty hon ofverhopade sin syster
med smekningar och sade liksom for

att rattfardiga sig:

Var inte ond, Therese, men han
kunde val ha flugit en gang, nar jag
bad honom sa vackert!

Doktorn genomlaste flyktigt mitt opus,
derefter rackte han det till mig sagande:

Vill ni vara sa god och lasa upp ert

vackra poem for bss, herr Strandqvist.

Jag betraktade honom fragande.

Jag onskar det tillade han
allvarsamt och da vagade jag icke pruta

emot, utan borjade att med gratmild
rb'st deklamera upp mitt opus, hvar-

under jag innerligt 6'nskade att jag
matte sjtinka i jorden. Da jag var

fardig sade den gamle:
Er tid tillater er val icke att

stanna langre, herr Strandqvist.
Dessa ord, fastan jag icke en enda

gang sagt att jag ville ga! Jag tog
dock min hatt och gick. Doktor Lonn-
roth foljde mig anda ut i porten och

har lade han sin hand pa mitt hufvud

alldeles som om han velat valsigna mig
och infbll:

- Han ar ett mycket stort geni,
herr Strandqvist, sa stort till och med
att jag maste bedja honom att aldrig
mera satta sin fot ofver var troskel!

Da jag derefter helt hofligt ville re-

kommendera mig, lag min hatt i rann-

stenen och jag sjelf satt midt pa gatan,

gnidande mitt ben; af doktor Lounroth

syntes ej en skymt.

Anekdoter.

Talande fiskar. Fiskarne aro icke

stumma som man fb'rut alltid trott,
konsten ar blott att losa deras tungas
band. Enligt amerikanska blad skall

dock professor Drunkard i Newyork
forsta denna svara konst, ty det har

nyligen lyckats honom att fa en karp
att tala. Han forevisade ett experi-
ment denned infor en samling vanner
och s'tor var den allmanna forvaningen
da den ur vattnet upptagna karpen med
svag, men ho'rbar rost sade^: vatten,
min baste! Da denna hegaran icke

straxt atlyddes, upprepade han med

angslig rost: vatten.! vatten! Och da

professorn andtligeu kastade ned ho-
noin tillbaka i vattenkaret, hojde han
sitt hufvud och utropade gladt: jag
tackar er!

Epigrainmer.

16. Rak eller krokig.
Vex rak, om himlen nnnar sa,

Om ej, na val .' vex krokig.
Till pil du duger val ej-dii,

Men blir. som bage, ej sa tokig.

GrafstrSm.

Prisnppgifter.

Charad K:o 17.

Mitt forsta en partikel ar,

I svenska sprakot oumbarlig.
En trakt rnitt andra vara plar,
An tjusande och an forfarlig.
Det ock ett skriftdrag vara kan.
Men blott i de g"ennaa

?ska spraken.
Mitt tredje qvinna, liksorn man
Har i de manga lefnadstraken.
Ve den, som ej mitt fjerde gor ! . . .

Af lijertat han beklagas bo'r.

Mitt hela se vi alia dagar:
Det h,6rer till naturens lagar.

Gata N:o H.
Vid gossens lek jag ofta nyttig ar,

Den vredes raseri jag svalka plar.
Den svaga gnbbens stod jg kallas

Och skyddar alia som anfallas.

Pris :

En vacker gravyr.

LSsningar emottagas till d. 15 Sept. d. a.

Prislottningen eger rum d. 25 Sept. kl. 12.

STOCKHOLM, TRYCKT HOS J. & A. BUS, 1860.
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Giovanni Boccaccio ocli hans
Decamerone.

Liksom Dante och Petrarca var af-

ven Boccaccio af florentinsk harkomst.

Hans forfaders stamslott i Certaldo i

Elsadalen nara Florens gaf honom det

binamn, med hvilket han ofta kallas.

Hans far, en florentinsk kopman, hvil-

ken stundom uppeholl sig i Paris i han-

delsvarf, hade forenat sig med en Pa-
risiska. Af denna forbindelse fo'ddes

Giovanni Boccaccio di Certaldo 1313,

ovisst, om i Florens eller Paris. Gos-
sen erholl i forstnamnde stad en utsokt

uppfostran och utbildades derefter for

handeln mot sin bojelse. Under en

flerarig larotid i Paris och pa uppre-

pade affarsresor i Frankrike hade han
tillfalle att gora sig bekant med de

franska fabliauerne och ricldarromaner-

ne; i hela gangen af hans snilles ut-

veckling visar sig denna litterara be-

kantskaps inflytande. En af hans han-

delsresor forde honom till Neapel. I

denna glansande hufvudstad. hvilken

pa denna tid forsamlade namnkunniga
framlingar, sardeles Florentinare, istort

antal kring konung Roberts vekliga

fransyska hof, torde den unge kopman-
nen hafva lefvat obemarkt under flera

ar, men dock cj sluten for de andliga

vackelscr, som erbjodo sig for honom
bade iuifrau och utifran. Redan pa

gossen hade Dante gjort ett starkt in-

tryck: den Gudoraliga Comedien var,

som Boccaccio sjelf anmarker detforsta

ljus, som traffade hans sjal. Dock, an-

nu tidigare hade en egendomlig talent

yppat sig hos honora. Vi anforahans

egna ord : Jag kommer ganska val ihog,
att jag, knappt sju ar gammal, och

innan jag annu riktigt lart lasa, endast

genom en naturlig drift forfattade nagra,
om ock blott obetydliga berattelser."

Dessa intryck och anlag kunde genom
det mot desamma stridande kallet val

for en tid, men ej for alltid tillbaka-

hallas.

Vid Virgilii graf pa Posilippo vid

Neapel blef han sa afgjordt medvetande
af sin egentliga kallelse, att han fattade
det beslutet att fran sig afskaka han-

delsgoromalens borda och framgont egna
sig at studiet af de gamle och skaldo-
konsten. Hans fader bifoll 'dessa pla-
ner sa tillvida, att han tillat sonen att

lemna handelsstandet: men han skiille

i stallet genom studium af kano;
ratten forbereda sig for framtida in-

dragtiga anstallriingar.
Under forsta tiden af sitt vistande i

Neapel hadfe Boccaccio, efter det han
der i en kyrka for forsta gangen sett

donna Maria, konungens dotter, for hen-
ne fattat en haftig karlek, hvilken vid
sednare sammantraffanden vid konung
Roberts hof hvilken var Boccaccios, lik-

som Petrarcas gynnare, stadse funnit

ny naring. Afven han lar, heter det
i en gammal underrattelse, ej blifvit

hatad af henne; hon lar ganska mycket
bidragit till hans lycka, emedan han

afslog de storsta anbud, som gjordes
honom fran andra orter och aldrig
ville tjena nagon herre. Det innerliga
forhallandet blef forst da storst, nar
hans fader, ej nojd med sin sons fof-

hallande, aterkallade denne till Florens
omkr. 1342. M en ej blott skiljsmes.sau
fran den alskade ocli fran mangen b|-
tydande van, hvilken han kort fjirm

vunnit, utan afven fadershuset och haHs
fadernesstads tillstand gjorde hon on:

standet i Florens odragligt. Han ma'sre
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e sin far pa gamla dagar gifta om sig

och sjelf fordenskull lida af Marias

svartsjuka. Han var narvarande, da

Walters af Brienne tyranni nastan for-

,st6rde Florens' viilstand. och nar det

-upproriska folkot ofverlemnade sig at

otyglade utbrott af raseri. Forstamd

genom dessa olyckor atervande Boc-
caccio till Neapel. under ett temligen
osakert beskydd af sin sluge och hog-
modige landsman, storsenechalen Nic-

colo Acciajuoli. Bar hade efter Roberts

dod (1342) foljt nagra pa lustar och

forbrytelser rika ar af den unga, latt-

sinniga Johannas regering. Da anta-

gade konung Ludvig af Ungern att ut-

krafva hamnd for mordet pa hennes

genial, dens gemensamma syskonbarn
Andreas. Drottningen och hennes hof,

och med detta Boccaccio, maste fly.

Men snart forstod den skona .Johanna
att forskaffa sig Clemens VI:s magtiga
understod: hon aterfick sin thron, och

Ungerns konung maste ge vika. Kort
fore och efter denna katastrof se vi

Boccaccio i narmaste forbindelse med

hofvet, hvars herrskarinna var honom

personligen bevagen, och hvars skonaste

prydnad hans Maria var. Manga af

de noveller, hvilka, sedermera samlade
i Decamerone, blifvit monster for hela

diktarten, hafva detta hoflif att tacka

for sin uppkomst. Att lata for sig be-

ratta sinnrika infall och angenama hi-

storier var hela medeltiden ett de sto-

res alsklingsnoje, hvilket val kommit
till Europa fran Orienten. Att forskaf-

fa denna underhallning var jongleurer-
nes eller uomini di corte fornamsta
varf. Men for de upplystare vester-

landska hofven forslogo dock ej de

barnsliga sagorna. Mest omtyckt var

berattelsen, nar den gonom kiinda per-
soner forsinnligade en lefnadsregel, ett

ordsprak. Af detta slag a'ro bland an-

nat de noveller, som samlades under
namn af de hundra gamla (cento no-
velle anticlie] och sedermera utgafvos.
och hvilka sannolikt uppstatt redan vid

schwabiskt-sicilianska hofvet. Den torra

berattelsen om en ur lifvet hemtad han-

delse, sadau dessa utomordentligt enkla
och konstlosa noveller lemna den, kun-
de ej behaga Johanna l-.s ofverforiiuade

hof; forst Boccaccios flodande raltalig-
het forstod att torlana berattelsen sitt

varde.

Da Boccaccio efter sin faders dod
bosatt sig i Florens, njot han redan
ett betydande rykte som skald och lard.

For sina talenter och kunskaper togs
han ofta i ansprak for vigtiga statsvarf

och diplomatiska-beskickningar fr.an re-

publiken. Af alia de uppdrag som sa-

lunda anfortroddes honom, torde det

for honom angenamaste hafva varit det,

som forde honom i narmare beroring
med Petrarca. Florentinarne hade, isyn-
nerhet for att genom sammanloppet af

en mangd friimlingar upphjelpasin stad.

som mycket lidit genom pesten, 1348

grundlagt universitetet i Florens och
trodde sig ej battre kunua hoja det, an

genom att stalla Petrarca i spetseu for

detsamma. Boccaccio sandes till ho-

nom; han ofverlemnade (1351) sin be-

romde landsman, som da vistades i

Parma, inbjudningsskrifvelsen, i hvilken

tillika hogtidligen utlofvades honom
aterlemnandet af den hans foraldrar vid

deras landsforvisning frantagna egen-
dom. Petrarca mottog ej kallelsen;
men for Boccaccio hade beskickr.

:

ng;en

den lyckliga foljd, att den redan foiv.-

gaende avet mellan bada uppkomna van-

skapen (Petrarca hade namligen pa sin

resa genom Florens besokt sin lardoms-

like) vann ny styrka ocli ett innerligt
forhallande uppstod, som genom lifligt

persouligt umgiinge och n'eddelande i

brefviixiing fortfor anda till den sist-

namndes dod.

Sa lefde Boccaccio, vetenskapligt verk-

sam och fruktbar i diktande, i foi bin-

del se med viinner och den liirda vorl-

^ien, da en besynnerlig handelse gjorde
den redan omkring femtioarige mannen

affiillig fran sina bojelser och.blef be-

stamnmnde fiir hela hans aterstaende

lif. Ar 1361 dog i Siena den soder-

mcra salig forklarade eremiten Piotro

Patroni. Skickad fran honom, ankom
hans fortrogne, Gioacchimo Piani, till

Boccaccio, fb'rkunnade honom, att han
snart skulle do och meddelade honom
den uppmanintfon fran den aflidne, att

han in as to viinda sig fran den verlds-

liga sedeslosa poesien och hclga den
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ringa tid, som anna blefve honora ofrig,

-at sin d6dsberedelse. Boccaccio under-

rattade sin van Petrarca ora denna
handelse: likviil, huru mycket ock denne

bemodade sig att for lionom framstalla

varningen sasom ett betydelselost ytt-
rande af den doende asketen, qvarlem-
nade den dock hos Boccaccio ett out-

planligt intryck. Han gjorde sig fore-

braelser ofver den osodliga tendensen i

nagra noveller af Decamerone, sasom
Iclart synes af ett bref till Maghinardo
de Cavalcatiti, marskalk af riicilien,

i hvilket ban betraffande detta arbete

skrifver. Att du later for de hoga
fruarne i din krets forelasa mina puts,

gillar jag icke; jag ber dig snarare att

du af karlek till mig ej ma tillata detta. n

Dante ocb bans stora dikt, vid hvilken

pa visst satt borjan af Boccaccios bana
sora skald anknyter sig, blefvo afven
hans sista ars sysselsattning Floren-
tinarne grundade 1374 en serskild laro-

stat for forklarandet af den Gudomliga
Coraedien; och Boccaccio var den for-

ste, som bekladde detta laroembete.

Under stort tillopp af ahorare boll ban
en foljd af forelasningar, ur hvilka hans
kommentarier o'fver dikten framgatt.
For att i ro idka sina studier drog
ban sig tillbaka till Certaldo, der ban
i sina forfaders hem lefde sina ofriga

dagar. Nagon forstroelse under hans
hvilostunder erbjod honom bar varden
om en liten tradgard pa ott nara be-

laget kagelformigt berg. Har erholl

ban ocksa underrattelaen om Petrarcas

dod. I det testamente, denne fyra ar

forut gjort, fanns foljando bestammelse.
At Giovanni di Certaldo, kallad Boc-

caccio, testamenterar jag 50 florentin-

ska guldgyllen, for att ban ma kopa
sig en vinterkladnad till sina nattliga
studier. Jag blyges att efterlemna sa

litet at en man af bans fortjeuster . . ."

Det smartsamma intryck, budskapet om
vannens dod gjort pa Boccaccio, var
orsak till en tarande sjukdom, fran

hvilken han ej tillfrisknade. Han dog
i Certaldo d. "21 December 1375. En-
ligt sin onskan jordades han i orteus

kyrka.
Det verk, som bland flora dels larda, .

dels vittra arbqten ensamt forskaffat

Boccaccio hans ododliga rykte. ar il

Decamerone (ett ord, bildadt fran gre-

kiskan, som betyder nagot i tio dagar
varande. Det innehaller en samling
af hundrade noveller, hvilka aro invaf-

da i ett slags roman. Att en stor del

af dem ar efterbildad gamla franska

fabliaux och andra da redan forbored-

da sagor och berattelser, deraf lider

deras torfattares fortjenst intet afbrack.

Det satt, hvarpa han begagnat och re-

producerat dessa materialer, gifver var
diktare den honom egendomliga karak-

ter, som gor honom till den konstenliga
italienska novellens skapare och forebild.

Decamerone, som i de gamla hand
skrifterne afven kallas Galeotto (ilprin-
cipe Galeotto), en benamning, som bar
sitt ursprung fran femte sangen af Dan-
tes Helvete (versen 137), skall hafra

borjats omkr. 1348 efter den tid Flo-

rens hemsoktes af pesten, och slutats

inemot 1358. Dock hade redan forut

enskilda delar af samlingen utkommit
i afskrifter. I inledningen till sitt verk

lemnar Boccaccio en beskrifning pa den
omnamnda pesten och sammanbinder
harmed den behagliga framstallningen
af den sc^ne, som bildar Decamerones

grundval. Sju unga darner, Pampinea,
Fiammetta, Filomena, Emilia, Lauretta,
Neifile och Elisa, rakas under pesttiden
en morgon i kyrkan Santa Maria no-

vella, i Florens; "ingen af dem hade
ofverskridit sitt tjugoattonde ar. ej hel-

ler var nagon yngre an aderton; hvar

och en var forstandig, af adelt blod,
skon gestalt. hb'fviska seder och anstan-

dig gladtigbet." Pa uppmaning af den

aldsta bland dem, Pampinea, besluta

de att leinna den sa fysligt hemsokta
staden och gemensamt begifva sig till

det ena el'ler andra af sina landtgods
."att der bereda sig gladje, lust och for-

nojlighet utan att ofverskrida fornuftets

gransor.n Under deras ofverlaggning
intrada i kyrkan tre unge man, Panfilo,

Filostrato och Dioneo, bland hvilka

emedlertid ingen var yngre an tjugofem

ar, och i hvilkas bjertan hvarken ti-

dens olycklighet, eller forlusten af van-

ner och slagtingar, eller fruktan for

eget lif hade formatt utplana. ja, icke

ens afkvla kiirleken.n Dessa s8kte fa,
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se sina herrskarinnor, hvilka handelse-
vis alia tro befunno sig bland de sju
naranda, afvensom de voro beslagtade
ined nagra af de 6'friga fruutimren.
De sluta sig till damerna, och alia tio

begifva sig strax till en tva.mil fran
Florens belagen villa. Beskrifningeii
pa den praktiga byggnadens herrliga
omgifning och. pa gasternas tidsfordrif
bildar en angenam motsats till de fa-

sansfalla taflor af elande och sjukdom,
som forut erbjudits lasaren; ty i aning
forsatter oss forsta scenen pa en verk-

lig dodeus och forhiirjelsens skadeplats,
och hvarken den grekiske historieskrif-
varen Thukydides, eller den romerske
skalden Lucretius hafva med morkare
och mera fasavackande farger skildrat

menniskoslagtets storagissel: men derpa
fb'ljer dock i retande omvaxling de

alskligaste skildringar af behagliga an-

gar, klara kiillor, konstiga springbrun-
nar, skogbetackta hojder och praktiga
slott. Den landtgard, till hvilken den

fes.tliga
skaran forst fardas, aterfinnes

\ Poggio Gherardi, det i inledningeu
till tredje dagen beskrifna palatset ar

yilla Palmieri, och den i slutet af

sjette dagen skildrade dalen den, i hvil-

ken man annu i dag med fortjusning
nedblickar fran Fiesoles hojd. Det satt,

hvarpa sallskapet tillbringar sin tid pa
dessa skona stalleu, arfoljande. Innan
s oleu annu stod ho'gt pa himlen, fraiu-

sattes en maltid, hufvudsakligen besta-

ende af bakverk och vin. Motmidda-

gen forjsamlade sig alia vid en uppfri-
skande springbrunn, valde en drottning
eller konung till sallskapets ledaude,
bland hvilket hvar och en berattade en

historia. Da sallskapet utgjordes af tio

personer, och tio dagar af de fjorton,
under hvilka de fortsatte detta lefnads-

satt, till en del fylldes med berattande,
sa beloper sig antalet af samtliga no-
veller till hundra. Sedan hvarje dags
noveller aro beriittade, njuter sallskapet
en aftonmaltid eller sen middag och
slutar dagen med sang, musik och dans.

I ofverensstammelse harmed slutas i

Yerket, som ar afdeladt i tio dagar,
hvarje dag (Giornata) med en sang
(JBallata)j i hvilken skOnhet och kar-

lek ler eller klagar, och manget omt
fOrhallande sakta uttalar sig.
Hvad angar sjelfva berattelserna, hvil-

ka alltid pa dramatiskt satt samman-
knytas vid hvarandra, hafva olika cri-
tici olika fordelat dem efter sina slag,
noveller, parabler. historier, fabler; men
den enda riktiga afsondring, man kan
underkasta Decamerones noveller, ar
den konstiga, diktaren sjelf vidtagit.
Under dagar namligen af de tio upp-
gifves for sallskapet eit bestamdt huf-

vudthema, sasom t. ex. berattelser om
komiska eller sorgliga handelser, ly-
sande exempel af adelmod o. d. Blott
en bland sallskapet, Dioneo (i hvilken

commentatorerne vilja se Boccaccio sjelf)
ar befriad fran detta tvang och kan
valja hvilket amne, han behagar. Hans
berattelse ar alltid hvarje dags sista och
vanligen slipprigaste. Denna inskrank-

uiug borjar dock ej den forsta dagen,
da hvar och en berattar hvad han vill,
sa att sinnrika yttranden och tokrolig-
heter af alia slag omvaxla med hvar-
andra. Den andra dagen bestammer
drottningen till hufvudamne: berattelser
om sadana, hvilka det efter mangfal-
diga missoden mot formodan gar lyck-
ligt; den tredje utgores ocksa under-

hallningens amne af lyckans omvax-
lingar, isynnerhet med dem, som genom
ifrigt strafvande erna uagot hogligen
efterlangtadt eller aterfa uagot forloradt,

Medan denna dags fiesta noveller in-

nehalla karlekshandelser och aro af ko-
misk art, bestar den fjerde mest af tra-

giska berattelser om karleksatVentyr,
som tagit ett olyckligt slut. Aninet
motsvarar lynnet hos Filostrato, som
denna dag ar konung, och om hvilken
i motsats till den muntre Dioneo sages,
att han car bojd for svarmod och varit

olycklig i karlek. Karleksafventyr ut-

gora ocksa uteslutande femte dagens
amne. men sadana, hvilka efter olyck-
liga skiften fa ett lyckligt slut. Der-
emot besta meddelandena den sjette af
infall och qvicka eller bitande svar,
hvilka befrias ur nagon forlagenhet el-

ler fara. Den sjunde giornata inne-
haller historier om listiga spratt, dem
fruar vid karlekshandel eller for sin

sakerhet, upptackta eller onpptackta
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spelat sina akta niiin, den attonde puts
och streck, dein fruntmimer spelaman,
eller man fruntimmer, eller ock hvar-

audra. Af lika bcskaffenhet arc den

nionde dagens noveller, under hvilken,

liksoin under den forsta, det star sall-

skapets medlemmar fritt att underhalla

sig ofver hvad amne som heist. Hi-

storier om sadane, som i karleksange-

lagenheter eller af andra anledningar
visa sig frikostiga eller adelmodiga, upp-

taga slutligen den tionde gioruata.
Det finnes fa bocker, hvilka utofvat

ett sa stort inflytande pa litteraturen,
som Decameron e. For den italienska

har den forst och framst den betydel-

sen, att den uppbragt spraket till full-

komlighet och forlanat varaktig tillvaro

at en litteraturgren, som fore densam-
ma befaun sig i outbildadt skick. Boc-

caccio samlade do pa hans tid i om-

lopp befintliga berattelserna, utsmycka-
de dem med nya drag och beriittade

dem i en stil, som i elegans, naturlig-
het och behag ej agde sin like. Detta
var orsaken till hans oinskrankta om-

tyckthet, och dcrfore var ocksa antalet

af hans efterharmare storre an nagon
annan skriftstallares, som forekommer
i litteraturens historia. Att grundlagga
hans novcllsamlings rykte, dertill har

i Italien dess toscanska korrekthet i ej

riuga man bidragit. Den 6'fvervigt, som
toscanska dialekten framfor alia ofriga
haft vid det italienska sprakets utbild-

ning, var redan geuom Dante tryggad
ocli ytterligare forsakrad geuom Pe-
trarca. Men Dantes prosaiska skriftcr

voro ej for den stora lasande allman-

heten, och Petrarca har ej efterlemnat

nagot pa italiensk prosa. Boccaccios

skrifter ater voro for hvar och en : de

aro de forsta, genom hvilka den finare

italienska sallskapskretsen blef noga be-

kant med Florentinarnes genom littera-

turen foradlade dialekt. Snart erhollo

de en grammatikalisk auctoritet, som
det prosaiska spraket annu behofde.

Decamerone behandlades och behandlas

af manga annu i dag sasom italienska

sprakets hogsta lagbok. Till den grad
har val aldrig ett arbete bestamt ett

sprak, som denna novellsamling det ita-

lienska, emedan mahanda aldrig nagot

verk i sa hog grad varit ett helt folks

alsklingsliisning. I dess stil var allt

nytt for dess samtida, hvad an Boc-
caccio berattade dem, oni han ocksa
hemtat sitt amne ur bekanta fabliaux

och dylika frammande men dock redan

mangutbredda sagner, ur stadsanekdo-
ter eller ur sin egen fantasi. Alia dessa

fortiiljas i ett och samma liitta och

mjuka maner, der orden framglida sa-

som en spegelklar strom nastan utan

vagor och melodiskt sasom en musik

p'a afstand foruoja det lyssnande orat,
medan intrycket for de obetydligt in-

vecklade haudelserna blott behagjigt och

lugnt anslar forstandet och deltagandet.
Allvar och skamt riicka hvarandra med
behag handen: cliirskapen begabbas. men-

niskohjertats svaga och daliga sidor af-

slojas, visserligen ej alltid utan anst-ot-

lighet, men dock alltid utan missmod
och menniskohat. Lustiga och skalm-
ska puts omvaxla med tilldragelser,
som uppvacka en ljuf rorelse och isyn-
nerhet askadliggora de snabba ofver-

gangarne fran lycka till olycka. Verlds-
och mennisko-kannedom framtriida 6f-

verallt, och det praktiska intresset for-

hb'jer det esthetiska hos samlingen.
Boccaccio, siiger en Italienare, samlar

-i en bok menniskoslagtets dygder och
laster: han visar oss bedragare och be-

dragna, girigbukar och vallustingar, ju-

dar,'hedningar och christna, darner och

riddare, pilgrimmer och helgon, hjeltar
och rb'fvare, hycklare och narrar, ko-

nungar, pafvar och framfor allt munkar:

ingen italiensk skriftstiillare har sa no-

ga kant menniskohjertat och kraftigare
skildrat dess egenskaper, ingen agde i

sa hog grad den komiska kraft, som
kan tvinga menniskorna att le at sin

egen svaghet och gor dem visare och

battre pa deras egen bekostnad. Vi
lemna i det foljande och kommande
numror utdrag ur hans ."Decamerone.'>

Slut.

Epigraimuer.
17. Hun darn a.

Da huiidar skiilla hiir i dina spar:
Jal det be visar endast, att da gar.

Af fir tids glafsare tas sadant ilia;
T> tcjro Tio2-, nm hiotf dn stortp oti'
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Thro liens offer.

En JEpisod ur Kejsarinnan Jose-

phines lif.
f *

af

Marie Sophie Schwartz.

Under mitt korta vistande i Frank-

rike gjorde jag bekantskap med Gene-
ral Arthur Carbene, pa modernet be-

slagtad med Marschalk Berthier, Fnrste

af Neuschatel och Wagram. Monsieur

Carbene var i foljc af denna slagtskap

egare utaf en ganska dyrbar samling

anteckningar, som tillfallit honom i arf

efter den ryktbara Marschalken och

hvilka rorde Napoleon den forstes bade

enskilta och offentliga lif. Nedansta-

ende lilla skizz har jag att tacka ge-

neralen tor. Han berattade den en

afton, da vi voro inbjudna till honom.

Man har beskylt Napoleon den store

att lida af brist pa hjertats djupare
kanslor. Skalet till denna anklagelse
har man trott sig finna i hans skiljs-

messa fran Josephina, hvars, i alia

alskvarda karakter och obegransade till-

gifvenhet for honom, hade bordt gora

omojligt for hans hjerta att forskjuta
henne. Dot var icke brist pa kansla

som formadde den store Kejsaren till

denna handling, hvilken icke af histo-

rien kan forsvaras; utan dot var hans

allt uppslukande arelystnad som for-

ledde honom dertill.

Karlek och arelystnad utgjorde den

dubbelstjerna som med skiftande glans

belyste Bonaparte's lif. Da man laser

eller hor fortaljas om deune markvar-

dige mans oden, kanner man hjertat
skalfva och hufvudet svindla, liksom

man verkligen bevittnade en jattestrid
emellan detta stora hjerta och detta

vidt omfattande hufvud. Ofverallt och

i allt aterfinner man hjelten, men att

fa en klar och helgjuten bild af man-
nen ar nastan omojligt. Hjelten har

gjort allt for att undanskymma men-
niskan.

Marie Fransisque Josephine Beauhar-
nais hade smakat pa lifvets bitterhet,
da odet gjorde henne bekant med ge-
neral Bonaparte. Hon hade sett sin

forste make-general Alexandra dp Beau-

harnais falla ett offer for skrackvaldet

och sluta sin fortjenstfulla bana pa scha-

votten. Sjelf hade hon setat fangslad
sasom misstankt for aristokratiska sym-
pathier och forst genom Robespierres
fall befriades hon ur fiingelset.

Genom sin skonhet, sitt snille och

sin alskvardhet blef den unga makan
snart ett foremal for beundran, och en

ibland dem som skankte henne sin hyll-

ning var den da maktige Direktorn

Paul Francois de Barras. Han sag hen-

ne i Madame Talliens salon. Ryktet
pastar att det var genom honom som

Josephine gjorde bekantskap med Na-

poleon: detta ar likval icke ofverens-

stammande med ratta forhallande, utan

det var hennes da tvaarige son Eugene,
som gaf anledning till att hon och Na-

poleon larde kanna hvarandra.

Efter sektionernas uppror installde

sig en dag en gosse hos den unge ge-
neralen Bonaparte och bad att 'hans

faders varja skulle blifva honom ater-

stalld. Denne gosse var Eugene de

Beauharnais. sedan vice konung af Rom
och hertig af Leuchtenberg. Icke min-

dre ofverraskad af hans skick an rord

af hans begaran, lemnade Napoleon
honom vapnet med de orden:

Jag ser att du skall gora din fa-

ders varja heder, tag och for den till

Frankrikes ara.

Barnet kastade sig pa kna och tryckte

varjan till sitt brb'st. badande den med
sina tarar. Denne seen var egnad
att pa hjeltens hjerta gora ett djupt

intryck, ban upplyftade gossen och be-

handlade honom med sa mycken god-

het, deltagande och valvilja att Mada-
me Beauharnais foljande dag aflade ett

besok hos generalen for att tacka honom.
Det intryck den ridderlige gossen

gjort pa Napoleon hade vackt hans

intresse for familjen, ett intresse som.

vid asyn af Josephines skonhet och

behag autog en sa liflig karakter att

derunder uppstod en haftig och maktig

passion.
Midt under farorna af sin da bryd-

samma belagenhet ofverlemnade sig den

store mannen at
.
en kiirlek som med

hvarje dag blef hiiftigare och snart for-

de till en Jikt^nsknj.lig fdreninjr dem
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emellan. Napoleon hade med storm in-

tagit den skona enkans hjerta. Tolf

dagar efter bans giftermal erholl han
befalet ofvor Italienska armen.

Bet ar ganska karakteristiskt att se

hvilken olika gestalt karleken till Jo-

sephina antog, under de tre markvar-

diga opokerna i hans lif.

Sasom general inrymde han at sina

enskilta kanslor ett vida storre fait

an sasom Konsul och Kejsare. Detta

ar ocksa fullkomligt i naturens ordning.
Ct-eneralen talar till Josephina med

vida mindre fortjusning om ett vunnit

faltslag an om triumphen att behaga
henne och sallheten att med henne fa

framlefva sina dagar. Han knabojer
for sitt hjertas dam och man vore

frestad tro att han blott for ett bifall

, af henne erofrat citadeller, kommit sta-

der att falla och utgjutit floder af blod.

Han var under denua period af sin

omhet for Josephine, svartsjuk: men

svartsjuk med en fransmans goda lynne
och denna forsynthet i forebraelser och

uttryck af hjertats eld'som pa en gang
gifver tillkauna passionens styrka och

kanslans djup. Man kan saga, Gene-
ralen comprometterade aldrig Kejsaren;
alskaren aldrig mannen.

Fdrste. Konsuln har forandrat ka-

rakter. Den Italienska lavan liar stan-

nat. J\relystnaden borjar finna. rival -

skapet med karleken mindre i sin ord-

ning. Dm fastar ogonen pa ett stort

nial, det, den onskar erna. Napoleon,

Konsuln, knabojer icke mera for den

tillbedda qvinnan. Hans passion kastar

sina sista stralar ofver sjalen och pa

spillrorna af karleken reser sig grubb-
lande arelystnad och egoism. Van-

skapen, hjertats alderdom, eftertvader

den skona eld hvaraf generalens inre

var uppfyld.
Sasom Kejsare antager hans kansla

for Josephine erofrarens despotiska ka-

rakter. Han bonfaller icke, han befal-

ler. Arelystnaden och maktbegilret haf-

va nu sa inkraktat sjalen att de icke

leinnat nagon plats Ofrig for karleken.

Den . store kejsaren har icke tid att

alska. Man anar nu att den qvinna
infor hvars fotter han knabojde. skall

af honom 'forskjutas sasom ett hinder
"

for haus stora och djerfva planer. Han
har cu glomt det han en gang, i ut-

brott af svartsjuka, skref dessa ord till

henne: "Da jag af dig begar en

karlek liknande min, har jag oriitt.

Hvarfore begara det fjadern skall vaga
lika med guldet; eller att blomraan skall

vara af lika varaktighet med adel-

sten "

Besynnerligt nog okades Josephines
karlek i samma man som arelystnaden
blekte hennes bild i hans inre. Den
djupa och sanna tillgifvenhet hon hyste
for Napoleon har gjort henne till ett

fdremal for allmant deltagande: emedan
hau grundade sin fonnenta storhet pa
hennes krossade hjerta.

Josephine var icke allenast en qvin-
na af personlig alskviirdhet, utan be-

gafvad med en adel, upphojd och verk-

ligt sjalsstor karakter, ett for valgoren-
heten alltid oppet sinne och en hog
grad af vetenskaplig bildning. Hennes

inflytande pa den store faltherrn hade
i manga afscenden varit ganska valgo-

rande; men ty varr, var det icke nog
stort att kunna motarbeta hans kolos-

sala arelystnad. Hon hade uppbjudit
hela sin formaga for att ofvertala ho-

nom afsta ifran upphojelsen till Kejsare.
Hon ansag detta steg af sin gomal sa-

som en forbrytelse emot nationen: och

som en fullkomligt dodsstot at hans

lycka och framgang.

Bonapartes lyckas stjerna skall

ga ned i samma ogonblick han holjer

sig i den kouungsliga purpuru. hade
hon sagt.

Hennes afsky for kejsartitteln var

sa stor att hon aldrig kunde forma sig

benamna Napoleon annat an Bonaparte.
Da Josephine den 2 December 1804

smyckades till kroningen och ikladdes

Maria Antoinettes juveler, hade hon ut-

brustit i tarar och utropat:
Afvcn jag skall saledes blifva ett

Thronens offer. Dessa diamantcr, flacka-

de af blod, skola belt sakert bringa

mig olyckor och lidanden, bittrare an

,
do den.

Under fo'rsta aren hon var Kejsa-
rinna vi&ade Josephine en oupphorllg
fruktan for att ragon olycka skulle

skitJA henne ifran don man. hon s;i cfee-
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icke mera var densamme, och hon bru-

kade saga:
- Det ilr en sorglig aniug soin till-

hviskar mig att Bonaparte's arelystnad
en dag skall forma honom att fb'r-

skjuta mig.
Som ingenting rattfardigade denna

fruktan, forsvann den. Kejsarinnan farm

sig sa smaningom med sin stallning och

borjade att tro pa framtiden.

Lysande i hela glansen af sin ara

atervande segraren vid Wagram efter

fredens afslutande i Wien, till Paris

och helsades der af det jublande folket

sasom en halfgud. Han var i d'etta

ogonblick: nMindre an Gud; men mera
an menniska." Hela Frankrike kande

sig stolt Ofver sin kejsare och sin har.

Den ena festen foljde pa den andra i

Tuillerierna, der Napoleon och Jose-

phine stodo 'pa hojden af den makt
han skapat.

Kejsarinnan kande sig lyckligare an

nagonsin. Qvinnan fruktade icke mera
den krona som furstinnan bar. Hon
hade borjat fatta fortroeude till sin

stallning och till orubbligheten af Kej-
sarens tillgifvenhet. Hon befarade icke

att Monarken skulle forleda maken att

glomma sin kiirlek. Besynnerliga odets

lek, just nu da hon kommit till full-

komlig trygghet, var sista striden emel-

lan iirelystnaden och karleken ntkam-

pad. Kejsaren hade beslutat sig for

en skiljsmessa.
Det var en courdag pa hofvet, da

man om aftonen fann hela den kejser-

liga familjen forsamlad.

Stralande af gladje och sallhet satt

kejsarinnan inbegripen i ett lifligt sam-

tal med Madame Letitia Bonaparte,

kejsarens nior. Josephjna 5fverlemna-

de sig denna afton helt och hallet at

den barnsliga glattighet, som utgjorde
ett af hufvuddragen i hennes intagande
karakter.

Pa audra sidan af salonen samtalade

Napoleon med sin styfdotter Hortense,

Drottningen af Holland.
Hvem har icke last beskrifningarna

om den utrtnior'lp'-tM-'t -^ M--,. milda och

olyckliga Drottning Hortense. Hon ha-

de allt ifran barnaaren varit styffadrens

alskling och den beundran och tillgif-

venhet hon hyste for kejsaren, hade
till stor del sin grnnd i hennes tack-

samhet for hans faderliga omsorg om
hennes uppfostran och framtida lycka.

Under samtalet med Napoleon hvi-

lade ofver Drottningens af Holland vack-
ra drag ett vaxlande uttryck af oro

och sraarta.
- Ni tiger, Hortense, sade Kejsa-

reu, skulle jag verkligen hafva miss-

rakuat mig pa Er tillgifvenhet, da jag

hoppades pa Ert bistand i ett ogonblick
sadant som detta?

Sire, Ni skulle icke heller ha
missraknat Er, ifall jag kunde i denna

handling se nagot annnat an .... Hon

hejdade sig.

(Forts.)

Elrigrammer.
17. R y 1 1 a r e n.

Har du en hast, som yagen battre vet

An dn (vi tala i fortrolighet) ;

Lat honom leda dig, slapp tygeln
Och hall dig bara i stigbygeln!

Prisnppgifter.

Charad N:o 18-

0, hur sallt. nar vi mitt fursta voro !

Inga sorger voro till for oss.

Hastigt flyktade all lifvets oro.

Vid en skyrnt af fantasions bloss.

Nar vi, som mitt forsta ocli mitt andra
Syntes hem ifraii mitt hela vandra
Med mitt tredjes par elaruligt nog,
Hein af frojd det lilla hjcrtat slog,
Att var frihetstimma nu var injie!

Blott i scalan vi mitt fjenle flnne.

(iata N:r 18.

Till munuen man mig alltid for,

Ej samma verkan jag dock go'r:

Pa marknad mig man stundom hor
1 bland gardiner jag forstor.

Pris : En vacker gravyr,

Losningar emottages till d. 15 Sept. d. a,

Prislottningen eger rum d. 25 Sept, kl. 12.
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klandra -och hvilken alltid kommer att

utgora en mork sida i Er historia.

Tank icke att kejsar Napoleon genon*

formalningen med en furstedotter skall

kunna komma Europas Monarker att

gloraraa det general Bonaparte varit i

franska republikens tjenst. Niarfor

verkligt stor, att behofva en fbrbra-

delse med en kunglig farailj for att

forblifva trygg pa Er thron. Om i

detta ogonblick endast min mors lycka
stode pa spel skulle jag tiga; men det

ar Ert rykte ; ty hvad Ni an viuner pa
denna skiljsmessa, ara vinner Ni ey,

icke heller lycka.

Drottningen tystnade och kejsaren be-

traktade henne tigande med sina Jofurs-

b'gon. Slutligen atertog ban efter e

lang paas:
Ni har ratt i ett enda, nemligea

att jag icke vinner lycka. Min en-

skilta frid uppoffras for Frankrikes val.

En strang pligt tvinga'r Kejsaren att

krossa mannens sallhet.

En pligt som ar mojlig derfore

att manuens hjerta kallnat i samma
man kejsarens arelystnad blifvit storre,

infoll Drottningen med ett uttryck af

forebraelse i sin rb'st.

Ni ar orattvis. Det arickehjer-
tah sadana som mitt, hvilka underga

forandring.

Kejsarens blick flog bort till Jose-

phine och en skugga af vemod glei

ofver de energiska dragen.
I hjertan af den natur som Ert,

Sire, -afloser den ena starka kanslaii

den andra. Er arelystnad har vuxit

till en jatte och undantrangt Er karlek.

Det som for generalen varit overkstall-

bart, det ar for kejsaren latt och der-

fore har Ni utan svarighet kunnat be-

sluta Er till aktenskaps-skiljnaden.

Thronens offer.

En JEpisod ur Kejsarinnan Jose-

phines lif.

Af

Marie Sophie Schwartz.

(Forts, fr. foreg. N:r).

Hvarfore afbryter Ni, Madame?

fragade kejsaren med rynkade ogonbryn.

Jag fruktar att min uppriktighet
skall misshaga Er.

Da jag begar den, ar en dylik
fruktan ofverflb'dig.

Na val, afven om jag skall fore-

falla Er djerf, maste jag, ledd af min

tillgifvenhet och tacksamhet uttala san-

ningens ord, yttrade Drottning Horten-

se och fastade blicken pa kejsarens

ansigte med ett uttryck af oppenhet
och allvar. Sire, Ni bnskar att jag bi-

star min bror da han i morgon skall

gifva var mor del af att Ni beslutit

skilja Er vid henne. Det ar en grym
pligt Ni alagger bade Eugene ochmig;
men jag skulle utan ett ord till klagan
eller invandning fullgora den, om om
jag i denna handling kunde se nagot
annat an en kail egoism. Ni sager,
att Ni uppoffrar Ert hjerta for Er skyl-

dighet sasom monark. Eders Maj:t,

gifs det verkligen nagon skyldighet som
kan rattfardiga att Ni skoningslost kros-

sar den qvmnas hjerta, som med han-

gifvenhet alskar Er? Jag tror det

icke. Tror Ni att franska folket med

viilbehag skall ase att dess kejsare for-

skjuter en maka, hvilken afhelafrank-
rike ar alskad sasom hans goda genius?

Ack, Sire, lat icke Er svaghet for att

blifva beslagtad med nagot af Europas
konungahus forleda Er till en handling
den Er samtid och efterverlden skali
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Eders Maj:t, tillade Hortense med bed-

jande rost, lyssna till mina ord, afstS

ifran en handling, som skall lemna

Edra tiender och efterverlden skal att

anklaga Er for uppkomlingars vanliga

fel, att vilja blifvu beslagtade med de

genom borden s& kallade store.

; Hi ar qvinna, Madame, och be-

dOmer politiken efter Er tranga upp-

fattning. Jag ar man och vethvad

Frankrikes sanna val i detta ogonblick

kra'fver. Ni kan icke skilja Er upp-

fattning ifran person liga intressen och

cleffore soker Ni afven sadana hos inig.

Ni tror mig handla ledd af enskilta

, bevekelsegrunder, da jag endast ta'nker

pd landets val. Hafdateeknaren skall

veta att ratt bedoma mig; o,ch skulle

fifven efterverlden oratt uppfatta detta

drag, vet jag dock att endast pligten

ledt mig och att jag handlat rait.

Ratt! upprepade Hortense. Be-

trakta Er genial Sire, just i detta ogon-
blick, se! hum lycklig hon ser ut. Kan

det vara ratt att Ni ofver denna trogna

och Slska-nde makas iycka bryter staf-

ven. Kan verkligen staten fordra detta

af Er? Drottningen var upprord.

Madame, Ni talar sasom kejsar-
rinnans dotter och vice konungens af

Rom syster. Jag bar haft oratt att

randa mig till Er, sade Napoleon med
ett uttryck, som gaf tillkanna att ban

ansSg Drottningen hafva talat .till fcir-

man for de sina. *)

Sire! utropade Hortense med en

flammande rodnad pa sina kinder. Kej-

saren latsade icke gifva akt uppa hen-

aee utrop eller det intryck bans ord

gjorde, utan fortfor:

Redan for tvenne ar tillbaka, da

jag var i Milano, gaf jag Eugene del

af'mitt beslut att skiljas vid Josephi-
ne. Er bror ahorde mig med lugn

och lofvade aft, da jag fordratle dot,

skulle ban meddela kejsarinnan mitt

beslut. Frankrikes vnl varhonomallt

for ka'rt ^tt ban elt ogonblick skulle

ta'nka pa egen forhist eller fOrd el.

Jag liar forstolt Eders Majrt, sva-

rade Hortense och hamtade djupt efter

andan. Ni bar erinrat mig att det ej

*) Eugene Be-auharnais. hade af kejsiren blif-

vit aJopterad och betraktades gisom Na-

poleons thronarfvinge.

fir en Beauharnais som skall hoja sin

rost att forsvara kejsarinnan. I mor-

gon skall jag bista rnin bror d& haa

gar att underratta var mor om att

samme man som sa ifrigt efterstrafva-

de .hennes hjind, nu beslutat att for-

skjuta henne. Min mor, min bror och

jag hafva Eders Maj:t att tacka for

attt. Ni bar varit min mors beskyd-
dare och var far. Ni eger att befalla

ofver os s.

Drottningen uppbar nu sitt idealiskt

vackra hufvud med adel vardighet.

Barn, sade kejsaren med uiildhet.

Forsta, mig ratt och ahor med lugn
mina ord, sa skall Ni riktigt kunna
bedoma mitt beslut. Frankiikes sta'll-

ning ar sadan att jag maste forskaffa

det en bundsforvandt, som kan bista

det om sa skulle fordras. Jag maste

lemna Franska thronen en arfvinge.

som kan ra'kna pa slagtskapsband med
ett af konungahuset, om han skulle for-

ma bibehalla den nya dynastien och

beframja sitt lands lycka och ara. Om
jag i likhet med den store Alexander

dog bort ulan brostarfvinge skulle detta

rike, jag genom mina segrar gjort sa

arorikt och stort, falla sender liksom

fordom Macedonien. -- Noclvandighe-

ten, klokheten och pligten fordra att

jag pa allt satt soker att befiista Frank-

rikes makt. Det ar saledes icke min

arelystnad, icke mitt personliga intresse,

utan statens, som gjort att jag beslutat

mig till aktenskapsskiljnaden; Och jag
raknade pa Er cch Eugene's tillgifven-

het for att sa skonsamt som mojligt
bereda kejsarinnan pa det offer hon

och jag maste gora.

Ni bar icke missraknat Er Sire.

Vi, hennes barn, skola forsoka att

forhindra att, utbrottetaf hennes smarta

icke nsa blifva sa valdsarnt alt det

kommer att aterljuda ofver helaFrank-

rike. Fransmannens kejsan'rina. sahogt

upphojd genom sin genurls ara qch

makt, Jar icke synas sakna en thron

hvars uppoffrande bar till wimnfolkets

val och kejsarens storhet. Beauhar-

nais enka bor icke foroltimpa sin i'orsta

gemals minne, genom att visa verlden

det hon sorjer den andra snm forskju-

ter henne. Eders Maj:t kau varafullt

fo'rvissad att jag skall soka motsvara
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hvad Ni af mig paraknat: aTven om
mitt hjerta pch fors'and icke kunna
fatta eller gilla deintressen sotn ledtEr.

-
Skilj kejsaren fran Bonaparte, s&

skall Hortense forsta mig.
- Eders Maj:t liar sjelf sagt att jag

sasom qvinna icke kan se saken med
samma ogon som Ni. Jag bedomer
med bjertat; flVi med det kloka for-

staudet)
Man bar borjat fasta uppmark-

aamheten vid vart langa samtal. Kej-
sarinnans ogon hafva under loppet af

nagra minuter ouppliorligt riktats pa
oss, sade kejsaren, och vinkade at vice

konungen at Rom, som genast nalkades.

Jag liar talat vid din sj
r
ster, Eu-

gene och hon har lofvat att bista dig.

Ofverlaggom gemensamt huru J boren

g'a till yaga. Kejsaren bojde pa huf-

vudet och lemnade de bada syskonen.

Sjelf vgick han att samtala med Murat,

konungen af Neapel.

Foljande formiddag finna vi Drott-

ning Hortense hos kejsarinnan. Denne
hade helsat dottren med ett uttryck af

frojd ofver att fa ra om henne. Ehuru
Hortense bjod till att a'fven synas glad
vittnade hennes rodgratna ogon om att

hennes sinnesslamning var nedslagen.
Hon hade iikval pa Josephines forfra-

gan om orsaken foregifvit nagon obe-

tydlig tillfallighet. Lugnad af denna

uppgift hade kejsarinnan helt muntert

yttrat :

Ah! jag forsfar, konungen af Hol-
land har i dag vaknat vid mindre godt

lynne och derifran harleder sig dessa

spar af farar. Du iir ett barn, min
Slskade Hortense, man niuste stalsatta

sig emot cle^sa herrars nycker och icke

la'gga dem pa sinnet. Var nu glad och
lat oss njuta af den lyckan att vi slip-

pa vara Ifejsarinna och Drottning, utan

fa vara mor och do/ter. En lycka som
under de* sednare aren ?a sSllan for-

unnats oss. Jag onskar blott att Eu-

gene afven vore har. Det ar sa lange
sedan ja* var fortroligt tillsammans
med Er bada.

Hortense fOrsokte att smale emot
modren, men det ville icke lyckas. Ett

par. stora tarar trangde ovillkorligen

fram och runno hastigt utfor kinden.

Hon led djupt af att se modren 8&

sorglos, sa fullkomligt fri fran alia

aningar om den . olycka Eugene hade
i uppdrag att forkunna.

Hvad, mill dotter. du grater, ut-

ropade Josephine. Sannerligen maste
det icke hafva varit nagot ratt allvar-

samt som passerat emellan dig och din

gemal, efter du annu kan varabedrof-
vad. Jag fragar icke hvad det varit,

emedan icke en gang en mor eger ratt

att forska efter hvad som rorer tvenne

makar; ,
men jag ar fullt forvissad att

om konungen sag dig i delta cigonblick
skulle han angra sig.

Josephine omfamnade* dottren och
tillade med ett intagande leende:

Har din gemal sett dig grata?

Nej, aldrig.

Det r skada. Qvinnans tarar

aro en ursakt om hon felat; men en

tyst anklagelse om hon Sr oskyldig.
En akta man motstar dem sallan; jag
vet det af erfarenhet. Bonaparte ar

:

alldeles icke af nagot vekt lynne; utan

strang och fast till sin karakter och
Iikval har han aldrig kunnat se mig
grata^ utan att blifva rord.

Vice konungens af Rom intrade be-

friade Horteuse ifran den tortyr hon
under nagra ogon Wick ulstod. Hon
erfor, Iikval vid brodrens asj'n och
tanka pa hvad som skulle folja, en sa-

dan angest, att hon velat utstota ett

smartans skrik. Hon tryckte handen
emot hjertat, liksom fur att befalla sin

kansla till (ystuad.

Prins Eugene's a'dla ansigte bar pra-
geln af djupt allvar och en bitter

suiarta. Da han tradde in ra'ckte kej-
sarinnan handen emot honom, ulropan-
de gladt och hjertligt:

' Ah! valkommen min son! Hvil-

ken gladje att fa se dig. Jag onskade
helt nyss att du skulle vara har och
Gud har . uppfyllt min Onskan. Kohl
och sitt vid min sida sa att vi kunna
fa samtala fortroligt.

Pfinsen fattade den framrackta han-
den och forde den till sina l&ppar,
hvarefter han drog sig ett par steg
tillbaka med en vordnadsfull bugning,

sagande :
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Madame, det ar i <dag icke Er
son som besoker sin mor, utan ett om-
bud som kommer for att tala till fran-

ska kejsarinnan.

Hvad skall detta betyda Eugene?
Pa din panna hvilar ett moln, skulle

du kanske komma for att bringa mig
en sorgpost?

Kejsarinnan sag omsom pa Drottnin-

gen af Holland och omsom pa" vice

konungen, liksom hon velat soka ett

samband emellan den forres tarar och

den sednares ord.

Eder.s Maj:t, atertog Eugene, bar.

sa'kert fullkomligt insedt att ju hogre
odet plasserat oss har i verlden, dess

storre blifva vara forpligtelser emot

andra, och ju mindre rum faviinrym-
ma at vara enskiltaintressen. Fursten

och furstinnan maste alldeles forgata

sig sjelfva da det galler nationens val.

Hvarfore eager du mig detta?

Jag forstar det icke. Mitt hjertas oro-

l^ga slag kommer mig att ana det na-

gon ra'tt svar forlust maste ha drab-

bat mig.

Nej, Edeis Maj:t, jag kommer
endast for att af Er fordra uppfyllan-
det af en pligt. Da Ni af ftanska

folket emottog dess lands arorika kro-

na upphorde Ni med detsamma att

vara maka och mor. Ni blef i framsta

rnmmet kejsarinna, med heliga och

dyra forpligtelser emot'Ert folk. Ni

ikladde Er skyldigheten att uppoffra

bvarje enskilt ka'nsla^ hvarje egen 6n-

skan och forhoppning da det
(gallde

riketg ford el. Ni fick ett stort ansvar

Er alagt.
Na va'l, jag trodde icke att man

skulle behofva paminna mig derom,
svarade Josephine stolt. Jag vet mig
icke sasom kejsarinna hafva forglomt
mina pligter emot Frankrike.

Sannt; men Snnu har icke natip-
nen af kejsarinnan fordrat nagot. Ar
Ki sa'ker pa Er sjals styrka', Madame,
att den icke skall svigta ifall jag nu
ar kommen att i nationens namn af

, Er krafva ett stort offer.

Eugene, hvad rnenar du? fragacle

kejearinnan bleknande.
Hvad jag af Er begar. ar nagot

Ni fruktat allt se^an Ni intogEr plats

pa den franska thronen. Ni- har bat-

vat derfor midt under Eder makas 6m-
hets betygelser, Ni har

Prins Eugene, sade Josephine
och reste sig hfiftigt. Hon var dods-
blek. Ni har val icke vagat infinna

Er har, for att foresla Er mor en ak-

tenskapsskiljnad?
En skiljsmessa emellan kejsar

Napoleon och kejsarinnan Josephine
maste ske. Frankrikes val fordra det.

. Och hvem sa'ger maste? t'ra-

gade Josephine med flamtande rost.

Ar det min son som vill att jag skall

ofvergifva den maka jag a'lskar, och
for hvilken jag ar dyrbar och oum-

barlig. Min prins, jag hade hoppats
att Ni battre kande Er mor. Mark
va'l, endast doden kan skilja Josephi-
ne fran Bonaparte. %

Ni misstager Er, kejsarens vilja
kan i detta afseende vara lika maklig
snm doden, sade Eugene dystert. Ma-
dame, denna skiljsmessa ar af honom
beslutad.

Af Bonaparte, utropade Josephi-
ne med ett uttryck af vansinnig smarta.

Hon stirrade pti sina bada barn, hvar-

efter hon utstotte ett skrik och foil

satoslos tillbaka pa divanen.

Slaget har dodat henne! snyfta-
de Hortense pa kna vid hennes sida,

badande hennes bander med sina tarar.

Eugene sokte medelst lukt saltater-

kalla henne till lif. Han mumlade med

djup nedslagenhet:
Arma, bast for dig vore att al-

drig mera Sterva'nda till lifvet, der du

endast skall helsas af sorg och for-

sakelser.

Efter en half timtnas forlopp anda-

des kejsarinnan ater och oppnade slut-

ligen ogonen. De folio pa den gra-
tande dottren och sedan pa sonens

sorgsna ansigte.

Heliga Guds moder! forbarma dig
ofver mig,, stamn^ade hon med na'stan

tonlos rost och reste siglangsamt upp.
Hon drog en djup suck och tryckte
ha'ndernn emot brostet: hvareft-er hnn
forblef en lang stund nrorlig.

O min mor! bad Horiense gra-

tande, tala, sag ett ord. Er stumma
smarta skulle kunna doda mig.

Man dor icke fast hjertat brustit,

hviskade Josephine. Jag lefver ju, jag.
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Lefver, lefver, sedan hiin for-

skjutit mig! Lefver sedan Bonaparte'

upphort att alska niig. Hon fattade

ha'ftigt om Eugenes arm, tilluggande:

Skiljsmessa, skiljsmessa. sade du!

Hvarfore gaf *du -wig ieke heldre

doden.

Kejsarinnan utbrot nu i biiftiga snyft-

ningar. Hennes sorg var sa valdsam
och haftig, att Eugene och Hortense

insugo nodvandigheten att pa ett eller

annat sa'tt soka lugna henne. Vice

konungen fattade hennes hand, sagande
med mildhet och allvar:

Skall qvinnan komma kejsarinnan
att glomma hvad folk och land eger
ra'tt atfi fordra af den sednare?

-
Eugene, stfimmade Josephine, var

barmhertig.

Ack, miu mor, hviskade Hortense.

lat det vara Er en trust att kejsarens
smarta vid detta besluts fattande varit

lika stor som Er. Hans pligt sasom

regent fordrar att ban . uppoff'rar bade
Er och sin egen'lyoka. Ni borkanna

igen bans sjalsstorhet derpa att han

aldrig glommer sin skyldighet euiot

sitt folk. Var derfb're stark, och gor
honom icke detta offer bittrare an det

redan ar.

Hortense. sjelf qvinna, sokte tala till

derma adelmodiga grundton som firines

i hvarje verkligt qvinnohjerta, nemli-

gen: att icke oka ett lidande hos den
det sUskar. Kejsarinnan forblef en lang
stund ororlig, slutligen forde hon ha'n-

4en langsamt ofver pannan och sade

tned bitter sma'rta:

Vetv du hvad det vill saga att

f'Orskjutas, ofvergifvas af den man an-

da till afguderi alskat? Nej, du vet

det ieke, tillade hon med passionerad

haftighet, ty du skulle icke da bedja

mig vara stark i samma ogonblick man
krossat mitt hjerta. O min Gud! ftr

detta den kn'rlek han sa ofta och sa

hogtidligt svor mig, att han nuafkall

egoism skiljer sig fran samma Jose-

phine han tillbad. Afer gomde kejsa-
rinnan sitt ansigte i handerna och ut-

brot i convulsiviska snyftningar.

Moder, sade Eugene. Ni soker

bedraga Er sjelf da ni tviflar pa Er
makes omhet. Den bor vara hb'jd of-

ver alia tvifvel. Jag vet bast huru

mycket detta sleg kostat honom.
-

Tyst! tula icke om en karlek den
hans arelystnad redan for la'nge sedan
dodat. Huru olycklig var icke den

dag da du af honom begarde din fars

varja. Det var sonens hjelfemod som

ingaf honom karlek till modren. Och
en karlek sadan som hans, upphojd,
stark och maktig, omojlig attemotsta.

0! denne menniska han hade ett s

utomordentligt satt att vara menniska
att han tvang mig tro pa evigheten af

hans karlek. Och nu a'kfenskaps-

skiljnad!

Min mor, Ni bor och skallannu
tro pa orubbligheten af hans tillgifven-

'

het, infoll Hortense. 'Den som en gang
alskat Er. kan tj upphora att goradet.

Fransmannens kejsarinna, atertog

Eugene, far icke glomma att hon
detta ogonblick har Europas ogon fa-

stade pa sig. 1 dag kan'Ni grata,
emedan dessa tarar ses endast at'Edra

barn; men i rnorgon skall hela Euro-

pa ra'kna dessa tarar och de skola,
sasoi en svaghet, flacka kejsarinnans
historia.

Ja, Ni maste vara stor och stark

i Er uppoffring, iiksom i Er karlek,

bifogade Hortense.

Josephines snyftningar upphorde och

ater uppstod en pliigsam tystnad. .Kej-
sarinnan brot den i det hon med va'r-

dighet sade at Eugene:
Ni har gjort ra'tt, min Prins. att

erinra mig det Europas blick hvilar

, pa kejsarens rnaka. Jag skall icke

glomma det; men om man frunkanner

mig rattigheten att grata, roaste man
v;il ieke frankiinna mig den att ofver-

tygas om det verkligen ar statens in-

tresse som krafver detta offer, eller

om ej detta ar en forevaudning bakorn

hvilkeh doljer sig samma ilia bera'k-

nade arelystnad, som formadde Bona-

parte att at sig erufra kejsare kronan,
och som sltttligen skall fora honom
till lurderfvets afgrund.

Icke tillkommer det E,r att sa

tala.

Jo, just mig. ^tod han idet(a

ogonblick infor mig (

ski]lle jag frtiga

honom, hvad adoption af min son var

for ett politiskt bedra'geri. Beror Frank-
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rikes val pa att han fiirmSlor sig med
en furs tedotter och erhaller brustarf-

vingar, da var ju^ditt adopterande en-

dast en komedi. Huru ofta^har han

icke upprepat for mig, att ban icke

kunde fa nagon vardigare efterfoljare

pa franska thronen an dig; att du var

fullt fortjent af att bara den a'rorika kro-

nan. Hvad han sa'ger, det eager hela

franska folket. Det ser och dommer
endast genom honom; men hvad bety-
der val Frankrike da hans hogniod
tillhviskar honom att hans gemal ma-
ste vara en konungadotter!

Eders Maj:t, sade Eugene'allvar-

ligt, smartan gor Er prattvis. N^po-
leon den store kan icke anklagas sasom

monark, att hafva glomt sitt folks val.

Han kan icke heller anklagas sa-

som make?
-
'Nej ! Djupt har han begratit for-

lusten af Er.
,

Du vill bedraga mig da du sa'ger

att denne man gratit. Har du sett

honom grata?
Ja, min mor, han har gratit;

men infor mig ensam. Kronans tyngd
har krossat mannens svaghet. Det ha-

de varit Napoleon lika ovardigt att

visa den minsla sma'rta infor sitt folk,

da det gallde dess val, som det vore

Eugene ovardigt att sakna frauskakro-

nan och Josephine att langre safta sig

emot sin gemals och nationens onskan.

Allt hvad Eugene sagdt for att upp-
elda kejsarinnans stolthet hade for-

blifvit utan nagon sardeles valgorande
verkan pa henne. Hon ville vara stark

;

men form'adde det icke. Nu da Eu-

gene forsakrade att han sedt kejsa-
ren begrata hennes forlust, blef den

bittra kalken mindre bitter. Honkan-
de liksom en amekaude flagt af hans

fordna karlek och detfa ingaf henne
mod. Med ett uttryck af sann under-

gifvenhet och sma'rta yttrade hon:

Eugene, sag kejsaren att jag un-

derkastar mig hans vilja. Monarkens
storhet ar nu hans lycka. Mitt lif ar

ju endast till for att om mojligt bidra-

ga till hvad som gor honom lycklig,
derfere vill jag icke mera knota, utan

belt tyst offra mig. Varen lugna, ha-
danefter skall icke nagon ana min

sma'rta, icke en gang kejsaren.

Han har bevittnat den, svarade
en upprord rost. Forskrackta vande

sig alia tre om, det var Napoleon,
som obemarkt intradt.

Kejsarinnan reste sig hastigt iipp med
flammande ogon. Eugene och Hortense

drogo sig at sidan. Kejsaren gick
fram till henne, sagande:

Du har bedomt mig strangt och
orattvist.

-

Jag! utropade hon med, bitter

srriarta. Ack, jag var ju qvinna innan

jag blef faretinn a. Milt fijerta har icke

hunnit frysa till dods under purpurn,
derfor maste det utbrista i ett sma'rt-

samt skrik da Eders Maj:t sliter det

fran Bonaparte. I samma ogonblick

jag tvingades att smycka mig med Ma-
rie Antoinette^ diamanter anade jag
mitt olycksode.

-- Efter nagra ars for-

lopp har det ocksa gatt i fullbordan.

Nappleon fattade med liflighet hen-

nes ha'nder och^ drog henne ned pd
divanen.

- Betrakta mig, Josephine, se djupt
in i mina ogon, och las der hum myc-
ket kejsarens pligt kostat mitt hjerta.

En pligt den jag i detta ogonblick fin-

ner allt for bitter attkunna horsamm ;.

Ma mitt kejsardome storta samman
och jag begrafvas under dess miner,

forr Sn jag skiljer mig vid^dig.
Han tryckte henne till sitt brost,

bifo^ande med djupt allvar: Du ar och

forblifver min maka, min ledsagerska

pa lifvets torniga stig. ,Ma Josephine
forlata att Bonaparte stod i begrepp
att uppoffra hennes och sin egen lycka.

Sire, Ni glommer Ert folk, infoll

Eugene.
Tyst, min son, sade Josephine

med ansigtet badande i tarar. Nu fo'rst

kanuer jag mig ratt stark. Du kan

vara trygg, din mor skall forblifva sin.

gemal, dig och Frankrike va"rdig. 0!

Bonaparte, tillade hon, vand at honom
och fattande hans ha'nder, jag har sa-

ledes dterfunnit dig.. Jag har an en

gang last karlek i din blick, ho'rt dess

tonfall i din rost; jag tackar dig. Jag
hade db'tt af stnarfa om du ej gjort
denna Stergang till dig sjelf. Aldrig
har jag missbrukat mitt inflytande 6f-

ver dig och ekall det icke heller nn.

Att afsta ifran det som kaa bereda
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Frankrikes lycka och &ra vore en tro-

Jb'shet och icke ar det din maka som
skall forleda dig dertill. Nej, denna

skiljsmessa en gang besluten, af poli-

tiska skal, mdste ske.

Den scene som toljde var upproran-
de. Ufbrottet af kejsarens smarta lik-

nade en stormil. Han tolkade sina/

ka'nslor med summa kraftiga och tyd-

liga sprak, som svurdet hans segrar.
Det lag sa mycken styrka i bans satt

att bedja, att sjelfva bbnen antog ka-

rakter af befajlning, och likval, ehuru

Josephine var haftigt upprord, blef lion

fast och orubbljg, i att skiljsmessan
maste ega rum, nagot hvaruti Eugene
'understodde henne.

Nar kejsaren' slutligen lemnade kej-
sarinnan var aktenskapsskiljnadenoater-

kalleligen beslutad. Napoleon hade

yttrat till Eugene:
Det ar en dast Josephines son for-

behallet att visa en sa hog grad af

ejalssforhet, som vice konungen af Rom
idagalagt. Eugene, Ni ar en vardig
son till en hogsirit och upphojd mor.

Ar 1809 den femtonde December

offentliggjordes skiljsmessan emellan

Napoleon ,och Josephine. Vid duenna
helt och.hallet politiska akt voro den

kejserliga familjen jemte grefve Reg-
nault, Erkekanslern Cambaseres Gene-
ralerne Berthier, Ney, Bessieres jemte

Talleyrand tillsfades. I de forsam la-

des narvaro fb'rklarade kejsaren och

kejsarinnan sig efter inbordes ofverens-

kommelse vilja upplosa sitt aktenskap.

Josephine visade vid detta tillfalle

ett lugn och en sjalsstyrka som Na-

poleon aMdeles saknade. Aldrig hade

Josephine varit SH fullkornligt kejsar-
rinna som i det ogonblick hon afsade

sig sin lycka och sin hoghef. Offref,

qvinnan gjorde var for stort attandra

skulle ha fatfat det, derfore dolde ho to

smartan bakom den kungliga va'rdig-
heten. Hon ulbytte kejsarinnans krona
emot en tornekrona. .

Sedan protokollet som innehb'll for-

klaringen om a'ktenskapsskiJjnaden blif-

vit uppUisf, ingafs af Erkekansleren

forslaget om senatens sammankallande.
timmar derefter gaf senatens ko-

mit6 sitt ntlatande, hvilket afkunnade

aktenskapsskiljnad emellan Frankrikes

kejsare och dess kejsarinna.

Fran detta ogonblick ofvergaf Napole-
ons lyckas stjerna den formatne erb'f-

raren.

Prins Eugene intog vid detta tillfalle

for fo'rsta gangen sin plats i senaten.

Man har pastatt det Napoleon fordrat

detta; men sanna forhallandet larer

vara att Eugene sjelf sa velat. Han
skulle ha yttrat:

Nar nagon ra'tt bitter kalk rackes

en Beauha'rnais, tommer han den till

sista droppen, och derfore intager jag

just i dag riiitt sate uti senaten.

Vice konungens hiiga och sjalsstora
karakter fdrnekade sig aldrig. I det

tal han holl ifran tribunen, yttrade han :

Da min mor, infor hela natio-

nen, emottog kronan af sin hb'ga gernal

ingick hun den forpligtelsen att upp-
offra sina personliga onskningar och

forhoppningar for Frankrikes sallhet.

Hon har nu uppfyllt denna heliga pligt.
Hennes sja'l liar lidit djupt vid bevitt-

nande af den mans sma'rta, som ar

van att beherrska lyckan och med fa-

sta steg ga sina stora o'den till motes.

De tarar som verkstallandet af denna

skiljsmessa kostat kejsaren, utgora min
more ra

Napoleon reste samma dag till Tri-

anon och Josephine skref nagon tid der-

efter ett bref hvaruti hon begarde hans

'samfycke att fa draga sig nndan till

Malmaison. I detta bref, afmatt och
ceremoniost framskymtade en viss bit-

terhet, alstrad al den gnagande smar-
tan i hennes inre. Till svar derpa
erholl hon fran kejsaren fuljande rader:

^Miu van! Jag mottog just nu ditt

bref. Det ar i en kail och d&lig styl.

Hvarfore? Jag Sr ju all tid densamma.
Mina Jcanslor forandras aldrig. Jag
har ej skrifvit dig till derfore att da
icke gjort det. Jag ville ej gora annat

an det som behagade dig.
Du onskar flytta till Malmaison. Jag

ser det med nb'je och onskar att lycka
och frid ma folja Josephine dit. Dessa
skatter som icke iinnas till for mig. Hvar-

je underrattelsc fr:tn dig iir mig dj-rbar
och jag hoppas att du ej skall vagra
mig gla'djen att ofta erh&lla sSdana.
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Jag till iigger ingenting forr an du fatt

jemfora delta bref med ditt. Sedan

ma du sjelf afgora hvilkens viinskap
ar storst din eller min. Farval, min

van, var ratlvis emot dig sjelf och

emot

Napoleon.
Det fiimes i detta bref en unda af

melankoli som uttryckes ,i dessa ord:

Mina k&nslorfortindras icke. Han ta-

lade sanning deruti den store fa 1 therm.

Kort fore sin furmalniug med erke-

hertiginnan Marie Louise, yttrade kej-

saren till Eugene:
Jag skall alltid behandla henne,

som blifver Josephines eftertraderska,

sasoin miri genial; emedan delta ar

min pligt; men nagon plats i mitt hjerta

kan lion icke fa.

Detta och mycket mera bevisar att

Napoleons tillgifvenhet for Josephine

aldrig slocknade. I allfc som rorde

bans forhallande till henne rojer sig

denna grannlagenhet, torn ba'ttre an

allt annat bevisar hum starkt hjertat

var fastat vid henne. Ett bevis derpa
finner man i de fa rader han skref

henne till med anledning af hennes

lyckonskan vid hans sons fodelse.

Paris d. 22 Mars 1811.

Min van! Jag liar fait ditt bref; jag

tackar dig. Min son iir stark och stor.

Pan bar mitt brost, mina ogon och

min mun. Jag hoppas att han en dag

viirdigt skall fylla sin hoga bestam-

melse.

Jag fortfar att alltid halla likamyc-
ktft af Eugene. Han har aldrig gifvit

mig skal till ett ogonblicks missnoje."

Na])oleon.
Det Iigger i dessa rader eu beuii-

dransvard finkanslighet och undseende,

samt en djup kannedom om var fattiga

menniskoriatur.

Slut

kau fa stjala ett ur som ar dubbelt s5

mycket vardt.

Nyligen kom en ling man in i eu
bokhandel i Stockholm och begarde
att fa en g>ob ofver Sverige ensamt.

En Stockholms spratt berattas begag-
na sa tranga handskar att han skall

ha fatt handerna fulla med liktornar.

Vill ni gora mig en tjenst? Iragade

unge Georg Brock sin rike van Simon
Hansen lana mig hundra pund
Kom pa mitt kontor! Georg Brock lat

icke lange vanta pa sig Och hvil-

ken sakerhet kan ni ge mig? fragade
Hansen. Min person Godt! la'gg

er da in hfir i kistan svarade Han-
sen och oppnade en stor jernkoffert.

Deri Hvarfor det? fragade Georg for-

vanad. Det ar der somjaggommer
aUa-panter.

-- I sa fall tackar jag for

penningarne !

Epigrammer.
19. Erfar enhetens visdom.

Om qvalln har mangen blifvit klok

, Af hvad som liiindt pa den forflntna dagen;'

Men det ar fara vardt att han ar samma tok
[

Anda for monrondajreu.
GrafstrOm.

Prisnppgifter*
*

Charad N:r 19-

Mitt forsta lilla blomman ar.

Som minnets helsning innebar.

Mitt andra pryder hvarje man, ,

Men for en mo det ej gar an.

'Mitt hela var fprfarligt grymt,
1

Som Sagan nog fonalja yet:
Uti dess brost fanns ingen skymt
Af omkan och barinhertighet.

Dess namn. i ihfingen skymningsstnnd
Hors namiias af en animas mun.

Anekdoter

Uti en af Philadelphias tidningar lii-

ses foljaude: En 100 dollar vard klocka

har blifvit bortstulen, om tjufven ater-

lemnar den, lofvar man att gratis gif-

va honom adress pa ett sta'lle der han

(iata N:r 19-

Jag nyheter bring'ir fran van och till van.

Mitt munlas ar rodt for dot me-sta.

Med nyckel, om ocksa den basta,

Det, uppdyrkadt, dock ej kan laias ig-

Pris: En vacker gravyr.

LOsningar emottagas till d. 15 Sept. d. a.

Prislottningen eger rum d. 25 Sept. kl. 1*.

STOCKHOLM, TRYCKT T"'S J. A A. RUS, I860.
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. eller 25 Ore i manaden.

Jnden Melchisedech midair en

stor fara, som Saladin beredt

ho nom, genom en berattelse

om trc ringar.
af Boccaccio.

Saladin, hvars tapperhet var sfi stor,

alt den ej allenast gjort horiom fran

ringa man till soldan af Babilonia,
utan afven forskaffat honorn manga seg-

rar ofver saracenska och christna ko-

nungar, hade i flera krig och genom
sin stora prakt forslosat hela sin skatt,

och da af en handelse behof ofverkom

honom af en god summa penningar, in-

sag han ej,
hvarifraii han skulle kunna

fa dem sa snart, som honom behof

gjordes. Da kom honom i minnet en

rik jude, hvars namn var Melchisedech,
och hvilkeii i Alexandria l&nade nt

1

mot renta, och han (ankle vid sig, att

denno hade det. hvarrned han kunde

betjena honowi, sa nvycket han ville.

Men juden var sa girig, afct han aid rig

af i'n vilja skulle gjort dct, och vald

ville Saladin ej bruka. Derfore. da

noden likvitl trangde honom, och sedan

han lange eftertankt tned hela sin ?jal

fin' att utfinna ett siitt aft forma juden
till hjelp. beslot han att tvinga hnnom,

men sa, att det firigc nagot sken at'

ratt. Han lat derfore kalla honom till

sig, mottog honom fortroligt, lat ho-

nom silfa bredvid sig nch sadederpa:

TjFortra'tflige man, jag bar af flera per-

soner -hort, att du vore ganska vis och

hade isynnerhet uti de ting, som rora

Gud, mycket forstand. Derfore ville

jag gerna veta af dig, hvilkendera af

de tre lagarne du anser for den sanna,

antingeu den judiska, den saracenska.

eller den christna." Juden, som verk-

ligen var en vis man, insag alltfor viil.

att Saladin genom att forelagga honom

fragor aktade att taga honotn pa orden,
och besinnade afven, att han ej kunde

prisa nagon af de tre mer an den an-

dra, utan att Saladin skulle erna sin

afsigt. Saledes uppbjo'd han hela sin

skarpsinnighet, sasom den der ansag
sig vara i behof af ett svar. sadant,

att det ej skulle kunna falla honom;
och da det nu plb'tsligt kom honom
fore, hvad han horde svara, sade han:

"Min herrskare, den fraga, Ni gor mig,
a'r skon; men for att kunna saga Er
min mening derom, maste jag fortalja
Er en liten berattelse, som Ni ntiskall

fa hiira. Om jag ej tar miste, vill jag
erinra mig ofta liafva hort berattas, att

det fordom var en hog och rik man,,
som bland, andra dyrbara klenodier 'i

sin skattkammare forvarade en ganska
skim och varderik ring. For att efter

dess dyrbarhet och skonhet hedraden-
ua och for bestandigt bibehalla den i

sina afkommandes ago, forordnade han,
att den af hans seiner, hos hvilken den-
na ring, sasom honom affadren gifven,
blefve funnen, skulle anses vara hans

arfvinge och borde bland alia de andra
mest a'ras och vordas. Den. at hvil-

ken den af honorn lemnades, bibeholl

samma ordning bland sina afkomlingar
och gjorde pa samma satt som hans
fb'retradare. Kortligen, ringen gick ur

hand i hand till manga arftagare: men
slutligen kom den til! en, som hade
tre skb'na, dygdiga nch sin fader myc-
ket" horsamma sb'ner, hvilka han der-

fore alskade lika hOgt alia tre. Men

yqglingarne, snm kande plagseden med
ringen. och hvar och en hogligen on-

skade att blifva den mest hedrade bland
de sina, bado. hvar och en sarskildt, pa
det ifrigaste, sin fader, som redan var

gammal, att
r
han, nar han skulle do,
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mtte lemna denna riugen at honom.

Den fortrafflige mannen, som alskade

dem alia lika vartnt och ej sjelf kunde
utse den, at hvilken ban heist skulle

vilja gil'va den, ofvertunkte, em^dan
han lofvat den- at hvar och en af dem.

nagot medel att stalla dem alia tre till-

freds. Han lat derfb're i hemlighet en
x

god mastare lorfardiga tva andra rin-

gar, hvilka voro sa lika den ursprung-

liga, att till och med han som gjort

dem, knappt visste, hvem eom var den

ratta. Da han nu lag for doden, gaf
han hemligen hvar och en af sb'nerna

en ring: och da dessa efter sin faders

dod ville hvar och en taga i besittning

orfvet och hedersrummet, och den ene

nekade den andra detta. framtoga alia

tre sasom bevis, att de med ska'l be-

garde detta, hvar och en sin ring. Men
d* dessa befunnos hvarandra sa lika,

att man ej kunde sarskilja. hvilken

som 'vore den ratta. aterstod fraga hvem
eom vore fadreus ratta arftagare, oaf-

gjord och iir det a'nnu.

Sa, min herrskare, sager afven jag
Er om de tre af Gud Fader at de tre

folken gifn a lagarne, om hvilka Ni

framstaller en fraga: hvardera tror sig

h'efva att folja hans arf, hans sanna lag

nr hans bud," men hvilken af dem i

sjelfva verket bar dem. derom ar fragan,
liksom med ringarne, annu oafgjord.

Saladin insag da, att judeji ypper-

ligt'forstatt reda sig ur den snara. han

lagt for hans totter, och beslot derfore

att uppriktigt beka'nna sitt behof och

ge till, om ban ville tjena honom, samt

gjorde sa, afven upptftckande for ho-

nom. hvad han haft i siiwiet att gora,
om ej ban svarat honom s& k'lokt, som
han gjort. Juden fo'rstra'ckte da fri-

villigt Saladin sa mycket han Ijehofde,

och denne ersaite honom sedan full-

komligt och <2af honom dessutom ha'r-

liga skanker. samt hade honom alltid

till van och boll honom bos sig i stor

heder och Sra.

Slut.

Anmartning. F6r dem soui tkulle.tycka ptiion uti

ofvanstaende ancktod pa sina stftllen besynnerlig och

koDBtlad, vlll Ofvcrsattarcn tillagga utt han f&rsOkt

att halla gig sa troget som mOjliKt till sitt klassiska

Original.

Folkungarne och Wisbys fall

Inledning. Torkel Knutssoi!. Koimng
oi'h hans l>roder.

Kasta vi vara blickar pa verldshi-

tjturien under de forsta arhundraden

efter folkens ornvandelse till kristen-

domen, sit motas vi ofverallt af den

bedrofliga synen att det missf&rstadda

Evangelii inforande meiu befordrade

an motverkade ett allmant sedligtfor-
derf.

Hvarthan iin Rom utsa'nde sina le-

gater; ofverallt lade de sjalarna under

sitt ok och utbytte himinelens mtd, for-

latelse och iorsoniug mot jordiska ego-
delar. Och delta liycklaride, smilande

och svekfulla Romerska presterskap

tryckte sin pregel ofverallt pa de ai'

kyrkan underkufvade nalionerna. Af-

'ven den Skandinaviska Nordens histo-

ria bsir vittne derom. ValhallBsalen

oc'n sallskapantlet med Asynjorna haJe

efa'dse foresvafvat Nordens hedningar
s'un hjeltekraftens och vikingadygdeDs

vppersta beloning. H-o]>pet och straf-

vandet efter detta mal inristade hederns

om afven ofta en missforstudd he-

ders lagar i hvarje hjerla. AP-

norlunda blef forhallandet efter kri-

stendomens inforande. leke som ej

afven den Romerska kyrkan vetat att

beratta mn Paradis. skarseld och hel-

vete tva'rtom'-- fiVrstod dess pre-

sterskap ganska va'l att bruka dessa

trosartiklar tTir siua syt'ten ;
nx-n i

'

stallet sanktioneradcs pa stilt och vis

hvarjehanda brott och svek, <y de kun-

de vedan pa jorden med aflat, bot och

peniteus forsmas.
Vi ma deifore mera forvanas deruf-

ver. att vi under Folkungaatten mola

en crtda fullkomligt flf'ickfri karakler

an att fifven Birgers. Sveriges .tor?ta

Jarls och St'ockholms grundlaggares lif

a'r flackadt af svek, mord och mened.

Brottet arfd.-s med kronan inom folk-

ungafitten.
Som Birger Jarl svikit

siiia frander och latit utan barmherr

tighet halshugga dem han under vau-

skapens rnnsk lockat till sig, sa afven

hans son Magnus Ladulds sin broder

och konung Waldemars anhangare, sa

Magni soner sin aklrige formyndare



Torkel Knutsson, sa kung Birger sina

broder, och va'rdigt slot denne med
blod besudlade att med Magnus Smek
"livilkens drottning under en rnaltid for-

gaf sin son Erik och dess maka Bea-

trix. Under och genom Magnus Smek

gick Skane och.Blekinge for Sverige
forlorade ooh det sagorika Wisby foil

fiir Danska konungens Waldemar At-

terdag svek och vapen,

Men innan vi mecN anledning af Jo-

liurf skadespel Ung Hanses do Item van-

da oss till orsakerna af Wisbys fall,

vilja vi rikta -vara blickar pa detta

tidehvarfs storsta man, frojda vara hjer-

tan vid den renaste och mest upphojda
fosterlandskarleken, lagstiftarens vis-

het, hjeltens kraft och privatmannens.

dygder alia forenade uti en person
midt under en tid af morker och mo-
raliskt forderf. Sannerligen! om Tor-

kel Knutsson icke lefver sa Ijfligt i

Svenska folkets minne somJSngelbrecht,
Sturarna, Gustaf Wasa, Gustaf II

Adolf och Axel Oxenstjerna sa ar det

sa'kert icke derfore att han star efter

flem i storhet. dygd, snille^ tapperhet
och fosterlandskarlek! men det ar

fosterlandsvannens *"pligt att uppfriska
dessa aldre frejdstora minnens farger
hvilkas glans borjar blekna for sedna-

re tiders mindre stora om ock ofta

mera lysande handelser och karakterer.

Och denne en fosterlandsvans pligt

har som af ingen annan af den valta-

lige skalden B. v. Besko%y fullgjorts

i hans masterliga och tyvarr af Sven-

ska. folket alltfor litet kanda ^Aremin-

ne ofver Torkel Knutsson."

Ur detta Areminne anfores har at-

skilligt till Torkel Knutssons karak-

teristik.

Innan konung Magnus Ladulas ra'c-

ker sin hand at doden, for att trada

ur forgangelsen, delar han, med skum

syn och forledd af den faderliga 6m-

heten, magten emellan sina sone.r, och

tager dermed afsked af lifvet. For
sista gangen mota hans ogon de kring-
staendes stumma sorg, och i det ogon-
blick da han ar fardig att sta fram for

den store domaren af sina gerningar,

genomfar den si8ta tanken hans .sjal,
' och han sa'ger: Torkel Knutsson! jag

lemnar i din vard mitt folk, min maka
och mina barn-

Jag har att tala om en man, hvars

forsta anblick skall forvaua. Det ar i

trettonde arhundradet, det ar hos oss,

med ett ord det ar i Torkel Knutsson
vi skola finna ett af de sallsyntaste
ron, hisforien formar att uppvisa: ett

ideal for.hvarje alskare af sitt foster-

land. Annu var Norden en skade-

plats for ta'ta thronfall, sj^lfkronta re-

genter och de taflande atternas bega'r
att utrota hvarandra. Regeringslystnad
var tidens anda, och segrande vald

eller list voro vanliga ansprak pa eoi

thron, som nastan aldrig a'nnu betra'dts

af sonen efter fadren. Att tillrycka

sig spiran, ledig eller ej, var ett bruk,
hvilket Sverige hade att^tacka for fle-

ra gagneliga regenter. Annu hade ej/

visat sig nagon man af den sallsynta

oegennytta,' att han ville sto'dja kronan
och icke bara henne. Torkel Knuts-
son, ovanlig genom sitt snille, sin ratt-

radighet och sitt mod. ofverlagseu ge-
nom sin statskonst och sin upplysning,
folkets alskling och harstammande af

kungligt blod, aktade hogre clrt ior-

troende honom blifvit lemnadt sasom
ett barns formyndare, an sin egon lyc-

ka, oaktadt han fick galda det med
forlusten af sitt lugn och sitt hufvud.

Derefter skildrar talaren Torkel

,
Kntitssons outtrottliga omsorger iiJr att

lindra folkets nod, bekymmer ociifor-

tviflan under pestens 'harjningar i Sve-

rige, det oerhorda mod, med hvilket

han muter det allbjudande Romcrska
valdets tilltagande ansprak, ti r hvilka

hittills alia Europas herrskan.: bojt sig;

andtb'gen den snabbhet, tapperhet och

ihardighet hvarmed han skyudar till

de af vilda hedniska hordtr anfallna

Finnarnes hjelp, underla'gger hela Ka-
relen Sv^eriges valde, sprider ljusets

och sanningens anda ufver de erofrade

trakter oeh anlagger hufvudfasten till

Finlands forsvar.

Hiksfurestandaren, fortfar hans min-

nestecknare, hade bragt det gamla
Svithiod till ett ovanligt anseeade; ha-

de betydligen okat dess omrade, ater-

stallt den valgorande freden, satt la-

garna i fullkomlig verksamhet, upp-
hjelpt statsverket oc h forenat alia stdnd
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till den sallsyntaste endra'gt. Rikets

valmaga och glans kunde ej lange vara

obekanta for na'rgransande makter. En
fast och na'ra forbindelse med detsam-

ma ansags nu lika hedrande, som gag-
nande for hvilken furste som heist.

Danmarks konung hade lange varit

invecklad i ett afven tyrligt oeh for-

storande krig med de fappraNorrman-
nen. Jemte nederlagens olyckor. vap-
nade sig- mot honorn forraderiets svek,

och fejdens lyckliga utgang morknade

allt mer och mer for hans syn. Han
fastade sin uppmSrksamhet pa svenska

prinsessan Ingeborg, och hans besliif

var fattadt; ban anade sin fralsning.

v For ett kort mellanstand af krigets

ryt-iiga upptraden, sankte de stridande

sin a, vapen, hvilande omsofn pa vunna

fordelar, 6'msom pa ofverstandna mot-

gaugar. Eric Menved begagnade detta

tillfalle, att for svenska Riksforestan- ,

daren yppa sin onskan. De begge hof-

ven mottes pa Riken#s gemensamma
grans, dit de norrska medlarena afven

voro kallade. Torkel Knutsson^ teck-

nande pa samnia gang Svenska och

Danska konungahusens forening, och

det lange efterlangtade lugnet for tven-

ne blodstankta folk, som helsa honom
sasom. fredens genius, kallade bar till

Hymens altare afven brodraka'rlekens

offer. Vi kunna saledes till hans aro-

fulla titlar afven lagga den, af f'reds-

stiftare i Norden.

Sa se vi stormarna, sedan de upprort
atmosferens skote, sonderslitit de tunga
molnen, grumlat den stilla backen, och
hotat akermannens skordar, atervanda
till sina halor, och den stolta eken,
som gifvit skygd mot ovadren. efter

deras slut, annu qvarsfa sasom daldens

prydnad, Sedan de ater blifvit fa'ngs-

lsi'U>, och tystnat, helsas hon af fog-
larnas glada qvitter, och omgifves af

dct lacksamma landtfolkets enkla fester.

8adant var det lugn. som Riksforestan-

darens mod och radighet aterskankt
fad rneslandet. For en kanslofull och

deltagande sja'l, a'r det en ljuf anblick,
att se honom. i denna tidpunkt, belb'na

sig sjelf i minnet af de modor, dem
ban egnat sitt trogna folk. Den
Sdla mannen hvilar. Latom oss &f-

ven folja honom under dessa stillhe-

tens dagar. Hvad upptacka vi?

Hvilken seen for Fadershjertat!
- Hu-

ru drommer ban icke bar en grans for

bekymrens dagar. da ban med vallust

fa'ster sina blickar pa, det alskande par,
som under hans 6'goh genomlefvat
oskuldens forsta alder, och snart af

honom skall hojas pa den thron. ban
med sa huld omvardnad frejdat. Huru
rik* tycker han sig icke, och huvu lyck-

Jig, att, da hans huiVud lutar motgraf-
ven, kunna lyfta sina darrande bander
till dem, sorn, med en barnslig tack-

samhet, skola atergalda honom drens

forlorade lycka. Det ar
ej en konuug.

at hvilken han skall ofverlemna ett

anfortrodt valde: det a'r en son. som

lyfter bordan af sin granande faders

skuldra: det ar ej en drottning som
han skall hylla, for att vinna kalla

nade-bevisningar: det ar en fosterdot-

ter, som ban lyfter af sitt kna till det

rum, hvarifran hon ater skall ilai hans

armar, for att tacka honom for en a'l-

skad gemal och en krona.

Sadant var det giftermal Torkel
Knutsson tillvagabragte, emellan sin

fosterson, den unge konung Birger,
och danska prinsessan Marta. For-

tjusningen var stor och sann; den kun-
de saledes ej -blifva langvarig. Sall-

heten strackte ett ogonblick sina vingar
o'fvev dessa fa' It; men aflagsna thor-

don tvungo henne snart, att ater lyfta

sig tmdan deras asyn. Ofver hafvet

kommo ilande olyckans och forodel-

sens offer, och sokte vid Thronens
fot ater skydd emot barbar-ers forny-
ade anfall. Hamnden hade hvassatfi-

endernas glafvar, och segren hade vid

devas fana fast en omensklig lager.
De stolta fasten, som skulle hindra

deras framtag, voro jemnade mfed jor-

den; . deras forsvarare lago begrafna
under vallarnes grus, och tvenne hopp-
losa ar hade redan sett Finlands byar

ryka af skofliugens brander, och dess

jord tyngas af traldomens bojor.

Redan hade ryktet om Riksfb'restan-

darens rustningar till Finlands befri-

ande forelupit desamma, och spridt for-

skra'ckelse bland barbarernas hopar.
Deras djerfva anforare hade beslutit,
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att den ankoinmande flottans forsta

hvila inom dess skar, skulle blifva

stundeu till dess forstorelse, och svurit,'

att den sol, som sett Svearnas land-

stigning, i sin nedgang ej skulle finna

annat af dem, an slafvar och lik.

Torkel Knutsson bade ej la'rt att trot-

ta krigsrykfet med skrytande budskap,
men ban kande den hogre konst, att

segra for sin plikt. eller do med den-

samma. Med denna losen vagade ban.

i spetsen for sina likasinnade krigare.

bjuda, oppen fejd at en bar, hvars like

a'nnu aidrig varit synlig fran Tbules

fjiillar.
Nt-was vagor ry'mde knappt

dess farkoster, ocb Noteborgs s latter

voro betackta af dess brynjor och svard.

Men det var ej nog. att myckerihetens

ofvermagt gynnade Nowgorods Furste;
ban visste ock att dertill < para en i

detta tidehvarf, och af deiia folk, ofor- v

vSntad krigslist. Oforvarandes, koin-

mer en del af dem, liksom oforfarna

stridsman, pa laUta ladjor utfore flo-

den, som om de arnade falla i den
svenska flottans vald, da de deremot
ta'nkte bara fordolda brander i dess

skote, och alldeles tillintetgora deu-
samma. Men deras djerfva fore tag fje-

nade blott att visa dem. huru mycket
deras motstandare var deras Qfverman.
I det ogonbiick, da de med sina bloss

och forodelsens verktyg voro i anfart
mot' de oberedda

,
svenska skeppen,

kantrade batarna 'mot den hemligafor-
palning, som Torkel Knutsson latit

gora i flodens utlopp,- oeh de ilade

sjelfva till en hotande underg^ng. Nu
var signalen gifven till ett.allmant falt-

slag. Torkel Knutssons modiga folk

stortade pa fiendens villradiga skaror, i

s&som till en segerfest. Den gothiska

tapperh,eten pa en,a sidan. och en vild-

sint fQrtviflan pa den andra, lemnade

utgangen for en kort stund oafgjord;
men efter nagra vapenskiften varTjor-
Jcel Knutsson ej mera en taflande falt-

herre; ban var en lysande segervinna-
re. hvars vilja tecknade nad eller dod,
for flyende och tra'lar. Igenom denna

drabbning var i Finland allt alerstaldt

i sitt form skick; ty det var a'nnu den-
na lyckliga tid, da hararna ej trotsade

Srstidernas ombyten, for att hinna for-

st5ra hvarann, och ej behofde ka'mpa

under langden af en hel mennisko-al-

der, for att emellan sina monarkeraf-

gora ett ofta obetydligt foretrade. Lan-
det var befriadt fran vSld ochfiender;
och : under Torkel Knutssons vardan-
de hand, uppstego ater de borgar, som
med forstorarnes blod sett sina fordna
miner fargade. for att nu. med sina

aterupplifvade namn, paminna dem de-
ras nederlag, och att det svenska le-

jonet ej ostraffadt vackes ur sin hvila.

Vapnens gny och a'ra hade ej vandt
Riksforestandarens omtanka fran Ri-
kets inre angelagenheter. Han visste,
att en thron lika mycket kunde befa-

stas ge'nom varden om dess grundval,
som genom afvarjandet af rnbbande
anfall mot densamma. Hans forsta

omsorg bade varit, att gora konunga-
makten oberoende af pafve-valdet. Han
gick nu sitt mal ett steg narmare, och
ville forbinda presterskapet, att afven,
i farans stund,. oppna for rikets behof-
ver en hjelpsatn hand. Omgifven af

en segrande ha'r, och af glansen af

nyss slutade hjeltevarf. ansag ban nu

ogonblicket for verksta'llahdet af den-
na foresats vara inne, da minnet af

stormande faror, och vordnaden for

Fosterlandets befriare, hade oppnat
medborgarnes sinnen for tacksamhe-
tens kajrislor. Hans foretag var lika

djerft och vagadt, som "det nu forefal-

ler enkelt och foga lysande. Pamin-
nom os3 allenast skrllnaden emellan
var och Torkel Knutssons tid; emel-
lan den, som sag detta varf utfiiras,

och den. som nu dommer detsamma;
och vi skola med trygg tillforsigt teck-

na denna gerning bland de framsta pa
bans minnesvard. Svenska konunga-
husets fra'nde och bundsforvandt, Dan-
marks konung, hade nyss<t

dristat visa

sin myndighet emot Lunds Arke-biskop,
och derfore mast lemna honom en upp-
rattelse, som var lika skymflig for en
Herrans smorda, som farlisr genom dess

bindande efterdome. Torkel Knutsson
kande likva'l tillrackligt sina egnakraf-
ter ocb hvad offer Religionens sanna

boghet fordrade, for att kunna bafva
for den Romerska aske-stralen, och vi-

sade anyo, att ban blott till Fosterlan-
dets fra'mja och gagn amnade begagna
den makt Forsynen lagt i bans bander.
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Emedlertid hade arens och modor-
nas gt'ineiisanima borda smaningom
nedbojt lians sjal, och tart bans stan-

digt anlitude krafter.- Otacksamheteu

skyndade att fullborda hvad de annu

ej forrmitt. I TorTcel Knutsson hafva

vi hittills sett en nyttig och upplyst

Regent, som iigde iiya grundsatser utan

den blinda areginghetens misstag, var

standaktig utan en skadlig envishet,

hjelte utau herrsklystnad, slatsman utan

ranker, segrare utan Gfvermod. och

riketjj vardare utan enskilt egennytta.
Snart skall han fran regenters stormi-

ga hojd Aedstiga till den gomda dalens

hydda. utan ansprak pa annan belp-

ning for liela lefnadens slafviska verk-

samhet och, bekymrens fridlosa vakor,

an de tysta valsignelser, som ledfcaga

den dygdige pa den okancla vagen till

sitt fosterland. Oforvifelig i sin vandel

och obemarkt i sin bortgang. ville han

qvarlemna minuet af sict lit', lik hug-
konlsten af denna valgorande drom,
som under hvilan smyger en oka'nd

och lifvande kraft i den tillfrisknandes

adror, och den han alltid pamiuner
sig med fornyad valhist.

H-afderna tillata mig nu att for efter-

verlden frarnlagga den sista handling
Torkel Knutsson \ Rads-kammaren eii-

sam beslutat och utfort. Med mer an

en faders omsorg hade han, under hela

sin regering, sokt forsakra den tilltra-

dande monavkeu en Jugn besittning af

dess faderne-thron, och lat nu afven

sitt sista maktsprak blifva en borgen
for dess trygghet. Sas,orn medborgare
hade han betraktat ogonblicket; sasom
statsman genornskadar han framtiden.

Annu en gang sainlade han omkring
sig Rikets fader och lagstiftare, hvilka,

tillika med konungens broder, i hans

skoie nedlade hyllnings-eden atBirgers
tretlrige son: och han kunde nu .saga,

med en tacksam blick tillHimlei): Jag
har lefvat nog for Sverige och mig!
Samma dag hade han afveri utsatt till

den forsta af sitt ingaende husligti lif,

da han pd densamrna at en dj^gdig
och alskad brnd lemnade varden och
forskonandet af dc aterstaende dagar,
hvilka sorgerna ej mera borde nalkas:
lika de moln, dem skadarn unskar skola

skingra sig undan en nedgaende sol.

Ogonblicket var inne, da Fosterlan-
det ej langre skulle se Torkel Knuts-
son vaka ofver dess vSl, och fafangt
soka samina kraft, som hittills fattade

och utforde besluten. Omgifven af ett

aldrigt majestat, ocli en hoghet, soin

pa ett oforklarligt satt fattade de kring-
staendes sinnen, upptradde han for

sista gangen pa det rum, hvilicet tyck-
tes vara honorn ensarnt forbehallet

bland de stgra skuggor, hvars minnen
hvila kring Sveriges thron. Jag igeu-
kanner Patriarken i sitt tjall, midt
iblaud en talrik afkomma, som afbidar

hans ord me(l en tystnad. den ingen

vagar -biyta, och vovdnaden gjort helig.

Lange varade den, ty sorgliga aningar
hvilade pa RiksforestcUidarens panna,
och hade spridt en oka'nd skugga ofver

hans milda och vanliga aulete. Om-
sider borjade han med dampad rost,

rneu en lugn och saker blick pa den

lyssnande forsamlingen, att tacka sina

kungliga fqstersoner fi;r hvarje ynnest
de bevist eller tillonskat honom. Han

paminte dem med rorelse den stund,
da de anfortroddes hono'm af en doen-

de far, som mera varit hans van, an

hans konung. Han visade dem, huru

de tretton ar af hans lif, dem han
skankt at fosterlandet, vanskapen och
deras lycka, hade silfrat hans har, och

maktigt tryckt hans skuldror. Hans
darran.de hand kunde ej mera fora det

farliga roder, som fordrade ungdomens
eld, eller mannaaldrens ki after; men
allenast dodens boja skulle neka ho-

nom att lyfta den till valsignelse ofver

dem, som vardade fridens-och sam-

hallsdygdernas altare pa en jord, den

han skattat hogre an 'sitt lif och sin

sallhet.

Bevekt af sin konungs boner, skulle

Torkel Knutsson atertaga den befatt-

ning, ifrari hvilken han redan trodde

sig fri: plagsam for hans svikande hel-

sa, tryckande genom stillhetens bedrag-
na hopp, men o d rag lig genom det kran-

kande misstroende, han maste uppba-
ra af sina egna fostersoner, konung
Birgers herrsklysfna och afundsamma

broder, som, fran de regerings-omsor-

ger han med nedslaget sinne ater antog,

skymfeligen undan drogo, hvad som ror-
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de deras viilden: han skulle dtertagu
sitt rum vid thronen, for att at fader-

neslandet lemna annu en lid afafsky,
och ill eflerverlden annu en otacksam-

het atfc fb'rbanna.

Med bekymmer sag Torkel Knuts-
gon tvi'ime oforfarim ynglingar miss-

kanna lians hjerta, forsma haus rad

och glomma bans stora tjenster; likval

formadde de ej hos Jionom vacka nd-

got agg, och forlatelsen stralade alltid

ur den blick, han offa. turfnil, fastade

pa de barn, sum ofvcrgifvit honom.
Han anade ined oro deri brytning, som
innan kort skulle uppkomma afkouung
Birgers underlagsnaforstand, vacklan-

de grundsatser och hetsiga lynne, i

verkau emot heiiig Erics storaanlag.
folks-karlek och herrsklystnad. saint

Waldemars oroliga tankesatt; och han

skyndade att i forsta tandningen qva'f-

va de.n laga, som, en gang utbrusten,

endast kunde slackas af broders och

medborgares blod. Fjerran hofvets gyll-
ne salar, der fortalet kringsrnog ined

dolda fja't. och afunden lurade ined

dragen anda, kallade hau (ill sin stilla

landtbygd de redan stridssinnade bro-

derna. ior att der anvanda sina sista

krafter, att krossa det redan uppvaxan-
de hatets panna. Han kande for va'l

menniskohjertat, for att ej veta. hvad

oskyldiga nb'jen, hvad minuet af deras

lyckliga alder, hvad asynen endast af

den fredliga barndomens omgifreiser,
och en slocknande fnsterfaders bedjan-
de blickar, kunde forma ofver k'anslo-

omma varelser. Snart sofde lian deras

sjalar i eft magiskt lgn, och oppnade
dem for den hulda naturens intryck.
Det, var icke mera ett sondradi konun-

gahus, der hvar och en. med misstro-

genhetens forskningar, spejade fankens

dolda ledning. och snorde pantsaret

kring det bri'ist,- som borde visa sig

hojas af karlekens andedrag; det var

en .fortrolig syskon-krets. der kring den

fryntliga gubben sorlade en menlos

gladje, endast afbruten af dess la'ror

och faderliga fc'Jrmaningar. Och nar

han sag dem, dessa rnissledda prinsar,
icke langre med ett skyggt oga mota
hvarandras asyn, icke langre med sokta

ordalag uttrycka de kauslor, som voro
frammande f5r d,eras hiertan: och nfir

han kande deras hand^r gemensamt
hvila uti sina, och han kunde slutfi,

dem tillsammans i sin faderliga fatnn;

da sade hans tdrglansande oga, som
tacksamt hva'lfdes mut den klarnande

hiinlen: detta iir deji skonaste af rnina

segrar! Han hade nu trampat ha-

tets orm, som var giimd under de

bloiumor dem han ville forgifta; men
ack, den bedragne! han hade ej dodat

honom.

(Forts.)

Jag tror ni- vet icke en gang hvera

som skapat er? -- sade en prest till

en gammal bonde, - vid husforhoret

For att vara fujlt uppriktig sa

vet jag' det verkligen icke, herr pa-
stor, svarade gubben. Presten ropade
da dit en liten forbigaende gosse
och fragade honom: Hvem har ska-

pat dig? Gud svarade baruet.

SkSms ni icke gubbe fortfor presten
att icke veta hvad ett barn har

reda pa! Ah! han ar inte salange
'har han, vi fa va'l se om han mins
del da han blir su gammal som jag!

En girigbuk fragade hvarje gang
som han stadde sig "en ny betjent om
han kunde hvissla, om detta icke var
fallet blef den sokande ej antagen.

Nagon fragade en gang om orsaken
till denna sallsamma plagsed. Jo,
svarade girigbnken. jag skickar alltid

betjenten ensam nod i kallaren efter

vin och da maste han hvissla under
hela tiden som hau ar nere, sa att jag
kan vara ofvertygad om att han icke

dricker.

Pa en &rsmarknad markte en ki':p-

maa att en skicklig hand strackte sig
fram ur trangseln for att go'ra ett otill-

latet tag pa hans disk Nej! utro-

pade kopmannen pS det der .sa'ttet

ger jag iute bort mina varor! Pa na-

got annat sa'tt vill jag icke ha dem!
var svaret.
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En brefba'rare var till den grad tank-

spridd att ban glonat sitt eget namn;
en dag sprang ban staden omkring
frSn morgon till qvall for att soka ef-

ter en vies Lars Ling, utan att min-
nas att det var ban sjelf.

En gudmor radde en ung fru som

nyss fatt tvillingar till att icke lata

dem ligga i sammavagga. Jagmins
annu mycket va'l fortfor hon bur
min tvillingbror knuffade och slog mig.

Men da var va'l goesen myeket
stone och starkare an ni? --

fragade
den unga frun ja, det 'forstas, ban
rar oeksa fro, manader aldre!

Crebillon den aldre sade en gang
om sin son - - han ar mitt samsta
verk det ar va'l derfore som sa

manga tviflar pa att ni ar fdrfattaren"

svarade sonen.

gang, da det redan mot slutet af tim-

man borjade skymma, till sina tva ele-

ver: -Ni maste nu upphora barn,
det ar for morkt att tanka!"

Da nagon i'ragade en bonde som
ville salja .sin hast om den var ra'dd

af sig, -svarade ban: Nej bevars ban
bar flera ganger statt "alldales ensam
i stallet.

20. Alexanders graf.

Da Alexander kiinde att den sista

Utaf haris dagar iialkades sitt slut,

Befallte lian, att ur bans marmorkista
Hans doda bander skulle strackas Tit.

At hvar beherrskare af jovdens lander

Han ville gifva denna varning blott:

Se, den som verlden egt, ur verlden gatt,

Liksom ban kommit dit, med Ivenne tomma
hdnder.

GrafstrSm.

legat

Den bar buteljen rhenskt vin bar

tio ar i kallaren sade en

va'rdshusviird Da ma jag saga att

flugan som kryper omkring i den bibe-

hallit sig markvardigt vfil.

En gast gjorde sin va'rd forebrael-

ser for bans drycker.
-- Det ar for

mycket vatten i det bar vinet sade

ban Tva'rtom. svarade en annan

gast det ar fur litet vin i det bar

vattnet!

En soldat som stod pa,
vakthredvid

en kanon, lemnade den och gick in

pa ett vardsbus. - Hvdrfb'r liar dn
lemnat din post, oJycklige? fragade

kaptenen, som bandelsevis varseblcf

honom. Hen- kapten svarade sol-

daten jag bar forsokf, att I-yfla upp
kanonen, tva karlar kunna icke ra att

bara bort den. och komma flera di(,

skiille jag ju anda icke ha formatt att

fbrsvara dc-n !

En privat larare som gaf en lektion

pa ett stalle mellan 3 och 4, sade en

Prisnppgifter

Charad ft:o 20-

Mitt forsta, most ar 6'fligt

I fin societe

Ocb anses for behofligt,
Att glans at festen

g_e.

Mitt forsta kan ock vara

E]tt ting, mest gjordt af ler;

Ibland ert torstig skar.a

Man det med gladje ser.

Mitt andra. flnt och
luftjgt,

> "
latt och skirt, som skyn.

orb flickan belt fornnftigt

Det bar for rosen hyn.

Mitt lielu plagar vara

En saknauans symbol
'

Och just fordensknll, bara.

Man defrpa dragten tal.

Gftta Ny,20.

Jag ar sa latt, jag vager irigenting.

Men stor for:irgelse jag sprider,

Mig tiggarji baft i alia tider,

Men ock den rike uti bvarje ring;

Den som mig fatt mi sin ficka

Ror icke nagot deri 'sticka t

Emedan jag liar fait en glnpsk aptit

Ocb slukar allt hvad heist man lagger 3it.

Prig'-. En yacker gravyr.

LSsningar emottagns till den 15 Sept. d. a.

Prislottniiigen egor nun d. 25 Sept. kl. 12.

STOCKHOLM, TRYCKT HOS J. & A. RI1S, I860.
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Utkommer minst 4 ganger i raanaden. Prenumeratjonepris fOr hela urgangen 3 R:dr K:nt
eller .'5 Ore i manaden.

FolKimgariie och Wisbys fall

Ung'- Hauses d otter.

llistov. romant. skadespel at' Joli. Joliii.

(Fort'?, fr. loreg. X:r).

r var for svag, att ej uli upp-
riuthallaren af sin thron se den, som
afv-en fordunklade Jians egen am, och
hans sjal for liten, att ban ej skulle

hemligt hata en valgorare: hans bro-

der voro ior skarpsynte, art cj uti

Torkel Knutsson finna throneiis och

fridens foriuur, och de andeliga for

hogt forolampade. for att ej'andas en

evig hanuid.

I sexton ar liade TorTcel Knutsson

skyddat Birgers thron
;

i sexton ar

hade han ledt bans gerningar: och den

unge konungen trodde sig ej mer be-

hut'va niigot stod at sin spira. och }'ng-

iingen faun si.^ besvarad af 'den aldri-

ga vishetens baud. Tryggad vid de

n-edKga forstikringar han nu erhallit

af sina broder, och sarad af det hug-
-Kott som (rafFade hans iafanga. alt

an.-:'s iinini behofva forinynderskap.

oppnade han sin sjal mer och mer fur

det svarta fortal. och de diktade an-

gifvel-ser mot Hiksforestandaren, som

iTii-salligen iVamka.-rtades f(ir honom. Re-

genten.'i tacksarnhet uppliorde med be-'

hoi vet a I eu radgifvare, och fosterso-

nens kavlek forsvann pit samma gang
aied nngdomens blygare ansprak. Hans
'iriider iakttogo detta tillfallo: hvarest

svagheten visar sig, der drojer ock

icke la'nge sveket, att anvanda sina

vaptn. Aldrig tycktes furstarnas en-

dragt och hrodrakSrlek varit sa nafur-

lig, sa oforanderlig, som nu. och aldrig
hade den villade konungen fuunit det

iattare, att styra ett rike, an uti dessa

rigonblick af lattrogenhet och forblin-

delse.. Allt bojde sig for hans vilja,
allt tydde den bedragnes lof; allenast

Torkel Knutsson lyftade sin da'rrande

hand, for att .slita forvillelsens sloja:
den storste man af sitt arhundrade, var
iifven den dygdigaste. Hvad rorde ho-

nom nu grah^irs-mannens lugn och af-

ventyret af nya modor, da han kunde

gagna konung och fcsterland? Hogt
varnade han Birger for sina broders
svekfnlla anstalter, och sokte att hos
honom anyo upplifva minnet af de re-

geringsln'ror, som grundade regentens
vaide pa dygd och sjelfstandig kraft.

Sa talade fadren for Sveriges gyllne
alder; och hans rost var ljudetafden
sang, hvarrned svanen tager afsked af

sin Iiigna. vik. innan han gar att for

sista gangen niata detsvallande djupet,
der han skall finna sin graf. Svarta
rnoln uppstego redan ofver de vanilga

skogarne kring hjeltens tjell. En
adel medl>oi-gare, (hafderna fortiga hans

namn). begat' -^ig. under dessa storm-

vadrets forberedelser, till den misskan-
des landtbygd, for att underratta ho-

nom, att det nu lyckate hertigarna bi-

bringa konungen den (ifvertygelsen, att

endast Riksioresiandaren onskade un-
(ierhalla rnissamjan emellan broderna,
t'Or att ensam leda styrelsens foretag.
Den va'nlenande varnaren besvor ho-
nom derfore, att, antingen hos konun-

gen fdrekomma de olyckliga verknin-

garne af en svar misstanka, eller ifol-

kets karlek. scika ett skj'dd emot for-

foljelsen. Men TorTcel Knutssons sjal
var for hog att ens fatta tankenaf den

djupa nedrighet. att en annu oskyldig
yngling kunde forrada eller uppoffra
sin foslerfar oeh valgorare.
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Men redan genljudade den stilla nej-

den af det ski sin och vapengny, under

hvilket de trenne broderna, jerate ett

talrikt f6lje .nalkades m&let for sina

brottsliga' afsigter. Trotsigt, som till

en harlig seger, hade de va'pnat sig.

for att fjattra en forsvarslos gubbe,
Bom agde till allt vSrn sin makas bed-

jande bander, och till enda forespra-

kare, blott aldren och sin dygd. Upp-
vackt nf det buller, som trangde till

hans ora. skyndade ban de ankom-
mande till mote, och da han uti dem

igenkantie sina fostersoner och de kri-

gare, som, med honom, under samma
fano'i

1

,
trotsat samma dodar, lifvades

hans uppsyn ovilkorligen af en vanlig

gla'dje. Med den gamla svenska gast-
frihelens uttryck, oppnade han dem
sin famn; men de bander, han strackte

emot dem, beiades med tunga kedjor.

Hisforien sager : Den gamle Riksfo-
restandaren fftngslades genom b'fver-

vdld, genom brott mot g&etfrihetens

lagar; man satte honom, med fo'tter-

na tillsammansbundna, pa en heist,

och forde honom, salunda, under stdn-

'digt jagande natt och dag. till Stock-

holm, der han inkastades i Slottstor-

nct, for att beredas till doden.

N&gon fralsning var for, honom- ej

att vanta; ej heller hoppades han den.

Han kande att hans forfoljare afven

skulle blifva hans domare, och att

stunden endast var oaf'gjord, da han

skulle racka sitt hufvud under bilan.

Wen hans olyckor voro annu ejjemn-
stora med hans fdrtjenster, och en grym-
het feltes Snnu uti hans ode, innan

han kunde siigas hafva tomt lidandets

kalk till sisla droppan. Han borde forst

BO sitt blod fornedias, innan det skulle

flyta under bodels-yxan, och, sasom

far, blifva lika beklagansvard, som han

var olycklig medborgare och make, in-
t

nan han fick tagu afsked af lifvet. Un-
der den tid, d& framgangen kronte

bans hjessa med bestandigt nya lagrar,
bade Waldemar ansett det icke men-

ligt for sin furstliga krona, att dela

benne med hans dotter; uu, du nam-

net af den fiirfQljda oskulden utgjorde
alia bans titlar, och bojoroa voro de
enda prydnader, som hvilade pa bans

hand, upploste Waldemar sin heligt
knutna fb'rening, och en forskjuten dot-
ters jemmerrop, utanfor fangelsets slut-

na portar, voro de forsta ljud, eom
vackte fadren ur den sorgeblida drom,
att han dtminstone ensam bar sma'rtans

alia tyngder. Sokom
ej, att skildra

hans kanslor: den som a'ger ett hjerta
af far, barn eller maka, skall vid den-
na bild, inom sag sjelf, fmna den san-
naste forestallning af hans olycka; sa'-

gom endast efterverlden, att han bar

den, som en dygdig man. Tvenne
manader maste han utharda i denna

belagenhet, att vanta doden. Andt-

ligen kom denna efterlangtande van,
och vid hans annalkande ofvergick hjel-
tens sinneslugn till en ljuf aning om
sallheten i ett battre lif. Utan rysning
fattade han den kalla hand, som nu
skulle fora honom utur sina f&, san-
na vanners asyn; men afyen en gang
forena honom med all.t hvad hans hjerta
alskat pa jorden. Hans utslocknande
var solens blodiga nedgang, scm be-

badade natt och storm
;
hans ode bar

gjort honom ra'knad ibland dygdens
martyrer, och hans dod blef mer an

tillrackligt hamnad af jde fasansfulla

olyckor, som vapnade sig omkring hans

graf.

Sa Mngt den valtaligeekalden
Va'l matte den talige korsdragaren

Torkel Knutsson i v sin dodsstund hdfva

bedt for kung Birger och hans brb'der

som bans fb'resyn, fralsaren for eina

forfoljare. "Fader, forlat dem; ty de

veta icke, hvad de goran men skref

ock den himmelska fadien denna bon
den fromme bedjaren till godo i doma-
reboken forsynen krafde ut sinhamnd

pa hans forfoljare och hafva vi nu
hort talarcn med allt hvad sprakct cger
skont och valljudande f&rkunna kors-

dragarens lif och dod sS skall folk-
visan i sin enkla, naiva skrud beiatta

ftr oss detla sorgespels sista akt

bistoriens Nemesis, kung Birgers och

bans broders andalykt:
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Drotlning Ingeborg hade de broderna tre,

Den aldste ban kung mandc blifva,

Men bcnnc af dem deras lif lato de,

Igenom forradares snara;

lien otro forrader si mingen.

De Herrar de ville till Sverige rida,

De voro i higen'si glade:

Fru Ingeborg bad dem hehima bida,

J veten ej af nod eller skada;

Ty troheten varnar si mingen.

Fru Ingeborg slandar uti Helsingborgs port,

lion bad dem med vanliga ord:

jiMina adla broder: J riden cj bort,

Ty del gar mig svarlig emot;

Men trobet fdrmanar sa mangen.

Da sade de bcgge broder tillika

Ocb svara': vi del gora kunde,

Blen vi langes till vart fadernesrike,

Sa dagar, som timmar och stunder;

Den troheten tryggar si mangen.

\i hafve hos eder si lange nu varit,

Och Icfvat i lust med godt noje,

Hos eder vi mycket godt fait och wfarit,

Yir resa vi inle fordrSje;

Men trohelen tryggar si mSngcn.

J tofven och biden i dagarna fern,

Jag beder, J villen mig lyda!

Medan jag fortaljer er min starka drom;

Mig undrar hvad ban mand' belyda.

Men trohet beskyddar si mangen.

Jag dromde, edra kappor de voro afbly,

flTill tyngdcn de voro nog dryga,

nMine adle broder vorcn deruti,

Er sjelfvom till oro och qvida;

Men trohet itvarnar s5 mangen.

0ch de voro sp5nde omkring eder hals,

rDc voro bade tunge och trSnge,

jSa visst betyder del eder stor falsk;

Gud lose er af sorg och vandcj

Men trohet alvarnar sa rn5ngcn.

De Herrar lydde inte fru Ingeborgs rad,
DC lato sin resa anlDnda,

DC redo till Sverige upp3 samma dap,

Trodde dem ingcn mot gang skullc handa:

Men olro bcsvikcr sA inungcn.

Och de redo sig sS langt pp5 land,

De kommo p5 den hvila sautl,

Der motte dem Brunke den otrogne man,

Sota ord kunde ban tal fora fram,

Men otro besviker si mingen.

J varen valkomne J brSder bide!

j>Som uu till vir fagnad vilP komma,
'

ni skolen fa dricka Jul med var nide,

Var ynnest skall blifva Er fromma;-

Men otro bedrager sa mingen.

De Herrar visste inte utaf nigdn sorg,]

De redo till NykSpings stad,

Och n3r de kommo sig nar inlill
tprg,

Der raolle dem del falska rid.

Men otro besviker si mingen.

J varen valkomne J brSder si k3ral

nLagg brynjorna uti vir by,

Si kunnen J ga med lust och 3ra,

nPi slottet i hofkladcr ny.

Men otrohet sviker si mingen,

De herrar de gmgo pi slottet di fram,

Och stallde sig for breda bord,

Men kungen stod upp och ban fagnadejlcm,
Si val ban framforde sin' ordj

Men otro forrader si mangen.

?>J varen valkomne, mine broder bida I

nJag vill Er tillfrag^i med aran,

nMin' jag icke ensam f5r la ndct skall rida,

nSom spiran och kronan mand bara?

Men olro fSrrader si mangen.

De broder tillsammans med enighct svara',,

De ville de ord inlet bora:

nVar kara broder m;}i ban val vara.

j) Men cj ensam i landct rcgera.

Blen otro forridcr si mingen.

~Dc LrSder de voro si glade 'till mod,
De ato och drucko de stnndcr,

Och Brunke ban gaf dem ming* vanliga orilt

Med
list,

olro och falska fundcr,

Men otro bedrager si mangen.

j*Minc gode IIerrar! ban till dem sado,

nllvad tankcn J nu vilja gora?

nViljcn
J hfllla er luslig och glade,

rAlt dricka och danscn alt rora?

Men olro inbillar si mangen.

De dansadc ut och de dansade in,

?>p l)Jefvo holt pl.-i'lo.
liH rvi'^ n

:

Uwii Uruuke iiiiu bkuiikie tiem klaraste via,



172

Oip fcilskhel dc hononi ej trodde. .

Men olrohet sviker sa mangon.

De Hcrrar de slodo pa golfvet och qvail:
Sin frihet <le mente la njula,
Men kungqn och Brunke de gingo till rad,

Huru de sin list skgllt? sluta.

Men otro forrader sa mangen.

"Hertig Walclemar talade till broder sin:

Vi a^te^oss for Bru,nkes svanker!

"Erik ! ri nu dricka a 11 Ifor mycket vin,

"Ty haa kari manga skalka-ranker.

Men otro besviker sa mangen.

"Kertig Erik ban slog upp med
,
snohviian

hand :

nVi aro kdmne uppa iro och lejile,

"Skolo.. vi oss frukta i fadenieslaml !

Vi vef ej af krig ellcr icjde.

Men otrohcl faUer sa niangen.

De dj-ucko och dansa' den dag till anda,
Tills morkret och naltcn kom pa:

SJa, miinde de ljus och bloss upptamla.
Soin Jysl,e i hvar och en vra.

Men otro bedrager sa mangen.

Nar sasom del nagot pa naltcn mand' li.la,

Och somnqn ban kom- dem uppa,
Da villa de llerrar bafva ro oc!i hvila,

Pa silkc oca bolstrar de blii.

Mea otro besviker sa

r Men Brunke ban foljde dem i lornet in,

[K^ trodde i sangk^mnKireii komma.
Och kungen gick med uti skarlakan iin.

DC Uerrar till sJatt ingeri I'romma.

Men otro bedrager sa mangcn.

Ue IJorrar.le trodde, all del varstor gamman,
DC visste ej ai' nagon fara,
Furr an de slog' ajla de diJrrar tilisamman:

Da slgo de sig fangne vara.

Ty otrohet narrar sa mangeu.

Hertig Erik sig va-rjade s/isom en man,
Sa viiblelig maiide ban strida;
Till dcss ban ej stol cller siingslolpe fann,

H:in nodgades i torneU se'n blifva.

Men olro forrader sa mangen.

Rung Rirger var fardig af landel uti'ara :

''Johan Brunke! J bar min gunst och na !,

7>0m J lagen nu mina broder till vara,

>Me'n jag hor kung Krik Menvcds rad.

Men otro bedrager sa mangen.

De Hertigar blefvo bedrofvad' till mod,
Den tiden ban gjordes dem lang;
Sa ilia pa trobet da gick dem ernot,
Af kold, och frost och stor hungers tvang.
Men otrohet sviker sa mangen.

Vi gifvc dig Brunke del guldet sa rod,
"Vi aro af h.uoger -sa kryste.
"Du gilwer oss valten och det torra brod,
Varl hjerla vill i varl brost brista.

Men otrobet draper sa mangen.

"llan svai;a.tlc riiU hasjigt det gar mig ej an,
"For mig att beklaga er nod,

sTy J far nu inlet bar i Sveriges laud,
jRallt vatten eller det torra brod,
Men otro lion do'dar sa juangen.

iVi tro var k.:ira broders buslru sa god,
iVi Iro len from ma drotluiug sy viil,

nllon gifvei oss balmen alt sofva uppa.
0ch 1/iler oss cj s'v;il!a ibja'l,

Men olro fordcrfyar sa mangen.

Herr Brunke ban blef riitt hastig och oud
Han barmades vi<l dgssa orde

;

Han log dc nycklar uppa samma slund,
Och kasta' dem i saltan llode,

Men otto viil doda sa mangen.

Det var en stor onika alt bora uppa,
Det var en stor jemmer och qvida,
Niir broder ato bvarandra s1<uMrorna fra,

Och kott utaf hvaraiiuans sida.

Men olro lion dodar sa mangon.

Det var iinda en slorre omka och harm,
Det var storre jemmer ocb qvida,

Ty Lrodcr lago dodc pa hvarannans arm
Oob bredevid bvarannaris sida.

Men otro lion dodar sa mSngen.

Det stod sa mi de mSnader fern.

Att kungeii friin Skiine kom bm:
^Hvar iire mine binder? hvi skankte J dem
'llvar maltid icke klara vin?

Men otro lion darar sa mangen.

Det sv-arade da en bten smasven:

^De Herrar ha"
1

Jidit stor moda,

"Ty Brunke ban salte dem i tornet in.

j-Iag tror visst, all <ic i'.ro iio'.!,:.

Men olrt; lion dodar sa numuen.
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Rung Birger han in genom vjndogal sig, Tor handa, (less Hcrrc han kan viH ratt snarl

Uan liil sig (let icke forhda; luveckla sig sjelfver i snara.

Stor omka var da der soai bans broder 14g, Ty otro hon i'iiller sa mAngen.
De lago dode vid hvarannans sida :

Ty olro hon draper sa mangen.

*Ack hor da nu. Brunke! bvad jag fragur dig

nDu som dessa dorrar sist liiste :

llvar aro de nycklar som du tog af mig.
N;ir jag utaf laudct bortreste?

Men otro ibedarar sa mungen.

Iterr Brunke han svarade med falsker fund:

De gjorde mig vreder lilJ mode,
Att jag tog de nyckJar pa sammu stund.

0ch kasta dem i saltan flode.

Men otro bedrager sa mangen.

Skain fa dig derfote, du arga dare!

Sa ilia dermed du mig svikit,

Nu blifver jag for donna gerningen svare.

(Jyitt nycklame till Sveriges rike.

Men olro 'raissbagar sa mAngen.

"Hafver jag forradt edra broder bada,

nSa kan jag ock med -sunning bedyra,
"Alt nu fr ni ensamma for landet rada,

"Det sjelfver regera och styra:

Men olro inbillar sa mangen.

Men delta forirot de llerligars vanner,

De kunde den sorg inle lida:

lie ville de Hertigars dod v;i| fulliiainna.

Fur iiran begynte de strida.

Ty otro hon iraffar sa m;in'gen.

Kungen matte rymma raed droltningen sin,

Och langt borl till iViimmand' land landa,

Hiilshuggen blef Magnus, kungens iildsta son,

Sa skamligl lick bans lit' en anda,

Ty otrohet dodar sa mangen.

Men Brunke blef lagd pa fern stegel och hjul,

For otrohet maste han fall;i.

Han lick da sin Ion, som han bade forskylt,

DeJi plalsen de Brunkeberg kalla.

Ty otro aflifvar sa mangen.
i

Nar manga- regenter vill' styra etl rike,'

DS hiinder del ofta alllsa,

Alt de derom siillan '?ig kunna forlika:

Ty ingen vill da underga.

Ty otro beprofvar sa maniren.

Ty den som med otro och f.ilskbetens art

Vi!I kr.inma sin nasta i fara,

Natarvet. skizzcr och notiser.

ir Ausiralieii don yn^sfa oiler

den aliisia vorlilsdolou?

Redan sedan lang tid tillbaka vet

man genom sorgfalligt samlade iakt-

tagelser, att uttrycket: "fast 'som klip-

paun endast ar ett talesatt. Jordbaf-

ningarne aro bovis derpa. Afven an-

dra bevis finnes pa att a'fven klipporna
icke aro undantagna fran foranderlig-
hetens allmanna lagar.

Betraffande tidryinden som forflyter
under dessa forandringar kan man sar-

skilja sadana som ske hastigt, och sa-

dana som genom sin langsamhet un-

dandraga sig var omedelbara iaktta-

gelse. De forra frambringas genom
jordbafningar och andra valdsamma ut-

brott af vulkanism, de sistnamnda aro

deremot sekulara hojningar och sank-

ningar* af jordytan; de ha fatt sitt sar-

skilda namn just derfore att deras folj-

der forst blifva markbara efter lang

tid, ofta forst efter arhundraden.

Men, fragar man saunolikt, och med
skal: pa hvad satt kunna de markas
efter sa lang tid? Genom hvilka me-
del kan man varseblifva dem? Huru
skola vi erfara om t. ex. Tysklands
mollersta del sedan hundra ar hojt sig
eller sankt sig, eller om den forblifvit

i samraa lage? For femtio ar sedan

voro vara hojdmatningar annu icke sa

sakra och noggranna som de nu aro.

sa att de, jemforda med nntidens, ej

kunna visa skillnaden. Ja, om det ar

fraga om en skillnad af 10 eller 20
fot i en sjos djup. sa ar.o annu i dag
vara matningssatt icke tillrackligt nog-

granna for att lemna tillforlitligt matt,
och vi finna till och med vid de ny-
aste hojdmatningarne af en och samma

punkt icke sallan betydande olikheter.



Anna felas oss tillforlitliga matnings-
medel for sraa niva-forandringar pa
afstand fran kustcroa. Men medratta

fiistcr geologen Nanman upprnarksam-
lieten pa att do noga nivellerade jern-
lanlinierna kunde med tiden blifva

ett medel, for att pa dem varseblifva

niva-forandringar.

Belt annat ar det med kustlanderna.

I)er gifver strandlinicn en mattstock.

Men om nu en flods vattenlinie i dag

ligger hogre an for nagra veckor se-

dan, sa veta vi att detta icke harrorer

af en strandens hojning, utan af flod-

vattnets sjunkning. Kan det icke vara

samnia forhallande med hafvet? Ehuru
vi veta, att vattnet, som 6'fverallt i

vcrldshafvet hanger tillsamman, alltid

striifVar till jemnvigt, och tyngdkraften
ofvcrallt verkar lika fran hvarje punkt

pa jordens axellinea, till hvarje, vin-

Keliatt ifran den, belagpa punkt pa

liafsytan, och att dcrfiire en ofverallt

f'ullkomligt ornbblig hojd af hafsnivan

kan antagas, sa kunde likviil alUid en

for oss obekant orsak finnas, som i

strid mot tyngdkraften, verkade en

olikhet i denna niva. Men sa synes
dot icke vara. Fastmera ar verlds-

liafvet i det stora hela detsamma of-

verallt. Sma olikheter i hafsnivan bero

sannolikt af hafsstrommar och' derige-
nom fororsakade uppdamningar. Sa-
lunda tror man sig t. ex ha funnit

Roda hafvets yta nagot hogro an Me-

delhafvcts, samt Mexikanska hafsviken

, nagot la'gre ;in hafvet pa aiidra sidan

om Panamanaset.

Men elt iinnu mcra tydligt bevis att

de mangt'aldigt ,observcrado sekuliira

'siinkningarne och hojningarne af fast-

landsmassor icke harrow fran en for-

iindring i hafsnivan, utan a'ro verkliga

liiijningar och siinkningar, synes deraf

n(t vid nagra, sanunanhiingando, langa

liuststriickor, foriindringar af vatten-

linicn blott delvis kunna marl\as. Sa-
luntln hiijde sig t. ex. efter en jord-

Lafuing d. 20 Febr. 1835 strandiinien

pa en stor del af Sydaincrikas vestra

kust 4 till 5 fot, under det de norra
och .siidra kustcrna forblefvo oforan-

drade. Detta kan naturligtvis icke bar-

r5ra fran hafvets sjunkning, ty pa en

jemforelsevis sa ringa utstrackning ma-
ste olikheten snart utjemnas. Anna
mera bevisande ar den foreteelse som
skandinaviska halfoti framstaller. Ons
norra anda hojer sig oeh den sodra

sjunker, medan den mellanliggande de-

len bibehaller samma hojd ofver hafvet.

Nyligen har man a Australiens fast-

land ront sa storartade och tydliga ve-
dermalen af sadane jordytans rorelser,
att man deraf trott sig kunna sluta

till en vida storre ungdom hos denna
del af jorden an hos de ofriga.
Harom har forl. ar en tysk vid namn

Ludvig Becker hallit ett intressant

foredrag i Melbourne, af hvilket fol-

jande ma anforas:

Genom flera iakttagelser visar sig,
att atminstone en stor del af Austra-
lien hojer sig ganska hasti.gt. Under
de sednaste 12 manaderna har hafs-

bottnen i Ilobsonsviken hojt sig icke

mindre an 4 turn. FJaggstangens fot-

stallning befann sig annu for 5 ar se-

dan vid stranden, och blef vid flodtiden

ofta ofverspolad af vagorna; hu ar den

skiljd derifrau genom en bred land-

stracka, som redan ar yppigt bevaxt
och hvarpa hus och hyddor sta. Vid
Sodra Australiens jernbana har Nau-

n^ans ofvannamnda forutsattning redan

bekraftats: vagbyggnads-ingeniorernas

noggranna rnatningar ha uppdagat att

den pa ett ar hojt sig 4 turn. De for

sin noggrannhet beromda pejlingskar-

torna, som 1802 verldsomseglarcn Flin-

ders upprattade ofver Australiens hela

sodra k-ust, visa sig redan otillforlidiga.

Flinders fann t. ex. i Lacepede'-viken
10 fanmars vatten; nu finncr man der

blott 7 famnars. Bottnen maste saledes

pa 56 ar hafva hojt sig hela 18 fot,

hviikct noggrannt ofverensstammer med
do ofvannamnda 4 tuimnen pa hvart

ar, och tillika visar hojningcns stora

regelbundenhet. I foljd af hojningen.
hafva ock, sedan flere ar, de ofver-

svamningar (sannolikt genom spring-

floder) upphort, for hvilka Melbourne
forut var blottstaldt. Dess hamnmurar

ligga nu 6 fot hogre ofver hafsytan
Jin for 20 ar sedan.
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Genom ytterligare iakttagelser anger

sig Seeker kunna draga den slutsatsen,

att hela delta fastland hdjer sig.

Stora saltsjoar i det inre, hvars till-

floden aro mindre an
^afdunstningen,

forsvinna smaningom; pa andra stallcn

finner man oofverskadliga, af hogabergs-

kedjor omgifna strackor, som tydligen

fordom varit hafsbotten, emedan de

aro betackta med saltkristaller och med
annu ganska val bibehallna qvarlefvor

af sjodjur, af samraa slagten som annu

lefva i Soderhafvet. De aro utan tvif-

'vel fran hvarandra afskiljda fordjup-

ningar i den fordha hafsbottnen, fran

hvilka hafsvattnet vid hojningen rann

undan eller bortdunstade.

Till dessa iakttagelser, som utan tvif-'

vel fortjena naturforskarens hela upp-

marksamhet, kommer vidare att i Au-
stralien nastan alia yngre eller lagrade

bergformationer saknas.

Salunda forena sig en mangd fore-

teelser. som gora troligtatt detAustra-

liska fastlandet, hela 3,000 svenska

qvadratmil i vidd, forst i nyare tid

hvad man i jordklotets historia kallar

ny har langsamt hb'jt sig ur ocea-

nen. Tusentals ur dess djup uppskju-
'tande oar blefvo smaningom mer och

mer omfangsrika, till dess de slutligen

forenades till en enda, och medtogo
i sina mellaurum och dalar stora in-

sjoar af salt vatten.

Mennisko-, djur- och vaxtverlden

tyckas ofverens^stamma med denna Au-
straliens yngiingaalder, ty den star i

viss man pa en yngre utvecklingspunkt
an de andra verldsdelarnes.

En ryktbar resande, baron von Hii-

gd, som nara 6 ar kringfarit jordklo-

tet, hufvudsakligen for attstudera mcn-

niskoslagtets kultnrtillstand, yttrade sig

harom vid ett naturforskarcmote i Prag
ar 1837 pa foljande siitt:

"Alt framstalla en bild af Nya Hol-

lands olyckliga ursprungsinvanare, in-

nebar for menniskovannen nagonting

bedrofligt. Af naturen har val intct

djur-blifvit mera vanlottadt an dessa

stackars vildar. Doras kroppar aro fula

och oformliga, deras anletsdrag vedcr-

vard'ga; ansigtsuttrycket ar hcmskt, dct

ar ett mellantiug emellan fanens och

fyllhnndens. N,r man betraktar deras

6g0n sa,finner man sin egen blick

halka derifran liksom fran en mur; in-

genting visar sig i 6'gats inre, ingen

fraga, ingen nyfikenhet, ingen forvaning,

ingen tanke: ingenting sjalfullt riir sig
derinnom med ett ord det Ur

sjallost. Deras ogon bedraga icke

det ar beklagligen en trogen spegel af

deras inre. Liksom hos ett djur har

Ny-hollandarens sjal ingen hogre lyft-

ntng: blott med det fysiska lifvet ar

han sysselsatt, blott med det som krop-

pen behofver. Om naturen a ena si-

dan hanvisat dessa sina, stjufbarn blott

till kroppens sjallosa fornojelser, sa har

den a andra sidan ieke gjoit det moj-
ligt for dem att tillfVedsstalla sina onsk-

ningar; de finna knappast sitt uppc-

halle, ja, de hafva ej ens den instink-

ten, som manga djurr att samla for-

rader at s ;

g. Och hum nodvandigt
vore icke detta just har; ty Nya Hol-
land frambringar ursprungligen ingen
atbar frukt. ingen planta som duger att

begagna som s. k. gio'nsaker, intct a't-

barf fro, ingen atbar rotvaxt, som kun-
nat odlas: intet fyrfota djur som kun-
nat bcgagnas till husdjur, intet djur
som gil'ver mjolk, intct som' hastigt
forokar sig, inga honsfoglar. Vackra
och underbara vaxter, under! iga djur-
former men intct som tyckes bc-

raknadt for menniskans behof. Liksom
en herrlig tradgard, utbreder sig lan-

det oofverskadligt for den forvariando

framlingcns oga: skog och ang aro yp-

piga och ej vidrorda af menniskor el-

ler djur: ingeu gangstig slingrar sig
ofver angarnes blomstermatta, intct

spar af vildbrad kan blicken ma'rkn.

Dct ar som om Nya Holland blott

voro skapadt for va'xtriket. Deltas

former aro skiina, men af mcnnifkor
och djur har naturen dcr lemnat blott

missfoster.

Alldcles motsatsen af L. Beckers

uppfattning uttalas af Ilr Ferdinand

Hochstcttcr, i en af de.nyaste bt-rat-

telscrna om Novarae^ped tioncn, hvari

han i egenskap af votcnskfipsiran del-

t;igit llan kallar Australicn den iild-

sta vcrldsdelen. Latom oss i koithet

ho'ra bans skill.
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Forst bevisar Hochstetter genom
forstenadc qvarlefvor, som Novaraex-

peditionen erholl i Sidney, och genom
de som nyligen beskrifvits af den be

rom'de engelske paleontologen Owen,
att det i urtideu icke felats det Au-
straliska fastlandet j attestora viixtatan-

de djur af tjockhudingarnes slagte (hvar-
till elefanter hora), ej heller kottatan-

de; ehuru, som bekant ar, kanguru nu

ar Australiens storsta daggdjur. Delta

pungdjur. nu fornamsta representanten
af daggdjursklassen, fanns der fordom

i jattestorlek, och Hochstetter begag-
nar denna omstiindighet som ett bevis

for Australiens hoga alder; emedan det

aldsta forstenade daggdjur
- - i jura-

formationen vid Stonesfield i England
ar ett pungdjur.

Ett hufvudsakligt aldcrsbevis grundar
ban likval pa Australiens geognostiska
beskaffenhet. Han sager, att man der

utom nagra fa holt unga (tertiara)

bergsformationer, blott firmer olagrade

(granitiska) urberg, hvilka i Europa och

i de ofriga vevldsdelarne ofverallt ligga

under de lagrade. Da nu dessa sed-

nare (Granwacka, stenkolsformationer

o. s. v. anda till kritformationen) all-

deles fattas i Australien, sa drager

Hochstetter deraf den slutsatsen, att

redan sedan denna aldsta olagrade for-

mations bildande (som man anservara

jordens forsta stelnade skorpa), maste

Australien legal ofver hafsytan: ty i

annat fall, om det forst sednare hade

hojt sig derur, sa skulle der, liksom

nnnorstades under 'hafsytan, cle fore-

namnda lagrade formationerna (alia

eller blott en eller annan) hafva lagrat

sig derpa. Slutligen anmarker 'Hoch-

stetter att af'ven Australiens'nuvaran de

vaxter raera erinra om Europas fliJts-

formationers forgangna vaxtformor, an

om nagon annan vaxtverld i en sed-

nare tid.

At framtida forskningar ar det sa-

ledes annu forbehallet att visa om den

ena eller andra af de nu omnanmda

upjuattningarne aro riktiga. De iakt-

tagelser. som hittills framstallts, tala

blott till den sluttoljden att Australien

icke tycks vara samtidigt med jordens

ofriga fastlander, ntan antingen yngre
ellef aldre.

Anekdoter.

En nordtysk blef en gang pa ett

vardshus i Wien kallad ^Ers Nad" af

uppassaren Nordtysken sade belt

blygsamt att han icke var af adel och
saledes icke kunde gora anspriik pa
att beta ers itad -- Det skall nadig
herrn icke fasta sig vid - - svarade

uppassaren bar kalla vi hvarje us-

ling ^ers natl.-

I NewYork kunde en person sa val

hilrma tuppens galande att solen till

och med lat narra sig af honom att

ga ett par timmar tidigare upp
vanligt.

an

EpigTammer.
-it. ArbeJ;s-regt<l.

Lat rtvarje d^g med fyllda varf fa slutas.

Ocli frnkta uppskof i ditt goromal :

Det hander ot'ta sa med det ?om tal uppskjutas,
Aft det uppskjntt's langre an det tal.

Grafstr^in.

Prisuppgifter.

Charad ?i:o 21-

Tvatrerskan och apothekani vet

Aldrabiist mitt fijrstas duglighi't.

\fmitt iindra manga skiljda slag
: ,; vara salutorg hvar dag.

P en hogtidsqvall d'bt alskas plar
Aldnnncsr om dc.r tnitt licl'i iiv.

tiala S:r 21.

Jag iir en y?ackars slat',

Som ingvn ro vet af,

Jag ;ir crt lire;- tin"-.

Som loper rundfOmkrJJ.g
Fran arets horjan till cles? slut.

Men ack! si snart jag lupit ut.

Jag Vange ej i i'O far blifva,:

Att till nytt arbeto niig dril'va

Kn lit;; man nt/ii' me tall

Da nolens lolens koinma skall.

llveni skall jag om forlossuiug bed
j

i V

Mitt fangsd ligger sjelft 1 kedja.

Pris : Kn vacker gravyr.

Losningar emottagos till d. 15 Sept. d. a.

Prislottningen eger rum d. 25 Sept. kl- 12.
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Utkommer minat 4 ganger i manadcn. Prenumeratjongprls f8r hela argangcn 3 R:dr R:mt
eller 25 Ore i mauaden.

BesKrifning ofver pesten
i Florens,

Ur Inledningen till Boccaccios Decameron.

Redan hade aren fran Cuds sons

valsignade forkroppsligande framskri-
dit till talet ett tusen Irehundra fyra-
tioatta, da till den ha'rliga staden Flo-

rens, skonast ut ofver alia italienska,
ankom den dodande pesten, hvilken,

genom himlakropparnes inverkan eller

ior*Tara ora'ttradiga gerningavs skull

af Guds rattvisa vrede till varforbatt-

ring~ utsa'nd ofver de dodliga, nagra
ar forut borjat i de ostliga la'nderna

och, sedan hon berb'fvat dem ett orak-

neligt antal menniskor, utan att stadna,
utbredt sig fran ett st.alle till ett an-
nat samt ja'mmerligen utvidgat sig till

Occidenten. Einot derisamma forraad-

de hvarken rnenskligt forstand och for-

sigtighetsmatt, i detstaderi renades fran

mycken osnyggliet genom dertill for-

ordnade embetsman, infcrade forvagra-
des hvarje sjuk, och manga rad gafvos
for helsans bevarande, icke heller od-

mjuka boner, ej en, utan manga gan-
ger bade i orduade- proc'.'ssioner och

pa annat satt hemburna Gud at' from-

ma menniskor: i thy att lion i borjan
af varen forutnamndc ar begynte visa

sina olyckliga . vei'knhigar pa ett under-

barligt satf, och ej sasom i Orfenten,

hvarest, nar blodet flot nagon ur nasan.

det var ett uppenbart tecken till ound-

viklig dod. Hiir ater uppkommo i dess

borjan lika hos man oeb qvinnor an-

,tingen i satet eller armhalorna ett slags

svulster, af hvilka nagra blefvo stora

som ett vanligt apple, andra som 6tt

agg, somliga storre, andra m in dre, och
hvilka folket kallade pestbolder. Fran
de bade uamnda kroppsdelarne bSrjade

denna dodande pestbold inom kort ut-

sprida sig till alia de ofriga utan at-

skillnad. Men sedan begynte denna

sjukdoms beskaffenhet att forandras,
sa atfc bos manga uppkommo svarta

oeh brunaktiga fla'ekar pa armar, lan-

der och ofriga kroppsdelar, hos som-

liga stora och spridda, hos andra min-

dre, men ta'tt till hvarandra. Och lik-

som bolden foruj; var ett det eakraste

tecken till kommande dod, sa blefvo

afven dessa hos hvem de visade sig.

'Botandet af denna sjukdom tycktes
hvarken lakares rad eller nagot la'ke-

medels kraft verka eller ens befordra.

Tvertemot, antingen nu det ondas art

ej tillat det, eller att de lakandes okun-

nighet (hvilkas antal, utom de veten-

skapliges, sa af qvinnor som ma'n,

hvilka ej nagonsin atnjutit undervis-

ning i lakekonsten, blifvit hogligen
stort) ej formadde utforska, hvaraf den

uppstod, och foljaktligen ej heller vid-

taga behoriga atgSrder; nog af, allenast

fa tillfrisknade, hvavemot nastan alia

dogo inom tredje dagen fran'de ofvan-

nanande tecknens upptradande, somliga

tidigare, audra senate, och de flesta

utan n&gon feber eller andra tillstotar.

Den'na pest vann sa myck3t storre

kraft, ernedan hon genom att -fran de
i henne insjuknade meddela sig ofver-

gick pa de t'riska, liksom elden gor
med torra ellef feta amnen, n3r de

narmas den for mycket. Och det on-

da gick a'nda sa langt, att ej blott

talande och umgange med de sjuka
meddelade de friska sjukdomen eller

orsaken till den gemensamma doden,
utan att till och med vidrSrandet af

klSder eller hvad annat som heist,

hvilket en sjuk forut rort eller begag-
nat, syntes ofverflytta denna sjukdom
pa den ridrorande- Underbart att hora
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ar hvad jag nu vill forta'lja; och om
ej manga och a'fven jag sjelfmedegna
ogon sett, det, skulle jag knappt vaga
tro eller nedskrifva det, om jag an
hade hort det af trovardiga personer.

Jag vill namligen saga, att den omtalta

pestens egenskap att ofverga fran den
ene till den andre var af sa stor vald-

samhet, att den ej blott smittade men-
niskor inbordes, men manga ganger
synbarligen gjorde, hvad som fir rner,

i det namligen ett ting, som tillhorde

en pestsjuk eller tillhort en i denna

sjukdom afliden, vidrordt afnagot slags

djur utom ineniiiskoslagtet. ej blott

smittade, utan inom ganska kort tid

db'dade detta. Haraf hade jag med
egna ogon (sasom nyss forut ar sagdt)
bland andra 'ganger en dag foljande
erfarenhet. Nagra trasor efter en f'attig,

i deuna sjukdom dod man hade blifvit

utkastade pa gatan ; da kommo dit tva

svin, hvilka efter dessa djurs vana forst

med trynet bokjj,de i och sedan med
ta'nderna sleto och skakade dem, men
en liten stund efterat efter nagra ryck-
ningar, som om de fatt forgift, folio

doda ned pa de ilia tilltygade lumpor-
na. Af dylika 6ch nog manga andra
liknande eller a'nnu forskrackligare han-

delser uppkommo mangfaldigafarhogor
och inbillningar hos dem, som stadnat

i lifvet. Nastan alia strafvade till sam-
ma grymma mal, att namligen undvi-
ka och undfly de sjuka och deras till-

horigheter, oeh trodde sig genom den-
na atgard bereda sin egen rsiddning.
Det fanns sdrnJiga, som mente, att

mfittligt lefnadssatt och afhallande fran

allt ofverflod agde mycken kraft att

gora olyckan motstand; derfore bildade

de ett sallskap och lefcle afskiljde fran

alia andra. De samlade och iunesloto.

sig i hus, der ingen pjuk fanns: och
Ict'vande pa ba'sla satt, i det de med
etor mattlighet njcito de'h Jackraste mat
och de basin* viner samt undveko all

slags uisvafning. lafo de ej nagon tala

med sig och ville ej ufifran vefa na-

got om de doda och pjuka. utan for-

lustade sig med musik och ofriga nojen,
de kunde hafva. Andra, af alldeles

Tnotsatt mening, forsakrade, att dricka

br, vara glad, gu kring med sang och

t-ka'mt, ea mycket som mojligttillfreds-

stalla lusten i allt samt le och gyckla-
med det, som' hande, vore den basta
lakedorn mot en sa stor olycka. Och
Jivad de sagt, satte de i verket efter

formaga, i det de dag och natt gingo
fran det ena huset till det andra, dric-

kande utan grans och matta, sarnt gjor-
de detta an mer i andra hus, blott de
der funno det, som lande dem till be-

hag Ofh noje. Detta kunde de helt

latt, alldenstund hvar och en, som nov

han ej langre skulle lefva, hade gifvit

sig och sin egendom forlorad, hvarige-
norn de fiesta hus blifvit gemensamma,
och fra'mlingen. blott han handelsevis
betradt ett sadant, nytfjade det, som
dess verkliga agare skulle gjort. Men
med allt detta djuriska lefveine flydde
de dock sa vidt mojligt de sjuke. Och
under var stads sa stora bedrofh'gh/Bt
och elande hade sa gudomliga som
menskliga lagars vordade kraft liksom
helt och ballet forfallil och upplosts; ty
deras tjenare och utofvare voro liksonr

det ofriga folket doda eller sjuka, eller

ock hade de'fatt behalla sa fa af sina

tjenare, att de ej kunde forralta nagot
af sina ambetsgoromal, for hviiken or-

saks skull det stod hvar och en fritt

alt gora hvad heist han behagade.
Manga andra hollo en medelvag

niellan de bada ofvanbeskrifna lefnads- .

sa'tten, i del de ej sa mycket som de

forra inskrankte sig i mat, ej heller

utsvafvade som de senare i dryck och
annan liderlighet. utan brukade dessa

ting till.nojes samt gingo omkring, i

stallet for att inneslufa sig. barande i-

haiiderna blommor, valluktande orter

eller olika slags kryddor, hvilka de hollo

ta'tt under ria'san, emedan de nnsago
detta sardeles verksamt till hjernans
starkande: ty hela hiften tycktes af
stanken fran liken och sjukdornen och
lakcmedel anstuckcn och illahiktande^

Nagra liyste en grymtnare meriing, eme-
dari de handelsevis voro mera tryg-

gade, alt namligen inlet annat boteme-
del mot de pestsjuke voro ba'ttre eller

.sa godt. som att fly for dem. Afdetla
skal (jfvergafvo manga bade man och

qvinnor, utan att skola om nagot an-
nat* an sig sjelfva. sin egen slad, sina

hus. sina boningar, sina slagfingar och
sin formogenhet och uppsokte andras
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eller (fast minst) egna landtgods. lik-

som om Gtids vrede, som ville slraffa

menniskornas brottslighetgenom denna

pest, ej skulle hunnit Ait, der de vi-

jstades, utan blott haft for afsigt att

tillintetgora dem, som befunno sig inom
murarne af deras stad, eller som om
de inenat, att ingen borde blifva qvar
i densamma. emedan dess sista stund

vore kommen.

Oaktadt nu ej alia af dessa olika

tankatide dogo, undkommo likval ej

alia; tvertop insjuknade manga an-

hangare af dessa meningaroch forsmak-

tade nastan alldeles of'vergifna, sasom

de sjelfva, medan de voro friska, gifvit

efterdome at dem, som nu voro det.

Jag vill ej omnamna, att den ene med-

borgaren undvek den andre, att nastan

ingen granne vardade sig om den an-

dre, och slaglingar sallan eller aldrig
besokte hvaran dra; men med sa stor

forskrackelse bade detta elande fyllt

mans och qvinnors brost, att en bro-

der ofvergaf den andre, farbrodren sin

brorson, system sin bror, och ofta

hustrun sin man; ja, hvad som ar an

grasligare och knappast troligt, fader

och modrar undveko att besoka och

skota sina barn, som om de ej varit

deras. For hvilken orsaks skull for

dem som insjuknade (och deras antal,

badeaf man och qvinnqr var ora'kneligt),

ingen annan hjelp aterstod, an antingen
deras fa vanners barmhertighet eller tje-

nares girighet, hvilka betjeriade dem,
lockade af de stora, ja omattliga lonerne.

Likval var.dessae antal med allt detta ej

sardeles stort, och de, som funnos,
voro man och qvinnor af ringa forstand

och inerandels ej vanda vid sadan tjenst;

de tycktes knappt tjena for annat an
att framracka at de sjuka hvad de be-

gart, eller se pa, nar de dogo. Men
det oaktadt lande dem ofta deras vinst

i denna slags tjenst till forderf. Deri-

genom att de sjuka voro ofvergifna af

grannar, slagt och vanner, och man
led brist pa fjenare, uppkom ett bruk,
eom aldrig forr afhorts, att namligen
ingen dame, hur hofvisk, skon och adel

hon Sn var, vid sjukdomsfall skydde
att lata sig betjenas af en man, vare

sig ung eller gammal, och att for ho-

nom utan att skammas blotta hvilken

kroppsdel som heist, liksom hon skulle

gjort for en qvinna, endast hennea

sjukdoms behof erfordrade det; hvilken

omstandighet mahanda hos dem, sorn

tillfrisknade, var orsaken till bristande

arbarhet under den lid, som sedan
kom. Utom dess foljde doden hos

manga, hvilka formodligen skulle und-

sluppit, om de blifvit hulpna. Saledes

var dels genom bristen pa den behof-

liga tjenstehjelpen, hvilken de sjuka ej

kunde erhalla, dels genom pestens styr-
ka mangden af dem, som dogo dag
och natt i staden, sa stor, att det var

en fasa att hora det omtalas, an mer
att se det. Haraf uppstodo nodvan-

digtvis bland dem, som blefvo i lifvet,

vanor och bruk, rakt motsatta rnedbor-

garnes ursprungliga.

Sa var det sed (som vi alia annu i

dag se iakttagas), att en aflidens

qvinnliga slagtingar och grannqvinnor
samlades i hans hus och der klagade
med de

om, som narmast tillhorde ho-

nom. A andra sidan sammankommo
utanfor huset jemte den do'des manliga
slagtingar hans grannar och en ma'ngd
andra nredborgare, afvensora prester-

skapet alltefter den aflidnes rang kom
dit, hvarpa han bortbars pa sina likars

skuldror med begrafniugSBtat af vaxljus
och sang till den kyrka, som han fore

sin do'd utsett till hvilostad.

Dessa plagseder upphorde dock an-

tingen alldeles eller i det mesta, sedan

pestens haftighet borjade stiga, och an-

dra nya kommo i deras stalle. Ty ej

allenast dogo de fiesta utan att omgif-
vas af en hop qvinnor. utan det fanns

afven manga, som utan nagot enda
vittne gingo ur lifvet, och hogst fa

voro de, at hvilka forunnades slagtin-

gars omma klagan och bittra tarar.

Tvertemot brukades i dess stalle mesta-

dels skratt, infall och glada saHskapsfe-
ster, hvilken sed damerna, med asido-

sattande till storsta delen af det qvinn-

liga medlidandet, for sin egen raddning
fran pesten ypperligt lart. Ganska sall-

synta voro de, hvilkas lik beledsagades
till kyrkan af mer an tio eller tolf

stycken af deras grannar. Dertill bars

baren ej af aktade medborgare bland
deras vanner, utan af ett slags dod-

grafvare, som samlat sig af det ISgre
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folk'et och brukade kallas
. pestdrSn-

gar, samt for penningar forrattade dy-
lika tjenster. Dessa forde baren raed

skyndsamma steg ej till den kyrka, den

dode sjelf fore sitt aflidande utsett, u(an

merandels till den narmaste, atf-oljda

af fyra eller sex andliga pied nagra

ljus och ratt ofta till och med utan

sadana, hvarpa presterna med till hjelp
af de sagde likbararne utan nagon lang

forrattning eller ceremoni nedsatte liket

i den forsta lediga graf. som fanns.

Det lagre folkets och mahanda till

ator del a'fven medelklassens tillstand

var uppfylldtaf an storre clande. Ty da

dessa af hopp eller fattigdorn mest

hollo sig qvar i sina boningar och bland

sina grannar. insjuknade de till tusen-

tals hvar dag; och scm de af ingen

betjenacles eller vederqvicktes, dogo de

allesammans na'stan utan raddning.
Ganska manga var det, sorn slutade sitt

lif pa offentlig gata dag och natt, och

manga, fastan de dogo i husen, gjorde

forst.genom stanken fran sina fOrrutt-

nade lik for sina grannar kunnigt, att

de aflidit; allt var uppfylldt af dessa

och andra, som dogo ofverallt. De
fiesta grannar iaktf.ogo samma plagsed,
hartill lornla'dda ej mindrei af fruktan,
att de dodas forrj.ittnel.se skulle skada

dem sjelfva, an af den omhet, de hyst
for de aflidne. De drogo namligen ur

deras hus antingen ensamrna eller med

hjelp af ba'rare, nar de kunde fa sd-

dana, de redan dodas kroppar och lade

dem framfor portarne, hvarigenom,
sardeles om morgonen, den som gatt

omkring, skulle kunnat se otaliga Jik.

Derpa hemtades barar, och de funnos,

som i brist af sadana lade kropparne
pablott ett brade. Ej blott en gang,
utan ofta ha'tide, att en enda bar

forde tva eller tre lik tillsammans; ja,

man skulle a'fven kunnat rakna ganska
manga ganger, da man och hustru, tva

eller tre broder, far och son eller sa

bortburos pa samma bar. Och otaliga

ganger skedde, att, nar tva- prester
med ett kors gingo framfor nagons lik,

tre eller fyra barar, forda af barare,

sloto sig efter denna, och presterna,
som trodde sig hafva blott en dod att

begrafva, fingo sjn, atta och man-

gen gang flera. De doda hedrades

fordenekull ej heller mcd.klagan, Ijas
och likfolje: tvertom hade det Com-
mit sa langt, att man ej bekymrade
sig om menniskornas dod mer, an man
nu skulle fraga efter getters. Deraf

insag man ganska tydligt, att olyckans
storlek gjort a'fven de enfaldige kloke

och obekymrade om det, som saker-

nas vauliga lopp, sma cch spridda olyc-
kor, ej kunnat la'ra ens de vise att' med
talamod fordraga. Da for den stora

mangd af kroppar, hvilken, somisagdt
ar, sammanfordes till alia kyrkor hvar

dag och nastari hvar timrna, den in-

vigda jorden ej rackte till for begraf-

ning, isynnerhet om man velat efter

gamla seden gifva hvardera sin'egen
plats, gjorde man i sta'Het for kyrko-
gardarne, emedan de voro alideles fyll-

da, mycket slora gropar, i hvika de

ankommande liken lades till hundra-
defals. Har uppstaplades de som kop-
mansvaror i skepp, hvarf for hv-arf,

och beta'cktes med litet jord, anda tills

man kom till grafvens kant.

For att imedlertid ej noggrannt be-

skrifva hvarje enskildhet af de olyckor,
som tiaffade var stad, vill jag namna,
att, medan ett sa fiendtligt ode herr-

skade mom densamrna, bespardes ej

fordenskull mindre det kringliggande
landet fran nagot af eliindet. Ty der

(utan att tala om kopingarne, hvilka

i sin litehet dock fullkornligt liknade

staden) i de strodda villorna och kring

bygden dogo de- arma jordbrukarne
och deras familjer utan nagot bitrade

af lakare eller hjelp af tjenare pa va-

gar och fait och i husen utan atskil-

nad natt och dag, ej som menniskor,
utan nastan som dskaliga djur. Haraf

blefvo afven de. liksom stadsborgrarne,

liderliga i seder och bekymrade sig om
intet hvad de a'gde eller bordeforra'ffa.

Tvertom, liksom vore de beredda pa
doden den dag, till hvilken de sago

sig vara komna, anstrangde de alia

he!a sitt forstand ej alt skota om de

kommande frukterna af husdjur, jord
och forra nuidor, utan att fortara det,

som for narvarande fanns. Derfore

haride, attnotkreatur. asnoi, far, getter,

svin, ho'ns, ja till och med hundar.

hvilka dock a'ro menniskan mest trog-

na, forjagade fran sina hus, gingo, som
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de heist behagade, kriug fatten, der

den o'fvergifna saden annu qvarstod
utan att vara, jag vill ej saga bergad,
men ens al'skuren. Och manga at'

dem, liksom de haft fornuft, uter-

vande, efter att om dagen hafva val

betat och sokt sig fb'da, 'om natten

utan att drifvas af nagon herde matta-

de till sina boningar.
Hvad kan val sagas starkare, for

att nu lemna landsbygden och ater-

vanda till staden, an att sa, stor

var himleus och muha'nda till en del

afv.eu menniskornas grymhet, att fran

Mars till dcrpa foljande Juli dels ge-
nom pestsjukdomens haftigfiet, dels der-

igenom, att manga sjuka ilia betjena-

des el lev b'fvergarVos i sin nod uffor-

skrackta iriska, mer an hundratusen

menskliga varelser forvisso tros hafva

ryckts ur lifvet inom staden Florens'

murar, da man mahanda fore denna

fb'rharjande handelse ej sa hogt skulle

varderat hela antalet af innevanare.

O, huru manga stora pal at so r, huru

manga skona hus och fornaora bonin-

gar. iu'nit uppfyllda af tjenarskaror,
af hciga herrar och darner, stodo ej nu

tomma pa allt, anda till den ringaste

drang! 0, huru manga minnesvarda

slagter, huru manga stora arfdelar och'

beryktode rikedomar sago sig ej nu

lemnade utan uppehallare, uian arfta-

gare! Huru mange kraftfulle man, huru

manga skona qvinnor, huru mange be-

haglige y'nglingar, hvilka, att ej namna
andra, sjelfva Galenus, Yppoerates
eller Bsculapius skulle ansett helt fri-

ska, spisade ej om morgonen med sina

slautingar, umgangesvanner och va'n-

innor, hvilka sedan, nar sarnma afton

kom, ato qvallsvard i andra verlden

med sina forfader!

Hnmoristiskt Allehanda.

12.

Sjok;ivalleri.

Medan Napoleon ar 1805 inrattade

sitt lager i Boulogne, erholl han en

mangd projekter, hvilka alia hade till

andamal att sakrare och liittare ava-

gabringa landstigningen i England. I

ett af, dessa foreslogs att ofverklada

det yttre af skeppen med madrasser af

ull eller vadd. for att gora kanonku-

lorna oskadliga, i ett annat talades

om inrattandet af ett slags stora glas-

klockor, under hvilka en eller flera

soldater fullkomligt skyddade kunde

passera kanalen. Alia dessa projekt-
makare belagrade ordentligt hogqvar-
terets alia 'ingangar, ty Napoleon be-

viljade inga privataudienser mera, sa

vida de ej voro sardeles vigtiga. Ibland

alia dessa lycksokare intog dock en

viss herr Qaatremere-Disjouval ett ut-

markt rum. Denne man som lange
varit sekreterare vid vetenskaps-aka-
demien i Paris, trodde sig nemligen ha
uttiinkt ett satt livarigenom 'en del af

franska armeeu skulle -kunna komma
ofver till England, utan att behofva

frukta storm ar eller anfail. Uppfinua-
ren af detta makalosa projekt hade re-

dan blifvit afvisad af de fornamste

bland armecheferne, men det oaktadt

holl han sig icke for slagen. Medan

Napoleon nu var i Boulogne erinrade

herr Quatremere-Disjouval sig general

Davoust, hos hvilken han annu icke

varit och som aldrig sett honom. Han

uppsokte honom derfore och ofverlem-

nade at honom sin supplik i samma

b'gonblick som marskalken inspekterat
sin division.

Quatremere-Disjouval sade at honom
som at alia generaler, dem han forut

talat med om saken :

Herr marskalk, jattestora ideer kunna
endast uppfattas af personer sadana

som ni, derfore bar jag i framsta rum-

met uppsokt ers excellens !

Foljande dagen fragade Davoust sin

generalstab:
Hvem var den mannen som i gar

lemnade mig en supplik?
En viss herr Quatremere-Disjou-

val, en lard blef svaret.

Det star ganska bra saker i bans

supplik. fortfor generalen. tJif honom
deaiore da han kommer i mitt talt delta

rekomrnendationsbref till kejsaren, som

ganska sakert skall gilla hans forslag.

Nagra dagar derefler fann Napoleon
en eftermiddag da han atervSnde till
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sitt talt vid dess ingang samm herr

Quatremere, hvilken der vantade ho-

nom och odmjukl rackte honom mar-
skalkens bref. Kejsaren kastade en

blick deri och sade valvilligt till sup-

plikanten:

Men min herre, det bar ar icke

allt, enligt Itvad soni star i brefvet bar
ni a'f'ven nagonting annat att visa mig.

Det a'r sannt, jattestora id^er kun-

na endast uppfattas af personer sadana
som ers majestat, derfore tager jag

mig den friheten att i framsta rummet
vanda mig till erS

Napoleon gjorde, en la'tt rorelse pa
hufvudet och mottog af herr Quatre-
m&re en tjoek, pa alia mojliga satt ut-

sirad papperslunta.

Det bar i foreslagna medlet, fort-

for supplikanten, a'r det enda hvarige-
nom ers Majestats tappra arme utan

fara kan knmma ofver till England.
Sattet ar icke vanligt, men i hoggfad
ekonomiskt! Jag vagar bedja ers Maje-
stat att med uppmarksamhet genom-
lasa hela fcirslaget, hvilket, om det

anva'ndes, kommer att gifva natural-

historien en alldeles ny impuls.

Napoleon kastade en misstrogen blick

pa Quatremere, man bade redan lem-
nat honom sa manga projekter! Men
snart atertog bans ansigte sitt vanliga

lugn ocb stigande ett par steg tillbaka

sade ban;
Det a'r bra, min herre, jag vill

med uppmarksarnhet genomlasa ertfor-

slag. Och gorande en latt rorelse med
handen afskedade ban supplikanten.

Sedan kejsaren om aftonen genom-
<last sin vidlyftiga korrespondans och
undertecknat sina dagliga arbeten. satte

ban sig framfor kaminen och laste till

sin stora forundran foljande:

nAndtligen a'r ogonblicket inne da
man kan erofra vattnets trolosa ele-

ment och gora dess innevanare den
stora franska armen underdaniga! Om
oxen arbetar for menniskan, hunden

jagar for, henne, ha'sten bar benne i

slagtningen, om med ett ord, menni-
skan forstatt att gora jordens alladjur
till sina slafvar; vet jag ej hvarfore
hon ej ocks& skulle kunna utofva sam-
ma makt ofver fiskarne och isynnerhet

marsvinen, battre kande under namn
af delphiner.

Ha, ha, sade kejsaren och flyt-
tade vaxljuset litet na'rmare intill sig

ha'r ha vi nagonting nytt! . . . Hvad
fan kan ban vilja med sina delphiner!

Och efter att langsamt ha tagit sig
en pris snus for (for ban att la'sa.

"Detta fiskslag bar redan de gamle
talat om o. s. v.

Men for att icke vidare trotta ut vd-
ra la'sare med citerandet af herr Qua-
tremeres egna ord, vilja vi endast i

korthet saga att forfattaren i sitt ta't-

skrifna, trettio sidor stora manuskript
tagit alia riders och alia folkslags na-

turalbistorier till hjelp, for att bevisa

djurens intelligens. Han slutade der-
med att fisken icke var dummare an

kamelen, hasten, elephanten ja till och
med kanariefageln. "Dessa kunna

ta'mjas skref ban hvarfore skulle da
icke fiskarne afven kunna det? Derefter

talade ban om de atheniensiske mjnten,
hvilka framstallde Pyreus, med en del-

phin biirande en man pa sin rygg.

Slutligen foreslog ban belt allvarsamt
att !ata dressera ett visst antal delphi-

ner, pa sa satt att de kunde bara en

tiraljor eller annan soldat pa sin rygg.

"Ingenting a'r lattare skref hanr under
det att arm6n ar cantonerad vid bafs-

stranden kunna flottans matroser Arara

bebjelplige att fanga delphinerne, hvil-

ka sedan insparras i bassiner der de
af skicklige larare dresseras." Pa
detta satt tillade den fortjuste upp-
finnaren kan Frankrike snart disponera
ofver ett praktigt sjokavallari som kan

ga ofver till England.
Detta var icke allt. Han beskref af-

ven i sarskilta noter bur man horde
bara sig at for att fa djuret ait lyda
sin ryttare, samt huru det borde sadlas.

Det poetiska namnet delpbin radde han
att det borde fa behalla. Han forut-

satte till oeh med det fallet d^, djuret

pa vagen, d. v. s. midt p& hafvet, kun-
de mota nagra gamla vanner, med
hvilka det kande behof af att fornya

bekantskap, i ett dylikt fall menade
han aterstod det ingenting annat an

att bade ryttare ocb djur dykte ned i

vattnet.
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Detta var i utdrag innehallet afden

supplik soin Napoleon naturligtvis icke

orkade lasa till slut.

Han borjade dock slutligen att fun-

dera pa om icke forfattaren velat my-
stiiicera honom: vid denna tanka ka-
stade ban vrjed bort manuskriptet. I

den forsta iippbrusande vreden fattade

ban till och -med -tag i klockstrangen
for att utfarda order om forfattarens

arresterande, men derefter begynte ban
att skratta, tog upp haftet ocb utro-

pade medlidsamt:

Det ar en stackavs narr vi vilja

ej visa Oss lika daraktiga som ban!

Derefter kastade ban manuskriplet
i elden.

Foljande morgon sedan ban som van-

Jigt ordnat dagens arbeten, tillsade ban
amiral Bruiz, marskalk Davoust, jeinte

nagra andra hogre officerare att dela

sin frukost. Medan de sutto vid bordet

sade ban plotsligen helthemiighetsfullt
till detri:

Sakert skullen J blifva mycket
forvanade, mina herrar, om jag en

vacker dag presenterade er en sqva-
dron j'ullkomligt equiperade oeh disci-

plinerade tritoner. Hvad hjelper det

att grafva bassiner och gjuta kaiioner.

Ingen af er, det svar jag pa, liar na-

gonsin fallit ja den ideen att inratla

ett regernente delphiner, eller hvad me-
nar ni. Davoust?
; Vid dessa ord betraktade alia gasti r-

na bvarandra utau att forsta hvad de
skulle tanka om kejsarens ord, men
Davoust sankte hufvudet och bet sig
i lappen.

Jo
f'ortfor^kejsaren skftmtande,

ett regemente sjukavalleri!
Derefter berdttade ban leende den

sallsamma plan som man dagen furut

forevisat boriom. Redan vid kejsarens
forsta ord borjade Bruis att gaps-krat-
ta, Seganzin syntcs fundera ocb Da-
voust visade sig likgiitig.

Sire sado slutligen general
Faultrier haftigt:

. Ers majestat kan icke tillafa att

man dagligen pa detta oforskamda satt

besvarar oss! Forfattaren till denna

galna plan borde lemnas at gensdar-
merne och befordras iill Paris!

For att insparras p& Charenton,
menar ni icfce det general? afbrot Na-

poleon nifligt
-- ocb bvarfore, derf6re

att en skruf gatt los i bans hufvud? . . .

ah nej, fortfor ban med en strang
blick pa marskalk Davoust om jag
skulle la*a sparra in alia dem som
besvara mig med sina liijliga- forslag
och dumma fiirord, maste jag snart

lata bygga till en flygel pa Vincennes'
slott Vid den bar saken kan, enligt
min tanke, endast ett goras, oeh det

ar att bedja forfattaren mindre befatta

sig med vara angelageuheter och battre

skota sin belsa!

Anekdoter.

En engelsman lofvade en for sina

snabba logner bekant gosse en guine
om ban ogonblickligt kunde ljuga na-

gonting for honom. Huru utro-

pade gossen. nu bjuder ni mig bara
en guine, och nyss lofvade ni mig tva.

Engelsmanuens talamod sattes val pa
ett svart prof genom denna stora ofor-

skamdhet, men ban gaf dock den lille

ljugaren de tva guin^erne.

En bonde bade fatt i uppdrag af

tva olika personer att pa en auktioa

ropa in samma sak: Anland till auk-
tionen skramde ban genast alia till

tystnad genom sina boga anbud. Men
harmed var ban arida icke rujd, nfan

afven da ingen mera^jiid pa saken,

stegrade ban oupphorligt priset, under
det att ban belt illparigt betraktde de"

kringstaende. Pa nagon slutligen gjor-
de honom upprnarksam pa att ban ska-
dade sig sjelf, svarade ban: Lat

mig ha 11 as. jag vill se hvem som bju-
der hoi^st om Per' eller Pal vinner!

Da Kyan en gang var sjilk kommo
4vu jesuiter till honom for att omva'n-
da honom. Han fragade dem livilka

de voro? De svarade: Patres Societa-

tis Jesu. Heirarne maste tala tyska
sade Kyan jag for? tar icke latin

De sade da att de tillhorde Jesu sall-

skap Hvilketdera? fragade genera-
len jag vet endast att Jesus i lifvet

hade tva sallskap; det forsia var da
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ban fciddes och det bestod af oxar och

kor och det andta, /ia ban dog och

det bestod af tjufvar och mb'rdare, till

hvilketdera bora herrarne? Jeeuilerna

tego och gingo sin vag.

I ,New-Yorks tidningar stod nyligen

foljande annons: Min akta man. Abra-

ham Nebel. strumpvafvare- till pvofes-

sionen, bar i
,
dessa dagar ofvergifvit

mig f5r att annorstades bedraga nagon
fru eller flicka. Jag varnar derfore

isynnerhet alia strumpvafvarhustrur och

dottrar at-t akta sig for honom. Det

ar en liien undersattsig karl, med ett

sar pa nasan, sorn jag ref honom d&

han lemnade mig. Den ofvergifna Ju-

stin Nebel.

Vid ett middagsboid slog en tafatt

betjent ut en tallrik soppa ofver en

dams sidenkladning
1

. Herre Gud!

soppan! utropade damen och sprang

upp Oroa er ifke ofver den, vi ha

en hel skal derute! svarade betjenten.

En fornarn herre gjorde ett ungt
vackert fruntimmer mycket flitiga be-

sok. Modren som I'ruktade verldens

prat, tog en dag modet till' sig och

fragade honom vent ut: Ar det for

att gifta er eller for nagooting aim at

som ni kommer min Herre? For

ruigonting annat svarade den forname

herrn i sin forlagenhet.

"
Ett sa'llsamt bevis pa tankspriddhet

beratta, atnerikanska , tidningarne, om
en man fran Vermont som ville fara

till' torge'. Han lyfte namligen hasten

i vagnen och sjiande sig sjelf frarnfor

den, han markte icke sitt misstag forr

Sn han ville beta.'

Franska ministern for allmSnna un-

dervisningen bar utlofvat ett pris pi,

10,000 francs at den som i en broschyr
ba'st loser fragan :

Ar ofruktsamhet arftlig.

Ni gjorde val icke ilia er? fragade
en dam eu

o ung man som foil utfor

trappan Ah nej! tvertom! var svaret.

Nyligen svettades en person sa for-

skra'ckligt om natten att man den fol-

jande morgonen fann honom drunkaad
i 89ngen.

En af fangarne pa Langholmen fick

nyligen ett bref med foljande ntanskrift:

Kunglige svenske fangen

Hogadle hen- K. N.

Stockholm - Lano-holmen.

En herre var sa tankspridd att han
om aftonen lade sin rock i sa'ngen och

sig sjelf ofver en stol.

pigrammer>
22. Em be t sm ann e.ns rikedom.

Jag ar rik pa aret'fyra dagar blott,

Nemligen de dar da jag qvartaleir fatt.

Jag ar fattig se'ii

Alia bfriga trehundrasextien.
Grafstrom.

Prisuppgifter

Charad N:r 22-

Ifran blomma och till blomma svingai

Sig mitt forsta latt, pa fria \ingar.

^or sin framtid striifvar det och faktar,

Redari till ambrosia och nektar,

Far dock sallan njuta sjelf deraf,

titan sauks i svafvelhaltig graf.

Undvik med sorgfallighet mitt andra,
Om du ickei vill till lakarn vandra.

Ondskan och fortalet ofverallt

Ger mitt hela till en tidningsspalt.

Gata K:P 22-

Hvart ar vi fyra broder se,

Den forsta ar vn malare,
Som lefver blott i fantasier;
Den andra, akerbrukare,
Fiirsamlar uti ladorne,

Och bjuder oss pa lustpartior.

Den tredj-p, som ar krogare
Och afven tradgardsmastare.
Oss pa nytt vin och frukt ses bjuda.

Den fjerde, som ar a.kare
:

'

Man knappt for sno ibland kan SP,

Hans bjellror gladt dock horas ljuda.

Pris: En vacker gravyr.

L&sningar cmottagas till d. 15 Sept. d. .

Prislottningen eger ram d. 25 Sept. kl. 12.

STOCKHOLM, TRTCKT HOS J. A A. BMB, 1860.
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Gnisrardo octi Ghismonda.

Af Bop.oaccio.

Tancredi, furste af Salerno, skulle

varit en mycket mild och godsint herre,

om ban oj pa sin alderdom fiackat

sina bander med tvanne alskandes blod.

Han hade under hela sin lifstid blott

en enda dotter ocb hade varit mycket

lycki '"ire, oui ban ej ens baft henne.

Hon var sa omt iilskad af fad re n, som
en dotter kan- vara, ocb for

omma karleks skull ville ban,
emedan ban icke kunde skiljas vid

henno, oj borfgil'ta henrie, oaktadt hon

med flera ar ofverskridit den giftvuxna
aldern. Slutligen gat' ban henne at en

son till bortigen af Capova; men se-

dan bon en kort tid lefvat med honom,
blef hon enka och atervande till sin

far. Hon var till gestalt och anlete

sa fager, som nagonsin en qvinna va-

rit, och dertill nng. rask och foistan-

dig, niahand'a mer an for en dam kan
v;ii'a eribrdorligt. Nar bon nu forlefde

tidcn bos sin omtne fader som ett for-

niimt fruntimmer i mycken prakt och

yppighet ocli tillika sag, att denne for

den kaplek, ban. bar till henne, fdga

bekymrade sis: om att anyo gifta bort

benne, samt ej tyckte det ansta henne

att begara detta at' bonom, tankte hon

vid sig att om mojiigt, forskaifa sig

en hurtig iilskave. Hon beskadade der-

foro mange bade adelige man ocb an-

dro, hvilka plagade umgange i hennes

faders hof, sasom vi se brukas vid

hofveh, och betraktade noga manges

uppforande och seder; men bland alia

behagade henne mest en ung tjenare

hos hennes fader, hvars namn var

Guiscardo, en man af ganska ringa

bord, men genom dygd och hofviskhet

adligare an hvar och en annan; och i

honom, som hon sag tidt och ofta. for-

alskade bon sig i hemlighet pa det

haftigaste, i det bon alltjemnt fickho-

gre aktning for bans uppforande. Yng-
lingen. som sjelf var ej litot skarpsynt,

'insag afven hennes bojelse och hade
sa fastat henne i sitt hjerta, att baa
vandt sina tankar fran allt annat utom
karleken till henne. Da de salunda

pa detta salt i hemlighet alskade hvar-

andra, och den unga damen onskade

indenting hcigre, an att fa raka bonom,
men dock ej ville fortro nagon denna

karlek, uppfann hon en ny list for att

antyda honom medlet till ett sadant

inote. Hon skref ett bref, hvai i bon
underriittade honom om, hvad ban hade
att gora foljande dagen for att traffa

henne, och lade detta sedan i ett iha-

ligt ro'r, hvilket hon gaf at Guiseardo,
i det bon skamtande sade: Haraf
skall du gora ett blasror at din piga,

hvarmed bon kan tanda upp eld. Guis-

cardo mottog det; och da ban gissade,
att bon ej utan afsigt torde gifvit ho-

nom det md sadana
. ord, gick han

derifran, begaf sig med roret hem till

sig, och, sedan han betraktat det och

fur.nit det klufvet, oppnade han det.

Nar han nu funnit brefvet fran henne

deri, last detta och val forstatt, hvad

han borde gora, var ban den lyckliga-
ste menniska, som nagonsin funnits,

och borjade gora alit i ordning for att

kunna infinna sig hos henne pa satt,

som hon visat bonom.

N3ra vid t'urstens palats var en i

berget urholkad grotta. gjord lang tid

tillfdrene, dit ett /ued menniskokraft i

berget hugget lufthal gaf nagon dager.
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oppning hade dock, emedan ha-

lan var alldeles bfvergifven, tilltappts

opptill genora der uppvuxna tbrnbuskar

och ogras. Till grottan kuride man
komma genom en hemlig trappa, som

gick fran ett i palatsets jordvaning be-

laget och af daraen bebodt gemak,
fastan den var tillstangd raed en stark

dorr. Sa alldeles hade denna trappa
fall it ur atanke,, emedan hon ej sedan

langliga tider begagnats, att nastan in-

geu erinrade sig, att den fanus der;

men karleken, for hvars bgon intet ar

sa fbrborgadt, att det ej blir uppen-
bart, hade aterfbrt den i den foralska-

de damens minne. Pa det nu ingen
matte kunna varsna nagot harom, hade

hon i manga dagar haft besvar, innan

hon ensam med sina verktyg fbrmatt

b'ppna db'rren. Sedan detta skett, hade

hon ensamt stigit ned i halan och fatt

Be lufthalet, genom hvilket Guiscardo,
som hon tillskrifvit honom, skulle for-

sbka nedkomma, och hade hon der-

fbre tillika angifvit den ungefarliga hbj-
den fran detta till bottnen af halau.

For att nu utfora detta gjorde Guis-

cardo i hast i ordning ett tag med na-

gra knutar och yglor for att kunna

stiga jied pa detta och kladde sig i en

laden ock, som skulle skydda honom
for tornena, samt begaf sig utan att

lata nagon veta nagot harom foljande
natt till lufthalet. Han fastgjorde da

yal den ena af tagets andar vid en

tradstam, som vuxit upp nara vid ha-

-lets mynning, slappte sig derpa ned i

grottan och bidade pa damen. Hon
latsade foljande dagen vilja sofva, in-

stangde sig, sedan hon bortsandt sina

tarnor, ensam i gemaket, oppnade derpa
dorren och steg ned i halan, der hon

fann Guiscardo, ofver hvilket mote de

Smsesidigt obeskrifligen gladdes. De

gingo sedan derifran tillsammans upp i

gemaket och tillbragte en stor del af

den dagen i storsta fornb'jeise: och se-

dan de ofverenskommit om. huru de

skulle forstandigt inratta sin karlek,

pa det den matte forblifva 'hemlig,
atervande Guiscardo till grottan, och

hon tillslSt dorren och gick ut till sina

tarnor. Guiscardo klattrade sedan fol-

jande natt upp pa sitt rep och kom ut

genom samma hal, hvarigenom han ned-

stigit, samt atervande hem. Och sedan
han salunda lart denna vag, atervande
han sedermera under tidens lopp dit

fl'era ganger.
- Men bdet, afilndsamt pa sa langa
och sa stora frbjder, fbrvande genom
en bedroflig handelse de bada alskan-

des gladje i dyster klagan. Tancredi
hade for sed att nagon gang komma
helt ensam i sin dotters kammare, der

stadna hos henne och samtala en stund

och sedan ga bort igen. En dag ef-

ter middagen, da damen, hvars namn
var Ghismonda, med alia sina tarnor

var i sin tradgard, kom han dit ned
och gick in utan att ses eller hbras

af nagon; och da han ej ville taga
henne fran hennes nbje samt fann ge-
makets fonster tilislutna och sangens

forhangen nedslappta, satte han sig i

ett horn vid dess fb'tter pa en pall,

lutade hufvudet mot badden och drog

fbrhanget ofver sig, liksom han med

afsigt gomt sig, samt insomuade 5 denna

stallning. Medan han sof salunda, in-

tradde Ghismonda, som olyckligtvis den

dagen .hade latit Guiscardo komma,
efter det hon lemnat sina tarnor i trad*

garden, helt tyst i gemaket. Sedan
hon derpa stangt detta utan att miirka,
det nagon fanns der, oppnade hon dor-

ren for Gu5scardo,x som vantade henne.

Nar nu de, som de brakade. lagt sig

pa sangen och skamtade och'fbiliiftade

sig tillsammans, skedde, att Tancredi

vaknade och horde och sag, hvad Guis-

cardo och hans dotter forehade. Ot-

vermattan vredgad harofver, ville han

i forstone genast strangeligen forebra

dem, men fattade sedan det beslutet,

att vara tyst och, om mojligt, fortfa-

rande halla sig gbmd for att kunna

mera forsigtigt och med mindre skam
for sig utfora det, som redan fall it' ho-

nom i sinnet. De bada alskande stad-

nade lange tillsammans. sasom deras

sed var, utan att blifva Tancredi varse;

och, nar- det tycktes >dem vara tid,

lemnade de badden: Guiscardo ater-

vande till halan, och hon gick bort ur

gemaket. Tancredi, fastan gammal,
nedhoppade da fran ett a"f fbnstren ut

i tradgarden och atergick, bedrbfvad



intill doden, till sitt gemak, utan att

hafva setts af nagon. Pa af honom

gifven befallning greps Guiscardo, som
i sina rorelser hindrades genom sin

laderdragt, vid utgaendet ur lufthalet

foljande natt tying forsta somnens tid

af tva tjeuare och fordes i hemlighet
till Tancredi. Da denne fick so ho-

noin, sade ban, niistan rord till tarar:

Guiscardo, min viilvilja mot dig hade

ej fortjent den skymt' och skam, du nu

tillfbgat mig i hvad mig tillhor, sasora

jag i dag med niina egna ogon skadat."

Hvartill Guiscardo ej s-varade annat

an: "Karlekeu formar mycket mer,
an bade ni och jag. Tancredi be-

fallde derpa, att han i tysthet skulle

bevakas i nagon kammare derbredvid,
och sa skedde.

Nar nu foljande dagen kom, gick

Tancredi, efter att inoin sig hatva of-

vervagt olika och flerehanda forglag,
efter maltiden, da Ghismonda ej annu
visste nagot harom, enligt sin vana till

sin dotters gemak. Da lat han kalla

henne, inneslot sig med hejnne och

borjade under tarar saga: "Ghismonda,
eftersom jag trott mig kanna din dygd
och arbarhet, skulle det aldrig kunnat
falla mig i sinnet, ehuruval det hade
blifvit mig sagdt, oin jag ej med egna
ogon sett det, att du varit i stand, jag
vill ej saga, att verkligen ofverlemna

dig at en man, som ej var din make,
men att ens tiinka pa nagot sadant. Att
nu likval sa varit, derofver skall jag imin-
net af det skedda alltid under den ringa
aterstod af mitt lif, som min alderdom
kan forunna mig, forblifva djupt bedrof-

vad. Gifve Gud,att du, eftersom du skulle

forma dig till sa stor vanara, atminstone
valt en man, som anstatt din egen adliga
bord! Men nu har du bland sa manga,
som vistas v^d mitt hof, utsett Guiscardo,
en yngling af allralagsta stand, upp-
fostrad i vart hus nastan af ren barni-

hertighet fran sin spadaste barndom
allt intill denna dag, hvarigenom du
forsatt mig i storsta sjalsangest, erne-

dan jog ej vet, hvad utvag jag med
dig skall taga. Om Guiscardo, hvil-

ken jag i natt, nar han utkom ur ha-

let, latit gripa och haller fangen, har

jag redan faitat mitt beslut; men med

dig, det ma Gud veta, har jag ej sa.

A ena sidan drager mig den karlek,

jag 'alltid burit till dig mer, an riagon
fader till sin dotter, och pa den an-
dra min rattvisa, af din stora darskap
alstrade fortrytelse. Den forra vill,

att jag skall fb'rlata dig, och den se-

nare fordrar, att jag mot min natur

skall valdsarnt forfara mot dig. Men
forran jag fattar mitt andtliga beslut,
astundar jag hora, hvad du kan saga
till detta." Och efter dessa ord sankte

han sitt anlete och grat sa hogljudt,
som ett hardt agadt barn.

Nar Ghismonda horde sin faders ord

.och deraf insag, ej blott att hennes

hemliga karlek vore upptackt, utan
afven att Guiscardo blifvit tillfanga-

tagen, kande hon en onamnbar smarta
och var flera ganger nara att visa den
med klagoskri och tarar, som qvin-
norna mest gora. Men hennes stolta

sjal ofvervann denna fornedrande svag-

het, och hon beholl med beundransvard

styrka sitt anlete oforandradt, men
beslot inom sig, emedan hon tankte,
det hennes Guiscardo redan vore dod,
att hellre ej langre stadna i lifvet an
bonfalla for sig. Derfore svarade hon,

ej som en bedrb'fvad eller for sitt fel

bestraffad, utan som en obekymrad och

beslutsam qvinna, med torra ogon och

oppet, ej i nagot drag forvirradt an-

lete, sin "fader salunda: nTancredi,

jag ar ej bojd hvarken for att fo'r-

neka eller att afbedja nagot, emedan
det ena ej skulle gagna' mig, och det

andra ej far gora det. Och dessutom
amnar jag for ingen del till min for-

del beveka din mildhet oiler din kar-

lek; utan vill, i det jag bekanner san-

ningen, tillika forst och frainst med
grundade skal fo'rsvara mitt rykte och
sedan genom de kraftigaste gerningar

adagalagga min sjals upphojda tanke
satt. Det ar sannt, att jag alskat

alskar Guiscardo och skall, sa

jag lefver, hvilket ej lar blifva la

alska honom och vilL, om man alskar

efter doden, ,ej atervanda att gora detj
men hartill har ej sa mycket min svag-
het sasom qvinna, som din ringa om-

sorg att bortgifta mig och hans eget
varde forledt mig. Det borde
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Tancredi, uppenbart, att du, da da

sjelf ar af kott och blod, afven fodt

en dotter af kott och blod, och ej af

sten eller jern: du hade bort och bor

erinra dig, fastan du nu ar gammal,
pa hvad satt och mcd hvad styrka

ungdomens nodvandiga kraf bestorma

^jalen; och, fastan du sasom man till-

bragt en del af dina basta ar med att

ofva dig i vapen, borde du ej dess-

mindre kanna, hvad syssloloshet och

veklighet forma ofver de gamle, att ej

tala om de unga. Jag ar saledes af

kott och blod, sasom fodd af dig, och

sa langt ifran utlefvad, att jag annu
ar <-n ung qvinna, samt genom det ena.

sorn det andra full af sinnlig tranad,
som fatt en otrolig styrka deraf, att

jag genom mitt giftermal redan fatt

erfara. hvilken vallust det ar, att till-

fredsstalla denna begarelse. Da jag
nu ej kunnat motsta dessa 'begarens

anfall, har jag, bade som ung och

qvinna, beslutit mig for att gora det,
hvartill de ville- forma mig, och for-

alskade mig. Men det ar visst, att

jag anviindt alia mina krafter till att

forhindra, for sa vidt det stod i min

magt, det genom den handling, hvartill

naturens synd hanforde mig, hvar-

ken dig eller mig matte skam tillfogas.

Hartill hade den medlidsamma karle-*

ken och ett valvilligt ode utfunnit och

visat mig en ganska dold va'g, pa hvil-

ken jag, utan att nagon- markte det,

ernadde uppfyllandet af mina onskniry-

gar. Allt detta vill jag ej forneka,
hvem an ma hafva underrattat dig

derom, eller hur du fatt veta det. Ej
af en slump, som manga andra gora,
har jag tagit Guiscardo, utan har med

ofverlagdt rad utvalt honom framfor

hvarje annan, med betanksam forsig-

tighet infort honom till mig och under,

forstandig trohet a badas var sida lange

njutit mina onskningars fullbordan.

Just detta
2
utom mitt af karlek val-

lade felsteg, tyckes du, ha'ri dock mera

foljande allmatana meningen 'an san-

ningen, med mesta bitterhet forebra

mig, i det du sager, att jag inlatit mig
med en man af lagt stand; liksom du

ej sknlle vredgats, om jag hartill valt

en adelig man. Harvid marker duda

ej, att du tadlar ej mitt, utan lyckans
fel, som ratt ofta hogt uppsatter dc

ovardige, men lemnar de mest vardige

qvar i ringhet. Men lat oss forbiga
detta, och betrakta nagot litet tingens

ursprungliga skick: du skall da se, att

vi alia hafva kropp af samina amne,
och att alias vaya sjalar af samma
skapare begafvats med lika krafter,
lika formagor, lika egenskaper. Forst

dygden atskiljer oss, som alia foddes
och fodas likadana: de, som hade el-

ler utofvade henne i sto'rre matt, kal-

la'des adle, och de ofrige forblefvo o-

adle. Och ehuruval ett motsatt bruk
sedermera undangomt denna lag. ar

han dock annu ej up
v

phafven, ej heller

utplanad i n'aturen eller af goda seder.

Derfore bevisar sig den, som utofvar

dygden. uppenbarligen sasom adelboren,
och den, som kallar honom annorlun-

da, han nedsatter ej den, han sa kal-

lar, utan sig sjelf. Se saledes omkring
dig bland alia dina adelsman, undersok

'deras dygd. deras seder och uppforan-
de och betrakta a andra sidan Guis-

cardos: och vill du da doma utan o-

vilja. skall du kalla honom den ade-

ligaste och alia dessa dina adelsman
for tolpar. I afseende pa Guiscardos

dygd och varde har jag ej forlitat mig

pa nagon annan persons d'mdome, utan

pa dina ords och mina egna ogons
vittnesbord. Hvem. prisade honom sa

som du for alia de beromliga egen-

skaper, hvflka hos en tapper man aro

lofvarda? Och detta visserligeu ej med
oratt: ty, hafva ej mina ogon bedra-

git mig, sa gafs honom af dig intet

loford, att jag ej sett honom i hand-

ling bevisa sig fortjent deraf, och det

i otroligt storre matt, an dina ord for-

madde uttrycka. Men om jag ock hari

lidit af nagot bedrageri, ar det dock

du, som bedragit mig. Vill du det

oaktadt saga, att jag forenat mig med
en man af lag sta'llning? Du talar da

ej sanning. Men vill du mahanda saga,

att det dock varit meden fattig, da

maste man till din blygd erkanna, att

du ilia forstatt belona en fortrafflig

man: men fattigdom betager iugen han
g

adelighet, utan blott hans egodelar

Mange konungar, mange hoge furstar
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hafva tillforene varit fiattige, och manga
af dem, hvilka bruka jorden och vakta

boskapen, voro och aro ganska rika.

Det sista tvifvelsmalet, du vidrorde,

eller hvad du, skall gora med mig, det

ma du alldeles forjaga, om du nu pa
din sista alderdom iir benagen att gfera,

hvad du ej som ung plagade, eller att

grymt forfara. Bruka hela din grym-
het mot mig, som ej ar hogad att hos

dig pa nagot satt bonfalla, mot mig,
sasom forsta orsaken till delta fel, om
det ar ett sadant! Ty jag bedyrar dig,

att, om du ej'gor mig detsamma, du

gjort eller am nar gora med Guiscardo,
skola mina hander verkstalla det. Och
nu valan, ga att ibland qvinnor ut-

gjuta tarar och doda i din hardhet,
om dig tyckes, att vi hafva sadant for-

skyllat. med samma slag honom och

mig!"
Fursten kande sin dotters sjalshog-

het, men trodde dock ej henne vara sa

fast besluten, som hon sade, till det,

hennes ord antydde. Derfore lemnade

han henne. i det han fran sig aflags7

nade hvarje tanke pa att i nagon man
hardt beharidla hennes person, men
beslot att med den audres forderf af-

kyla hennes brinnande karlek, och be-

fallde derfore de tva, som bevakade

Guis'cardo, att de utan nagot buller

skulle strypa denne foljande natt, ut-

rycka bans hjerta och bringa det till

honom sjelf. Desse titforde allt detta,
sasom dem befallts. Derpa, da fol-

jande dagen kommit, lat fursten hemta
en stor och skon guldbagare, lade deri

Guiscardos hjerta och skickade den

med en sin fortrogne tjenare till sin

dotter samt uppdrog at honom att, nar

han ofverlemnade den at henne, saga:
Din fader skickar dig detta for att

trosta dig ofver det, som du mest al-

skar, liksom du trostat honom ofver

hvad han mest alskat.n Ghismonda,
som ej an drat sin stolta foresats, hade

imedlertid, sedan fadren gatt bort, la-

tit hemta giftiga orter och rotter, ko-
kat dem och,salunda beredt ett vatten

for att hafva i beredskap, om det, som
hon befarade., skulle ske. Da tjenaren
kom till henne med furstens skank och

ord, mottog hon bagaren med oforan-

dradt anlet och oppnade den; men nar
hon sag hjertat och horde orden, insag
hon forvisso, att det var Guiscardos.
Derfore ho'jde hon anletet mot tjenaren
och sade: Ej anstod en mindre dyr-
bar graf, an en gyllene, ett hjerta sa

adelt som detta: hari har min fader
handlat forstandigt. Och nar hon sa

sagt, tryckte hon det till sina lappar,

kysste det och fortfor: I allting och
alitid anda till denna mitt lifs sista

stund
'

har jag ront min faders omma-
ste karlek, men nu mer an nagonsin.

Bringa honom derfore fran mig for

denna harliga skank den sista tacksa-

gelse, jag nagonsin skall gifva honom !n

Efter dessa ord vande hon sin blick

ater till bagaren. den hon hardt hull

i sina hander, och sade, betraktande

hjertat: nAck. ljufvaste hemvist fdr

alia mina frojder, forbannad vare dens

grymhet, som nu later mig skada dig
med dessa mitt anletes ogon! Det var

mig dock nog att hvarje stund se dig
med min sjals! Du har fullandat och
slutat ditt lopp, sa mngt odet beskarde

dig det. Du har hunnit det mal, till

hvilket vi alia skynda. Du har lem-
nat verldens elande och modor och har
af sjelfva din fiende erhallit den graf,
ditt varde fortjenat. Infet fattades dig
for en fullstandig likbegangelse, utom
hennes tarar, du i lif'vet sa hogt al-

'

o *

skat: och pa det du skulle fa dem,
ingaf Gud i min obarmhertige faders

sinne, att han skulle sanda dig till mig.

Jag skall gifva dig dem, fastan jag
beslutit att do med torra ogon och
oforfaradt anlete; och nar jag. skankt

dig dem, skall jag med din hjelp lata

min sjal forena sig med den dyra, som
du fb'rr hyst. Och i hvilkens sallskap
kunde jag val mer nojd eller trygg
resa till okanda trakter, an i hennes?

Jag ar \iss, att hon annu ar harinne
och beskadar dessa af henne och mig
alskade stallen: och da jag forvisso

vet
?

att hon annu alskar mig, vantar

hon sakert min. af hvilken hon ar sa

outsagligt alskad." Och nar hon sa

talat, bojde hon sig ned ofver baga-
ren och borjade, utan att hoja nagra

qviunliga smartoskri, att grata, liksom

hon i sitt hufvud haft en vattukalla,
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och utgjot, i det hon otaliga ganger

kysste det doda hjertat, en sadan flod

at' tarar, att det var ett under att

skada. Hennes tarnor, som stodo rundt

oni henne, visste ej, hvems hjerta detta

var, och hvad hennes ord ville saga,
men grato alia, gripna af medlidande,

fragade henne deltagande, men forgaf-

ves, om orsaken till hennes tarar och

bemodade sig an mer att, sa godt de

forstodo och tormadde, trosta henne.

Sedan hon andtligen gratit nog, upp-

lyfte hon hufvudet, aftorkade sina ogon
och sade: "0, du hogt alskade hjerta,

all min plikt mot dig ar fullgjord; nu

aterstar intet annat for mig, an att

med min sjal komma for att sallskapa
med din. Och vid dessa ord lat hon

gifva sig den flaska, i hvilken vattnet,

som hon dagen iorut beredt, forvara-

des, slog det nti bagaren, der hjertat.

badadt af hennes manga tarar, lag,

forde den till munnen utan bafvan och

utdrack den hel och hallen. Nar hon
det gjort, lade hon sig med bagaren i

bonded pa sin nadd, antog den mest
arbara stallning, hon visste gifva sin

kropp, tryckte sin dode alskares hjerta
intill sitt eget och afbidade sa, utan

att saga ett ord, doden. Imedlertid

hade hennes tarnor, som sett och hort

detta, fastan de icke visste, hvad vat-

ten det var, som hon druckit, sandt

till Tancredi for att beratta alltsam-

mans. Befarande, hvad som handt,

skyndade han ned till sin dotters ge-

mak, dit han anlande just i det ogon-
blick, hon lade sig pa badden. Nu,
da det var for sent, ville han med
smeksamma ord trosta henne, men bor-

jade angestfullt grata, nar han
1

"sag, i

hvad belagenhet hon var. Da sade

damen till honom: ^Tancredi, spar
dessa tarar till en olycka, som du

mindre velat, an denna, och skank dem

ej at mig, som ej begar dem! Hvem
sag nagonsin nagon annan an dn grata
ofver det, han sjelf velat? Dock, om
en gnista af den karlek, du fordom
burit till mig, annu lefver i dig, sa ma
du sasom en sista gunst bevilja mig,
att, ehuru det ej var dig till behag,
att jag tyst och i hemlighet lefde till-

sammans med Guiscardo, dock min

kropp ma med alias vetskap hvila till-'

sammans. med hans, hvart du an latit

kasta den. Tarar och qval tillato ej

fursten att svara. Derpa, da den unga
damen kande, att hon uppnatt sitt slut,

tryckte hon haftigt det doda hjertat
till sitt brost och-sade: r.Lefven med

Gud, ty nu skiljes jag hadaii": hennes

ogon beslojades, hon forlovade sansen

och skiljdes sa ur detta sorgfulla lif-

vet. Ett sa sorgligt slut hade Guis-

cardos och Ghismondas karlek, som J
nu hafven hurt. Men Tancredi lat

efter manga tarar, och sedan han for

sent angrat sin grymhet. under allman

sorg bland Salernitanerne arofullt be-

grafva dem i en och sainma graf.

Slut. -

HnnioristislU Allclianda,

13.

Seen fid en mautalsskriiuiK.- i Paris.

Vid denna vigtiga fid pa aret i

ler sig hos hvarje person i den goda
stade-n, en tjenstemau, for alt fr%a ef-

ter Sess namn, alder och stand hvil-

ket naturligtvis mvcket bosvarar aflFa'rs-

man utan affarer, malare utan taflor,

kapitalister utan penningar och isyn-
nerhet qn viss klass darner.

I Breda qvarteret, loretternas favo-

rittrakt, tillgiir saken ungefar sa har:

Ert namn, min fru?

El o die Clovinde de Saint-Ange.

Jag ber om ursakt, min fru, men
ar ni verkligen saker pa att heta Saint-

Ange. Enligt var matrikel hette ni

'fordom Franziska Merlouchet liksom er

herr far, fruktmanglaren.
Den unga damen rodnar:
- Det ar sannt, min herre, men da

min far inte var lycklig i sina affarer,

antog jag for tio ar sedan namnet Saint-

Ange, hvarunder jag ar kand i stora

verlden.
- Na, ea far gd da for Saint-Ange!...

Er alder?

19 dr.

- Om forlatelse, men misstager ni

er inte med aldern alldeles sona med
namnet?
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Men min herre, det bar ar ju en

verklig pina, varre an spanska inqvis-

sitioner -- SIT jag da aldre ut an 19

ar? Jag liar anuu icke fyllt dem en

gang men som jag snart gor det, rak-

nade jag icke sa uoga!

Ni eade nvss att ni fOr tio ar

sedan fattnt beslutet att andra ertnamn,

s&ledes gjorde ni dot vid mo ars alder?

'- Na, i Guds namn, sa satt da 2-5.

Straxt sex ar vunnit! Kan ni

omojligt forma er till att gora litet

niera for dot allmanna basta?

Min herre, jag ger er tillatelse

.att taga mitt hufvud, men jag gor mig
inte en gang tre manader aldre! . . . jag
bar redan gjort mig aldre an jag ar.

- Jag Better pa vinst och forlust

29 ar$ men tror ni att jag gor er oratt

gar det ju an alt skafFa reda pa er

dopsedel.
Vid dopsedelns namnande forstum-

mas damen och tjenstemannen fortfar:

Ert yrke?
Jag ar ogift.

Det ar ett tillstand, men intet

yrke.
Min Gud, jag ar hus'egarinna !

For all del intet gyckel. ni bor

ju pa ett hotel garni; hvad lefver

ni af?

Ja sa, var det detia ni ville ve-

ta . . . jag ar skadespelerska.'

Skadespelerska!... Hvar har ni

upptrfidt?

Ofverallt, min herre, ja b'fverallt

utom pa theatre frangais hvars med-
lemmar an> for afundsjuka att lata

nagra unga talenter komma sig upp.
Kan ni visa mig ert sista enga-

gement?
Ja bevars. se har mitt kontrakt

med herr Desnoyers, direktcir vid Am-
bigue theatcrn.

Tjenstemannen tager det fryckta pap-

peret cch^ laser:

Mellan herr Carl Desnoyers, direk-

tor vid Amtiigue-comique theatern och
fru Franziska Merlouchet. kallad Saint-

Ange, dramatisk artist, har blifvit of-

verenskommit, etc. etc. blifva dessa

vilkor uppfyllda, erhaller fru Saint-

Ange i hvarje manad 3000 francs, hvil-

leen summa fru de Saint-Ange likvctl

forpligtar sig till att i forskott iribe-

tala i kassan*.

Min fru fortfor Ijenstemannen

jag ser att ni verkligen Sr skade-

spelerska, men om det ar ett yrke, ar

det atminstoue icke mycket inbringan-
de for er.

Min bSste herre, for att blifva

bekant maste en konstnSrinna icke sky
nagot offer!

-En mantalsskrifning ar intet f6r-

hor, jag uppsatter er saledes som skS,-

despelerska, men till min personliga
tillfredsstiillelse skulle jag gerna vilja

vela genom hvilket annat yrke ni kau
lefva som skadespelerska?

Min herre svarar darnen

som nu atorfatt liela sin vanliga aplomb
om ni ar 25 ar gammal och be-

gagnar lackerade stoflor, eller 60 ar

och raknar lika manga tusen francs i

ranla, skall jag saga er det.

Afsagelsepennan.

Sa kalla Engelsmannen den penna,
med hvilken Napoleon /ar 1814 i Fon-
tainebleau undertecknade sin afsSgelse-
akt.

'

Men hyar finnes denna penna?
End^ast i England brosta sig ej mindre
an 300 personer ofver att a'ga den dyr-
bai-a reliken. Ocksa kun hvar och en
af dessa 300 visa svart pii

hvitt fran'

kastellanen i Fontainebleau, att hana

dyrt betalta och i ett prakfigt fodral

hvilande fjader ar det rnarkvSrdiga in-

strument, som Napoleon begagnatie till

det afgorande draget. Men har dd Na-

poleon 300
u ganger undertecknat sin

afsagelse? Ah nej. Det ar med de

300 .Engelsmannen, som med de tre

sonerna i Lessings Nathan och faderns

ring: hvar och en tror sig aga den,
men ingen har den ratta. Den rStta

pennan har kastellanen i Fontaineblean,
en invalid af gamla gardet, sjelf behal-

lit som en souvenir af sin kejsare, me-
dan han, mot fullvigtigt mynt, at de

relikgiriga 'Engelsmannen salde de gam-
la gasfjadrarne. Hans hustru har namn-
listan pa samtliga narrarne, som det

forstas i allskons tysthet friat till

Napoleons afsagelsepenua.
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magt.

Man liar en gammal anekdot om en

ljusstopare i London, hvilken, sedan
han blifvit formogen, upphorde med

yrket och kopte sig en na'ra sfaden be-

lagen egendom, for att der njutaafsitt
lit'; efter att i ntigra manader riktigt ha

mojat sig, lat ban bedja sin eftertrada-

re, att fa veta, .hvilka dagar denne
smalte talg, fur att fa komma in och

hjelpa honom arbeta. Nagot dylikt
bera'ttas om en. slagtare, som bodde i

en smustad. och, kort efter att ha slu-

tat opp, lat underratta sina forra kunder,
det han nu vore sinnad, att en gang i

veckan slagta et(^ lamm for ro skull.

Likasa ornlalas en f. d. kallarmastare,
som dagligen plSgade fylla ett oxhuf-
vud med vatten och sedan tappa det

p ankare.

. Anekdoter.

En handtverkare i en 'smastad hade
erfarit att han hade ett bref att hemta

pa-posten, men olyckligtvis hade han

ej pengar att losa ut det. Men icke

desto in i rid re gick han dit. Da post-

tjenstemannen visat honoin brefvet, fra-

gade han hvad det koslade och gjorde
min af alt stika tillsamrnans pennin-
garne med det sanuna som han bekla-.

g~ade sig ofver att ban ej kunde lasa

det; derefter fragade hau postherren
om han ville liisa upp det. tor honom.
Dennne samtyckte. brot brefvet och

npplasle def. Handtverkaren l}
Tssnade

uppinarksamt rch da brefvet var slut

sade han: Jag tackar sa mycket, da

jag ftir pengar komir.er jag- igen och*

hemtar brefvet', till dess ber jag er

gomrna det at mig! Dermed sprang han
ra^kt sin vti.

t

att en person med sa mycket hjer-
na velat begifva sig hit!

,- En ung karl fann en dag sin a'lska-

Tinna i en aunans armar, men det oak-
tadt bedyrade hon sin oskuld Huru!
drifver *du din ofV rskarndhet sa langt!

utropade den fiirargade alskaren

Flickan svarade da'gratande: Nu ser

jag tydligt att du inte mera tyckerom
mig, efter som du tror dina egna ogon
mer an mina ord !

EpiCrammer.
23. Barnalara.

Liksom den sjirift, som med sympathiskt blJck
du har tecknat,

Hvilar i papperet gomd, tills den blir hallen
. . for eld :

Sa hvad ditt barn du tidigt har lart, det goms
i dess hjerta;

Tills det for profningens eld halfes: da trader

det frara.

GralstrOm.

Prisuppgifter.

Charad N:o 23-

Mitt forsta lustigt sviugar
I solens purpursken;
Men gladje det ej bringar,

Ar snarare till mehn.

Mitt andra for de unga
Ar lifvets hogsta frojd:

Om nagon blott vill sjn'nga,

Man njutcr det sa riojd ....

An mer, orn strangen ljuder

For 6'fvad konstniirs hand,

Hur blodet haftigt sjuder . . .

Hur kinden star i brand!

Oar du i skogens skote.

En vacker soinmarqvall,
Mitt held dig till mote

Da far, med sang sa gall.

I slaget vid Dettin'gen tog en kuia
bort hufvmkt pa en, bredvid en ung
lord staende trumslagare, s& att hjer-
nan sprutade pa lordens klad'cr

Den unge eligelsmannen blef mycket
tankfull och bedrofvad En gammal
officer fntgade honom om orsaken (ill-

laggande: En krigare far icke bry sig
om nagonting s& obetydligt! Jag
undrade endast pa sv%ide lorden

Fastan man sa hiirdt mig trampar
Och pa mig med foton trampar,

Snurrar jag foiuojd anda.

Om man sa 2t katteu gjorde
' Som man gor it mig, sa torde

Han miusann ej snurra sa.

I'ris : En vacker gravyr.

Losuingar emottages trill d. 15 Sept. d. a.

Prislottningen eger rum d. 25 Sept. kl. 12.

STOCKHOLM. TRYCKT HOS J. A A. HHS, 1800.
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eller 25 Ore i manaden. *

Marseillaisen.

Franska revolutionens boljor hade

stigit anda till throrien; de timmar
kunde raknas, efter hvilkas forlopp

hon, undergrafd och vacklande, skulle

fulikomligt sforta tillsamman. Konun-

gen var.ej mer nagon magt, blott en

person passande for folkets ban och

spott, detta folk, som frdssade i njut-

ningen af att sonderslita majest&tets
mantel och sla'pa styckena i smutsen.
Den 20 Juni hade gatt forbi

;
konun-

gen af Frankrike hade mast tala, att

den druckna pobeln i hans eget stor-

made," pasatte honom den roda
mcissan och patrugade honom bra'n-

vinsflaskan for att dricka folkets skal.

Den larmande, raa forbundsfesten den
14 Juli, hvars karakter beviste, bur

hogt revolutionen stod, hur "djupt'ko-
nungadomet var forbi.

Annu mer: man hade tvungit den

svage konungen till att forklara krig
mot Osterrike. Alia trupper, som i

bust kunde sammanrafsas, sandes till

gransen; tj Preussarne, forbundna med
Osterrike, anryckte for att borja kors-

taget mot revolutionen. "Fa'derneslan-

det ar i fara!" Dessa Vergniaud's ord
hade liksom med trollmagt ned fran

tribuner trangt fran stad till stad. fran

by till by; hvar oeh en, som knnde
bara vapen, grep till dem cch intradde
i armee'ns leder, lemnade huatru och
barn hemma for att strida for Frank-
rike. Trasiga. elandiga sago dessa trup-

per ut, dem Preussarne mota vid Bel-

giska gra'nseu; men de voro soner af

faderneslandet, Fransroan, som pa en

gang blifvit soldaler, och hvilkas usel-

het i borjan blott allt for snart lemna- >

de rum for en tapperhet och en taktik,

med hvilken hela Eiuropa i fjugo ur

forgafves sokte mata sig.

Da, nar ur den revolutionara febern

uppstod den krigiska hog, den heliga

patriotism, som offrar allt at fadernes-

landet for att ra'dda det och rycka det
undan den hotande faran, d# var det,
som en ge*nie-capitaine i Hiiningen,

Rouget de Plsle, i verser fas ttrollade

sin ha'nforelse, sin vrede, sin smarta.

Han ta'nkte pa sitt vis och dikta'de sd,

och visste ej, att hela nationen tiinkte

som han, kande som ban. Hans di.kt

innefattade Frankrikes hogsta patrioti-
ska ka'nsla, langtan efter frihet, den
rasande lusten efter strid, vreden ofver

utlandets hotelser; hans sang skulle

erofra verlden !

Rouget visade den for en af sina

va'nner, som fciranledde honom til! en-

ski^da forandringar af texten, is-yrner-;

bet till vidfogandet af den sista. pd
den slutliga segern och freden och den
fast grundade friheten ha'ntydande ver-

sen. Sedan kom den af en handelse
i handerna pa Allemand, som satte den
i musik for Biron's armee; stycket blef

Ehenarmeens krigssang, soldatens alsk-

ling: men annu var det ej mer an en

visa, om ock en visa, som varmde, och
en marche, soin uppfriskade hjertat.
Den 30 Juli var mycket folk och

visserligen ej af basta slaget, pa benen
i Paris. Man strommade ut till Lyon-
gatan, nafionaigardet med, Jakobiner
forut. med fanor och musik. De va'n-

tade Marseillarne skulle hogtidligt mot-

tagas: ty man hade- inbjudit dem att

komma till Paris for att fullborda re-

volutionen, och gifva kbnungadomet
dodssfoten, .att uppratta Republiken.
Den 10 Augusii, som gjorde Snda pa
skuggan af konungadomet, var la'nge
sedan fQrberc-'d; att man inforskref



.Takobiner frin proTinser, var ytterli-

L;ur<- en tif dessa forberedelser.

Shitligen unlande Marseillarne, raest

itkta, riktig pObel: man, som ej bafva-

vle tillbaka for nagot, skriande och

iarriiande, svajapdf ine'd dukar och ro-

pade vivat, med qvinspersoner mellan

sig, damholjda, sveitiga och med korp-
svarta ssKagg. Det var ett vasen och
ett skrik anda till Barrieren, der man
laskade sig med vin och sedan i fast

slutna leder, med den roda fanan i

-spetsi-n, med trummor och, musik ia- .

ryckte i Paris. Stormande, brusande
skallade marchen och dertill sangen
ur dessa kraftiga strupar, an vild, an

klagande, an klar som klangen af skol-

dar, an suckande som doendes rosslin-

gar. Och standigt anyo hojde clet sig
till melodi och brusade framat:

Anx armes, citoyens! Formez vos bataillons!

Marchons, rnarchons! Qn'nn sang impur
Abrcuvp nos sillons!

Och den vaxande menniskostrommen

sjong den med donna stormatode chor
och allt vildarc, allt inera krigiskt, ju
mer man rjckte in i hjertat af staden.

Det var Rhenarmeens krigssang. som
Paris horde foivfovsfagangen. och som
fran den stunden kallades MarseillOfi-

sen, dem till ara, sorn gjort den till

!'f.iks;mg.

Hastigt var Marseillaisen popular i

Paris. "Allons, enfants de la patrie!"
skallade det i Jakobinerklubben, i folk-

forsamlingarnej pa gatorna allt oflare,
allt mera passioneradt. Btt par dagar
senare Ijod den till ocli med Iran Ope-
rans seen. Det var on sangare. som
under mellanacfen skygg och med dar-

rande rr>st uppsiamde den hSrliga hym-
nen under orchesterns accompaguement.
Redan af forsta strofen grepoe alia ah5-
rare djnpt; ord och melodi berusade

mangden, som andios lyssnade till den-
na i^nkla, allvarliga och dock 'sa stor-

mamle och stolta sang. Efter hvarje
vers sig sangaren sig nodsakad att

stflna for att bekampa sin rorelse och
lata den dundrande bifallsstormen la'g-

ga ?ig. Vid slutversen: ?jAmour sacre

de la patrie! sjonk ban pa kna; alia

tfrvarande foVjde hans exempel, alias

hjcil.an 89! i-og
r
)8 af hanforel.se,

och tarar perlU'Ot i hrarje oga. Aide

tvatusen nSrvarande menniskorna skul-
le i delta ogonblick ingen enda*tvekat
att som Curtius storta sig i djupet for

faderneslandet.

Fran detta ogonblick var Marseillai-

sen Revolutionens festhymn. Tyva'rr
blef denna adla sang blott fyra veckor
sednare vanhelgad. Den rasande po-
beln tjot den till September-mordsce-
nerna, till oflFrens massacrerande, till

den olyckligaprinsessanLamballes son-

derstyckandel Sedan dessa skrSckfulla

dagar, da franskt blod flot vid. Mar*-

seille-hymnen, kom den i elakt rykte,
och det behof'des sedermera Directorii

tillatelse och decret for att fa spela
den pa theatrarne.

Men pa slagfalten eller i lagren er-

satte Marseillaisen for soldaterna brod,

disciplin och ofta generaler. Dess toner

var det, som forde den republikanska
armeen till seger i de blodiga drabb-

ningarne vid Gemappe och Namur,
mot Weisenbiirgerlinierna, i Egypten,
Italien och Spanien; under afsjungande
af denna hymn 'stormade Napoleons
garde vid Lodi. och han kunde stolt

skrifva till Directorium : Jag har vtm-

nit slaget; Marseillaisen delade befalet

med mig."
Hvad denna sang ar annu i dag

hvem vet ej del? Under dess vilda

klang brast Karl X:s thron och Louis

Philippe's: den skall spela en roll vid

hvarje hSndelse i Frankrike, i hvilken

folket har del.

Vi lata pag. 196 folja Melodi och text; den sed-

iiare bade i original och Svensk ofversattiiing.

llumoristiskt AHebanda.

j 14.

Dm nyttan af att ba bjornar.

Langesedan liar blifvit yt.tradt, och

med mycket skal, atl skulder endast

bevisa en sak : det ar, att man har kre-

dit, och det a'r 'alltid mycket hedraride

att ha kredit; den som vill m& vara
%

utan. Nog har jag. Och man kan

ej tro, hvad ti'lfredsstallelse man har

af en bjorn. Jag antager. att ni ar

lemnad at er sjelf i verlden; edrafor-
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Sldrar aro doda, eller ni hat aldrig

kant dem, hvilket ar sak samma. In-

gen bryr sig om er. Ni ma ga eller

komma, befinna er vSl eller ilia, ingen

sjaM fragar efter er. Verlden ar for er,

som den ej
v'ore till: ni Sr isolerad,

borttappad i den sorglotsa hopen. Men
nar ni rakar f& en bjorn; da blir det

nagot helt\annat. Det Sr en man, som
intresserar sig for er existens, som
vill hora af erj till och med ofta. Ar
ni opasslig, sa rader han er att akta

er dyrbara helsa; kanner ni plagor, sa

gor han sa med, och borjar han frukta

att mista er, sa skall bans omhet ga
anda derhan att sjelf varda er: han

skall, om sa behofs, bli er sjukvakta-
re. Jag vet en bekant, som endast har

sin bjorn att tacka for lifvet.

Mahanda invander ni, att om ni vore

ansatt af bjornar, skulle ni anse er lik-

som besatt af den onde, och veta er

intet rad att bli af med dem. Ingen-

ting ar enklare: har har ni medlet. Ni
m& ej kasta edra bjornar ut genom
fonstret. sardeles om ni bor sex bappor
upp; ty derigenom kunde'ni komma i

obehagiigheter infor ratta; ej heller ma
ni lata ert folk piska dem, heist jag

forrnodar, att ni ej har nagot folk. Hor
nu det beqvamligaste sSttet. Enjbjorn
ar er till last, besva'rar er bestandigt
med sin nSrvaro: da ni moter houom,

undfly honom icke, tvertom gahonom
rakt pa lifvet, och begar att fa lana

pengar, och ni skall fa se, att det blir

han, som forst drar sig undan, och

som ha'darierter flyr for er. Medlet ar

approberadt, och jag kunde namna mer
an en litterator, som nyttjar det med

mycken fordel. Trottnar ni att lefva

ungkarl? Har ni lust att giftaer? Lat

er bjorn fa det bestyret: han skall at

er utse en ung och vacker h,ustru, och

rik framforallt. Er bjorn skall vidtaga
alia fcirberedande atgarder, prisa edra

egenskaper, gora er eftersokt afforal-

drarne, skall till och med gora flickari

sin co.ur i ert stalle; ni skall blott be-

hofva teckna kontraktet. Goda och

fortraffliga bjorn, som du vill!

Ack, man kunde skrifva en bokom:

nyttan ooh nOjet af att ha bjornar!
Ta fij : '-r M' -xtf Vrr :(> - r

'.

'>r
?
^ !>>̂

bok, sa saitrL jag kan fa laaa
t)\)per.

I dag maste jag inskranka mig till en

enda artikel, ty man aterfordrar pen-
nan, jag skrifver med. Ocksa far jag

skynda mig, och slutar med en farsk

anekdot fran en smastad.

Att uppgifva stadens namn anser jag

onodigt. For att hjelpa er gissa, skalU

jag, om ni vill, saga er, att der talar

man i atta dar om en middag, i fjorton.

dar om en bal, der haller man a'nnu

i med gralet om romantiker och klassi-

ker, der ligger man hvarann i lufven

da man politiserar, slutligen, der spelar
man kort om aftnarne, da man ej ar

pa spektaklet. Kan ni nu icke gissa?
Ni svarar mig, att det ar beskrif-

ningen pa alia smastader. s
Jag rar

ej for, om alia smastader aro hvaran-

dra lika.

Handelsen, jag vill beratta, tilldrog

sig pd spektaklet. En piima donna

fortsatte sina debuter infor en temligt.

strang publik, som all smastadspublik

plagar vara, den der pretenderar, att

man skall skaffa en sangerska, sadan

som ntadame Damoreau, for nagr& tu-

sen francs. Priman sjong sin stora

aria, men blef accompagnered af ett

sallskap nyckelpipor, som exeqverade

skalor, driller, perinoter och fioriturer,

med den styrka, att sangen blef helt

och hallet betackt af aocompagnementet.
Debuten var hogst afventyrlig, och det

sag ut, som hade sangerskan intet ega-

gement att vanta, da ett tu tre ett helt

korpralskap rycker in i salongen, och

later vaggarne skalla af bravorop, sa

att hvisselpiporna bli .ofverrostade och

snartvbragta till tystnad. Foljande aft-

nar samma bravo rop, samma fortjus-

ning. Forgatves siika nagra envisa pi-

por att hejda primans triurpf, de kros-

sas gBnast, och sangerskan slutar sina

debuter under de mest frenetiska bi-

fallsyttringar samt forklaras antagen af

publiken.
Och nu. sag mig, hvem tror ni hon

hade att tacka for en slik hederstjenst?

Sina vanuer? Ni ma val veta, att man
nu f5r tiden icke har nagra v3uner,

Hvem utom bjornen ar val kapabel
till en sa iidel handHng? Ja,-oeh for

att forklara er aUt, far ja-* -'.IJM:I

^,
priman, 'Straxt efter ankomsten till sti-

den, der hon skulle debutera, - ^ i
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tvungen att lagga sig till en hop nya

kostymer. Som hon var utan pengar,

s& hade hon till sin bjorn afgifvit in-

visningar pa sin Ion, betalbara manad
efter m&nad. Hade sangerskan ej blif-

vit antagen, god natt med Ion och in-

visningar! Deraf bjornens nit att upp-
"ra'tthalla sin alskade debitorskas, pri-

ma donnans debater.

Jag har anfort detta drag for att vi-

sa er nyttan af att ha bjornar; jag
kunde anfora tjugo andra, och ni m&-
ste ge mig ratt da jag pastar, att om
en bror a'r en van, gifven af naturen,
sa fir en bjorn en van, gifven af civi-

lisationen.

La Marseillaise.

Chutarre.

Sing.

Fieramente assai. Text och Musik af Rouget de lisle.

Piano.

au*~~zrzi~Z- _. , TT~n
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Al-lona, enfants de la pa tri e, le jour de

QueS veut cet te hor de d'es cla ves, de trai-lreg,

. Framat, J barn af sam-ma fa der, var a ra8

Hvad vill da den~na le go ska ra? hvad ar den

j L__L T-J^

gloire est ar-ri--ve;

de rois conju r6s?

dag singry ning har;

krbnta li gans mal?

y j_

con-tre nous de la ty-ran-ni--e

Pour qu! ces ig-nobles en-traves,

e-mot oss ty ran-ni et tra--der

at hvem skall detta halsjern va ra
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! i***.

)- <O- . . _IwO

dard sanglant est le v6,
des longtemps prepa--res?
re-ser uppsittblodstandar,
des sa lange hvasata stal ?

*

1'etandard sanglant est le ve. Entendez
cesi'ers dea longtemps prepare? Francais, pour

och re-ser upp sitt blod--standar- Pa e-dra
och dessa Ian ge hvas sta stal? det galler

^v

g # , jj J J
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teaoai==&=3

Aux ar mes ci--toyens!
Till va pen, fri a man!

.r*>
-** *-

v 5"^~^"
for-mez vos ba tail-

med sa bel och med

,EqjB-- - -

,-;
i +'+.+. * J i ; i

ions! marchons, marchons. qu'un sang im-pur, a-
lod! i'ram-at. fram at, hvar- vi ga fram skall
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ve uos sil Ions !

don dric-ka blod!

Ions !

blod!
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Quoi! des cohortcs etrangeres

Feraienl la loi dans nos foyrs!

Quoi! ces phalanges mercenaires

Tcrasseraienl nos Tiers guerriers!

Grand Dieu! par des mains enchainees

Nos fronts sous le joug se "ploieraient!

Des vils despoles deviendraient

Les raaitres de nos destinees!

Aui armes etc.

4.

Tremblez, lyrans, et vous, perfides,

L'opprobre de-tous les partis!

Tremblez, vos projets parricides

Vont enlin ?ecevoir leur prix!

Tout est soldat pour vous combattre:

S'ilstombent*nos jeunes heros,

La lerre en produit de nouveau

Contre vous tout prets a se battre!

Aux nrmes etc.

^ ^
o.

Francais, en guerriers magnanimes,
Portez ou retenez vos coups,

Epargnez ces trisles victimes

A regret s^armant contre nous:

Mais ce despot sanguinaire,

Mais les complices rle Bouille.

Tons ces tigres qui sans
pitk'-

Dechirent le soin de leur mere!

Aux armes etc.

,
*

Amour saci<> de la palrie,

Conduit^ souliens nos bras vengeurs:

Liberte, liberte chefie,

Combats avec tes defenseurs:

Sons nos drapeaux que la victoire

Accoure a tes males accents:'

Que tes ennemis expirants

Voyent ton Iriomphe el notre gloire!
Anx armes etc.

7.

Nous enlrerons dans la carn^re

Quand nos
ain&s^n'y seront plus,

Nous y trouverons leur poussiere
Et la trace de leurs verf.us!

Bion moins jaloux <ie leur survivre

Que de parlager leur -cercueil,
Nous aurons le sublime orgueil
De ios venger on de les suivre!

Aux armes etc.

3.

Ha. skall at frammande poltroner
Vart adla folk som dr'yngar g5!

Ha, skola lejda legioner
Till marken vara tappra slA !

Ou gode Gud! man skulle brings
Var nacke under okets tvSng
Och kronta skurkar an en gang
Sin fuktel ofver Oss fa svinga !

Till vapen o. s. v. /
'

4.

Tyranner. darren I pligt forgatne,

Dem ingeii arlig man kanns rid,

Forraderiets Ion, formalne.

Skall galdas er i sinom tid!

Allt tar till sviird alt er bekriga.
Och stupar iin var Iijeliestam,

Ur jorden v3xa harar fram

Till kamp emot de skandliga.
Till vapfeu o. s. v.

5.

Fransoser, adla krigarskara,

Hvarhelst an edra hugg sIS ner,

Miskund at dessa offer bara,
Som tvingas v'apna sig mot er,

Men denna kung, den samvetslosa,
Men dessa friinder till Bouille,

Del tigcryngel, som vi se

Sin egen raoder sonderklosa

Till vapen o. s. v.

6.

Uu hemhndskarlek, kom och harda

Var lappra hamnnrskara nu !

frihet. du tillbedjansvi'irda.*

Var med ocli kampa, iifven du,
P& del att segrens gud ma bada
A.U under vjira fanor ga
Och sa be,lackarena ma
1 dodeh din triumf fa skadaf
Till vapen o. s. v.

y
7.

Barnens strof.

Och niit Ue aldres blod fatt rinna,

Sa trada vi pa ban.in fram,
Der deras mandoms spSr vi finna,

Och kampcns aroi'ulla damm.
Med dem vi vilja dela oden

Och blodig svepning likasS :

Ja. om vi dem ej h^ninais fa,

Vi qlada folja dem i dodeu!

Till vapen o. s. T.
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llumoristislit Allehauda
15.

n Venetiausk legend.

Foljande legend berattas af mer an

en samtida. och bar till och med gif-

vit anlediWng till en kyrkofest. Vid

ofversvSmningen i Venedig 1341, hade
vattnet stigit tre alnar hogre. an man
nagonsin tillforene der sett^ En stormig
natt, undiT det floden syntes vilja an-

nu mera" oka sig, hade en gammal fi-

skare siikt skydd for sin brackliga far-

kost helt nara Riva di San Marco. An-
on varade stormen, da en man kom
till honorn och lofvade honom hederli-

ga farjpenningar, om han ville fora ho-
nom lill San Georgio Maggiore. Hvem
kan komma till San Maggiore i natt?

svarade fiskaren^ ?Gfud bevare mig fran

forsoket!" Men som den frammande
bad honom sa eniraget, och lofvade

skydda honom for all ol_vcka, gafhan
shitligen efter. Manneh kom i land,
la't vanta pa sig en liten stund, syntes
derefter ater med en foljeslagare, och

begarde, att fiskaren ville ro dem till

San Nicplo di Lido. Fiskaren, forva-

nad, vSgrade nu ftfven; men efter ny
forsakran om Jyckosam resa och ut-

markt beloning, gaf han for andra gan-
gen med sig. Yid San Nicolo intogo
de a'nnu en t'redje, och tillsade fiskaren.

att fara till de begge slotten pa Lido.

Anskont vagorna gingo forfarligt hogt,
hade den gamle mannen dock redan
vant sig nagot vid dem, och dessutom
hade de tre obekante nagonting i sina

personer, som fQrdref bans' fruktan.

Knappt hade de lagt ut, forran de sago
en gale"r, snarare flygande a'n seglande,
bemannad med djeflar, som under vilda
atborder hotade att sanka Venedig i

djupet. Hafvet, som hittills variti hog-
sta uppror, blef pa en gang Ingnt och

spegelklarf, och fra'mlingarne korsade

sig och besvuro fienderna att aflagsna

sig. Genast forsvann det helfvetiska

fartyget, och de tre framlingarne sattes,

hvar efter annan, i land pa samma
stallen, hvarifran de kommit. Fiskaren

var, som det synes, n^got bekymrad
for sina farjpenningar, och innan han

ekiljdes fran den forst intagneframlin-
geu, ftirklarade han temligen tydligt,
att han vore ilia belaten, om han for

ein moda ej finge nagot mera, an asy-
nen af underverket. "Deri bar du ratt,
min vann, sade frfimlingen ; "gd till do-

gen och prokuratorerna, och sag dem,
att hade vi ej varit, sa hade Venedig
blifvit sankt. Jag ar den helige Mar-
cus, och mina tva foljeslagare voro
den helige Georg och den helige Nico-
laus. BegSr din betalningaf rfidet. och

sag da tillika, att fa ran harrort fra'n en
skolmastare i San Felice, som forst

salde sin sjal till djefvulen, och sedan
i fortviflan hangde sig. Fiskaren, som
ej syntes hafva varit oerfaren, yttrade
da, att han visserligen kunde beratta

denna historia, men att han tviflade,
det man*skulle tro honom; fivarpa den

helige Marcus tog en ring af sitt finger,
hvilken var vard ungefar fern dukater,
och sade: "Visa dem denna ring, och

sag, an de kunna se efter hos mig, da*

de skola finna, att den fattas.

Om morgonen gjorde skepparenhvad-
honom blifvit befaldt; ringen fattades

verkligen, och den lycklige mannen
erholl ej allenast hederliga farjpennin-

gar. utan jemval ett vackert arligt un-

derhall. Dessutom pabjcids en hogtid-

lig procession och en allman tacksa-

gelsefest for de tre helgonen. som fra'I-

sat Venedig fran sa stor -olycka.

Epigrammer.
24. Ordl'ek.

Finnas annu Hafsfruar, mSnn tro? Josiikert!
din granne,

Han liar atminstone en: allt hvad hon gor
ar pa hafs.

Prisuppgifter.
Cliaratl N:o 24-

Mitt forsta seglar stolt pa vattnets yta;
Pa klara insjon aldraheldt det dvaljs.
Den friske fattige vjll ej sin halmbadd byta
Med rihe sjuklingen, som p& mitt andra qvaljs.
Mitt hela ar ett pelsverk, ratt aptitligt
Men emot kolden opalitligt.

Cata S:o 24
Latt som en fjader och rund som en kula
Dansar for vinden i luften jag kring,
Visande farger, bad' blSa och gnla
Blaser man p& mig blir jag ingenting.

Pris : En vacker gravyr.

L&sningar emottapas till d. 15 Sept. d.

Prislottningen eger rum d. 25 Sept. XI. 12.

STOCKHOLM, TRYCKT HOS J. A A. BUS, I860.
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och skonast, nar de vid lifvets afton

racka hvarandra hand en till tack for

den hallna trohefen, for lifvets gladje.
En herrligare aftonrodnad bar du al-

drig sett.

Men kanske lurar en orm i rosen-

busken, der du vill plocka den skona

blomman; i nasta trad sitter kanske
en hok med spanda blickar, for att

gripa den stackars dufvan, sa snart

hon vagar sig \it ifran boet. Och blixta*

och stormar genomkorsa de skona

dagen, och giftiga angor uppstiga fran

karret.

Och i det menskliga lifvet, gdr icke

afven der lasten med hogrest panna
bredvid det smygahde brottet? Ligger
icke afven der skallerormen lurande,
for att locka till sig och forgifta den

stackars lilla fogeln?
Skulle du derfore vilja saga, att du

ej vagar taga eft steg, eller plocka en
blomma af fruktan for giftiga ormar,
som krala ofverallt? Skulle du vilja

sa'ga, att hela atmosferen ar forpesfad,

derfore att en giftig anga nagongang
kan uppstiga ifran ka'rret? eller att

jorden Sr-ett hemvist endast for brott

och elande?

Nej, men feghet vore det att ej va-

ga betrakta dessa lifvets och naturens

skuggsidor, alt blunda och forsoka in-

billa sig, att de ej finnas.

Markis L hade ett par tiotal af ar

varit en af det'hogre.sallskapslifvets
mest firade hjeltar. Man bibehalter sig

ej pa denna hojd ett par artiondenige-
nom utan stora fortjenster, ocksa egde
markisen deni. Att staten eller mensk-

ligheten i allmanhet ej dragit synner-

lig vinst af dem, hor ej hit, man kan

ej hinna till ofverallt. Han hade en

Ett Nattstycke.

Af A. M. Fahlcrantz.

Ja naturen fir skon. Skon ar hon,
na'r varsolen sa vanligt blickar ner pa
jorden och i flamrnande sfcralar uttalar

sitt- inilda: Vakna upp! nar jorden da
vaknar och iklader sig sin tnorgondrSgt,
prydd med tusentals skiftande blom-

mor, och tusentals foglar helsa: god
morgon! Mr backarne afkasta tacket
och borja sin dans, som de ej ta'nka
sluta fore aftonen. Nar dufvan i det
varma boet borjar kuttra om karlek,
besvarad karlek. Nar hafvet hojer si-

na boljor och bjuder solen att dricka
ur deras rika brost, och de dricka hen-
nes stralar. Skon ar hon i sornmarens
rika praktskrud. Skon ar hon. nar
hon om hosten utdelar sina hafvor at

sina hungrande barn, innan hon gar
till hvila. Skon a'r hon annu, nar hon
hvilar under snofacket, och den klara
himlen med milliouer ogon vakar of-
ver henne under hennes soinn.

Och skcint ar lifvet. Skont ar det,
na'r modren sitter med sin forstfodde

pa knaet, och himlen, hans narmaste

himmel, moderskitrlekens himmel, ned-
stralar pa honom. Nar sedan den tack-
samme sonen med starka armar stodjer
den karleksfulla. ,nu svaga modren,
eller bar henne ofver lifvets stotestenar
och branningar. . Skont ar det. nar den
starke vapnar sig, och trotsar faror och
dodar, for att beskydda de svaga. Nar
den vise med vakor och modorsamlar
Jjuset, for att lata det aterstrala till

sina medmenniskor. Skont a'r det, nar

ynglingen och flickan kanna karlekens
forsta rorelser, nar de blygtnarma sig
till hvarandra och slutligen sviirja tro-

*iet tir hiertats, det rena hjertats djup,



202

utmarkt vr.cl.'cr figur, som a'nnu vid

iiagra och fyratio ars alder bibeholl

sig till det mesta ofora'ndrad. Hans

bega'r efter njutning, och hans talent

att vinna den, hade bibehallit sig full-

komligt oforandrade. Det vore ora'tt

att beskylla honom for la'ttsinnighet.

La'ttsinnighet var det ej, det var stu-

dium, det var hans lefnads-filosofi. Re-

dan fran sin ungdom hade han haft

den formagan, att rned beundransva'rdt

lugn berakna, huru han borde ga till

va'ga vid sina evofringar, och det hade
sa'llan misslyckats. Men hvad a'r erof-

ringen utan erofringens a'ra? Morkisen

sorjde fordenskull for, att hans triumfer

ej blefve oka'nda. Ocksa lyckades det

honom snart att vinna rykte sasom sin

lids Don "Juan. Om delta rykte moj-
ligtvis tillstangde en och annan dorr

for honom, sa a'r det deremot hogst

Iroligt, att just det oppnade manga
andra. JDet forstod nog markisen, med
naturanUig och studium bcr man va'l

kunna la'ra att forsta sin sak.

En dag sag han pa en promenad en

okand, utmarkt vacker flioka. Det var

likval ej blott hennes skonhet., som
va'ckte hans nppmaiksamhet, det var

/ a'nnu mer den omstandigheten, att hon

tycktesmed afsigtfolja honom. Sag han

sig tillbaka, sa farm han henne riagra

steg efter sig. Satte han sig med
sift sallskap alt hvila, sa var det sa-

kert, att hon efter mlgra minuter satt

ej langt derifran. Nar han kastade

sina ogon pa henne. sag han hvarje

gang, att hon betrak(ade honom med
ett utlryek af den inncrljgasfe val-

vilja, skulle man kariske rattastkunna

kalla ^et, men sa snart hon markte
hans blick, nedslog hon Ogonen rod-

nande. Visst var det en borjaiide ka'r-

lek, hvad annat skulle det kunna va-
ra? Markisen var alminstone fullkom-

ligt ofvdrlygad derom. Det var ju all-

deles fortraffiigt; hon skulle visst ej

bii ovardig 'att iniaga en plats pa listari

af hans erofringar. Huru dum't, att

han nu ej var ensarn! men hon skulle

nog inllnna sig der igen. han hade^a'n-
da haft tillrackligt tillfalle alt lata hen-
ne m/iika, att hon varsnat henne, och
in;d lioje. Alt hon ej egentligen till-

Ltuit'o la haute vol^e, kuude han finna,

hon var hOgst enkelt, ehurn smakfullt
kla'dd i en dra'gt, som na'rmade eig till

sorgdra'gt, och hon gick alldeles ensam.

Foljande dagen infann marki&en sig
ensam pa promenaden, ochganska rik-

tigt var hon der. Det var synbart, att

hennes blick lifvades af gla'dje, na'r

hon sag honom, och a'nda marktes en

ha'ftig rorelse, nastan darrning, inlr han
nalkades for att tilltala henne. Hvad
markisen farm denna blyghet, denna
den forsta karlekens obestanida ha'fvan

pikant! Han fann val, att han har ej
fick ga alltfor hastigt tillvaga. Ocksa
kunde h?n ge sig tid alt va'nta, det

skulle bH sa intressant att studera och
leda henne. Han tilltalade henne med
den finaste artighet, bad om'ursaktfor
sin djerfhet, men forsakrade, att en

oemotstandlig kansla, ej tand blott af

hennes skonhet har anlog markisen
den ^allrasotaste mine en kunsla. med
ett ord, som han^ej kunde forklara,.

dragit honom til! henne ifrau forsta

ogonblicket han sag henne.

Jag vet ej, orn flioka n gaf akt pa
den sota minen, men visst a'r det, att

hans ord gjorde ett hogst behngligt in-

tryck vii henne, och hon gjorde sig,

ingen moda att dolja de<? Det, har gar
ju fortraffligt, liinkte niaikisen, meii-

man maste vidare rekrgno?cera. Tror
ni ej, fortfor han, ait en sadan kansla

just derfore, att man ej kan lorklara lien-

.ne, har nogon egen, hemlig betydelse?

Ack jo! N det tror jagfullkomligt, sva-

iade hoo, rned uttryck af den renaste

gla'dje. Hon boijude nu spraka med
en hjertlig fiirtroligbet, som om de va-

rit gam la bekanto. Han tick ,veta, att

hon hetfe Elise H
,

att hennes far,

som varit officer, dott, nai hon var hr.i t

liten. Om markisen haft den minsta

anledning att tvf/Ja ].a sanningt-n af

denna uppgift, sa skulle han sa'kert ha
fatt tviflet bek'.aftadt af osakerheten i

hennes rust, nar hon beraltade det..

Deremot lalade hon med den siorsta

oppcnhet ('ch bainsliga kiu-lek om sin

nior, om de lyckliga och lugna dagar,
hon lefvat rned henne, tills doden fCr

ungefar ett ar sedan bortryckt henue-

Under samtalet berattade hnn til] cch,

med, att hon bodde helt na'ra intill
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markisens eget hotell, och alt hon flera

ganger sett honom ga ut och in.

En sa oformodad fortrolighet for-

madde markisen att vaga ett steg, som
ban visst ej hoppats fa nagon anled-

ning att v%a sa snart. Det var att

bedja henne om tillstand attfabesoka
henne. Och till hans hogstaforvaning
gjorde Elise ej den ininsta svarighet
dervid.

Var Elises oskuld blott foisfallning?
eller skola vi tro henne sa oforlatligt

enfaldig, att hon ej kunde forsta det

opassande i ett sadant steg? Att hon

ej urngicks i de krefsar, der hon kun-
nat fa la'ra ka'nna markisens verkliga

rykte, rattfardigar henne visst ej full-

komligt. Men, benagne lasare, dom
henne ej annu. Om du kunnalse hen-
nes oskuldsfullfc glada blick, under det

hon iordningstallde sitt lilla rum, pa
det att det matte gora ett behagligt

intryck vid det vantade besoket, om
du sett, huru hon imellanat samman-

knappte hSnderria och va'nde blicken
mot himlen, sa skulle du visst ej kun-
na fordomma henne.

Och besoket drojde ej. Markisen/ha-
de annu ej kunnat bestamdt afgora,
hur mycket han borde vaga vid detta

forsta. Flickan forekom honom sa

ovanlig. Sa mycken oskuld, forenad
tned en sa oforstalld ha'ngifvenhet! Det
var saledes ej mojligtattforklara hen-
nes uppforande for tillgjordhet; han
forstod henne ej. Imellertid borde han

ej vaga for mycket, for att ej forlora

allt. Likval tilliit han sig vid afske-

det, att trycka en kyss pa hennes pan-
na. Men hur forvanad blef han, nar
hon fattade hans hand, och ofverholjde
-den med de mest brannande kyssar,
nar hon sag upp pa honom med en

man skulle kunna saga himmelsk blick,

och ett par tarar gla'nste i hennes ogon.
Hade markisen gifvit sig tid till besin-

ning, hade han ej blifvit sa y tterat be-
stort dfver haftigheten i hennes rorelse,
sa hade han kanske ansett detta till-

falle lampligt alt vaga allt. men nu
drog han sig forstummad tillbaka.

Huru dumt! mumlade han for sig

sjelf en stund derefter.
- Har jag icke

burit mig at som en nyboi^are? Flic-

kan a'lskar mig mei den mest brinnan-

de passion, det a'r ju tydligt, men duna-
ma fordomar halla henne tillbaka, och

jag torde behofva konst nog, for att

annu en gang framkalla ett s&dant

ogonblick sasom detta. som jag saofor-

latligt lat ga mig ur handerna. Men
vanta, det skall nog komma, och jag
skall ej en gang till ba'ra "mig at som
ett dumhufvud.

Och hvad gjorde Elise efter, marki
sens bortgang? Hon drog forhanget
ifran sin mors portrait, som hangde
pa vaggen, och knafoll framfor det.

Blicken- riktades omsom mot himlen
och pa portra'ttefc. Hvad hon- yttrade,,
vet jag ej, vet ej ens, om hon hade
ord, men i blicken lag bade bon och

tacksagelse. Hon afvaktade nasta be-

sok kanske till och med under mera

otalighet an markisen sjelf. Hon hade
vunnit hans ka'rlek, det var tydligt,
han hade ju sjelf talat om den ofor-

klarliga kansla, som drog honom till

henne. Just sa hade hon tankt sig
1

det, hon kande sig sa lycklig, och af-

ven han skulle Mi det.

Ocli med stralande blick motte hon
honom vid hans nasta besok. Hvar-

fipre kande hon sig ej nu lika lycklig
efter hans bortgang? Hvarfore fylldes
hennes ogon med tarar, nar hon betrak-

tade sin mors portrait? Hvarfor hade
hon forstummats, nar hon viile uttala

det ord. som skulle gora honom och

henne sa lyckliga?
Markisen hade visst ej visat henne

mindre deltagande, tvartom, men han
visade det pa ett satt, som maste pa-

tvinga henne misstanken om hans verk-

liga kanslor. Kunde det varasa? Eli-

ses angest var Jorfarlig. Det var ej

blott en oskyldig flicka, som kanner

sig forolampad, det var nagot *mer.

Elise ryste tillsammans, nar hon ta'nkte

sig mojligheten af, att hennes misstanke

kunde vara grundad. Men hon ha-

de vfil misstagit sig, nagonting sadant

kunde ej vara mojligt.

Nej, hon liade ej misstagit sig, derom
blef hon allt mera ofvertygad for hvarje

gang. Hvarfor flydde hon ej
? Hvarfor

forbjod hon honom ej
att visa sig for

henne? Hon darrade ju som for en

bodel, na'r han kom. For hvarje hans

:i-ur96k att vidrora henne drog hon sig
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undan med ultryck af den djupaste
fasa. Och anda kunde hon imellanat

betrakta honom med blickar, som tyck-
tes tigga karlek. Men nar han da ka-

stade sina brinnande blickar pa henne,
rodnade hon ej, hon blef likblek. Det
arbetade valdsamt inom henne, det var

som om nagon hemlighet velat tvinga

sig fram, men for hvarje rorelse af

markisen, som forradde bans kanslor

och bans afsigt, blef det henne omoj-
ligare att fa orden ofver sina lappar.

En hdgst besynnerlig flicka, sade

markisen for sig sjelf; bland alia de

original, jag haft tillfalle att ge akt pa,
har jag icke funnit hennes like. Det
kan vara ratt pikant, ratt intressant

att studera, aja, men det bo'rjar bli na-

got for langsamt. Hon alskar mfg,
alskar mig haffigt, det har jag-jutyd-

]igt sett, men hon slrider' mot sin pas-
sion och strider ratt tappert, det maste

jag medge. Hvarfore stridaV Dum-
heter! Och onyttig blir striden anda.

Men hon. vili intagas med storm,'
sa ar det, kanske till halften omedve-
iet, men sa ar det anda, och sedan blir

allt bra. Na val, hvarfore icke?

Det var afton, markisen kastadc en

latt kappa omkring sig och smog till

Elises boning. Elise hade en tjenst-

fh'cka, som var ett monster afenfaldig-
het. Markisen maste va'nta en stand
for att forst traffa flickan. Det blef

honom ej svart att finna en forevand-

ning, att skicka henne bort i elt aren-

de, som skulle balla henne franvaran de

atminstone en timme. Han skulle imel-

lertid etanna qvar bos mamseil, sa alt

det ej skulle vara den miesta fara.

Den stackars flickan igenkande ju sam-
ma herre, som alltid blef emotfagen
bos Tnamsell, ehuru han forr just ej
Infunnit sig pa en sadan timme. Det
var saledes hennes skyldighet att ut-

ratfa det lilla uppdraget, hvarom han
bad henne, och kunde visst ej vara na-

got ondt i det, nar hon lemnade sin

mamsel] under ett sadant beskydd.
Da* markisen intriidde, satt Elise la-

sande i en bok, som tycktes npptaga
hela hennes uppmarksamhet, hennes an-

dakt skulle man kunnat saga. Det var
i hennes ansigte en sadan ren, bafvan-

4e oskuld, som hade bordt afviipna

hvarje brottsligt begSr, men som nu i

stallet eldade det. Hon markte ej ge-
nast markisen: vid rorelsen af dorren
bade hon trott, att det var hennes

tjenstflicka. Markisen nalkades henne.
Sa snart hon blef honom varse, sprang
hon upp dodsblek, hon maste halla sig
fast i bordet, for att ej falla. Na, han
hade ju vantat att finna henne ofverra-

skad, och det var honom ej emot.
Hennes forsta rorelse var att fatta

klockstrangen, men han bindrade hen-
ne. Skona flicka, sade han, skulle du

ej unna mig detta ogonblick ensamt
med dig? Jag har ej kunnat och jag
har ej velat dolja, bur hogt jag alskar

dig. Det ar min forsta verkliga kav-

lek., Har jag ej sagt dig, hur en ofor-

klarlig kansla drog mig till dig ifrun

forsta ogonblicket jag' sag dig? Du
tycktes da forsta denna kansla, jag trod-

de dig forsta, att vi voro skapade for

hvarandra. Hvarfor sicHlle en barnslig
fordom hindra oss att vara lyckliga?
Jag ar rik jag blygs nastan att niim-

na ett sadant Jappri tillsammans med
den varmaste karlek, men det bor at-

minstOne ej vara dig obebagligt att *e-

ta, att jag afven i detta afsecnde kan

gora dig lycklig.

Elise svarade intet, hon blott dar-

rade. Hon hade ej motsagt honom,
ej gjort nagot forsok att ropa pa hjplp,
det var saledes ej vadligtatt vaga iner.

Han sprang fram och slot henne i sina

armar, hon ville stota honom -tillbaka.

men hon hade ej krafter dertill. Det
var val ett smekande vald, men det

var anda vald. Da honkande, att hon

ej hade styrka att siita sig los, uppgaf
hon blott ett enda skrik, men sa haf-

tigt, sa valdsamt gendmtrangande, att

markisen af forskrackelse genast slapp-
te henne.

Der stod hon nu och betraktade ho-

nom med en blick sa forkrossande, att

sjefva markisen maste sla ner cgonen.
Herr markis ! sade hon slutligen, ga nu!

Kasta midnatt skall min dorr sta op-
pen for er.

Mavkisen betraktade henne med for-

vuning, kuncle- det vara hennes allvar?

Du vill bedra mig, skona flicka, sade

bun.

Nej, vid Gud! jag bailer ord.
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Ja, din dorr skall sta oppen, men
du skall ha flytt.

Ni skall tinna mig bar. Ga blott

mi och gor intet forsok att nalkas mig.
Hon gjorde en'haftig rorelsemed han-

den, for att aflagsna honom. Markisen

drOg sig langsamt tillbaka, Kom ihag!

ej fore midnatten. ropade hon efter

honom. .

Skall hon halla ord? sa fragade
markisen sig sjeli'. Ajo, hon liar svu-

rit vid Gud, och for henne betyder det

visst mycket. Han vav saledes viss om
segren, ban hade blott annu en dag
att varita.

Sa shart markisen gatt, kaetadeElise

sig ner for sin mors portrait och vrea

handerna i den granslosaste fu'rtvitlan.

Hon ville bedja, hon kunde det ej eu

gang. Efter en stund sprang hon upp,

tog portrattet ifran sin ram, kysste det

och slet duken i stye-ken.

Det var den trettiondefor,sta decem-
ber. Dagen uppgick sa skon och klar,

det var som om det fljende aret me'd

sin kdrfa afskedsblick velat bedja men-
niskorna att minnas det utan bitterhet,
oaktadt de lidanden det sakert foror-

sakat manga ibland dem. Och menni-
skorna helsade det tillbaka till afsked,

somliga med tacksagelser, andra med
smart a, men utan agg, sasom man for-

late'r en aflidande.

Markis L hade visst ej mycket
skal att anklaga det slutande aret, men
han emotsag likval nu med mycket
noje deas afsked sa fort som mojligt.
Imellertid hade hanlaesiutit att tillbrin-

ga de fa aterstaende stunderna pa det

gladaste satt. Han hade redan gifvit
sin afskedsnick ut den nedgaende solen,
och i fantasien genomgatt de timmar,
som skulle forbiga, innan ban fick se

henne pa nytt. Han hade till aftonen

inbjudit nagra af sina fortroligaste van-
ner, och champagne och infall, och
ater champagne och historier af ett visst

slag, evigt samma, evipt nya, delade

timmarne. Vi veta forut. att markisen

ej hade den svagheten att undandraga
sina vannf-r kannedomen om bans Iri-

umfer. Afven den bar sista affaren

hade saledes
ej forblifvit nagon hem-*

lighet, blott flickans namn och boning

hade blifvit fortegade, Markisen trod-

de sig ej fullkomligt kunna lita pa sina

vanner, och hau ville atminstone ej. att

nagon skulle ga honom iforvag. Hvad
som sedan kunde handa, fick man se,

det var i alia fall af mindre vigt. Hu-
ru nara den efterlangtade stunden var,

upptacktes till och med, iorst med na-

gorlunda fortackta ord, och slutligen
sa klart det med ord kan uttryckas.
Med mycken tillfredsstallelse emottog
markisen sallskapets komplimenter for

bans afundsvarda oemo{standligh<it vid

en sa framskriden alder, han var den

aldsta i sallskapet. Andtligen intraffa-

de den stunden, da markisen hrjde sitt

glas och borjade: Mina viinner! jag
skulle oandligt gerna i sallskap med
er velat med glas i hand holsa det nya
lire!, vi ha knappten timme dit, men...
. . . Hari lick ej ibrtfara och behofde
det ej heller. Sallskapet reste sig skrat-

tande. Var viird tanker intrada i det

nya aret med triumf, ropade vannerne,
och skratlande ,och lyckonakande af-

lagsnade de sig.

Markisen sag pa sin klocka, nu afer-

stod blott minuter att rakna. Han ka-

stade hastigt en kappa ofver axlarna

och skyndade till Elises boning. Dor-
ren var efter l5fte olast, han intradde.

Pa bordet vid sangen stod en brinnan-

de lampa. och pii sangen lag Elise,

kladd, hon hade somnat. Markisen
narmade sig, for att vacka henne med
en kyss. Hu! han ryckte sig valdsamt
tillbaka. der lag ett lik. Men ej ett

vackert lik, ej sa som man skulle vilja
so den slurnrande oskulden. Ansiglet
var betackt med svartbla flackar och

dragen forvridna af dodskampens qval.
Pa bordet stod en till halffen lomd gift-

flaska, och bredvid den lag ett oppet
bref.

Markisen stod och stirrade pa liket.

Han ville fly. men han kunde ej rora

sig, kunde ej vanda dgonen fran den

ohyggliga synen. Han stod der om-

gjfven af midnatfens och dodens fasa.

Var det bcirjan af det nya aret? Skulle

det bli viind punk ten i bans lif ? Haren
reste sig pa bans hnfvud och angest-
svetien 'droppade fran bans panna. Slut-

ligen ryckte ban till sig brefvet och

flyddc.
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Och dagen gaf honom ingen lattnad.

Med rysning a'tersag ban solen, han

mindeSj med hvilka tanlasier han gifvit

henne sin afskedshelsning aftonen fiirut.

Slutligen tog han sig mod att la'sa

brefvet. Adressen var:

*Till min dotter, att oppnas efter

min dod.

"Alskade Elise ! Jag bar bedragit dig,

du ar ej dotter af en officer, min make;

jag bar aldrig baft en make. Jag skulle

ej kurinat se dig i ansigtet efter en sa-

dan bekannel.se, du far derfore forst

ve(a det efter min dod
;
da kan jag ej

se, bur du rodnar <ofver din fodsel.

Det a'r likxval ej titan afsigt, jag nu la-

ter dig v^ita det. Jag bar aldrig baft

en . make, men du kan torhanda a'nnu

vinna en far. I tjugu ar bar du varit

min enda trost, all min ka'rlek, all min

omsorg bar jag'egnat at dig, och du
bar rikt belonat mig, annu fran grafven
tackar jag dig derfor. Gud vare lof!

du ar starkave an ja.g varit. men anda

behofver du ett skydd, ett bjerta att

sluta dig till.

"Markis L a'r din far. -Matte Gud
ej ha uppteeknat de eder, hvarmedjian
darade mig, arm a, fader- och moder-
losa flicka! ban svek dem alia. Nu
vill jag tro, att ban ej ta'nkte bedraga,'
na'r ban svor dessa eder. (Detgick
en rysning ofver markisen, na'r han la-

ste denna rad, det var nastan som ban
skulle fatt en aning om, att det fanns

ett samvete. Han fortfor att lasa) Nu
vill jag tro, att bah ej tankte bedraga,
na'r ban svor dessa eder. Det var va'l

lattsinnighet. kanske, bordsstolthet, som

gjorde, att han sedan drog sig tillbaka-

Min barkomst var ejjemnlik med bans,

och det hade ban ej aktat i karlekens

forsta rosendagar. Sa tanker jag nu,
da tanken pa den na'ra doden mildrar

kansiorna. Da, na'r jag sag mig bedra-

gen, hade jag ingen forsonande tanke
for honom. Han var for mig ej annat

an en kail uppsatlig bedragare. Jag
flydde, for att aldrig mer lafa mig fin-

nas af honom. Kanske gjorde jag
ora'tf, kanske hai^ ban nag.on gang med
anger ocb la'rigtan sokt mig,
"Du foddes eju manader efter min

fiykt, han vet ej, att han bar en dotter.

Han bar ej ingatt nagon aktenskaplig

fiirbindelse; skall jag tro, att det ar

minnet af mig, som bind rat honom?
Ack! da skall han tacka mig for den

ska'nk, jag gor honom. Passionernas
alder ar va'l nu forbi, och kanske bar
ban iritet enda hjerta, som a'lskar ho-
nom. Du skall uarma dig till.honom r

du skall scika att vinna lians karlek,

jag vet, att det skall lyckas dig, jag
tror sa fast pa blodets rost. Ocb forst

dd, na'r du med sakerhet ser, att ban '

blir dig tn karleksrik far, forst da skall

du upptaeka dig for bonom, da skall

du saga honom, att jag pu dodsba'dden

forbltit bonom, att jagfran bimlen val-

signar bonom, om bnn gal da r mitt li-

dande till dig. Du skall saa bonom,
alt jag hallit mina eder, ehuru bans
mened gjort jnig IVi. Lyssiiar ban ej

till naturens ro-st. skulle du se. att, han

ej vill bli dig en far, da bar jag ingen

pa jorden att anfortro dig till, lly till

Gud!
,

Din olyckliga mor, Louise H
Efter brafvet voro lo'jande ord skrif-

na af Elises band: "Herr mai-kis! ni

ser, att min mor anbefallt mig at-t soka
vinna er ka'rlek. D^et bar lyckats mig
pa ett forfarligt satt, mitt uppdrag a'r

slutadt ocb jag aftrader. Hon bar sagt:
om han ej vill bli dig en far, fly till

Gud! Och jag flyr till Gud. Gud vare

mig nadig och er! Elise."

Och markisen forsokte att tysta det

uppstigande samvetet, det var sa ovant,
sa obeqvamt. Hvad ondt hade ban

gjort? Han kunde*ju ej ana forhallan-

det, han hade ju ej asyftat annat an

ett litet vanligt karleksafventyr. Han
stortade sig i sina vanliga nojen och

forsokte att dra'nka det obehagliga min-

net i champagne. Men ,inga sofismer

ocb inga utsva'fningar formaddefordrif-

va spoket, som forfoljde bonorn.. Det

stod der i dubbel gestalit.
Der stod

den skona, oskyldiga flickan med blic-

kar, som tiggde faderskarlek, men bred-

vid stod liket med det svartbla ansig-
tet ocb de forvridna dragen. Tillkom

ej a'fven minnet af hennes mor, den

olyckliga Louise? Kanske. Troligast
bade hennes bild forlorat sig bland

mangden af bans offer.
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Inom ett lialft Sr gick inarkisen i

kloster. MSnne ej spo'ket hittade inom
klostermurarne?

Slut

Hnraoristiskt AHehanda.

16.

Beefstekens uppliof.

Lucius Plaucus, romersk senator, blef,

f6r ett beganget fel, af kejsar Traja-
nus domd, att tjena som simpel upp-

passare vid ofl'ren i Jupiters tempel.
Jlan vag'-ade lyda, men blef mecl vald

dragen till altaret. Ear lago styckena
af offerdjuret pa elderi, och den olyck-

lige senatorn blef tvungen att vanda
dem. Under stekniugen foil en kbtt-

skifva ned pa koien. Plaucus tog

upp den, men bra'nde sig dervid i ftng-

rarne, och forde dessa hastigt i mun-

nen, for att lindra svedan. I delta

tigonblick gjorde ban den sfora upp-
tackten, att smaken af ett kottstyeke,
stekt pa kol, vida ofvertraffar den af

kott, tillredt pa hvad annat salt som
heist. Nu forta'rde ban styeke pa sfyc-
ke. gackade Trajanus, bedrog Jupiter
och uppfann beefsleken. En sa stor

Tipptackt kunde ej lange hallas hemlig;
offren iorsvunno sa hastigt, och till sa

stor fornojelse for officianterna, att sa-

dant ej kunde biifva obemarkt. Med
valbehag bepagntide Jupiters prester
den nyu upptinningen, och hirrtmelens

konung skullo ha sva'lt ihjel, om ban

ej haft /invisning
1

pa andra offer, an dem
i Rom. Andiligen adrog sig saken

Trajani uppmarksamhetj ban var tn

inan af denna raa dygd, som later

hanga bro(.(s:ingon, att ftirbatlra hnnom.

Jupiters ofvcrstepiest blef med alia si-

na undevbafvande domd till repet. Pre-

lateu var vid en ganska bog alder, och
hade det langsfa. heligaste ska'gg i bela

Rom. Ktjsaren beklsgade fiirlusten af

en hedersrnan med ett su vordnadsva'c-

kande kanneiecken pa hakan; men
hans ord var

-oaterkalleligt^
Sfven om.

presten baft lio ganger langre ska'gg.

Trajanus tackles likva'l visa honnm den
sista gunslcn: alt hedra hans afrattning
med sin hoga na'rvaro. HelaRomvar

pa benen; sedan den hogta'lskade Titi

dod hade verldens hufvudstad ej erfarit

nagonting sorgligare, och de fornfima

romerska damernas anstrangningar, till

erhallande af goda platser i Coliseum,
voro otroliga. En hel vecka gingo
samtalen i hela Rom blott ut derpa r

hurudan ofversteprestens kladnad man-
de biifva. om ban skulle hangas eller

halshuggas, och, i sednare handelsen,
om skagget eller hufvudet skulle falla

forst. Be fornama hollo vad pa vad*

Hela dagen fore den bedrofliga cere-

monien gjoide man platt ingenting, utan

lojip omkring gatorna, Iran torg till

torg, lag ofver skraddarne att fa nya
klader fardiga till afrattningsfesten, och

beklagade agaren af den romerska verl-

dens skonaste ska'gg.

Den efterlangtade dagen kom, och
Coliseum var fullpackadt af unga och

gamla med pra'kfiga klader, ovarderli-

ga juveler och massor af guldsmycken.
Nu begynte festen, och'ofverstepre-

sten, till utseendet vordigare an nagon-
sin, skulle hanga. Jiwgfrur och fruar

hijde sig pa tarna, att ej gamisteom'
det ringaste af eeremonien, mot hvilken
man. i trots af kejsarens na'rvaro, lik-

val allmant knotade, sasom en den

grymmaste handling i hela hanb iege-
ring, anskont man maste medgifva, att

ceremonien i det hela verkligen var.

kejserlig.

Ofverstepresten bad kejsareri, att fa

sluta sin lefnadsbana, som ban borjat
den, med ett offer at Jupiter. En sa

bogt uppsatt embetsmans sista boa
kunde icke gerna afslas. Altaret blef

saledes pataridt, ofi'erdjuret, deladt i

vaniiga stycken, palagdt, ocb alltgick
sin jemna gang. Da ofFret var slutadt,

tog ofverstepresten en kottskitVa, fram-
rackte den at kejsaren, ocb bad bonom
odmjukast att smaka derpa, till ett be-

vis, att kejsaren ej bar nagot personligt

agg till honom. Trajanus tog rich

smaka.de derpa, och snart var kottskif-

van, till allma'n forundran, nere. Nil

foljcle den andra, tredje o. s. v. Ratt-

visans tjenare maste vanta. Askadar-
ne blefvo otaliga, och slutligen reste

sig hela den ofanth'ga forsamlingen,
och fragadc, under oredigt skriaude,
hum lange man ville draga dem vid
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riSsan. Kejsaren lemnade altaret. och

med eir blick, som forkunnade, att

verldens beherrskare var fornarmad till

sitt majesiat, iritog han ater thronen,

bjod ofverstepresten tra'da till bans

hogra sida, och talade: Romare, skri-

kave, J, som motsatten eder miii kej-

serliga vilja, J upproriske mot Gnd pa

j orden ! bojen edra hufvuden i stoftet

och tigen. Laren forst att ka'nna fre-

stelsen, innan J dommen brottet. Of-

verstepresten bar allenast gifvit vika

for eu oemotst.andlig kraft. J sagen,
i eder okunnighet, att han ofveftriidt

rikets lagar; bade han icke gjort hvad

han gjorde, da hade han ofvertradt

naturens. Jag anmodar honom, att i

dag med mig spisa; i morgon skall en

offentlig maltidsfest firas. och hvarje
invanare i Rom fa smaka hvad jag i

dag bar smakat, och pa den tredje da-

gen skolen J pa alia gator uppresa
bildstoder, den store iipptaekaren till

Sra.

Det skedde, som han sagt, och beef-

steken hade vunnit ododlfgheten.

Hvarfor ar sjelfmord en last? blef

en gang en skolgosse (illfragad Der-

fore att det ar skadligt for helsan -

^varade han efter en stunds funderande.

"En fru skickade bort en kista med
i'rukt och agg, men rJCdd att do sednare

sknlle taga nagon skada, skrefhonpa
en lapp: man bor vid kislans Oppnan-
de taga sig val i akt, ty aggen ligga
ofverst. Denna lapp lade hon derefter

ned i kistan och vdr fullkamligt lugn.

MalesLcrbes &t en gang middag bos

biskopen af Ronen ka'nd for att predika

mycket ilia. Knappt var middagen
forbi, forriin Malesherbes somnade. lii-

skopen Vackte honom och bad honom

folja sig i kyrkan der han skull e pre-
dika Nej, jag tackar svarade

skalden jog sofver lika bra har.

Bland de f6r<$6racle p* den beriimde

malaren Midiel Angelos tafia: yttersta,

domen fans afven en person, som s&

traffande liknade en viss kardinal, att

denne beklagade sig derofver for paf-
ven Clemens VII men pafven villeicke

lyssna till bans klagnmdl, utan bort-

visade honom med dessa orden: jag
kan va'l befria fran skarselden, men

ej fran helvetet!

Epigraminer,
25. Aktenskapet.

A-

Aktenskapet en ryssja ar likt, och miinner-
na fiakar.

Den, som iir ute, vill in: den, som ar inne.

vili ut.

B.

Nej! det ar likt ett bo, der for ormars tju-
sande oga.

Kaltors smekande tass, ungkarla-sparfven
far skygd.
Grafstrftrn.

Prisuppgifler-

Charad No 25-

Milt forst a tir af m&nga slag
Och nyttjas bade natt och dag:
J)et iir ai' mangen form och skepnad.
An gungar det en dam. s, skon,

An nyttjas det pa iingf-n grou
Af bonden, med sin riifsa vapnad-
Ett liickert ting mitt andm ar-

Som i ett liuAall ej far fattus:

Pa brod man oftast det fortar

Och hogt det har i norden skattas.

Mitt tredje friarn hora vill,

D,' omt han sporjer flickan till.

Om du mitt fiirsta fram vill drifva,

Du maste det mitt hela gifva-

Gala N:o 25-

Min boning iir uti en sten,

Der jag forborgad iir for verlden;

Men med ett klart och vackert sken

Jag trader fram, och nppa harden.

Jag trifves.val och vexer fort;

Eta enda droppa kan mig doda-

Jag har ett syskonsalldkap slort

Med det kan "verlden jag ioroda.

En vacker gravyr.

L6sningar cmottagas till den 15 Sept. d. a.

Prislottningen eger rum d. 25 Sept. kl. 12.

STOCKHOLM, TRYCKTl HOS J. & A. RIIS, 1860.
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eller 25 Ore i manaden. ,

Florette,
eller

Henrich IV:s forsta Kartell,

af

Henrich Zschokke.

Anm. Denne den ypperst* tyske Novel-
listens ljufva berattelse. liar af Tegner blifvit

hedrad genom en Svensk bearbetning pa,

Hexameter under titeln: "Henrik IV" (Del
IV. pag. 263).

1.

Den unge fursten af Bearu.

I Nerac, en liten tack sfad i Gas-

cogue voro alia dagar stora fesliviteter.

emedan konungen af Fwikrike, Carl

IX med hela sin lysande hofstat kom-
mit dit pa besok hos hofvet af Navar-

ra. .Annu i dag finnes en beskrif-

ning om denna prakt i Kerae's anna-

ler for artalet 1566.

Besoket hade giltig anledning. Ko-

nungen af Frankrike medforde till drott-

ningen af Navarra hennes unge son

Hem-ich, hvilken bittilrs uppfostrats vid

hofvet i Paris. Drottningen ville nu
hafva honom hos sig. Man kan alltsa

ta'nka sig den gladje modren erfor, da

hon ater Iryckte barn^t till sitt brost.

Drotlningen, som man vet. var den

a'd'.a Johanna dt-h icke blrttt en om mor,
utan ock en verklig hjeltemor. Det fir

verldskunnigt, hnru hon forholl sig da

hon nedkonl med sin alskling Plenrieh.

Hennes far, Henrich af Albret. konung
af Navarra, da framtradande till hennes

sang, hallande i sin hand ett fod'eral

af guld oc;ii i det en lang gyllene

kedja, sade: Se, dotter, om du vid

din nedkomst for mig sjunger en ratt

vacker gascogniskvisa, sa erhaller du

detta och hvad deruti ar.n Och liou.

sjong, da barnet foddes. Da lade fa-

dren genast den gylldene kedjan om-

kring hennes hals och gaf henne fode-

ralet. "Men", sade ban och log den

nyfoddc pa sin arm, derfor tagerjaic
ock gosseri med rnig.n Modren tilla't

det likval icke.

Nu hade Henrich blifvi^ stor och fast-

an blott femton ar gammal, kunde man
anse honom for aderton, sa hog och
smart hade han uppskjufit. Val skug-
gade a'nnu intet skaggfjun hans haka,
och hans ansigte var som mjolk och

blod; men han hade mod i hjertat och

h'a'nder, kraftfulla och hardade afsyards-
lek och alia krigiska ofningar. Val
var han flyktig, yster, djerf, en verk-

lig vild-bjerna; kunde n'da, jaga. fakfa.

dansa oeh klattra ofver berg och klip-

por som en stenbnck. Hans la'rare ocli

hofmastare, den larde Lagaucherie, ha-
de ofta storsta svarigliet att hejda ho-
nom. Men derjemte var den unge fur-

sten sa alskvard, sa snillrik, sa bojlig
och godmodig att man icke kunde
annat an a'Iska honom. Eririrade man
honom blotf, da han dref upptagen na-

got for lurgt, om pligt och ar, kund:-
man med dessa tva ord gora honoip
mild och spak som ett lamm. Delhi
ville mycket saga om en' ung herre,
som var arfvinge till ett konungank< .

Ty i vara dagar formar man med or-

den pligt cch a'ra knapptbringa en van-

arlig kopmansson till ordning.

Befolkningen i Nerac betrakfade (in -

for hellre den vilde, skone, fronu::;

Henrich, Su hans majestat konu);geij:>
af Frankrike hela pomp och'slal. livi;c

finnes va'I vardt alt sei hastar, kuskur,

guldsmidda forridare, lifvakf, hejdukt>r,

iakejer och annan tross? Ma skrao-

dare, sadel- och vagnmakare, b

bindare och dylika, som'vilja lara

\ ^ \
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got i sitt handtverk. begagna allt

detta. Bildade ineaniskor skada lielst

p8, dem, som fortjena mesta aran; icke

p& dem som bevisas storsta aran.

Derfor fnstade man i Nerae slorre upp-
mSrksamhet vifl den forhoppningsfulle
fursten af Beam, den unge Henrich,
an vid konungen. Denne framtagade
alltid ganska allvarligt rnajestatisk och

bevardigade icke folkets helsningar med
en nicknihg; men Henrich log vanligt
och besvavade helsningarne uppmark-
samt till hoger 6ch vensler. I bans

leende lag oandligt behag och isynrier-

het forklarade det enstammigt alia un-

ga fruar och flicker i Nerac. I sadana

fall aro qvinnorna ostridigt, de tillf<">r-

litligaste konstdutnmariiinor. cller rat-

tare naturl'orskarinnor.

I konungens svite voro ock flera

unga, skorta och tappra herrar; till

exempel den unge hertigen af Guise,

tre ar aid re an fursten af Beam; men
dock blickade man blott betageu pa
denne senare med de milda, vanliga

ftgonen. Delta fortrot ofta den unge

hertigen, som markte det och derfur

formodligen narde af.uud mot konun-

gasonen af Navarra. Bagge hade
sasom barndoms- och lekkamerater

uppfostrats til'samman; men kunde cii ck

aid-rig ratt forlikas. Konungen af Frauk-

rike hade oupjithorligt tvister aft slita

och afgora eme'lan de bagge unga
och derfor var det v.al. att'de nu skilj-

des fran hvarandra och att Heurich

maste forblifva hos sin mor. Fore af-

skedet i Nerac uppkom dock cri ta'flan.

en tvist dem emellan.

2.

Mahkjutoing.

Ibland andra nojen och forslri'elscr

i Nerac fiirckom iifven malskjufnin^ med

bage. , Konungen var sjelf en god
ekytt. Beklagligen var ban del, ly,

man vet, buru ban sex ar efter beso-

ket i Nwac, vid blodsbrollopeti Paris,
skot pa sina egna hugenottiska uuder-
sSter. Han ofvade dock konsten oskyl-

digare i Nerac; ty. en pornerans faslad

vid en tafia, p;I afraatt afshirsd, var
malet.

Da en konurig eller furste tror sig i

nagon konst vara den baste, vagar van-

ligen ingen att iorsta den battre au

ban. Sa forho 11 sig at'ven biir. Ingeu
hofman vagade att med pilcn traffa

den gylderie frukten, for att.icke berot-

va konungen flran eller ratt are inbill-

ningen, utt ban var den ba.^te- skytt
under solen. Sa blit'va de hiiga, mak-

tiga lierrarne alltid bedragna ocb man
ler sedan bemligt bakom deras rygg.

Hertigen af Guise var afveu en tor-

trafl'lig skytt, men tillika eu fOrtratflig

hofman. Natorligtyis flog bans yil Idngt

pa sidan af den skuna p.omeransen. En
m-angd askadare och uskadarinnor, alia

prydlrgt utstyrda, bade infunnit sig,

saviil fran slottef, som frfin sladen. for

att use skadespelet. Det goda folket

trodde pa fullt all var, att konuiigen
var muV.are i bagskjutning, einetiua

ban med ]>ilcn Ifitt bade vidriirt por.i*'-

ransens ena sida. Men det forstod icke

dtn vid bof ofliga skjutkonslen.

Derefter finmtriidde fursten af Beam,
den unge Henrich med armbnrste!. lade

an, sigtade och vid forsta skottet k!of

Iran med sin pil *den gyldene frukten.

Askiidarne jublade' biiall och deskt'-na

askudorinnorna hviskade leende sins-

emelian", .man vet egentligen icke

bvad! Men konunu-en anstod det

allddes icke. Hans blick var ste! och
niork.

Efler spelets regel skulle mi Heurioh

ater boija oi-h lorst skjuia pa den u'ny<>

pa taflau iastade friska pomeransen.
Men konungvn tankte; jag ar dock ko- ,

nnng!
'

vill icke. afstu fran aran af

f'Crsta skottet, och sade:, rAllt maste

li'ilga i antagen beborig ortlniiig!"

nYiPserligeun, svarade Henm-h, "detar

ju fullkomligi, efter i egtin alt jag skju-
ter'forst?n Men konungar i deras makt-

fullkpmlighet bruka efter regeln foga
ratta sig efter reglor. Da. nu Henrich,

i sin obestridliga ratl, sla'ildu sig pa
skjutplatsen oeh sigtade, stottekouun-

gen honom ganska haftigt tillbaka.

Henrich, af naturen retlig och obctank-

sr.rn, sprang efter den erhallna stoten

nagra steg tillbaka, spande striingen

pa sin bage, lade pa den en-pii och
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Majestatet bafvade, lopp hastigt at

sidan oc h dolde sig bakom den tjocka-

ete af sina hofman. Den tjockeman-

nen, som i inbillningen redan kande

pilen i sin digra mage, skrek mordio!

och lade de breda handerna skyddan-
de framfor den. Henrich. fastan upp-

bragt, kunde vid anblicken af deYi

tjocke nuutnen, hvilken som en dar-

rande miir sfod framfor konungen, icke

afhaila sig fran ett hogt och ihallande

skralt. Flickorna och de unga fruar-

ne i Nerac, da de sago den unge
fursten sa, omattligt skrat-ta. bb'rjade

a'fven mvsu c ch smale. Loje, liksom

grat, ar verkligen lios qvinnorna srnitt-

sarnt: och Iik.som Eva fordom forforde

Adarn i ill frosseri. sa forforde de bar

manneu til! Iqje. Alit
lo^:

endast hof-

visste icke vatt hvilken iyssio-

de vid detla tillfalle skulleanta-

ga. Konungen deremot var, lika litet

som hans tjockci, formur, ix'ijd for .skratt.

nFor bort furstcn at' Beam!?' ropade
han.

j'/yrk'igfvis vr<r Logsmcherie, Hen-
richs lararc, liilstades. Hun tug genast
s:in eieve. vid arnen och fordo honom
med sig

; till slottet. Anna lange hor-

de in a u lieu rich pa afstand lijertligt

skratfa.

Att den lilla tvision 'erne! Inn Carl

och- Henrich blef bilagd, lorstas af sig

sjo'f. Den foranledde icke da till krig.

Henrich, ssom en oheliiuksarn yngling,
mnsie gora afbim, -och dervid for-

blef det.

Rcsesi vid pileii.

Foijsuide dagen var a tor maly'ujsit-
'

iiing pa poirieranser. Alia . skyltar kom-
mo, alia flickor och iinga fruar med
deras man kommo. Afikadarue voro

ialrikare tin nagonsin fOrut, ty man
Ii ppades att hvarje dag skulle (illfreds-

st;ijla, sk'rattlysfnadcn. Men den som
icke korn, var konungcn. Under en

jorevandiiing forblef ban hemma;
fonnodligen hindrad af vig'tiga stats-

angeU'ifrenhcter..

Alia skytfarne traffade rui bfitlre a'n

foi'egilende dagen och askadarne kunde

alldeles icke begripa, huru samtlig
hofmannen kuYinat under en enda natt

blifva sa skickliga. Snart voro alia

pomeranserna nedskjutna. Man ut&atte

nu malet pa langre afstand: men afven

da skjot man lika lyckligt. Isynnerhet
visade sig hertigen af Guise sasom ma"-

stare. Han hade nedskjutit den sista

pomeransen.
Delta1 fortrb't Henrich, emedan hela

pomerans-forradet nu var slut. Han
hade sa gerna velat anriu en gang be*

segra sin unge medfafiare, och seende

sig ornkririg till hoger och venster efter

nagot som kunde begagnas- till skott-

tafia, upptiickte ban ihland askadarne

en ung llicka, ungeiiivligen sa gammal.
eller .a ung som han sjelf, ett bild-

skont barn af fenito.ii ar. Hon sjod

der i enkel dragt . med det spada

ansigtet, haift beskuggat af hatten,

skon som ka'rleken, liarmlos som o-

skulden.

Hastigt sprang Heniicii mot denna

Nerae'a Jilla Venus. Han viilealldeles

ieke gora henne till skotttafia for sin

pi I,, tn.cn viil rosen som lion bai- pa
sitt brost. Det var en ros, liknande

flickan sjelf, i behagligaste fullhet iinnu

till halften sluteir. omhvalfd af bleka

blad omkring den hi'grSda djupare me-

delpunklen. Henrich bad om blomman
ot-h strackte handen mot den ungdom-
!in barmen, hviiken hon prydde. Den

-lii'la flickan rodnade och gaf iionom

leende" sin afbild. Han sprang dermed

till mujet. fa'ste ro'sen der och sedan

utd- till skjutplatsen.
^]:su. hcrr hertig, ni ar fis'e segra-

ren. Per iir ett nytt r.ifil och er lillhor

fovsta skottet!" ropade Henricli i-ch sog
blodet ur sitt finger, srrn han stirat pa
en af rosens taggar. ilen fingret sniar-

tade honom fog a han visste sjelf

icke ra'tt hvarfore. Dervid blickade

han ater at sidan efter rosens skona

afbild. fran hvilken den milda smar-

tan kom.
Guise lade an, sigtade och pilen

flog ,men forfelade malet. Nu fram-

tradde Henrich, spande bagcn, sag a'n-

nu en gang ofver armcn at den sidan

fran hvilken smartan kommit. sedan

ater pa, rosen. sigtade och tryckte af.

Pilen genomborrade blommanshjerta.



"Ni bar segrat!" ropade Guise. Men
den iinge fursten af Beam ville fullt

.'.fvertyga sig och sprang till malet.

Han drog pilen ur tafian. Den genom-
borrade rosen satt fasta'd vid den lyck-

liga pilen, sasom vid en stengel. Han

flog dermed till den skona flickan for

att atergifva henne den lanade blom-
man. Med en 1 att bugnin'g rackte han
rosen och tillika den segerrika pilen
at den skona.

Er skank gaf mig lycka!" sade

han.

"Men er lycka blef den arma rosens

olycka!" svarade den lilla under det

att hon med sina spada, fingrar sokte

losgora blomman frau pilen.

"Villigt lemnar jag er derfor den
straffvarde pilen !

Den behofver jag icke! svarade

flickan.

"Jag tror det ock; ni sarar med skar-

pare pilar'.s sade Henrich och betrak-

iade den skona oskulden, som seende

-upp till honom stod der blyg, stum
och rodnande. Afven han rodnade och
iioll handen ovilk.orligt framfor hjertat.
iiksom ville han forvara det fran en

olycka. Han formadde icke meryttra
ett ord, bugade sig' och atervande till

skyttarne.
. Malskjutningen var slut. Skyttarne

tngade till slottet, som lag vid den sig

dunkelgrona slingrnde lilla floden Ba-
/e. Askadarne atskildes. Den unga
;!ickan med den af pilen genomborra-
<ie rosen, begaf sig pa henivagen. Hen-

s unga foljeslagarinnor gycklade och

rifuhdade henne den" erhallna pilen.
Lvlen den lilla var helt stum, betrak-

^ade den genomstungna blomman och

sag dervid ut, som nade hennes eget

lijerta blifvit genomborrat.
Da skyttarne nu stodo pa sloltets

rappa, sag Henrich annu en gang at

de sig spridande askadarne; och ibland

dessa sokte han en person som dock
icke mer kunde upptackas.
nHvem ar den lilla, skona flickan,

nf hvilken jag erholl rosen?" fragade
lian en af sjn mor, drottning Johannas
hofma'n.

^Hon a'r dotter af slot(s-tra'dgards-

"enn, svaiade hofmannen, och
sin fars och sitt eget namn ara.

"Huru heter hon?
"Man kallar henne nu Floretto, men

da hon blir a'ldre Flora."

"Floret te!" sade Henrich och visste

icke sjelf, hvad han sade. Han sag sig
annu en gang ornkring, churu han visste

att iugenting var att se.

KaHan la (.arenne.

x
Henrich . hade va'l ofla hort ordet

karlek, och huru kunde han. utan att

vara dof, icke hafva hort det vid hof-

vet i Paris? Men han forstod det annu
lika Jitet, som han forstod Arabiska
eller Chaldeiska. Emellertid larde han
karlek lattare an Arabiska och blef i

senare siren deruti erfarnare, an hans

ryktbarhet tillkom. Man kanner att

de bedrifter och segrar, som forskaffa-

de honom Frankrikes krona, voro lat-

tare att ra'kna, an hans karleks afven-

tyr och deras foljder. Man sjunger
annu i dag om den skona Gabrielle

d'Estree, om den fortju&ande Henriette
de Balsac d'Entragues, om Jactjueline
de Beuil, om Charlotte des Essarts

och andra, som flatade rosor i Hen-
rich den stores tornrika lefnad. Och
dock v.oro af alia dessa, .som han a'l-

skat, ingen sasom Florelte de Nerac;

ingen skonare vagar man saga, utan

att fornarma andra fruntirnmer och de-

ras poeter, ty i denna trosavtikel har

hvar och en samvetsfrihet; nej, ingen
var alskvardare, om alskvardheten hojes

genom oskyldig, trogen genkiirlek.

Sadan var Florette. Med den ge-
noniborrade rosen var ock hennes hjer-
ta genomborrat och Iiksom Henrich

gaf henne pilen, skot hennes brannari-

de blick ur de dunkla, skona ogonen,

uppfyilda af ljuf hamd, en annan pil

i hans oforvarade brost.
' Nu borjade en forandring hos dessa

barn och ingen af dem visste hvad som.

foranledde den. Florette kunde icke

hela dagen vakna ur drommen fran det ,

dgonblick, da han med pilen stod fram-

for henne och hela natlen kunde hon
icke sofva. Henrich sprang, sa'snart

han kunde lemna slottet, omkring i

slottstradgarden qch betraktade alia
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blommor med storsta uppma'rksamhet,
for att redan af deras skonhet erfara,

om Florette planterat eller ock va'tt-

nat dern. Man kunde tro honom

vilja blifva ortkannare. da man sag
honom hied korslagda armar sta fram-

fcir blomstersangarne. Men endast vid

Florette's sida ville ban blifva trad-

gardsmastare. Och da ban langsamt,
med sankt hufvud och blick, forlorad

i tankar, vandrade genom de breda

gangarne, emellan rabatterna, kunde
man tro honom vara eri ung filosof,

som redan sokte de vises sten. Men i

tradgardsgangarnes sand sokie ban blott

det alskvarda barnets sma fotspar.

Han darrade da ban vid slutet af

den stora slottstradgarden, nara rid

kalian la Garenne, upp.tackte fotsteg
som tillborde henne. Annu hade ban
va'l icke sett, a'nnu mindre ma'tt Flo-

rette's sma fotter; men Henricb bade
det sSkraste ogonm&tt och den skar-

paste berakningsgafva, hvilket ban se-

dermera bevisade pa manga slagtfalt.

Han gick nu efler sparet och kom ge-
nom buskarne till en spang som ledde

ofver den 'lilla smala flodeu Baize. Pa
andra sidan af vatt.net stod ett litet

prydligt hvitt bus. Gerna hade ban
nu velat fraga, bvjlken det lilla huset

tillhorde, eller hvilken som bodde der?
Men ban upptackle i det, intet annat,

an sin pil i rosen, hvilken stod i ett

af det lilla husets fonster. Hanfor-

'skracktes, liksom hade ban der sett.

ett vidunder, vande hastigt om och

]opp med hjertklappning tillbaka i trad-

garden, fasta'n ingen forfoljde honom.
Det var redan halfskymning. men

ban hade skarp blick och sag pa afstand

vid Garennekallan en flicka, ickestor-
re eller mindre an Florette. Hon "pp-
hamtade en kriika med vatten, svangde
den upp pa hufvudet och bar den ge-
nom buskarne ofver spangen till det

lilla huset.

Hela aftonen svafvade denna bild

for bans ogon. I sloitet var' anst'alld

en bal: furstinnorna, bofdameiyia- och

froknarne, herrarne, alia dansade.
Men ingen froken dansade sa skont,
som infor Henricbs inbillningskraft

tradgardsflickan med krukan pa huf-

vudet genom buskarne och ofver span-

gen. Da Henrich afven dansade, sag
ban mindre pd sin dansos, an emot

dorren, -der askadarne stodo; men fiir-

gafves sag ban dit

5.

TradgardsmastareD.

Foljande dagen var Henricb redan

tidigt i slottstradgarden och gick der

med en spade pa axeln till Garenne-
kallan: ty rundt omkring kalian var

allt sa forsummat ocb forvildat; for-

modligen emedan ingen annan ditkom
an den som ville bamta vatlen. Kal-
ian lag ock sa aflagsen, i grannskapet af

tradgardsmastarens bus. Delta missba-

gade icke den uuge jirinsen af Beam.
Han grafde nu omkring kalian en

vid krets i den grona grasmarken, och

grafde hela morgonen, Svetten drop
fran bans panna och da ban ka'nde sig

trott och torstig gick ban till kalian,

som alltid silfve'rklar framvallde,

och drack. Da den svala drycken fuk-

tade bans lappar, fann ban intet vin

aiigenamare. Utan tvifvel hade-Florette

ofta druckit ur kalian. Fran arbetet

begaf ban sig ater till slottet. Der
satt ban nu sorglig i sitt lilla gronma-
lade rum med det smala spitshvalfda
fonstret.

Hade ban blott drojt en fjerdedels
timma langre vid kalian, sa bade ban

haft en askadarinna; ty Florette dit-

kom. Och da hon sag den vida i mar-

ken uppgrafda kretsen och beredelsen

till nya blomstersangar, tankte hon:
Min gode far maste redan tidigt varit

bar, eller bar ban latit verkstalla det

genom tradgardsdrangarne!
Da hou nu bemkom ocb fragade fa-

dren, gamle Lucas, blef denne bogst
iorundrad, enar ban visste af in-

genting. Han begaf sig genast till kal-

ian, sag arbetet och sade uppbragt:
"Det bur de slynglarne gjordt, utan

mitt tillstand." Och ban lat kalla alia

tradgardsdrangarne och foreholl dcm
tilltaget. Men ingen af dem erkande

sig dertill skyldig. Da svindlade

det uti Lucas' hufvud, och ban begrep
icke, hvilken som kurinat vaga, att i

slottstradgarden fuska i bans yrke. Han
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beslot nu att spionera; men fastan han

spejade hcla dagen, u'spejade ban dock

irigenting.

Ty den kungliga familjen hade rest

till ett slott i grannskapet och aterkom
iorst seat pa aftoneu. Den ungeprin-
sen hade gerna forblifvit hemma. Fol-

jande dag var ater en annan fest, vid

hvilken den unge fursten icke fick sak-

nas. Dertor begagnade ban den tidiga-
ste timman yid soluppgangen till fort-

sattning at' silt arbete vid kalian; han
slutade nu grafningen, jemnade sangar-

ne, hamtade bionisterstand, der de i

tradgarden stodo for tata och plante-
rade dem orn'kring Garenne-kallan. In-

gen .sag honom. och, hvad som var

aunu sorgligare, han sag ock ingerij

ufuiinstone icke deii han &a gerna ve-

lat se. Pa allranarmaste otnvag ater-

vw'nde him alltsa till slollet; men denna

allragenasjtc vag drog sig i en vid krru,

cirnkring s! of let forbi ett vissljitet pryd-
Jigt bus. Der bliekade han till ett life-

ionster, for aft npptacka en viss pil.

0, hum bafvade haus hjerta af frojd;'

ty vid fonstret stod en viss flicka, och

fonstret var oppet och hela himme-
len afven oppen.

Florette s>od vid de-t oppna funsfret

och virade de 'anga flatorna af sift

'skona svarta liar omkring hul'vudet.

Hermes unga biiist var obeiackt och

hennes hvita by a'la'nste sasom sno un-

der henne.s sidenhars un'M-ka lockar.

I fons'.ret iVamtur hennu lago blommor,
at hvilka boa foi'modligeu liUamnnt en

litea plats i haruf, pa hasten, eller vid

barmen. - llenrieh holsade viinligt iriat

iTxistrot och helsningen hesvaradcs ock

vanligt derifriin. Henricb steg upp pa
en liten biinlc och var nu jcmnhog nted

Florcfio, ii-anilor hvilkeu ban stod (att

in vid tons! ret.

En rodmul flog ofver den oskyldiga
enge'.ns .ansigle ocb ijfver .den aiaba-

.-terbvita Iial'.
; (:n. Han fiagade: "Far

jag hjelpa dig att. placer?), b'lommoi
na?" Hon fiagade: "Ar ni redan
^<i lidigt n(e, unge berre?" Han f'i r-

irienadf, alt det alldeles ieke var tidigt;
(u-ii hon furmcnade, ait lion icke be-

biifde nagon hjelp. Han tankle. att

bon, for a(t vura skon. icke behof'de

nagon annan pvydnad an sig pjeli : och

hon tankte, att han vore en smickrare,
hvilket icke anstod bvarken honcm el-

ler henne- Han pas(od sig aldrig na-

gOnsin hafva lalat sannare an nu, och
att sedan hon gaf honom rosen, hade
han icke ett ogonblick kuiinat glornma
benne. Hon pasted: att for ett sa ringa
pris vore det da Ifitt att bos hononi

gora sig oforgallig. Han angrade att

ban atergifvif rosen, i slallet for att

beh all a den, sasom ett kiirt minne af

henne; oeh hon angrade, att bon just
nu valt de blott enkla blommor, som
lago fram for honom; men hvilka alia

hon dock gerna gal've nonom om det
knnde fororsaka Iionom nngoi, noje.
Han bedyrade, da, ban fastude niigra
btrrnmor p ;i s iU brosf. all cie sitnpla-
stc. blnmmor hade ho'gsia vrde genom
gifvarinnan: o^h hon bedyrade, at! hon
sjelf nu verkligen fann blommorna ratt

skona. sedan han smycka! .sig nied dem.

Forts.

,(MJOH5 sin upiitackt oljcksbriu
aude

En

Hf V. ?,I. fir en ring lakare i Paris,
som bar' det for en lakare 'stora felet

att vara filr ung. Blomstrande, lefnads-

g!d ocb of ett hi;gst fordelakfigt ut-

seende, a'r ban en f raimf'erande re.pre-
'senfant af heisau, hvilket, utom i:ng-
'domen. afven ar ett fel bos en lakare.

En person. s<>m ar sa Viilmaende, ma-.
ste a'la och sofva fottrSffligt ;

derfore"

bar han oeksa ino;en praktik, rch in-

gen tanker pa att gifva homm den.

Likval 'i'ir hau en nng man af ntor for-

ijeiisr, som i sin ve'enskap geuasf (raf-

far, der andra famla; som vadrar PJUK-

dnmsanlag, der andra soka dem
nied ett ord, han fortjenar i snnning
att hvarkcn fa sofva eller a'Ui i TO.

Isien det syncs, sorn cm odet hade be-

stmt, ait ban ej Huge paiienler forr,

an de gia barfn. Imellertid da bans
far ar rik, triislaj

1 ban sig latt h;'ir<U ver,

ccb med sinne och smak f("*r de skona
korisferna ofvferleftuiar l:an sig at dem
med hangifvcnbet. dock med klokhc't

ocb omdome. Oeb nu inser man vti!,
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nit han ej kan ingifva fo'rtroende at

sjuka, da han ar nng. frisk och ....

artist detta en lakare omojHgl.

Jag na'inde bans far. Honom ser

han sal Ian
; ty fadren bebor Passy bade

vinter ooh sonunar, jemte tvenne gam-
la hushullerskor, soin am. mycket upp-
iriiirksiimma emot. gubben och deriore

gansku farliga i deiina enslighet. Sorien

har lange kampat etnot denkold, som
hans far alltid visat honom, och har

slutligcn, ehuru ined smtirta, fait lof

att taga sitt parti. Sin mor fcJrlorade

han i .in spiida barndorn fijr 25 ar se-

dan. Ende sonen af erf rik far, vet

han lill och med genom honom sjelf,

att han en gang ska! I blifva rik, ooh

det ar saledes med ott visst iilosofiskt

lugn. som han emotfager sina fasjuk-
besok, trostande sig tned att vara frisk,

att tj oroas om naiterna och isj
rn-

nerhet med utsigten af en fyratiotusen
francs ra'uta.

Sa stodo sakerna, da en gammal
herre dor vid samrna gala och Itmuur
efter sig en dyrbar losegendom, som
utbjudcs till

fftrs&ljniftg. V. M. instal-

ler sig dei . far so en garnrnal byra af

utmarkt arb.ete, hvisrs inredning beha-

gar honom; by ran var af rosfiitrii med
inliiggningar af flora dyrbara tradslag.
Han ki)])er den for J2o francs ocli ly-

ter sta'lia den mi sin sa'ngkamimire.
Hogst be'iiten med sitt kop, vantar han
med ogonen filstade, ej utan ,vaibehag,

pa det med rutor, lofvork oeh rosctter

inlagda arbetet, att nagon alskviird

granne matte fa hufviidvark, for att da
i stiillet fur medikami-nfrr fa foreskrif-

va bonne att besoka .-ji bal sasom ett

liimpligt inedel att skingra det onda.
Efter ett par timmars belraktande af
den kcnslrika mobeln. marker ban, att

karnisen, som iippbtir marmorskifvan,
ar lioure an den borde vara. i ioriml-
lande lill frisenr lian nndersoker noga-
re, insiickcr en p])per.?knif i en fog-
ning, oeh smart framgiidcr till bans

forvaning kanten af en liten lada. Ge-
nom stark are patryckning utspringcr
den hel och hallen och blottar nu sin

tillvaro --en hemlighet for auktions-
kommissarie'vne.

"V. M. sanker nyfiken sina blickar
deri och PIT en sfnr p= ! - of "r''r <-!. ;"i

! -

akinn, tillshiten med snui hakar afsiii-

ver. Han oppnar asken ocii fiiiner:

Ett par sma skor af Ivvitt f-;ijen,

knappt nyttjade.
En stqr nyckel af jern.
Ett miniatur-portra'tt af en verklig

skonhet.

Hvad skulle han gura med dettu

fyrid? Portrattet ensamt var af stort

varde. Pet forestallde ett fruntimtner

med dragt ocli harkladsel i dt-n smak,
som var pa modet 1825. Detta tirtal

var dessutom tecknat med black a en

liten bla papperslapp, som var klistrad

pa baksidan af porlratfet.

Kors! mitt fodelstiur! sager yng-
lingen, beundrande den skona afbilden.

Dagen deipa sokt-r han upp auktions-

kommissarien och berifttar honom. han-

delsen. Denne siiger honom, att deii

dode var en garnmal ungkarl. som en-

dast hade nagra ari'vingar pu landel.

oeh radde houom att anse fyndet inbe-

gr^pet uti priset for mobeln. V. M.
.

lat

gora en ram till portrattet. upphangde
det invid spcgeln pa kaminen och fort-

satte att betrakta detsamma med ett

ljuft oeh oemotstandligtnoje. Veckor,
manader forfloto. och ingen dag for-

gick, som han ej aterkom till portrat-
te(, drommande. bebevrskad ocli dra-

gen af en magnetisk kraft till denna

bi'.d, bvars blickar, foljde honom of'vcr-

allt i rummet... Han ta'nkte redan pa
att anstalja fdrekningar bos de perso-
ner, som kaiit den dode,. for att kom-
ma ]>a sparen af den hemlighet, som
var ia'stad vid det skona^portrattet, da
hans far, som knappt tre ganger om
aret satte sin fot i Paris, komnttgora
honorh ett besok. Detta var for om-
kring en manad sedan.

Fadern, som med lifligaste hjertlig-
liet emottngs. sa'tter sig ned vid kami-

*
nen. varmer

si.g, slriicker sig. skadar

omkrlng sig ocli ser portrattet... !ik~

s(jm lyflsid af en fja'der, reser han sig

upp. utslo'er eft rop . . . oeh uterfaller

forvirrad och upprord uti karmsto!en.

Min far!... hvad fivttas or, min
far? ntropar den imgc niaunen for-

skraekt.

Delta porlritUl Hvarifran har du

fait detta portrait? si'iger gubber. sLam-
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V. M. berattar nu tried fd ord, genom
hvilken handelse det fallit ihans hander.

Lat mig se nyckelfi . . . skon . . .!

Ynglingen, som anar nagon farlig

hemlighet, svarar, att han bortkastat

dem. saoorn for honom utan va'rde . . .

Och auktionen . . . var det icke

grefve N . . . s, atertager gubben fla'm-

tande.

Ja! minfar! svarar sonen, till

ytterlighet upprord och orolig.

Aek, den otyckliga! Mina miss-

tankar blifva da 'bekraftade trettio ar

efter ... ah! . . . gif mig ett glas vat-

ten . . . litet luft . . . uff. . . hvarfore kom

jag hit ... Store Gud I fb'rlat henne! . . .

Men hvilken behofver da forla-

telse, min far! utropar den stackars

sonen, sedan han ringt pa betjeningen,
och knabojer i angest vid gubbensfotter.

Lemna mig . . . min herre! . . . jag

qvafs . . . litet luft ... hvarfore skulle

jag se delta olycksaliga portrait!
Och tillbakavisande sonens omsor-

gcr, reser sig gubben, sto'dd pa den in-

kommande beljenten och gar emot det

oppnade fonstret.

Min far! . . . vardigas -forklaia

mig . . . Ni gor mig fortviflad ! af barm-
'

herlighet, sag mig! . . .

Nej, aldrig, aid rig'! . .. Latkalla
min kammarljenare ... gif mig inera

vatten . . . jag vill hafva min vagn . . .

jag vill resa hem... ah! store Gud!
Min far . . . i delta tillstand! . . .

Om ni ej bar medlidande med mig, sa

haf det afminstone med er sjelf ! . . .

Alia boner voro fniktlo'sa: gubben
reste obevekligen och lemnade till af-

skc-d ett: farval, min herre! som lik

ett dolkstjng genornborrade den stac-

kars ynglingens hjerta.

Dagen clerjja gick
N
sooen till Pussy;.

men vagade t*j intriida, utan srannade
vid portfn och fi-cigade, hum detstod
till. Man svarode. alt gubben mad-
de ganska val. Tre veekor derefter

var han dud.

Under denna mellantid hade han

gjort ett nytt testamcntariskt forord-

nande. Han hade frantagit sonen allt,
utom hvad lagen uttryckligen ej tillat

honom att taga och hade tillagthvar-

dera af sina hushallerskor en ra'nta af

tolftusen francs. Det var saledes ej

123 francs, som den gamla byran af

rosentra kostade var unge lakare: det

var mer an femhundratuseu! Dock har

han qvar portrattet! och med hvilka

rorande blickar betraktar han ej dettal

Men fallom olver denna sorgliga han-

delse ett tackelse, som redan for tnyc-
ket blifvit lyftad! och cifverlemnorn at

den af vara laaare, som dertill har lust,

att tyda gatan.
Slut.

Epigranimer.
26. GammaltOrdsprak.

Irigen flicka "finns, som icke ar sot, men
hvar komma

Elaka karingar fran? Tro-mig, jag det kan
fors^a.

QrafetrSm.

Prisiippgifter,

Charad K:o 26-

Mitt forxla kan pa marken sta.

Af byfladt tra det vara kan, ocksa;
Af tagel och at' bar, jeinval,

Samt utaf halrri, det vbt hvar christen sjal.

Mitt andra dot ar nagot, som
Oss alia nalkas, smaningom.
Mitt hela uti hednadar
Af noidankampen afskydt var.

Mitt ftndra kackt han giok till mote da,

For att mitt hela slippa fa.

Cata N:r 26.

Tjugnatta fangar sitta

I ett fangelse si hfirdt,

Men att ur sitt fangsel titta

Ar dem likval ej sa svart.

Hvad de lyrkas fa emellan

Sig, de krossa sondef, men
Likval hander det ej siillan

Att de fa sa godt igen:

Man da nyper clem med tanger

Och dem bore ifran sig sianger.

Pris :

En vacker gravyr,

LSsningar emottages till d. 15 Sept. d.; &.

Prislottningen eger mm d. 25 Sept. kl- 12.

STOCKHOLM, TBYCKT HOS J. & A. KIIS, 18CO.
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Utkommer minst 4 ganger i manaden. Prenumerationspris f6r hela argangen 3 R:dr. R:mt
eller 25 Ore i manaden.

Florette,
eller

Henrich l\:s 1'orsta Stiirlelt,

af i

Henrich Zschokke.

Forts, fr. foreg. nummer.

8a menade och tankte, pastodo, ang-
rade och bedyrade de bagge unga. da

gamle Lucas i ett sidorum ropade efter

Florette. Da neg flickan ljuft leende
for den unge prinsen och forsvann.

Henrich skyndade derifran till slottet,
och da han ditkom var det honora

ganska likgiltigt, att man la'nge sokt
honom.

6.

Belysniog.

Da gamle Lucas till middagsmaltiden
hemkom franslottstradgarden sade han:

Hvem kan val spela mig detta spratt?
Den op&liallade tradgards-konstnaren
bar nu ater arbetat, val afdelat san-

garne, val jemnat dem och besatt nag-
ra med blommor. Redan da jag tidigt
utkom var arbetet forrattat och artisten

osynlig. Jag har hela rnorgonen spe-

jat, men aterigen ingenting uppla'ckt.
Det hanger icke ra'tt tillsamman. San-
nolikt arbetar han under natten i stjern-

Ijuset.n

Pa aftonen, da Florette med vatten-

krukau gick till Garenne-kallan. foil

det henne forst in, att den unge fursten

mcjligen kunde vara tradgardsmasta-
ren. Ty det var fraa den trakten af

tradgarden, som han pamorgonen kom-
mit till henne vid fb'nstret.

Da hofvet efter solnedgangen hem-
kommit fran en landtlig fest, var for

Henrich ingenting angelagnare, an att

genomstrofva hela slottstradgarden.
Han kom till Garenne-kallan och fann
vid den Florette's hatt liggande i gra-
set. Han tog den

; tryckte den till sitt

brost och kysste den. Han plockade
nu i skymningen de skonaste blommor
han kuude finna, skyndade till slottet

och hamtade derifran ett skb'nt him-
melsblatt band och virade blommorna
sasom en krans omkring batten. Sedan

smog han sig till tradgardsmastarens
bus; men da fonstren der redan voro

tillslutna, och allt sof, ha'ngde han hat-
ten vid Florette's fonster.

Foljande morgon hade Florette, emot
husets och sin egen vana, stigit tidiga-
re upp an solen; ty hon hade fast fore-
satt sig, att, genom den nattlige trad-

gardsmastarens upptackande och forra-

dande gora sin gamle far en gla'dje.

Derjernte var han sjelf icke sa litet

nyfiken, ehuru just unga flicker icke
bruka vara det. Kanhanda forenade

sig dermed en annan tanke, hvilkeu
hon for ingen yttrade och som man
alltsa icke vet.

Sedan hon i stillaste stillhet kladt

sig och bppnadt fonstret, sig hon hat*-

ten med det himmelsblaa bandet och

xleromkring den stora blomsterskogen.
Nu forst erinrade hon sig, att hon

fb'rra aftonen glomt hatten vid Garen-
ne-kallan. Hon betraktade forst ban-
det och blommorna leende, men antog
sedan en sorglig min.

Ack! sade hon, "han har varit ti-

digare uppe an jag
1

. Han har redan
varit har."
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Hvilken hon egentligen menade med
ban, sade hon icke. Hon beskada-

de annu en gang blommorna, loste dem
fran batten, stallde dem i ett stortglas
med friskt vatten, bildade af det him-

melsblaa bandet en ros och fastade den

vid sitt brost. Derpa steg hon ut ge-
nom fonstret pa en liten bank och fran

den pa marken. Va'l hade huset en

ratt ordentlig dorr, men den var annu

stSngd och kunde icke utan buller opp-
nas.

Hon gick nu ofver spangen, men
stannade derefter obeslutsam. "Jag
kommer sakert for sent", tankte hon.

*Min far sade ju att ban blott arbetar

vid sljemljuset; och redan aro alia

stjernor slocknade och solen a'r nara

sin uppgang. Redan gloda alia buskar

af morgonrodnaden. Jag kommer for

sent." S tSnkte hon och beslot

&tervanda, men gick dock alltid lang-
samt framat fran Baize's strand i "trad-

garden.

nMen om han dock verkligen vore

der! Hvad skulle han da tanka dm

mig, .som kommer sa tidigt? Maste

han icke tro, att det skedde for hans

skull? Det far han icke tro. Han
kunde nej, jag atervSnder hem,

tager krukan for att hamta yatlen"
och han skall da icke tro, att jag kom-
mer for hans skull." Sa tankte hon
och beslot atervanda, men gick dock

alKid langsamt framat mot Garenne-
kallan.

Redan horde hon vattnets sorl,

redan sag hon genom buskarne de fri-

ska omkring kalian val tillredda trSd-

g&rdssangarne och med glad forvaning
i en af dessa en spade nedstotti jorden.
jHan ar alltsa icke iangt borta, da

hans verktyg befinner sig liar. Vore
han likviil bar skulle jag ju se honom.
Kanhanda har han gatt att uppgrafva
blomsterstand for att omplantera dem
har." Sa tankle Florette och gick sak-

ta, Ifitt, genom det daggiga graset bak-

om en hog, gron almhack, genom hvars

lof hon obemarkt kunde se allt som
narmade sig Garenne-kallan.

Och da hon s& stod dold, klappade
hennes lilla hjerta valdsamt. Ty d&
mnrp- Tivinden sakfa lekte i bladen,
tro eld' hon si? bora on 'koramarides

steg, och da en fogel uppflog fran

de hoga traden trodde hon sig fornim-

ma en vandrande. Men alltid hade
hon forgafves blifvit uppskramd: tj
hon sag ingen kommande, ehuru upp-
ma'rksam och skarp hennes blick a'n

spejade omkring.

7.

Ifrerraskniug.

Plotsligt lade sig mildt tva bander
ofver hennes 6'gon och tillsloto dem.

Men dessa voro frammande bander
och icke hennes egna. Det arma bar-

net forskracktes haftigt. Och en rost

hviskade i hennes ora: Na Florette,

gissa hvem det a'r!

Hon gissade det snart; ty da hon
fran ogonen ville skilja de fra'mmande

lianderna, som kommit bakifran, kande
hon en ring pa en ynglings finger.

Men hon yttrade icke hvad hon tankte,

utan sade leende: Jag kanner dig. Du
a'r Jacqueline och pa ditt finger ar den

ring, som Lubin giivit dig."

nDu irrar dig!" hviskade stamman
bakom henne, noch emedan gissningen
var falsk, har jag rattighet att straffa

dig." Och lapparne, som hviskade

detta, tryckte nu en kyss pa Florette's

skona nacke. SirafFet syntes henne i

sjelfva vevket ganska smartsamt, ty
hon ville plotsligt losslita sig, men var

sa o'mspunnen, att hon ej fOrmadde
rora sig.

Da hon nu sag bemodandet forgaf-

ves, sade hon: "Sla'pp mig Minette. du

elaka flicka, jag ka'nner dig. Du vill

vedergalla mitt skamt f6r tre vpckor

sedan att ha^Ua for diua o'gon, da du

just var i fdrtroligaste samtal med din

bolas.

"Du irrar dig aterigen.'" hviskade

stamman, som anyo straffande forvand-

lade sig i tre kyssar pa den skont run-

dade nacken.

Florette spratt till vid hvarje kysa
och bad om frihet men erholl den

icke. Det s}
rntes Ijkval icke vara sa

allvarligt menat med den askade fri-

heten; ty hvarfor namde hon icke den,

som hon igenkant. Detta kunde ock

vara egensinne, 1y vackra flickor gro
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ju stundom ganska egensiuniga. Hon
retade emellertid for tredje gangen till

straffets upprepande, da hon sade: "Det

ar alltsil ingen annan, a'n Rosine Valdes,

till hvilken jag i gar inkastade mand-
lar i rummet genom det oppna fonstret,

der hon satt allena och ta'nkte Gud
vet, pa hvem! Hon blef hogst forskrackt

vid mandelregnet och trodde himlen

instorta.n

Laugt ifran malet!" hviskade stam-

man, och kyssarne pa nacke och hals

kunde nu icke mer raknas; de foljde

pa hvarandra, som det beskrifna man-

delregnet. Men i hast vred Florette

sig at sidan och befriade det lilla huf-

vudet ur fangenskapen. Hon vandesig
nu om, och der stod Henrich

der stod Florette. Den forre log mild

och sail emot henne; men hon hojde

hotaride, fastan blygsamt leende fingret

och sade: kunde jag tro er vara sa

oartig?
'

For er, unge herre, maste

man akta sig."

Nu bad- han om forlatelse for sin

djerfhet; och om han an icke gjordt

det, skulle dock brottet redan varit for-

latit. Men da han nu bonfSll om
nad, beslot hon hastigt, att icke bevilja
honom den. Da borde man hordt, hu-

ru rorande han sokte beveka hennes

hjerta; borde man sett, huru allvarlig

och strang hon, till halften fran honom
bortvand, visade sig. Borde afven sett,

huru odmjuk ynglingen tradde ettsteg

uarmare, och huru hon davekettsteg
tillbaka;' huru han bedjande samman-
fallde handerna, och huru hon med
sa'nkt hufvud afplockade almha'ckens

blad och krossade dem under fingrarne.

Slutligen kommo till och rned tarar i

F,lorettes ogon, sa djupt kande hon sig

forolampad af hans djerfhet; under det

att hans rost Ijod vemodig och syntes

qvafd af smarta. Hon latsade icke ho-

ra honom; plockade ifrigt alia bladen

af narmaste almgren och lade dem i

sina bander.

Du, han nu sag pin bonfallan forgaf-
VP<-., sade han andtligen: ''Jag vill da,

ga, emedan min anblick ar dig sa miss-

haglig. skona Florette; vill ga, emedan
du ar sa obevekli*? oc 1

-) icV:o k:\n ff'iv-

lata ett oskyldigt skamt; vill ga och
aldriar ater synaa f5r dina oon. Far-

val! Men lafc mig icke skiljas fran dig,
utan att gifva mig trosten af din for-

latelse. Sag blott det en-da ordet: for-

latelse ! suckade han och foil p& knS
framfor henne.

Godmodigt leende sag hon nu genom
tarar, stum och betraktande ned pa
den skone, fromme ynglingen, och
den knabojande forekom henne alltfor

vordnadsfull. Hon framrackte sina
af lof fyllda hander, kastade bladen sa

ymnigt ofver hans hufvud, att det blef

helt betackt. hviskade nforlatelse" och

sprang leende derifran.

Han skyndade efter henne. Nu
voro bagge ater glada. "Tillsta nu for

mig", sade Florette: Ni griper miu far

i yrket, unge herre, och anlagger har
en ny tra'dgardpn
Han erka'nde detta villigt och sade:

Da Florette ha'danefter kommer till

Garenne-kallan, skall hon mot sin vilja
tanka pa mig. Jag vill der omgifva
henne med de skonaste blommor, som
sta att linna ochkopa. Kunde jag fran

Jiimlen nedkalla alia fr.ojder, skulle jag
dermed omgifva dig!"

Tack! sade Florette, men, unge
herre, min far ar alldelesr icke nojd
med er. -Ni forstor for honom trSdgar-
den och omplanterar blommor sai otid,
att de maste do. Ni har icke engang
vattnat dem.n

"Jag har icke haft nagot karl.

0m ni nagot eftersokt, hade ni fun-

nit det tjugo steg harifran i grottan,
som ni ser der i klippvaggen."
Bagge sprungo nu dit, funno vatten-

kannan, begjoto blommorna och rad-

gjorde huru kretsen omkring kalian
a'nnu mer kunde forskonas.

Sa forflog tiden, och Florette iladft

andtligen ater till sin fars hus.

Aftunen,

Prinsen arbetade derefter hela dager^
p& sin tra'dgardsanla'ggning. Lucas,
som nu villigt forunnade honom denna

gladje, hjelpte honom dervid. Flovctfe

Paknades oek fcki Llli.

meddelade goda rad och yattnade pa
aftonen det nyplanterade. Afven drott-
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ning Johanna kom och sag hvad hen-

nes son forehade. Konungen af Frank-

rike i'ann dervid foga smak och annu

mindre hertigen af Guise
;
men desto

met furstcn af Beam sjelf.

Han hade val sedennera mer omvex-

lande, lysande, yppiga och arorika njut-

ningar; men aldrig Ijufvare, an i en-

kelheten och stillheten af dettagenom
den forsta ka'rlekens fortrollning for-

klarade tradgardslif. Florette och Hen-

rich lekte sasom oskyldiga barn och

voro fortroliga raed hvarandra, sasom

bror och syster. De njoto det narva-

rande, utan att bekymra sig om fram-

tiden, och deras harmlosa karlek visste

icke om nagot ial. Den tanken foil

Florette aldrig .in, att hon vunnit en

drottningsons karlek. Hon sag blott

den uppblomsfrande, skone, kraft- och

sjalfulle ynglingen. Han var hennes

like. I den enkla dragt, liknande landt-

folkets, som ban bar, erinrade ingen-

ting om hans harkomst, eller blifvan-

de besfatmnelse. Henrich a sin sida

bekymrade sig icke om hofvets hoga
eller skona. Jemte Florette var for

honom intet anriat skont; jemte den

stilla frojden att se henne, intet annat

liogt. Under arbetet hvilade hans blick

alHid pa hennes fintbildade gestaltoch
arbetet ville aldrig taga slut. Hum
kunde mon ock aflata att betrakta den

unga gracen ? Hvarje bennes kropps-
del var en sarskild skonhet; hvarje
af hennes rftrelser oeh staliningar alsk-

Jig; hvarje hennes ord outsagligtinta-

gande.
Ett var emellertid icke klart for bag-

^e, namligen att dagarne i tradgarden
voro kortare an utom den. For att tor-

langa dem maste man alltsa taga aft-

jiarne till hjelp. Visserligen arbetades

foga vid man- och stjernljuset; man
hvilade och sarntalade dirunder o'int

och vanligt.
^Klockan nio, efter aftonspisningen,

aterkommer jag till kalian!" sade Hen-
rich sakta till Floiette. under det att

han knabojande p'.anterade: 0ch du
Florette ?

"Men da har min far redan gatt till

sflngs!" svarade hon.

"Och du Florette?" hviskade har: aftr

och sag pa henne med bedjande blickar.

Hon nickade leende med defc lilla

hufvudet: "Ja, om aftonen ar 1jus och
vacker."

Klockan nio var Henrich vid Garen-
ne-kallan : men himlen var ofverdragen
med morka moln. Florette var icke

der. "Om aftonen ar ljus och vackerln

sade hon. Nu skall hon icke komma!
tiiukte han. Da rasslade detibuskar-
ne. Florette korn till kalian, med vat-

tenkrukan pa hufvudet. Han aflyftade

den, tackade och sade henne tusende

hjertliga ord; man glomde genast att

himlen icke var ljus. Ljuft var det i

bagges brost.

Stora regndioppar borjade falla; men
de kande dem icke. Andtligen genom-
vatte dem det varma varrt-gnet och
dref dem in i klippgrattan bakom Ga-
renne-kallan. Val maste de en half

tirnma utharda der, men fordrogo det

lilla obchaget utan furtryielse. Dama-
nen ater genombrot molnen 1'ramtradde

de. hand i hand. Henrich safcte den

fyllda vattenkrukan pa sitt hufvud och
'Florette gick jemte honom, stodd pa
bans arm. Sa kommo de till den gam-
le Lucas' hus. Denne sof redan. Hen-
rich gaf Florette krukan och hon tac-

kade honom. nGod natt, kara Floret-

te!" hviskade han. "God natt. dyre
van!" hviskade hon.

9.

Den ?ata barettcn.

Aftonen vid kalian hade for ba'gge
icke varit oangenam. Vid Jjus eller

mulen himmel saknade man dem ha-

danefter klockan nio aldrig der.

Sa forflcto^ fyi-a veckor af den sko-

naste var. Alia aftnar hembar prinsen
sin alskades vattenkruka.

Floreltes far markte icke, att hans
dotter allfsedan den fCrsta aftonen. fann

noje uti, att sa sent ga till kalian.

Deremot blef den uppmarksamme La-

gaucherie andtligen varse, att hanskuiig-

lige discipel regelmessigt i skymningen,
vid en bestamd timma forsvann och

att ofre deleu af hans baret alia aftnar

var< vat; fastan aftonen varit regnfri.

Lange kunde han icke losa fi< una gulu.

Den unge- fursteii Lu.ade aldr g oa^ hvad
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han fprehade och Lagaucherie undvek

att derom fraga honom. Saken forekom

honom dock hogst besynnerlig och den

unge prinsens nedvatta baret vackte

hans nyfikenhet.
For att tillfredsstalla denna, smog

han sig en afton efter nattvandraren.

Han foljde honom pa sadant afstand,

att han icke kunde af denne upptaekas.
Han sag honom nu vid Garenne-kallan

och jemte honom en -qvinlig geslalt.

Bagge blefvo snart osynliga. For hof-

mastaren var val nu en del af gatan
lost: men annu blef dock alltid ofor-

klarligt, hvarfbv just prinsens baret der-'

vid skulle blifva vat. Efter lang van-

tan smog han sig allt narmare och

narmare och horde nu deras hvisknin-

gar. Andtligen sag han, hum fursten

af Beam, med ett, vattenkarl pa hufvu-

det 'och fruntimret stodt pa hans arm,

togo viigen till slottstradgardsma&tarens

boning och derefter ila till slottet.

Mentarn skakade betanksamtpa huf-

vudet. Hemligt anfortrodde han drott-

ningen sin iakttagelse. Modren blef

forlagen, orolig och ville for sonen

halla en strang straffpredikan.

Nej, Ers Majestat". sade den vise

Lagaucherie, "dermed dodar man ingen
lidelse. Med forebraelser och straff ho-

jer man blott dess behag; genom for-

damning svaller strommen blott vald-

sammare. Man besegrar fresfelserna

bast genom att undfly dem
;

och man

tillintetgo'r' lidelserna, da man undan-

drager dem naring, eller emot dem
vacker adlare."

Sa talade Lagaucherie, och drottnin-

gen som instamde i hans asigter, afta-

lade nu med honom om nodiga matt

och steg.

Foljande morgon intra'dde Lagauche-
rie hos prinsen och erinrade, att verl-

den nu af honom fordrade handlingar;
att han maste utbilda sig till regent
och herrskare; att han i kampen an-

tingen med odets vidrigheter, eller med
sina egna bojelser. eller med fienden

pd slagfaltet, afgrundsats eller religion
maste blott hafva ett valsprak, det nam-

ligen att segra eller do.

Efter denna inledning, forkunr.ade

Lagaucherie honom helt likgiltigt, att

dr itnin n. med hela hofvet andra da-

gen begifver sig till slottet Pan, att

Henrich blott kort tid skulle forblifva

der och sedan resa till Bayonne, for

att bevista kouungens af Frankrike

sammankomst med drottningen af Spa-
nien.

Henrich afhb'rde tigande dessa ein

larares meddelanden; men hans min
forradde stor forlagenhet och oro. La-

gaucherie markte det mer an val. men
latsade ingenting blifva var.se. Han
ledde samtalet obemarkt pa andra fore-

mal och forsfrodde prinsen sa med hvar-

jehan.da berattelser, att denne knappt
hade tid, att tanka pa, hvad som sa

forskrackt honom. Drottningen, a sin

sida fb'rholl sig pa samma satt som

Lagaucherie. Hon talade om den ly-
sande forsamlingen i Bayonne, om de

blifvande festerna der, och om de be-

romda man, hvilka Henrich der skulle

lara kanna. Hvad kunde Ho>nrich har-

till svara? For honom var icke ta'nk-

bart, att qvarstanna i Nerac. Huru

vagade han saga, att sammankomster-
na vid Garenne-kallan voro honom

oandligt mer varda, a'n -de kungligas
i Bayonne?

10.

Afskedet.

Med aftonstjernan stod den unge prin-
sen vid slottstradgards-kallan. Florette

var redan der. Men da han iurkun-

nade henne sin snart forestaende afresa,

upplostes hon nastan af smarta. Hvil-

keri formar skildra hennes fortviflan;

hvilken beskrifva hvad Henrich led?

Fast ornslutna gra'to, klagade och tro-

stade de hvarandra.

"Du lemnar mig Henrich ! sade hon

snyffande; "Du skall nuglb'mmma mig.

Jag a'r allena pa jorden. Da du, mitt

allt, ofverger mig, aterstar mig blott

doden!"

"Men, sade han, jag ofverger dig
icke for evigt. Jag aterkommer. Hvil-

ken, utan dig, tilllio'r jag? Jag ar

icke mer min egendom, emedan jag

evigt a'r din. Hvad skulle jag bibehalla

i minnet, om jag nagonsin kunde glom-
ma dig? Du ar ju sjalen afminasko-
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naste erinringar. Om jagglomde dig,
skulle jog ock upphnra att andas.n

O Henrich, du kommer icke ater;
och aterkommer du, skall du icke mer

igenkanna Florette. Jag skall forviss-

na, som blomman utan dagg. Du ar

min sol; liuru lefva, blomstra, da du

fir forsvunnen?"

0ch likval, Florette, ar du lyckli-

gare an jag. For dig qvarblifver ska-

deplatsen for var satinet, for dig denna

kalla, denna tradgard. I alia dessa

bloramor lefver jag ju for dig. Men i

morgon, da jag foriorat dig, ar jag stott

ur paradiset. Jag befinner mig i eri

oken, allena ibland tusende menniskor.

Derfor skall min trangtan efter dig blif-

va desto hastigare, qvalfullave. Ack,

blolt en enda liten planfa, som blom-

strat vid foten af detta trad, skulle pa

l&ngsta afstand forfjusa mig. Da mina

omgifningar hata eller frukta mig, skola

de dina alska dig! 0, du ar sa skb'n,

och hvilken skulle icke alska dig?
Audra skola forguda dig; andra man
skola se dig, tillbedja dig; och du skall

finna andra alskansvardare."

Sa talade de lange. Tarar, eder, nya
tvifvel, nya forsakringar foljde hvar-

andra, till dess slotlstornets . klocka

bortkallade prinsen och manade biigge
till afsked.

Da fattade Florette med krampaktig
haflighet Henrich's hand, tryckte den

till sitt hjerta och sade: "Ser du denna
ka'lla? der skall du alltid finna mig
alHid och evigt, som i dag. Och sa,

som denna kallas vatten osinbart fram-

valler, sa afven min karlek. Henrich;

Jag kan upphb'ra att lefva, men icke

att Slska. Du finner mig ater, all-

tid som i dag. Alltid har, alltid har!

Hon fb'rsvann och den ungeprin-
sen vacklade uter till slottet, snyftande
och forkrossad.

11.

Aterseeudet.

Resans forstroelser verkade valgo-
rande pa Henrichs sinne. Han beseg-
rade sin smarta. De forsta fern ton ma-
nader, som fiiljde pa de sjsfa b'gun-
blicken vid Garenne-kSllan gafvo hans

sjal andra bekymmer. I partistrider-

na, som dti sbndersleto Frankrike, pa
slagfalten^ utveoklade sig hela kraften

af bans verksamhet och det hjeltemod,
sorn sedermera forviirfvade honom ett

ododligt namn. Redan nu var den

unge hjelten alia tappres beundran,
och de skona vid Catharina af MedicPs
hof sokte trosta honom mer, an nodigt
var, ofver Florette's. forlust.

Florette horde sin alskares stora rykte
och huru ban af alia beprisades. Han.

var icke mer tradgardsmastaren, som
vid hennes sida planterade blommor;
ban var k,rigaren, hjelten, som drog
vida omkring for att skorda lagi-ar.
Hon hade<blott alskat Henrich, al-

drig fursten af Beam. Hans lysande
forvandling vackte mindre hennes be-

undran, an hennes bekymmer. Ty hon
erfor afven, huru de skona vid hofvet

omspunno honom och huru ban fjarillikt

an hyllade den ena, an den andra.

Florette hade blott kandt och alskat

en enda; denne var Henrich. Nu for-

lorade hon med tron pa houom, tron

pa menskligheten. Men dervid brast

hennes hjerta. Hvad som intrafFat och
maste intraffa hade hennes fornuft icke

forutsett.

Pa sina tag aterkom ban andtligen
en gang till Nerac. Da sag Floretle

nagra ganger fursten af Beam i trad-

garden och i buskarna vid kalian Ga-

renne lustvandra med den skona froken

d'Ayelle. Hon kunde en dag icke mot-

sta Kiti begar, att mota ba'gge pa de-

ras va'g.

Anblicken af Florette, hvilken, fast-

an blek och lidande, var i sitt vemod
skonare an nagousin i sin karleks glans,
vSckte plotsligt bos deij unge prinsen
den forsta k'arlekens alia erinringar.

Han blef forvirrad, orolig. Froken vid

hans sida och hofkavaljerernas niirvaro

hindrade honom fran att hangifva sig

at sin onskan. Men foljande morgon,
da ban sag den gamle Lucas arbeta i

tiadgarden, skyndade ban fill deunes

bus. Han fann Florette allena; men
fadrens snara hemkomst pjorde, att ban

blott. hann bedja benne om nasra iigon-

blick vid Garenne-kaHun. liuii sva-

rade, utan att uppshl TK: ;i:en iran sitk
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arbete: "Klockan atta denna afton skall

jag vara vid kalian."

Han ilade derifran. Han var ater

den forre. Hela hans sjal brann anyo
for Florette. Han kunde kuappt afbi-

da timtnan.

Morkret hade intrSdt och klockan

slog atta. Genom en hetnlig dorr i

slottet begaf han sig, for att ickemota

nagon, genom buskarne pa fotstigen,

som han sa val kande. Han kora till

kalian och hans hjerta slog valdsamt.

Bladens susning i nattluften ingaf ho-

nom en glad bafvan. Redan utbredde

han armarne, for att flyga emot Flo-

rette och sluta henne i sin famn. Men
det var icke hon. Otalig gick han af

och an. Da markte han andtligen vid

kftllans bradd, i morkret nagot hvitt,

liksom en flik af hennes kladning. Han
ilade dit. Det var ett papp'ersblad,

jemle pilen och den genomborrade ro-

sen. Pappcret vav ett bref, hvilket nat-

tens morker hindrade honom ifran att

lasa. Fb'rskrackt och valdsamt upp-
rord jlade han ater till slottet och suc-

kade: Huru? Hon kommericke? Hon
atersander mig pilen, emedan hon icke

mer alskar mig?
Han laste brefvef, som blott inneholl

de orden : "Jag har lofvat, att du skall

finna mig vid kalian. Kanhanda gar
du fo'rbi, utan att se mig. Sok bSttre

och dufinner mig sakert. Du alskar

mig icke mer. och derfor har jag upp-
hort att lefva for dig. O, min Gud !

forlat!"

Henrich anadc ordens mening. Pa-

latset aterljod af hans fortviflans-rop,

vid hvilka man samlades omkring fur-

sten. Nagra tienare med brinnande

facklor atfoljde honom till Garenne-

kallan.

Hvarfor forlanga denna sorgliga be-

rSttelse? Man fann den skona flic-

kans lik i den nedanfor belagna dam-

men, genom hvilken Garenne-kallans

klara vatten flot.

Man begrof henne emellan tva unga

popplar.
Den unge furstens smarta var grans-

los. Hehrick IV ar annu Fransjska
folkets afgud. Han utforde 'stora

bedrifter. Han upplefde, vann och for-

lorade myckef. Men aldrig mer vann

han ett hjerta, sa rent, karleksfullt ooh

trogeti som Florette's brustna hjerta.

Det smartsamma minnet af denna

Engel forlorade han aldrig.
Det var Henrich 1V:S forsta och verk-

ligen enda karlek- Sa a'lskade han

aldrig mer.

Slut.

AMeriterna,*)
af Wieland.

I.

Underrattelse om Abderiternas Dramatik.

Abdera var en stad i Thracien, som
ansags for en sammelplats afde utmarktaste

dutnhufvuden; delta har gifvit Wieland an-

ledning, att under, namn af Abderiter for-

lojliga de otaliga darar af alia arter, som
finnas spridda kring jordklotet. I ett bihacg.
eller, som han kallar det, Nyckel till deuna
roman afskuddar han sig den misstankan,
att han velat utmarka nagon sarskild stad i

Euroga. "Ofverallt, sager han, har Abde-
"riternes talrika slagte fortplantat sig; i hvarje
"flack, hvarje by i alia 4 verldsdelarne fin-

"nas nagra medlemmar af detta hernligasall-
skap; och oaktadt de nu i 2000 ar forblan-

"dadt sig med andra arier af menniskor, sa
"behalla de dock sit,t ursprungliga Ivnne;
det ar s,ledes ej unde-Higt, om en och an-

^'nan bland detta folk i demia romans spe-
^gel Igenkanner sig.-'

For att forst, det foljande, bur man veta,
att Democritus (en klok, och saledes salls_vnt
Abderit) nyligen hemkommit fran utlandska
resor; hans medborgare af blda konen, gora
honom 8traxt visite, for att bestorma honom
med fragor och 'bland annat vilja de hora
hans omdome om deras teater.

Abderiterna voro ratt hogfardiga
ofver sin theater. Deras forfat tare voro

vanliga borgare, soiii antingen ej kunde
lefva af sitt handtverk, eller voro for

lata, att lara nagot sadant. De hade
alldeles cj nagot grundligt begrepp om
konsteu, men en desto storre mening
om sin egen skicklighet och verkligen
kunde dem ej fattas nature] 1, emedan
Abderiterne ofver hufvud voro fodde

gycklare och pantomimcr, som decla-

merade med all kraft, sa litet ocksa

det, hvad de sade, hade att betyda.

De hade afven en egen theater-

forfattare, benamud Hyperbolus, hvil-

ken, om man vill tro dem, hade bragt
deras theater till' en sadan fullkomlig-
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het, att den foga eftergaf den Atheni-

ensiska. Han var lika stark 'i det

komiska, sorn i det tragiska, och gjorde
dessutom de mest komiska nachspel i

verlden, i hvilka ban sa lyckligt paro-
dierade sina egna stycken, att man,
efter Abderiternas siigen, kunde skratta

sig puckelryggig derat. Enligt deras

omdome, forenade ban afven i sina

arbeten ^Eschyli sublima och magtiga

inbillningskraft med Euripidis renade

sprak och omhet i kanslan; afven som
han i sina lustspel pa en gang visade

Aristophanis komiska lynne och bittra

skamt, samt Agathons fina smak och

elegance. Den behandighet, hvarmed
han arbetade, var den egenskap, b'fver

hvilken han var stoltast. Hvarje ma-
nad hade han en tragedi fardig, och

pa kopet en liten farce. Min basta

komedi," sade han, har ejkostatmig
mer an 14 dar, och likval racker dess

representation visst i 4, om icke 5 dryga
timmar."

v
Na, da vare himlen oss nadig!"

tankte Democritus.

Nu skockade Abderiterne sig Iran

alia sidor kring denne philosoph, for

att hora h'ans raening om deras thea-

ter: och sa ogerna han med dem inlat

sig i ordvexling orn deras goda smak,
sa kunde han dock icke forma sig, att

smickra dem, nar de nodgade houom,
att gifva sitt omdome.

^Hura behagar Er denne nya tra-

gedi'?" fragade de en gang.
"Amnet ar lyckligt valdt," blef

svaret, "och det hade afven varit svart,

for hvilken forfattare som heist, att

alldeles i grund skamma bort det.

Fann ni den ickemycket rorande?"

"Ett stycke kan vara ganska ro-

rande pa sina stallen, och anda vara

ett ganska uselt stycke," sade Demo-
crit. ^Jag kiinner en bildhuggare i

Sicyon, som. har den galenskapen, att

e'ndast forfardiga venusbilder. Desse

alia se ut som arliga bondflickor, men
de ha de aldravackraste ben i verlden.

Helahemligheten ligger deruti, att konst-

naren tar model af sin hustru, som till

all lycka har vackra ben. Sa kan det

afven lyckas den samste forfattare, att

komma fram med ett roraiide stalle,

om det till exempel hander, att han. ar

kar, att han forlorat en van, med ett

ord, att han ar i en belagenhet afkan-

sla, ,som gor att han latt kan satta sig
i den persons stalle, hvilken han la-

ter tala.

"Ni finner saledes ej den Hecuba
fortrafflig, som var Hyperbolus skrif-,

vit?"

Forts.

Epii?ramni(T.
27. Ordforklaring.

Ordet karing, hvad kommer det af? Det har

Ihre forklarat.
Kar for ingen det ar. Skulle den skalken ha

riitt?

28. Talanger.

Flickans talanger. hvad aro de -val? blott band
utaf blommor,

Amor att fanga, och snarjd blir han ock ofta

deri.

Hymen dock hellre ett band af hnsliga dyg-
dern-is artn's

Alskar. och hellre en art torkad han ser. an
en ros.

GrafstrSm.

Prisuppgifter

Cliarad N:r 27.

Mitt forsta firms i hvarje bok
Och pa hvart pappf-r. som ar skrifvet.

Mitt andra bade dtini och klok

Blir, da han lenmar detta lifvet.

En ngn mitt treclje vara bor.

Mitt hela nti tycken gor.

Att uiycket, som synts ringa vara,

Gar med bland tingens stora skara.

fiata N:r 27-

Ett ogonblick blott ar mitt lefnadslopp,
Likval kan mycket jag forstora,

Ty verk som under aratal forts opp
Kan jag totalt tillintetgora.

Men nagot bnller jag ej af mig gor,

Jag hors ej storma eller rasa;
En s,on jag likval har den honom Lor,

Uppt'ylls af bafvan ech af fasa.

Pris :

* En vacker gravyr.

LQsningar emottagas till d. 15 S^pt. d. i.

Prislottiiingen eger ram d. 25 Sept. Jcl. 12.

STOCKHOLM, TRYCKT HOS J. 4 A. RIIS, 1860.
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Abdcriterna.

af Wieland.

I.

Underriittelse om Abderiicrnes Dramatik.

(Forts, fr. fb'reg. N:r.

v
jag finner," svarade philosophen,"

att denne mannen gjort sitt basta. Men
de mange fjadrarne, dem ban stulit fran

vara basta Theaterforfattare, for att

dermed betacka sin nakenhet, skada
honom i mina pgon, da de kanske tvart-

om gora honora stor iira i deras ta^ke,
hvilka just intet sa val komma ihag
dessa forfattares arbeten, som jag. En
kraka, sadan som hon af Gud ar ska-

pad, tyckes mig vara mycket vackrare,
an da den .utsmyckes med pafoglens
eller fasanens fjad/ar. Ofverhufvud
fordrar jag af en tragediforfattare, att

han skall for mitt bifall gifva mig en

god tragedi, med samma skal, som jag
fordrar af min skomakare, att han for

mina penningar skall ge mig ett par
goda stoflar; och ehuruval jag gerna
tillstar, att det ar svarare, att gora en

god tragedi, an goda stoflar: sa arjag
dock derfore ej mindre berattigad, att

af hvarje trage'di fordra, det hon skall

ha alia de egenskaper, som tillhora en

god tragedi. som att fordra af en stof-

vel att den skall ha alia de egenska-

per, som fordras till en god stgfvel."
"Hvad fordras da, efter Er mening,

till en vcilbesWflad tragedi ? fragade
en ung Abderitisk Patricius, hjertligen
skrattande ofver.sitt goda infall.

Democritus talte med en liten krets
af personer, som tycktes hora pa ho-

nom, och", utan att gifvan d akt pa
qvicke unge herrns fraga, fortfor han:

"Jag fordrar ej af en tragedi annat, an

det Sophocles fordrar af sina arbeten

i detta slag; och det ar ej iner, och

ej mindre, an hvad som redan ligger i

sjelfva sakens natur och afsigt: en en-

kel, val geuomtankt plan, hvarest allt

af forfattaren ar forutsedt, forberedt,

naturligen sammanfogadt, och hanfordt

till en enda punkt; hvarest hvarje del

ar en oumbarlig ledamot, och det hela'

en val organiserad, skon kropp, iidel

och fri i sina rorelser. Ingen ledsam

exposition, inga episoder, inga fyllnads-

scener, inga tal, hvilkas slut man med

otalighet framgaspar, inga handlingar,
som ej bidraga till hufvudmalfit! dere-

mot intressanta, ur naturen tagna

karakterer, foradlade, men sa, att maa
aldrig misskanner det menskliga i dem;
saledes inga ofvermenskliga dygder, inga
vidunder af lastbarhet! personer, som
altid tala och handla enligt sina indi-

vidual-begrepp och kanslor; altid sa,

att man kanner, det de, efter sin forut

bestamda karakter, efter alia foregaende
och narvarande omstandigheter. maste
i ett vist gifuet fall sa tala sa handla,
om de ej skola upphora att vara, hvad
de aro. Jag fordrar, att forfattaren

kanner den menskliga naturen, ej alle-

nast sa vida den ar ett modell for alia

hans arbeten: jag fordrar afven, att

han skall hafva afseende pa ^dskdda-
ren, och noga kanna, genom hvilka me-
thoder man gor sig masiare ofverdess

hjerta; att han oformarkt bereder hvarje
starkt slag, hvilket han tanker gora

pa detta hjerta; *att han vet; niir det

ar nog, och att han lemnar askadarens

kansla nagra hvilopunkter, forriin han

trottar den genom lika starka intryck,
eller hoj'er den till en grad af plaga;
han skall afven veta, att mangfaldiga
de rorelser, han h<js oss vacker,



att derigenom skada styckets hufvud-

verkan. Jag fordrar af honom ett skont,
och med storsta flit, fastan utan ofver-

drifven sorgfallighet, hyfsadt sprak ;
en

jemn varnia ocli kraft i uttrycket; delta

bor vara enkelt och hogt, utan att

jrtcllla eller sjunka, starlet, utan att

vara straft, glansande cller att bldnda;
ett sprak for hjeltar. for stora sjaiar,

och ett foster af den radande kansian:

tlet bor alldrig saga for rnycket, aldrig
for litet, och det bor, likt en kliidnad,

smidigt lampad efter kroppens former,
alltid lata den talandos egentliga ka-

rakter genoinblicka. Jag fordrar, att

den, som vagar, att lata hjeltar tala,

skall sjelf hafva en stor sjal, och att,

da han genom enthasiasmens trollkraft

har satt sig i sin hjeltes stalle, skall

han i sitt eget hjerta finua allt, hvad
han lagger i dens mun; jag fordrar

/

Ack! herr DemocHt, ropade Ab-
deriterna, som nu ej langre kunde tiga,

?da *Ni nu foresatt Er att fordra, sa

kan Ni fordra, sa mycket ni behagar.
Men i Abdera kan man noja sig med

#mindre. Vi aro tillfreds,, nar en the-

^aterforfattare ror 'oss. Den mannen
^som lagar, att vi fa skratta eller grata,
"ar i vara o'gon en gudoinlig man, han
ma da bara- sig at, hum han bchagar;
det angar honom ~och intet oss. Hy-

vperbohts behagar oss, ror oss roar oss;

'-cell posito, att han ibland kommer
oss att gaspa, sa iir han a'iida alltid

^en stor theaterforfaftare ! behofva vi

val vidare,

'"'De svarte vid guldkursten.
v
sva-

rade Jsemocrit*
Mdansa med fortjusning

efter bullret af on usel trunnna, och

nagra metallskifvor, dem de sia till-

samman. Gif dem pa kopet ett par

bjailror och en sackpipa, sa skola de

tro sig vara i Elyseen. Burn mycke
snille behofde viil Er amir.a, for att

rora Er genom sin a berattelser, da Ni
ann vore barn? Det duramasto afven-

tyr, som frarrrgnalldes i en klagande

ton, var dertill godt nog. Men foljer

deraf, att de svartas rnusik ar for-

trafflig, och att en barckammarsaga ar

"Ni ar ganska hoflig, Democrit!"

""Jag ber om forlatelse, att jag ar
sa ohDflig, att niimria hvarje sak med
sitt namn, och sa egensinnig, att jag
aldrig skall tillsta, dot allt hvad man
behagar kalla skont och fortriiffligt, ar

verkligen sa.
v

vMen ett helt folks kansla skall

"val giilla mer, an en enda persons
"sarskildta tycke !"

"Sarskilta tycke! "infoll Democrit*
v
det ar just detta, som jag vill bann-

lysa fran de vackra konsterna. Ibland.

alia de fordringar, fran hvilka Abderi-
terne sa adelmodigt frikalla sin gtmst-

ling Hyperbolus, ar ej en enda, som
icke grundas pa den striingaste billig-

het. Men ett helt folks kansla kan
och maste i orakneliga fall bedraga,
om den ej ar en upplyst kansla.

"Hvad bodelnl'^ ropade en Abde-

rit, som var ganska viil belaten med
sin kansla;

v Ni arnar val till slut di-
'v
sputera fran oss vara fern sinnen?'

rj

"Nej, bevars!'
J

svarade philoso-

phen. ^om Ni aren sa modesta, att ni

ej goreir ansjir'ak pa mer a.n Edra fern

sinnen, sa vore det hogst orattvist att

vilja stora Er i den roliga besittningen
af dem. Fern sinnn, i synn<. rhet om
man nyttjar dem alia pa en gang, iiro

fallgjltiga, doinare i alia do mal, da
man skall afgo'ia, hvad som ar hvitt

eller svart, glatt eller straft, surt eller

sott. Dn menniska, som alldrig gar

langre, an dit han ledes af sina fern

sinnen, gar alltid sciktrt; och verkligen,
om herr Hyperbolic kan stiilla sa till,

att i aila hans skadespel, hvarje sihne

njuter behagligt, och mtet.saras, sagar
jag i gorl for (let, att hans arbctea

skola lyckas, om de voro tio ganger

samre, an de aro."

Hftdo Democritus ej betydt inora

i Abdera, an Diogenes i Corinth, ScV

kunde hans fritalighet adragit honom
en hel Tiop oUigenheter. Ty sa gcrua
Abderiterne skamtade 'ofver i-tgliga sa- .

leer, sa litet kunde de fordraga, att

man gjorde narr af deras leksaker.

Men DemocTitus var af den basta fa-

milj i Abdera, och hvad annu mer vill

saga, han var rik. Donne duM-'s w^
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*t,a..d'g'iet gjorJo', att man tilliit honom

raycket, soiu den fattige philosophen ej

skulle vagat forsoka. "Ni ar en odrag-

lig menniska, Dimocritus!" laspade
dc Abderitiske Damerne, och take

honom linda ratt val.

Poeten Hyperbolus gjorde samma
afton ett forskrackligt epigram ofver

var philosoph. Foljande morgon flog

det kring alia toiletterna, och den tredje
aftonen sjongs det pa alia gator i Ab-

dera, ty Democritus hade satt melodi

derpa.

Biider ur Ilandelskriseriias

Ilisloria.

i.

Jean law och bans system.

Fran en sida har man nyligen fastat

uppmarksamheten derpa, att Handels-

kriserna regelmessigt blott hemsb'kt Eu-

ropas nordliga stater, men derifran

forskonat de sydliga.
Denna uppgifts riktighet vilja vi i

allmanhet medgifva, utan att dermed

inrymma en gynsammare mening for de

senare, ty det sydliga Europas inva-

nare hafva endast en sadan lycka ge-
mensam med Hottentotter och Samoja-
der. - - Det ar snarare en ganska be-

markningsvard omstandighet, att han-

delskriserna just med verlshandelns stora

utbredning och de transatlantiska kolo-

niernas grundlaggning for forsta gangen
upptradde. Vi vilja likval med denna

fingervisning icke upphafva oss till han-

delskrisernas forsvarare, utan blott be-

marka, att liksom skuggan atfoljcr Iju-

set, sa ock det onda det goda, och
att i de materiella intressenas i nyaste
tid valdiga tillvext, tillika ligger faror

forborgade, hvilka voro okanda i fore-

gaende perioder.
-

Vid sadane forhallanden ar det den

vetenskapliga forskniugens uppgift, att

samla forflutna tiders erfarenhet och
for Med- och *Efterverld, sasom i en

spegel. framstalla de, lardomar, hvilka

ur dessa kunna hamtas. Handelskri-

sernas historia ar sardeles larorik, och
vi hafva foretagit oss, att desto hellre

i i-\ammaritrangda drag rueddela vara

liisare en sadan, som vi gjordt den

iakttagelsen, att kriserna med ofverra-

skande likhet i iiastan regelmessiga pe-
rioder aterkommit hos atskilliga hand-

lande nationer, utan att man tillika

lugnande erfarit, att folken lardt sig

nagbt af deras forfaders fel och erfa-

renheter; ehuru vi icke bora fortiga,
att de nyare katastroferna af denna art,

fastan de likna hvarandra som ett agg
ett annat och fastan deras krets alltid

dragit sig vidstraktare ofver lander och

folk, dock upptradt med mindre haftig-
het. Valdsammast i sitt upptradande,

skadligas till sina foljder och rikast pa
erfarenheter/ var utan tvifvel den finans-

krisr som' i foljd af Law'ska operatio-
nerna utbrot i Frankrike, aren 1715
1720.

Sallan har en lampligafe verkn-ings-
krets funnits for finansexperimenter, an

Frankrike under hertigens af Orleans

regentskap. A ena sidan iiro fransman-

nen af natur mer an nagon annan na-

tion intagna for nyheter och
o
af begiiret

efter ett hastigt riktande. A andra si-

dan voro Landets finanser, genom de

oupphorliga krigen, genom Ludvig den

fjortondes praktalskande sloseri och ge-
nom Generallorpaktarnes skattepress-

ningar sa skakade, att vid halften af

uamnde konungs rsgering landets na-

tionalrikedom sa aftagit, att inom 30
ar dess afkastning forminskats till om-

kring 1500 millioner Livres arligen;
hvilket foranledde Fcnelon till yttran-
det: "Vi besta annu blott genoni ett

under, staten ar en gammal ruine-

rad maschin, som fortvacklar under

den engang gifna anstoten, men skall

sammanfaUa vid forsta ytterligare slag."

De pal^ativmedeL som Ludvig den

fjortonde under sina sista regeringsar
anvande-till kassornas fyllande: forla-

ning af adels- och andra titlar, forsalj-

ning af nya embeten och vardigheter,
af hvilka den ena ofverbjod den andra

i obehoflighet och lojlighet, myntets

forsamring. pappersnoters utgifvande,
forskott af. generalforpaktarne, hvilka

pa forhand uppburo en stor del af fol-

jande arets inkomster, alia dessa

paHativfliedei kunde icke uppehalla dea



2.'3

financiella ruinen, hvilken den "store

konungen" sasom arf efterlemnade at

sina eftertradare. Den foljande Regen-
tens ntsvafningar och lyx foriindrade

ingenting i detta sorgliga tillstand. Det
var alltsa ganska naturligt, att en man
skulle med oppna armar mottagas, hvil-

ken utfaste sig, att genom enkla finans-

operationer bota det onda och i stallet

for brist astadkomma ofverflod. En
sadan man var Johan Law.
Fodd 1671 i Edinburgh var Law son

till en af de guldsmeder, som da i

Storbritannien foretradde nuvarande
bankierers stalle. Vid tiden af engel-
ska bankens grundlifggning (1694), ge-
nom sin landsman, William Latterson

djupare invigd i finans- och bankopera-
tioner, uppeholl sig Law, som genom
en duel! i hvilken han dodat sin mot-
standare mast flykta ofver till konti-

nenten, omsom i Amsterdam, i Italien,
i Briissel, och begaf sig andtligen,
i besittning af 2f millioner francs for-

mogenhet, till Paris, for att erbjiida

hertigen af Orleans sin tjenst.

Sedan parlamentets alfvarliga mot-
stand med Regentens bitrade ofvervun-

nits, erholl Law v

forst tillstand att

grundlagga en privatbank (Maj 1716),
hvars kapital, sa lyda hans egna
ord, han erbjod att anskafFa af sina

egna och sitt bolags medel, och forme-

deist hvilket han foresatt sig, att oka

penningomloppet, forekomma ocker, be-
fordra lattnad for mynttransporten
emellan Paris och provinserna, inbjuda
utlandska kapitalister att med sakerhet

deponera sina penningar i riket, latta

for folket forsaljningen af landets pro-
dukter och skatternas afbordande. Ban-
kens kapital bestod af sex millioner

Livres i aktier, hvardera pa, 500 Li-

vres. Dess verkningskrets strackte sig

till discontering af vexlar,till mottagande
af depositioner och utgifvande afnoter

pa sigt. Bankens framgang ofvertraf-

fade all vantan, isynnerhet da Law di-

sconterade goda vexlar till 6 p:ct, un-

der det att den vanliga rantefoten sti-

git till 20, an da till 30 pet. Da sta-

ten tillholl uppbiirdsmannen f!
n,h gene-

ralpaktarne, att i;;siauhi ut.sk yidcrna i

banknoter, sa kunde banken snart fem-

dubbla utgifvandet af dess kontantefond
i sedlar. Men med denna mattliga
verksamhet var Law icke tillfreds: han
ville beherrska landets hela penning-
och kreditvasende, och det lyckades
honoin att af Hertigen af Orleans er-

halla ett edikt, genom hvilket kon-
trolleu ofver banken och notutgifningen,
som hittils legat i Statsradets hander,
upphafdes och privatbanken samedelst

forvandlades till en kunglig bank. Hade
Law stannat hiir, skulle det sannolikt

lyckats honoin, att j Frankrike genom-
fora en vigtig ekonomisk reform, ge-
nom handelns och industriens hojande,
dessas uppresande ur ett djupt finauci-

ellt forfall och sin skapclse forvarande

fran en snart iutraffande ruin. Men
projekterna, med hvilka Law's rika fan-

tasi umgicks, syntes beherrska mannen,
och icke mannen projektorna.

Law ville efter Englands och Hol-

lands foredome bilda ett stort, privile-

gierat kompagni, hvilket skulle draga
at sig hela handeln med de transmari-

tima landerna. Forst lyckades honom
att erhalla concession till ett handels-

bolag for Mississippi-landernas koloni-

sation, hvilka af fransmannen tagits i

besittning, och hvijket forsta bolag
erholl namnet Compagnie d'occident.

Detta kompagnis kapital blef faststaldt

till den for den tiden bejtydliga sum-

man af 100 millioner Livres i 200000,

aktier, hvardefa pa 500 Livres. Kom-

pagniet erholl full egande- och suvera-

nitetsratt ofver alia i Louisiana redan

upptackta, eller framdeles upptackande
landstrackor. hvilka det hade rattighet
att sjelf besitta, eller ofverlata at pak-
tare och vasaller. Det hade monopo-
lium pa Canadiska bafverhandeln och

kompaniets prtestationer be&todo blott

deruti, att sasom hyllning vid hvarje

thaonbestigning ofverlemna en krona,

vagande 30 skalpund guld, i forpligtel-

sen, att arligen infora minst 6000 hvita

invandrare och 3000 Negerslafvar (!I )

och att for Indianernas omvandelse

anskaffa ett tillriickligt antal kyrkor
och andlige.

- -
Regeringens samtliga

egendom i kolonien, ftistningar, vapen-
lefnadsmedel- och andra forrader blef-

vo utan aterbetalningsskyldighet ofver-
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latna at kompagniet, hvars privilegium

lydde pa 25 ar. -

Pa varen 1719, i besittning af 12

skepp, 3 millioner i kontant omlopps-

kapital oeh omkring en million varor,

afsande Westkorapagniet pa engang tio

skepp till Lousiana, med 500 koloni-

ster, 700 soldater och alia for den nya
kolonien nodiga behof. Sedan Law,
hvilk<m blifvit utnamd till det nya kora-

pagniets direktor, gcnom delta forhall-

ningsenliga, langsamma och mattliga

fortskridande, trodde sig hafva vunnit

pubKkens fortroende, borjade han andt-

ligen bedrit'va foretaget med alia de

konstmessiga model, hvilka stodo till

bans skapande fantasis forfogande.

Forst blef'vo Mississippi-landernas rike-

domar skildrade i de mast blandande

faror. Kopparsttick, offentligen ut-

stajlda, pa hvilka Indianer i Louisiana

mottogo fransmannen med alia tecken

af beundran och dyrkan, hade till om-
skrift: Man ser der berg, fyllda med

guld, silfver, koppar, bly och qvicksilf-

ver. Da dessa metaller aro der gan-
ska alhnanna, sa utbyta Indianerna

stora guld- och silfverklumpar mot

Europeiska varor, sasom knifvar, spjut,

en liten spegel, eller ock en klunk

branvin." Protestanten Law fram-

stallde, huru som de fromma vildarne,

knabb'jande bado Jesuiterna om dopet,
och kompagniet latsade alfvarligt

tro pa en i Arkansasfloden belagen

SmaragdkKppa, . for hvars upptackande
det utsatte ett hogt pris.

Tillika lyckades det Westkompagniet,
att annu vidare utstracka sin verknings-

krets, da det i Maji 1719, oaktadt all

motsagelse, fick pa sig ofverlatit Ost-
indiska och Chinesiska kompagniets pri-

vilegium, hvilket inneholl uteslutande

handelsrattighet i Stilla-hafvetts alia

hamnar. fran Goda hopps-udden anda
till Magellan'ska sundet. Det 'forra

kompagniet ofvertog det senares passi-
va och aktiva, hvilka sistniimnda be-

stodo af skepp och varor. Kort der-

efter erholl Westkompagniet iifven Af-

rikanska-kompagniets privilegium, och

pa varen 1719 stod for det forra nu-

mera oppet den uteslutande handeln pa
Goda hopps-udden, pa Afrikas ostra

kust, pa Roda hafvets striinder, pa
Stilla hafvets oar, pa Persien, pa Mon-

goliska-riket, pa Siam, China, Japan,

Sydamerika o. s. v. : , allt lysande
affischer, utan reelt viirde, men sorn

voro fullkomligt egnade att locka publi-
kens vinningslystnad.

Sedan Law traffat sadane forberedel-

ser, ansag han tiden inne att gifva sina

foretag den ratt spekulativa och lukra-

tiva riktningen, genora att i Frankrikc

infora agiotage och samedelst etablera

Borsspel. Law ko'pte t. e. poster af

flera 100 aktier pa leverans till 5 proc.

hogre pi-is, an de for tillfallet gallde.
Han kopte vidare t. e. 200 aktier al

pari pa tid och forband sig att forlora

differansen af 200 Livres, for hvilket

han mottagit dem. Hela differansen,

uppgaende till 40,000 Livres, blef ge-
nast af honom kontant erlagd. Der-

med var Premie-systemet infordt och

spelets retelse forfelade icke att snart

smitta publiken.
-

Nastan liktidigt ofverlat ett kug-
ligt manifest at Westkompagniet mynt-
regaliet pa nio ar, mot ett arrende af

50 millioner, som vid vissa terminer

skulle erlaggas. Fran denna tidpunkt

borjade Law den foljd af storartade

spekulationery genom hvilka han pa en

kort tid syntes hafva forlagt Eldorado

till Frankrike; men hvilka lika sa

plotsligt foranledde alia h&ns skapelsers
stortande. Law atnojde sig icke mer
med utbytc af alia ofvanupprtiknade

privilegier, ntan ville forena hela na-

tionen till en enda handelskorporation,
hvars direktion, d'. v. s. Law med dess

kassor bildade den kungliga bauken.

Vid myntmonopoliets mottagandeville
Law framfor allt satta den kunglige
banken i kredit. Laws motstandare

och medtaflare, isynnerhet de fyra bro-

derna Paris, hvilka soner af en fattig

vardshusidkare i -Dauphinee, sasom le-

verantorer for armeen och marinen,
forvarfvat betydlig formogenhet, och

for hvilka Skottens inflytande var en

nagel i ogat, uppkopte nu banknoter i

massa och presenterade dem till invex-

ling i Banken, som derigenora' rakade

i stor forliigenhct. Law lat da genast
dekretera' en nedsattning af Louisd'oren
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fran 35 till 34 Livres, och det reella

myntet strommade a nyo till banken,
da denne under en viss tid iinnu mot-

tog penningar efter den gamla kursen.
Stormen var val genom detta enkla,
men otjenliga medel afslagen, ocli der-

vid man tillika inhamtade Law"s saval
snabba fintlighet, som obetanksamhet
vid valet af sina medcl.

Detta anlopp bragte Law's mest stor-

artade, eller svindlande, hiiru man
vill kalla dem, projekter till mog-
nad. Pa hosten 1718 hade broderna
Paris inropat generalforpaktningen for

48 millioner. De hade derigenom
och genom flera deras financiella ope-
rationer, mot Systemet. som man kal-

lade Law's finans-projekter, bildat en

systematisk opposition, ett sa kalladt

"Antisystem." Nu bjod Law for gene-
ralforpaktningen 52 millioner och dfi

han i Vestkompagniets, eller sasom'
detta efter alia handelsbolagens forening

kallades, "Indiska kompagniets* nanm,
forbaud sig, att sasom Ian forstracka

regeringen 1200 millioner till 3 pet.
hvilka skulle satta den i stand, att

aterbetala alia sina skulder, raptor och

kautioner, sa och da anbudet var

aljtffir lockande. upphafde regerin-

gen genom en valdshandling det gamla
forpaktningsfordraget med broderna Pa-

ris, och Law sag sig pa en gang
midf. i strommen af sina vidtomfattan-
de forslager, hvilka syftade pa ingenting
mindre, an en fullstan.dig omhvalfning
af landets hela statshushallning, handel,
pennir.ge- kredit- och finansvasende.

Projektet lyckades formodligen just ge-
nom ideens utomordentliga storhet. Un-
der sommareu 1719 blefvo enorma ak-
tiemassor utkastade i landet och med
tillhjelp af agiotage icke blott afsatta,
utan ock snart med uppgald betalta.

Alia Law's planer syntes liksom genom
fortrollning forverkliga sig. Hela tva
ar hade, banken fran en ringa borjan
utvecklat sig, och framstod nu efter

nagra manader sasom en makt, genom
hvars hander alia de penningar som
staten behofde cirkulerade, 6ch befri-

ande den fran alia sina skulder, syntes
hafva grundlagt ett rike af hcrrlighet,
om hvilket man forut knappt vagat

dromma. Law syntes nu icke mer tvifla

pa sin theori, att penningar voro ka-

pital och papper penningar. Da det for

honom, vld sa omatlig rikedom, icke
kunde ankomraa pa en million mer eller

mindre, sa skankte han, for att gora
sig popular, regeringen en million, med
begaran, att derfor- befria folket fran
skatt pa talg, olja och spelkort. Under
tiden hade aktie-forsaljnirigen framgang,

manovren lyckades fullkomligt och
aktierna stego underbart i hojden. Un-
der aret 1718 hade.de knappt kunnat

uppehalla sig al pan med[ de ilia an-
skrifna statsobligationerna; men i borjan
af 1819 stodo de redan lika med me-
tallmyntet och sex manader derefter
150 pet. hogre. Ofvertagandet af mynt-
rattigheten, inforlifvandet af alia de
transmaritima handelscompagnierna, och

x
det skickligt utspridda ryktet, om de
vidare herrligheter som forestodo com-

pagniet, frambragte nu en verklighets-
jagt efter aktier. Alia menniskor refvos
om dem och alia trangdes vid hotel de

Nevres, for att erhalla sadane. Redan
lange hade Law nastan allmant vackt
sinne och smak derfor. 1 det ogon-
blick, da Law vid generalforpaktrnngens
6'fve.rtagande syntes vilja hejda denna

aktie-konkurrens, maste naturligtvis

trangseln i hans byraer blifva stor.

Hans aktier hade i borjan funnit en
matt afsattning, "emedan kapitalisterna

ansago de i den aflagsna Mississippida-
len erofrande skatterna for ganska pro-
blematiska. Nu behofde han dock foga

bekymra sig om Mississippi : han kunde
i en handvandning rikta sig pa de fort-

farande stigande aktierna, om han blott

vid gatan Qvincampoir agioterade med
dem. -Isynnerhet maste rantegifvare,
statens galdenarer och tjenste-innehaf-
vare hvilka hotades med inbetalning af

deras kapitaler, sb'ka ett nytt forvarf-

ningssatt; och bade gamla och unga
aktier stego hastigt till 400, 500, 600,
700 och anda till 800 pet. ofver deras

nominalvarde. .

Law blef formligt belagrad i sitt ka-

binett. De hdgstuppstallde, med den

aristokratiska dameverlden inbegripen,

skydde ingen .fornedring, for att vinna

den maktige finanskonstnarens aktieslo-
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sande gunst. Afven bans betjenter ocli

lakajer riktade sig genom det tilltrade,

de fiJrskaffade subskribenterna hos de-

ras herre, eller i byraerna. Publikens

tillstrommande var sa stort, att mate-

rialet for den forsta cmissionen af den

nya aktie-serien icke var tilliackligtj

sa foljdrik var redan agiotagets forsta

angrepp pa den stora publikens vinmngs-

lystnad; och Fransyskaregeringens slo-

seri var ctt svalj, som icke ansag sig

beho'fva nagon reduktion eller aterhall-

samhet. For att tilli'redsstalla publi-
kens hetshunger skred man genast till

en andra aktieemission af lika belopp,
och da man sasom fOrryckt slets afven

om denna serie, foretog man en tredje

utgifning. Sa hade under tiden af

blott tre veckor 300,000 aktier utslappts
i marknaden: och publikens berusning
var sa stor, att kursen for denna oer- ,

ho'rda aktiemassa langtifran att blifva

tryckt, blef sa fruktunsvardt stcgrad i

hojden, att de 300,000 aktierna,' som

representerade ett nominalkapital af 150
millic/ner Livres, inbragte kompagniet
1500 millioner Livres, men i andra hand

i marknaden och.efter kursen for

dagen, snart uppnadde den fabelaktiga
siffran af I'OCO millioner. Ty i sitt

blinda vinstbegar fragade publiken sa

litet efter afkastningen och efter pappe-
rets yerkl^a varde, att den pa en ak-

tie som Indiska kompagniet redan be-

talt med 1000 pet. hogre, annu vidare

beviljade 1000 till '1500 pet.

Anblicken af den fortfarandetillsvind-

lande hojd sig uppstormande borsvin-

'steri, indrog hela nationen i hvirfveln',

och en, hvarken forut- eller sedermera
sedd blind .kapplopning efter vinst bur-

jade i hvilkcn man for det narvarande

6'gonblicket helt.och iTillet gldmde folj-

derna i i'ramtiden, i niista miinad, nasta
vecka och niista dag. Att det icke

kunde sa fortfara, hade den iuskrank-

taste vid lugn ofveriagguing bordt be-

gripa: att en vaudpunkt maste intraffa,

kund^e knappt nndfalla en blind; men
ingen visste, huru, ellez- niir denna vand-

punkt skulle intrada, ty da hvar och

en, tankte, att lika saval aktierna sti-

%\t till 8GOO Livres. kunna de ock upp-
na en knrs af 10,000, 12,000. 15,000 ;

20,000, sa sokte de fiesta annu fore

tolfte timman, att bringa sitt pa det

torra, om an de i ifvern voro dofva

for den timmans klockslag. Sa bekym-
rade man sig. som sagdt, icke mer om
aktiernas vcrkliga viirde, om den for-

modade vanteafkastningen, utan blott

om spelet; ty om man endast ett Qgon-
blick dragit facit af de manga aktie-

emissionerna, hade man genast mast

ofvertjga sig om omojligheten af nagon
ri^nte vinst.

Man kunde fylla aric med skildring
af den utomordentliga rorelse, som vid

denna tid radde i Paris. En verklig

folkvandring till Seine-staden stromma-
de icke allenast ur provinserna. utan

ock fran utlanderna. Hvar och en som
kunde siitta sig i besittning af'enliten

penningsumma, onskade att hamta sin

andel ur den outtomliga guld^rufvan.
Under flora manader var derfor'gatan

Qvincampoir, der aktiehandeln koncen-

trerat sig, det spekulerande Europas
samlingsplats, och da bland denna kro-

kiga maugd uodvandigt maste befinna

sig en massa af menniskor, eom icke

forstod det minsta af detta handolsva-

sende, sa hade agioatorerna ett latt spel.

Snart uppkom ett hazardspel, som iinda

diltills och aldrig sedermera haft sip
like. Formogenhetsvexlingen varsarask,
att kommissionarerna hade tid gora oer-

horda vinster, om de blott en enda dag
innehade aktierna. Man namner en

r

hvilken vid uppdraget att kopa aktier

drojde tva dagar med deras aflemnan-

de. Man trodde dem vara tillgripna,

forlorade; men nej; han tillstallde ega-

ren, dem iirligt: men hade haft tid att

for sin egen rakning vinna en million.

Man utlantc Jonder blott for en tra-

in a, och tog derfo.r en ranta (report),
som var exempellos; men lantagaren
kunde betala denna' och andock hafva

en icke obetydlig vinst. Det aralltsa

icke forvanande, att betjenter blefvo sa

rika som deras herrar. Man beriittar

om en, hvilken vid regnvader motte sin

hcrre och befallte sin kusk stanna, for

att inbjuda den forre stiga in i den

eleganta vagnen.
IVuktansvardast hade uppstandelsen

varit pa, aktieteckningsdagarne framfor



korapagniets byra. Trangseln var>der
sa stor, att flera menniskor hvarje dag
blef'vo nedtratnpade och till dods qvaf-
da. -- Den till denna gata stromman-
de menniskomiingden af allabefolknin-

gens klasser var sa oraknelig, att hvarje
liten plats i de austotande husen sa

uppvagdes med guld, att dess egare blef-

vo rika. Sjelfva gatstrykarne och los-

drifvarne som lanade sina ryggar till

pulpeter fortjente betydligt.
-

De fornama personer, som stodo

direktionen narmast, gjorde naturligtvis
enorma vinster. Hertigen af Bourbon
skall under denna period vunnit 60

millioner, hertigen af Autin 12 millio-

ner och prinsen af Conti 4 millioner

I samma iorhallande raknade alia de

o'friga hofvets gunstlingar sina vinster

efter millioner, och annu mindre lott-

los blef handelsverlden. Bankiren Le-
blanc skali vunnit nara 100 millioner,

Andre, en ruinerad garfvarson, GO millio-

ner, en viss Dupin, betjent hos banki-
ren Tourton, 50 millioner en Savoyard
och skoputsare 40 millioner, Grabriel

Bourden, kypare i ett hotel, 30 millio-

ner och en kramarcnka vid namn Chau-
mont fran Namur, 100 millioner.

Lyckligast bland dessa vor.o de, som
fattat den kloka tanken att realisera

sina vinster och for den tillbyta sig ria-

got brukbart foreraal. Dessa kloka-
res autal var ganska stort. Law sjelf
hade foregatt med godt exempel och
forvarfvat sig ett antal af i Frankrike

belagna stora landtegendomar. Andra
kopte has, guld, silfver, adlastenar; en

maklave hela upplagau af Bayles filo-

sofiska lexikon och en hertig de la

Torse ett helt nederlag af specerie-varor.
Vid den tidpunkt isynnerhet, aktierna
blifvit uppskrufvade till sa svindlande

hojd, att ett stillestand maste intrada,
och de klokare borjade rakna, sokte

dessa att uppkopa hvarje foremal af

nagot viirde, utom papper. Da vid

samma tid, i fb'ljd af den llitta for-

tjensten och hastiga vinsten lyxen ut-

omordentligt tilltog, stego priserna pa
all fast egendom, i anledning af den
stark a efterfragan, till en aldrig forut

c-rfaren hojd: men af'ven -vid denna tid

intriidde lyckffhjnlets olyckpbadande

vaudpunkt. Den syntes icke hafva
undfallit Law, ty han betjente sig nu
af ett nytt medel, som hans skapande
fantasi uppfunnit och anda till var tid

qvarlemnat sasom ett forderfligt arf;

hau borjade for att hoja koplusten, lata

aktiernas kurs konstmessigt stiga och

falla, derigenom att han indelade sina

agenter i tva brigader, hvilka han allt

efter omstiindigheterna lat den ena salja,
den andra kopa.och sa uppeholl Bor-
sens spelraseri i fortvarande feberaktig

spanning. For honom sjelf synes icke

derigenom nagon forlust uppkommit, ty
derom vittnar det fortfarande forvarf-

vandet af Jandtgods, hvarvid han
likval begick det misstaget, att i stallet

for i utlandet kopa dem i Frankrike,
emedan han alltfor fast trodde pa sitt

systems varaktighet.
Forts.

/

Anekiloter.

Hvad for atskillnad ar det emellan en

dramatisk skald och en lakare? Hos
skalden borjas med skelettetoch slutas

med amnets behand'ing, men hos dok-

tovn borjas med behandlingen och slu-

tas med skelettet.

Prisuppgifter.

CliaraiJ S:o 28.

Si lange marken jrr'tt fijrsta ar,

Don gras och blommor och blad ej bar.

Ett enk'elt utrop blott lir mitt andra.

Hv:)d man som i'ult just ej vagar klandra.

Mitt tredje Iciper da, mangen ging,
l)i dels med vilji och dels a.'^vang
Dii dig till uppstiidadt spelbord satter

Ocli der kan tillbringa halfva" natter.

Att menskan ofta mitt held ar,

Derom all verlden ju vittne bar.

Men offrens skran sig mot himlen hojpr

Och hamd skall komma, om an den drojer.

S;i uiiderligt det iinda ar:

Nar jag det biir, det, mig ock bar,

Hur skall man det forklara

Sag kan du derpa s^ara?

Pris :

En vackef gravyr.

LOsuingar emottagas till d. 15 Sept. d. a.

Prislottuingen egor rum d. 25 Sept. kl. 12.

STOCKHOLM, TUYCKT HOS J. & A. EIIS, I860.
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Bilder ur Handelskrisernas

Historic.

i.

Jean Law ocli bans system.

Forts, fr, foreg. numtner.

Med dennla realisation, hvilken, med
den deraf foljande enorma prisstegrin-

gen, maste snart b'ppna, afVen de blin-

daste bgonen, gick ock det granslbsaste
slbseri hand i hand. Regenten och LaAV

lato papperspressarne aldrig hvila; de

bortkastade bankonoter milliontals till

sina gunstlingar, sa att Wand andra

Regentens mor, en d-otter af Pfatzgref-
ven vid Rhen, i ett sitt bref siiger:

''Man hor'nu blott talas om millioner.

Min son bar gifvit raig & millioner i

aktier, hvilka jag fbrdelat bland min

tjenstepersonal. Konungen bar och for

sin bofhallning erhallit nagra millioner

ocb iifvensa hela den b'friga kung-

liga fain i
I.jen."

En sadan liushallning konde na-

turligtvis icke riicka lauge, den maste

taga slut ocb ett slut med fb'rskriic-

kelse. -- Det hastiga torvarfvandet och

forskingrandet at' omatliga rikeYlomar,

maste nodvandigt gora ett djuptdemo-
raliserande intryek pa nationen

j
der

man i en handvandning kunde yinna

millioner, om man blott gjorde sig ino-

dan att besoka gatan Qaincampoir, der

bade det so'ida, blott ringa fortjenst

gifvande a: liotet, icke mer nagot behag.

Manga verkstader stodo stilla; vards-

husen deremot voro uppfylWa och med
den sorglosa utsvafningen boll den min-

skade produktionen jemna steg.

Nu intraffade den statutenliga ge-

neral-forsamlingan, den 3Q September

1719. Den utlofvade dividenden af 12

procent pa nominal-kapitalet, hade blott

gifvit % procent for det effektiva kapi
talet. Law, som fruktade, att kanne-
domen af ett sadant faktum, sknlle

bringa hela bans byggnad till fall, trodde

sig bora utlofva 40 procent, utan att

betiinka, -bvarifran kompagniet skulle

taga dessa 40 procent; ty afven nil

erholls pa det effektiva kapitalet blott

en vinst af 1 procent, Ett sadant

resultat bade naturligtvis bordt full-

standigt upplysa publiken, men massan
af den var annu alltid.sa berusad, att

aktierna just i foljd af denna general-

forsamling, inom de derpa foljande atta

dagarne, uppnadde deras hb'gsta kurs

af 18,000.
Ifran deni>ia tidpunkt kunde fallet

frari den svindlande hb'jden icke mer
'

uppehtillas. Det kunde icke uteblifva,

att de ktokare, ef'ter Generalfoijfiamim-

gens upplsisning andtligen borjade rak-
na cch att facit af rakningarne ifrigt

dref dem till aktiernas forsfiljning. Sa
snart bbrjan en gang- var gjovd, gick
det med aktienias fallande. sasorn med
deras uppdrif'vande; den ene srnittade

den andre. oron steg till angest, ocb
utbredde sig'med vindens vfugar bland

aktieinnehafvarne. Denna angest blef

ytterligare okad derigenom, att de flesfa

sok!e utbyta sina aktier ocb pappers-

penningar i mohiliei1
eller imiiiobilier.

och da nu afven Law, i ogonblicket da
bans agenters manovrer missljckats,

gjorde forsb'ket, att gen<5m valdsamma
meclel iippehalla kursen, da utbrt
fOrskrackelsen allma'nt bos den gac
publiken, , ocb frela pappersbyg^a^nv
maste sammanstb'rta. -

Fb'rst forbjod Law inetallmyntet^ octt ;

de Sdlare metallernas transport, fOr att

uppeballa ba"konoferna: ban la'i ned-fl
> v
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satta 'Louisd'orernas varde och genora-;

dref ett dekret, i krai't at' hvilket visi-

tationer i husen foretogos och allt hvad
som der fanns ofver 500 Livrcs i varde

af a'dla metallcr, blef borltagit. Men
alia dessa vaidsatgarder tjente blotl till,

att annu mer oka forskrackelsen. Da-

Law fullstandigt forfogade ofver Regen-
ten, sa lyckades honom i en utomor-

dentlig generalforsamling den 22 Febru-
ari 1720 genomdrifva den kungliga
bankens ofverflyttning pa kompagniet;
men dermed afhjelptes ingenting. Fran
hosten 1719 anda till December 1720
hade guldmyntets nominalvaide blifvit

28 ganger och silfvermyntets varde 35

ganger foriindrat. Afven delta hjelpte
icke. Gftldet blef, oaktadt dess ned-

sattning eftersokt, ty aktieegarne ville

for hvarje pris, mot det utbyta sina

papper. Pappershandeln blef nu for-

bjuden och Borsen tillsluten; men in-

genting vanns dermed, och aktiernas

kurs sjbnk blott desto mer. Law for-

lorade nu hufvudet och da ban Kit

nedsatta sjelfva aktiernas kurs, forsto-

rades blott forskrackelsen. Bankono-
terna reducerades till halften af deras

nominalvarde. men ingenting hjelpte.
Va'l blef pa Parlameutets och Regent-
skapsradets protest, dennafrivilliga ban-

kerutt-forklaring atertagen , men. dii

Banken ater oppnade sina invexlings-

byraer^ fororsakade forskra'ckelsen ett

sadant stormlopande till banken, att

emot 15,000 ])ersoner hela -natten van-

tade framior dess portar, for att erhalla

den utlofvade omvexlingen af 10 Livres'

noter i melallmynt, och dervid 12 till

15 personer blefvo till dods qvafda.

Andtligen dekreteradc Regenten sjelf

officielt noftrnas bankerutt, da ban for-

fogade, att blott sedlar pa 10, 50 och

100 Livres fingo vid betalningar obe-

tin'gat aiivanclas, men deremot sedlar

pa hogre belo.p]> alltid och cndast ge-
rnensamt uied lika belopp af nietall-

mynt fingo lemnas i betalning. Det

hjeipte icke. Kort derpa, den 10 Ok-
tober 1720, blefvo Bankonoterna helt

och hallet satta r.tom kursj och vid

samma tid kunde kompagniets aktier,

hvilka tio manader forut betalts mod
anda till 18,000 Livres erliallas for 40
Livres. :

Liqvidation var alltsa numera ound-

viklig, och sedan alia medel voro ut-

tumda, drog Law sig tillbaka. Med
en formogenhet af 2-| millioner francs
hade ban ankonynit till Paris, med 800
Louisd'orer och 5 millioner i va'rdelo-

sa noter lemnade ban Frankrike, for

att ater borja sitt forra iifventyrar-lif,
hvilket ban 1729 slot i Venedig, anda
till sista stunden sysselsatt med finans-

projekter och i rorhoppning pa sitt

aterkallande till Frankrike. Hans egen-
domar blefvo konfiskerade.

Undersokningen och granskningeu af

bankens tillstaud uppenbarade den full-

komligaste bankerutt. Man fann ett

kontantforrad af 21 millioner,' 28 mil-

lioner i tackor och 240 millioner i han-

delseffekter, sasom motva'rdc for ett

notomlopp af'omkring 3 milliarder.

allfsa ett deficit af ofver 2500 millio-

ner, hvilka genqm regenten och Law
gatt forlorade. At broderna Paris blef

liqvidationen anfortrodd. Med inveu-

taricrnas och riikningarnes uppraitande,
voro 800' och sedan ytterligare 1500

personer ett halft ar dag och uatt sys-
sclsatte, och kostnaderna dervid of-

verstego 9 millioner. Aktie-innehaf-

varne blefvo afdelade i fern klasser,
allt efter tiden och medlen, genom hvil-

ka de kbmmit i besittning af aktierna.

De tidigaste rante-innehafvarne stodo

fra'mst: men iifven de niddade blott fa

procent. I det hela raknadt gaf'kon-
Jkursmassan endast 1 procent. Sa
slutade denna Finanskris.

af

Vrieland.

II.

i-nderrallelser oni A^i'

l- Theater.

Da Abderiterne hade beslutat, att

hafva en staende the'atej', blef tillika

utaf patriotiska afsigter faststallt, att

det skulle vara en National-Theater.

Emedan nu Nation en, atminstone till

storsta delen, bestod af Abderiter, sa

maste Eodviincliet och foljaktligen deras



theater blifva Abderitisk; detta var na-

turligtvis kalian till hela olyckan.

Den vordqad, som Abderiterne buro

for Athen, som deras formenta Moder-

stad, hade till foljd, att samtliga Athe-
niensiska skaldernes skadespel stodo i

stort anseende hos dem, ej derfore just
att de voro goda (ty det voro de sallan)
utan emedan de voro fran Athen. I

borjan kunde afven inga andra gifvas
i brist af ett tillrackligt antal inhera-

ska stycken. Men just derfore ansag
man nodigt, sa val for stadens och re-

publikens ara, som for andra formaners

skull, att anlagga en tragedie och co-

moedie-fabrik, och att, som visa regen-
ter och patrioter anstar, pa allt moj-
ligt vis uppmufitra denna poetiska ma-
nufactur, uti hvilken Abderitisk qvick-

het, Abderitiska sentimenter, Abderitiska
seder och darskaper, som afven sa man-

ga rda National-preducter skulle Dra-
matice forarbetas till eget bruk. Att
verkstalla detta pa allmanna kassans

bekostnad, gick ej val for sig; utaf

2:ne orsaker: l:mo emedan det var icke

mycket der; 2:do emedan det da ej var

modet, att lata askadarne betala, utan
JErarium maste bestrida theaterns kost-

nader, och hade saledes utomdess, vid

denna nya artikel, nog' att betala. Ty
man kunde ej lagga en ny borda pa
borgerskapet, forran man visste, hv'ad

tycke det skulle hafva for en dylik lust-

barhet. Det bfef saledes ej annat me-
del ofrigt, an att pd samteliga sma-
Tcens bekostnad uppmuntra de Abderi-
tiska skalderna; det ar, att upptaga
for goda alia de varor, dem de gratis
skulle aflemna, efter det gamla ord-

spraket: skada ej gifven hast i man nen,

eller, som Abderiterne uttryckte sig:
dar man ater for intet, ar all mat val'

lagad. Hvad Horatius sade om sin

"tid i Rom, att ofverallt skrefs vers,
bade bland den raa hopen Och de upp-
lysta, det galde nu om Abdera i den

hb'gsta grad. Emedan det tillraknades
som fortjenst, om man skref ett skade-

spel, och emedan dervid alldeles intet

var att befara, sa gjordes Tragedier af
hvar och en, som hade nog starka lun-

gor, att uppblasa ett par dussin sam-
.

manrafsade tankar i afven sa manga
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Bombastiskt svajlande perioder, och

hvarje platt skamtare forsokte, att fran

theatern skaka Abderiternas Diaphrag-
ma, sedan han forut gjordt det i Socie-

teterne och pa kallaren.

Detta Patriotiska ofverseende medNa-
tional-producter hade en naturlig foljd,
som gaf det onda tillvaxt och trefnad.

Sa tanktomma, uppblasta, raa 6ch okun-

niga, som Abderitei-nes Patricier och

sprattar voro, sa lat dock en af dem
inbilla sig af sin flickd, eller snyltgast,
eller egna arfda hogmod. att det blott

ankom pa honom, att sa godt som en
annan forvarfva sig den Dramatiska la-

gern. Detta forsta forsok krontes med
en sa lysande framgang, att Blemmias
(en systerson af Archonten Onolaus}
en pojke af 17 ar, och (detta var ej

ova'nligt i den Onolaiska familjen) ett

veritabelt gashufvud, kande en oemot-

standlig klada i fingrarne, att ocksa

gora ett Bockspel *), som man da kal-

lade den saken, hvilken man nu kallar

sorgspel. Aldrig hade man i manna-
minne sett ett dummare National-snille-

foster. Men forfattaren var en syster-
son af Archonten, och saledes riskera-

de han intet. Logerne voro sa full-

proppade, att de unge herrarna maste
skta pa de vackra Abderitskomas knan;
det gemena folket tod pa hvarannans
skuldror. Man horde ut alia 5 Akter
i en oafbruten, dumtalig tystnad: man
gaspade, suckade, torkade sig i pannan,
gnuggade sig i 6'gonen, hade ledsamt
och horde pa; och da nu andtligen det

lange efterlangtade slutet kom. saklap-
pade man sa forskriickligt. att nagra
fin-nerviga smaherrar nastan forlorade
hdrseln.

N*u var det klart, att det ej matte
vara sa stor konst, att gora en Trage-
die, da till och med den unge Blem-
mias hade kunnat fabricera en sadan.
Hvar och en tilltrodde sig detsamraa
utan stor oblyghet. Det blef en famille-

point d'honneur. att hvarje godt hus

*) Grekldka ordet Tragedie iir componeradt
af 2:ne andra, hvaraf det ena betyder
bock och det andra sang. De iildste

Tragedier voro en sort narrspel, upp-
forde vid Bacchi fester, vid hvilka afven
en bock slagtades.



atminstone matte kuuna skryta med eu

son, systerson, svager eller kusin, som
riktat National-Theatern med en kome-

di, en tragedie eller atminstone en

Operette. Hum stor denne fortjenst

kimde till sin inre halt vara, derom be-

kymrade sig ingen; godt, medelmattigt
och uselt antogs i parti ofver hufvud.

En kabal behofdes ej for att beskydda
ett daligt stycke. Den ena hb'fligheten

krafde den andra; och emedan samtlige

herrar, sa val forfattare, som Domare
hade asneoron, sa kunde det ej falla na-

gon in, att upptacka dem pa sin granne.

Man kan latt forest alia sig, attkon-

sten ej vann mycket pa denne libera-

litet. Men hvad fragade Abderiterne

efter konstens intresse: nog af, att det

beframjade lugnet i deras stad och inte-

ressenternes noje, att dylika saker af-

gjordes stilla och fredligt. Nu kan
man se sade Archonten Onolaus
huru mycket det fcommer derpa an, att

man tager en sak i ratta andan. Det
der komedivasendet, som i Afhen vac-

ker sa manga och bullrande tvister,

beframjar i Abde'ra det allmanna goda
forstandet, och ar det oskyldigaste tids-

fordrif i verlden. Man gar pa kome-

dien, man roar sig pa ena eller andra

sattet, antingen med att hora pa, eller

med den nastsittande damen, eller med
drommaude och sofvande, eller huru

man behagar: andtligen applauderar

man, s gar nojd hem, och dermed ar

det slut.

Vi hafva sagdt fb'rut, att Abdoriter-

ne hade sa mycket att gora med sin

Theater, att de talte om intet annat,
an om densarama; men nar de talte om
Theaterstycken, och representation, och

Acteurer, sa skedde det ej for atlT un-
'

dersoka, .hvad deri kunde vara berom-
vardt eller icke; ty om de ville finna

behag eller intetx finna det i en sak,
det berodde, efter deras mening, endast

och allenast af deras fria vilja ; och,
som sagdt ar, de hade en gang for alia

traffat en viss tyst ofverenskommelse

med hvarannan, att uppmuntra sina iii-

hemska dramatiska manufacturer. Man
ser'nu ratt ogonskenligt sadede
hvad det utrattar, att konster blifva

uppmuntrade pa ett stalle. For 20 ar

se'n hade vi knappt 2 eller 3 Poeter,
och de vackte ingens .uppmarksamhet,
utan pa broil ops- eller fodelsedagar. Nu,
under de 10 eller 12 areri, som vi ega
en egen Theater, kunna vi redan upp-
visa 600 styckcn, stora och sma sam-

manraknade, hvilka alia vuxit pa Ab-
deritisk grand och botten.

Nar de saledes pratade om sina ska-

despel, sa skedde det blott, for att fra-

ga hvarannan, t. ex. om ej gardags-
spektaklet var vackert? och for att sva-
ra hvcirannan, att det var ganska vac-

kert, och fur att beundra den nya, vack-
ra kladningen, hvilken den Actricen

bar, som spelade Ipliigenies eller An-
dromaches role; och da fick man an-

ledning till tusende sma interessanta

anmarkningar och dialoger ofver det

satt. hvarpa Acteurerne och Actricerne

gingo, buro hufvudet, forde armarne,
in. m. d. Imedlertid talte man ocksa
ibland om sjelfva stycket, sa val om
Musiken, sora om Orden (sa kallade

de Poesien) det ar, hvar och en sade,
hvad honom mest eller. minst behagat;
man upphojde och utletade de rorande
och sublima stallena: tadlade afven

har och der ett uttryck, ett alltfor lagt

ord, ett sentiment, som man fann 6f-

verdrifvet eller s'totande; men alltid slu-

tades kritiken med den eviga Abderi-
tiska refrang : det ar andd i aliafall
ett vackert stycke och det har myc-
ket moral uti sig. vSkonmoral! pla-

gade den lilla tjocka Radsherren tillag-

ga, och alltid intraffade det sa, att de
'

stycken hvUka han prisade for mora-
lens skull, just voro de uslaste..

Man skall kanske tanka, att da de

synnefliga orsaker man hade i Abdera,
att gilla ofverhufvud alia inhemska styc-

ken, ej kunde tilliimpas pa de utland-

ska, sa skulle de Atheniensiska Dra-

maturgernes stora foretr;ide bilda Ab-
deriternes smak, och lara dem skilna-

den emellan det goda och daliga, isyn-
nerhet den omatliga skilnaden emellan

snillets naturliga kallelse och blott pre-
tention och efterqpning, emellan den

sanna mastarens muutra, jemna och

otrottade gang och harmareus styl, stel,

efterlinkning och efterkrypning. Men
l:mo ar smaken en sak, som utan en



237

viss finhei i den sjalorgan, hvarmed
man smakar, genom ingen konst kan

laras; och dessutom hafva vi redan an-

markt, att alU smakade Abderiterne

]ika. Man fann pa deras bord snillets

masterstycken ligga blandade med de

elandigaste fuskares dagsverken. Man
kunde i sadana saker inbilla dem, hvad
som -heist; och det var ingenting lat-

tare, an att utgifva for dem Pindars
sublimaste Ode, som en nyborjares Jar-

span och tvartom. Oeksa var, vid

hvarje nytt stycke, deras forsta fraga:
hvem ar forfatttfre? och man hade hun-

dra.de exempel, att de varit licit liknoj-
da om det fort raffligasle verk, till dess

de fatt hora forfattarens beromda nanm.

Dertill kom afven den omstandighe-
ten att Magistrats person, GryHus, Cy-
niski son, som hade mesta andelen i

National-Thentern, och var hela det

dramatiska vasendets ofveruppsynings-
man, gjorde ansprak pa, att vara en

stor musikkannare, och. den forsta kom-

ponist pa sin tid ett ansprak, hvar-
emot de artige Abderiterne hade sa

mycket mindre att invanda, emedan
ban var en ganska popular herre och

emedan hela hans kompositionskonst
bestod i ett litet antal af Melodiska

former, hvilka maste passa till alia slag
af texter, derfore var ingen ting lattare

an att lara sig sjunga dessa melodier
utantill.

Den egenskap, hvarmed Herr Gryl-
hts mest skrot, var sin belittndighet i

att komponera: -*Na huru tyckerNiom
min Iphigenie, Hecuba, Alcesfe, he?"

Ah, fortraffligt, min nadige Herre!

Ja! det ar en ren sats! en flytan-
de melodi. eller va ba? Men huru lang
tid tror Ni jag behoft att componera
'den? rakna efter; i dag ha vi den

13:de; den 4:de om morgonen kl. 5

Ni vet jag gar bittida upp satt

jag mig vid rnin pulpet och borjade
- och i gar pa punkten 10 om for-

middagen skref jag sista noten
; na, rak-

na'efter, det gor intet fulla 9 dar, och
deribland aro likval 2 Radhusdagar,
och 2 eller 3 kalasdagar, andra affa-

rer oberaknade. Hvad sager Ni?
Kallas intet det att arbeta fermt; utan

skry't tilltror jag mig, om det gallde
ett vad r alt componera fortare an nagon

annan i hela Enropeiska.och Asiatiska

Grekland. Det ar, sS der, en sarskilt

gafva, som man pliir saga, ha, ha. ha!

Vi hoppas, att vara lasare aro nu

temligen bekanta med denna man, och
om de ha nagot ora for musik;sa ma-
ste de redan i inbillningen hort herr

Grytti Ijqfliga harmoni.

Nu hade, denne store man pakopet
den Jilla svagheten, att han ej kunde
finna nagon annan musik god, an
sin egen. Ingen af Athens, Thebens,
Cbrinths biista Componister kunde go-
ra honom i lag. Afven Damon, hvars

rena, sjalfulla, composition intrangde

sig i alias hjertan, utom Abderitemas,
kallades af honom en slagdang-maka-
re. Med detta satt att tanka, och den

latthet, hvarmed han fram'klackte sina

musikaliska foster, hade han hunnit
innom fa ar, alt satta musik till mer
an 60 stycken af beromda eller icke

beromda Atheniensiska dram,aturger;

ty de Abderitiska produkter ofverlem-
nade han oftast till sina elever och

harmare, och nojde sig blott med for-

bifttring. Ej alltid foil hans val pa de

ba'sta stycken, halften dtminstone voro
bombastiska karricatur-imitationer *af

sEschylu.s, tiler osmakliga farcer, som
af sjelfva forfattarna voro bestamde till,

den samsfa pobelns forlustande. Men

nog, Gryllus, en af stadens Magislrats-

personer, hade componerat dem: de

blefvo saledes oandligen applauderade,
och om afven kaftbenen hollo pa att

ga ur led \ under gaspningarne, sd an-

markte man likval vid spektakleis slut

ganska trostligen: att det varit eltratt

skont stycke och en ratt skon musik.

Frtiken de Scuderi.

Historisk berartelse fran Ludvig XIV:s
tidehvarf.

af

E. T. A. Hoffman.

Pa S:f Honoregatan i Paris lag det

lilla bus, som beboddes.af den, genom
sina lyckade poesier och den ynnest
hvarmed hon hedrades afkungLudvig
XIV och markisinnan de Maintenon sa,

ryktbara froken de Scuderi.
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Sent en natt hosten ar 1680, bulta-

de nagon sa" hardt pa det lilla husets

port att det gaf ecko. Baptiste, en

gamm'al betjent, hvilken hos froken de
Scuderl tjenstgjorde ba<ie som \ kock
och portvakl, var handelsevis pa landet

pa sin systers brollop, och saledes var

endast 'Martiniere, froken de Scuderis

gsftnla kammarjungfru, hemma. D den-

na horde de upprepatie slageri papor-
ten kom .hon mod forskrackelse ihag

Baptistes bortovaro och att hon, jemte
matmodren s,aledes voro utan allt be-

skydd. Alia mord- och tjufhistorier
som hon last, eller hort talas om, run-

no henne i.sinnet, hon tviflade ej ett

ogonblick pa att det var nagra orostif-

tare, som underrattade om husets of-

vergifna tillstand. nu skynciade attbe-

gagna sig deraf, for att tillfoga'hennes
alskade froken nagot ondt. hon rorde

sig foljaktligen icke ur stall et for att

oppna, utan satt der smasvarjande b'f-

ve'r Baptiste och hans systers brollop.

Emellertid Ijodo slagen allt hardare

Dch hardare och de<; forekom heane
som om hon ibland horde utropen :

Sa oppna da!... I Jesu namn,
oppna !

Med oupphorligt tilltagande angest
fattade Martiniere slutligen ett ljus och

sprang ut i forstugan. Har horde hon
annu tydligare den bultande ropar

For Guds barmhertighets skull,

oppna!
- Sa der talar val iinda ingen rof-

vare ttinkfe Martiniere; kanske ar

det nagon forfoljd stackare' som soker
en tillflykt hos min medlidsamma fro-

ken! . .. Hum som heist, ar det bast

att vara forsigtig!

Hon oppnade fonstret, tittade ut Och

fragade med en sa manlig rost som moj-
ligt, hvem det var som understod sig
att fora ett sadant oljud att hela huset

maste vakna dervid. Vid skenet af

manan som just nu framtittade bakom

nagra morka moln varseblef Martiniere

en lang, i en ljusgra kappa insvept

gestalt, som tryckl den bredbordiga
hattcn djupt ned i pannan. Men da

slagen anda icke upphorde, ropade hon
med sa hog rost att den frcmmande

nodvandigt muste hora henne:

Baptiste! . . . Claude! . . . Pierpe!

skynden er upp for att se efter hvad
det ar for en odugling som amnar sla

in porten for oss!

Den fremmande svarade med mild,
niistan klagande rost:

* Ack! jungfru' Martiniere, jag vet

ju att det ar nj som talar, goda gum-
ma, sa myoket ni an forsoker att fo'r-

stalla er rost!... Icke heller har ni

flera karlar i rummet an Baptiste och
ban ar icke en gang hemma for ogon-
blicket utan pa landet pa sin systers

brollop. Men tro mig, ni kan lugnt

oppna for mig! . . . Jag maste nodvan-

digt tala med er froken!

Ar ni galen! utropade Marti-

niere, bur kan ni bega'ra att fa

traffa min froken midt i natten! . . .

Hon sofver utomdess och jag amnar
ickc for nagonting i verlden va'cka hen-

he ur den forsta Jju/t'a slummern. Vid
hennes ar behofver man min ?jal sa

mycket ro man kan fa!

Jag vet bestamt att hon annu
ickc gatt till sangs,, utan just nyss slu-

tat sin roman Clelia, pa hvilken hon
arbetat med rastlos ifver,en langre tid,

nu haller hon pa med nagra vcrser,
dern hon i morgon amnar upplasa for

markisinnan de Maintenon . . . Jag be-
svar er^ derfore, basta fru Martiniere

oppna! . . . Ni raddar en olycklig fran

forderfvel", ja, en menniskas ara, fri-

het och lif bero af mitt samtal med er

froken. Kom ihag att er matmors'evi-

ga vrede kommer att traffa er, nar hon
erfar, att det varit ni som skoningslost
bortstott den arme, . hjelpsokande frSn

hennes port!
Men hvarfore i Guds namn vill

ni just nu, vid denna ovanliga timma,

anropa miu frokens medlidand<; ro-

pade Martiniere ned till den obekante
- Kom igcn i morgon bittida!

Lika litet som den alltforkrossan-

de blixten fragar efter tid eller rum r

for att sla in och traffa sitt offer, gor
odet det! ... Bor man, nar endast ett

visst ogonblick kan medfora raddning,

uppskjula hjelpen? Oppna utan fruk-

tan! . . . Ack! hvad kan ni ha att be-

fara af en olycklig ofvergifven och for-

foljd stackare, som i sin stora nod ej

vet nagon annan utva'g a'n att anropa
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er froken om raddning ur den hotandc

faran !

Martiniere horde tydligt hur den

fi-amraaude vid dessa ord suckade och

snyltade af smarta. Dertill var den

arrne unge mannens rost sa Vernodig
och klagande atfc den gamla trogna

tjenarinnau slutligen blefriird och utan

vidare invandningar sijkte train port-

nyckeln.
Men knappt var porten uppnad forr-

a'n den frammande haftigt skuffade un-

dan Marriniere ocli stortade in i porten
med vild rost utropande:

'For mig till er freken!

Forskrackt hb'jdc Marfiniere ljuset,

dess sken foil pa ett blekt, grasligt
forvridit ynglingansigte. Men na'r den

unge mannen slog upp kappan och

Martiniere varseblef en i hans bake
instucken stilett

,
var hon nara.att sjun-

ka till marken af angest. Den frem-

mande stirrade ater pa henne med sina

stora ilammande ogon och upprepade
i befallande ton:

For rnig till er froken,!

Nu sag Martiniere den alskade mat-

modren i den storsta fara och tillgif-

ve'nheten forliinade henne ett mod som
hon aid rig forut trott sig ^'ga.

Hon
staugde raskt dorrn till sitt rum. stull-

d^ sig framfor dess dorr och sade med
krafifull och beslulsam ^tamma.

Ert ofurskamda beteende ha'rinne

ofvereiisstammer ilia ined era klagan-
de ord utanfor porfen och jag marker
nu rait viil att jag i den storsta otid

anvandt mitt medlidande! . . . Min fro-

ken ftr ni icke traffa, vare det nog
sagdt! . . . 'Har ni intet ondt i sinnet

bdiofver ni icke
t sky dagsljuset, ntan

kan komma igen i morgon o eh an fora

hvad ni har att saga, men nu maste
11 i pucka er ha'nfrun !

Den frcmmande utstotte en dof suck,

betraktadc med vilda blickar Marti-

niere och grep efter stt'etttn. Tjenu-
rinnan anbefallte tyst sin sjtil i Guds
hand, men rorcle sig icke ur stallet,

utan stddde sig endast annu hardare
mot dorrn, hvilken fremlingen nodviia-

digt maste passera for att komma in

till froken de Scuderi.

*SIapp in mig till er froken, sa'ger

jag er, qvinna
v

,upprepade den fram-
marde atei

1
.

Ni ma gora hvad ni
"sjill

sade

Martiniere men jag vike rej trun

denna plats!... Fullborda- gerna er

morka gerning, bade ui och alia < ra

varde kamrater fa nog en gang er ion

pa Greve lorget*).

Ja utropade den unge man-
nen ni har ra'tt, jag ser verkligen
ut som en mordare eller en tjuf!

Dermed drog ban, i det ban vkasta-

de (

giftiga blickar pa den till 'ha' 1 fieri

ihjalskramda tjenarinnan, sin stilett.

Jesus! skrek hon med fullkomlig
isakerhet vantande dodsstoten.

Men i sa.mma ogonblick hordes utan-

for pa gatan slagen af hastiiofvar och

vapengny.
G-ensdarmes! . . . Gens.darmes!

hjelp! . . . hjelp! . . . skrek Martiniere.

r Afskyvarda qvinna. du vill da
mitt fb'rderf utropade den fremm^n-
de Nu ar allt forbi! ... Alll! . . .

allt! . . . Se bar! gif dettaat din froken

lemna henne det i dag, i morgon eller

nar du vill ... nu ar a'nda allt mig
likgiltigt!

Sakta mumlande dessa ord i Marti-

nieres ora, slackte ban hastfgt ljuset

och tryckte ett litet skrin i hennes hand;

Gif det at-'din froken" om din

salighet 5r dig ka'r hviskade ban
och rusade hafiigt ut genom den pa
giant stuende' porten.

Martiniere hade emeHertid sjunkit
till marken, med moda steg hon upp
och trefvade sig i rnorkret in i sitt

rum, der hon belt och ballet utmattad

och ur stand att gora eller saga nagon-
ting nedsjonk, i en landstol. Piotsligen
horde hon nagon rora vid nyckeln
hvilken hon i sin forskrackelse latit

sitta i laser. Porten stangdes och ty-
sta, osakra steg niirmade sig hennes
dorr. Forstenad af angest och beredd

pa det va'rsta, satt bori ororlig der da
dorren sakia 6pj)nades. Men huru mula
hennes oiVerraskning och gla'dje da

hon i den intradande igenkande den.

bederlige Baptiste, Han var dodsblek
och sag all deles forsliird ut.

I alia helgons namn, hvad 'star

bar pa fru Martiniere? fragade ban
Att nagonting var pa farde kande

AfV;iftsplat5en i Paris*
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jag pa mig midt upp i brfilloppsgladjen
och angesten dref mig hemat fast fe-

sten endast var hatfliden ! . . . Da jag
kom hit pa gatan tankte jag: fru Mar-
tiniere har en latt somn sa hon vaknar

nog om jag bultar sakta pa porten"
Men forestall er min ofverraskning, nar

jag ett stycke harlfran motte flera fullt

bevapnade patruller, som kastade sig
framioT raig och icke ville slappa mig
fram.' Lyckligtvis var Desgrais, den
bekante gensdarmlojtnanten som myc-
ket val kanner mig, deras anfcirare och

knappt hade han stuckif sin lanterna
under min nasa f<jrran han utropade:
Kors, hvarifran kommcr du midt i

nation min kare Baptists !... Du bor
stanna hemma och vakta huset . ... Det
ar langt ifran sakert har i frakten.

utan vi tro oss tvertom vara en god
fangst p;i sparen." Ni kan ej dram-
ma om hvilket djupt infryck de der

orden gjorde pa mig! . . . JMen det var
icke slut an! Just som jag kom allde-

les har utanfor stortade en, i en vid

kappa insvept gestalt emot m'ig med
hojd stilett, liafi kom bestamt harif'rah,

ty porten var oppen' och nyckeln salt

Snnu i laset! . . . Sag mig nu for Gucls

skull, hvafl allt detta betyder?
Martiniere som nu nagot aterhemtat

sig fran sin dodsangest, berattade hvad
som forefallit. Bade hon och Baptiste
gingo ut i forstugan der .de pa marken
hittade ljusstaken som den fremmande
i flykten kastat ifran sic1

;.

Ah! det a'r mycket sakert be-

dyrade Bapfislc
-- att meningen med

det der besoket var alt plundra, ja
kan&ke morda var go da inafmor! Han
visste ju, cnligt er egcn utsago, attni
var ensarn hemma och att froken annu
satt och arbe/ade; troligfvis fillhoide

han det rysliga rof'varbandet ly det har
utskickadc som tra'nga andu in ihusen
for att u'spionmi alia forhalianden och
sedan la' it are' kunna utfora siha cijef-

vulska dad. Och hvud det HI la skri-

net betriifl'ar, fru Mar-tiniere, sa, tycker
jag aft vi kasta det dit der Seinen ar

som djupast!.:. Hvem ansvarar oss
for att det icke gifs nagon fordomd
bof som traktar efter var goda frokens
lif och som laggt nagot sattyg i det
* ?U hon da hon op[mar def sjnnk?r

dod till marken, alldeles som det nyli-

gen hande, den gamle markisen de

Tournay, na'r han brot upp ett ano-

nymt bref.

JEfter mycket talande hit och ditbe-

sloto andtligen de begge trogne tjenar-
ne att den foljande morgorien beratta

rnatmodren allt och al'ven ofverlemna
at henne skrinet; hon fick da sjelf af-

gova om det borde oppnas eller ej.

Bada ofveilade annu en gang hvarje
enskildt omsiandighet i den misstankte

frernmandes upptradande, de forstodo

mycket val att det troligtvis stodi na-

got samband med en vigtig hemlighet,
men hvari den bestod, ofverlernnade de

at deras froken att utfundera.
Forts.

Anekdoter.

En pudding som af en bagare ista-

den Boston blifvit buren ofver gatau,
blef af en poliskonstapel anhallen med

pastaende .om 3 Dollars pligt, emedan

puddinge-n "riikte pa ga(an hvilket,

som bekant, ar forbjudeti staden Boston.

Prisuppgifter

Clrarad N=o 29-

Mitt forsta stundom Jigger spegelklart
Och diamanter bar nppa sin yta;

Men stundom det ork rasar underbart

Och vreda troll omkring cles braddar r;-ta.

Hnr fillnarji gliids, da JKIII mitt andra gor!

Mitt treiije stiiiidigt utaf jem pl'ar va^
Och pa maschiiier mest c!et finnas bor-

Mitt held trotsar tuser; dodars frra.

Det far 'till iiejd .sa het pch nejd sa sval,

Men, kanske slntlipt ock till Ntckcns peilesal.

fiata N:o 29-

Kaniicr da hem;e i svarta skrucien.

Som till oss saridts af den gode Guden?

.Sijfrnsniyokad panria ooh blankande lijt'lm

Har lion till prydnad, ccii hvarj skiilin

Har he.rine kar; men at dem som lida ,

Kan hon cj alltid hugsvalelse sprida.

Pris:

En vacker gravyr.

LOsningar emottagas till d. IS Sept. dj.

Prislottningen eger rum d. 25 Sept. kl. 12.

STOCKHOLM, TRYCKT HOS 'J. & A. BUS, 1800.
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Frdkeu de Sender!.

Historisk beriittelso fran Ludvig XIV:s
tideiivarf.

af

E. T. A. Hoffman.

Forts, fr. foreg. nummer.

Baptistes farhagor hade alltsinago-
'da skal. t,y aldrig hade val Paris i

hogre grad an da varit skadeplatsen
for de grasligaste, mesfc fasavackande
handelser och de nedrigaste nppfin-

ningar.

Glaser, en tysk apothekare och ut-

markt kemist, -sysselsatte sig, som van-

ligtvis falletpiagar vara med idkande af

bans vetenskap, at'ven med alchimisti-

ska experimenter.' Hela hans traktan

VHP efter att finna den filosofiska ste-

nen. Till denne man hade en italiena-

re vid namn Exili sa'llat sig. Mf n ho-
nom Ijenade guldmakerikonsten endasf,
till forevandning. Egentliga skalet for

hans vistande hos Oilaser var begaret
att utstuderu pa hvad satt denne be-

rt;dde de fina giffer. hvilka han anva'n-

de vid sina kemiska forsok och det

lyekades honom ocksa slutligen ntt ko-
k;i det fina smak- och luktlosa gift som
aniingen clodar pa, stallet eller ocksa,

helt langsamt samt utan att i den

menskliga kroppen efterlerana* det rin-

gaste spar och som ga'ckar liikarnes

hela konst och lardom sa fullkomligt
att de utan tvekan tillskrifva doden en

ntilurlig orsak.

Men sS forsigtigt Exili an gick till

vaga b!ef han -dock slutligen misstankl
att forsalja gifter och skickad pa Ba-
sfiljen.

1 samma fangelse der han satt in-

sparrades en kovt tid derefter kaptenen
Oodin de Sainte Croix. Denne hade

en langre tid lefvat i ett skamlost for-

hallande med den bekanta markisinnan
de Brinvilliers, men som markisen hen-
nes man forblef kanslolos derforoaktadt
den vanara som det kastade ofver hela
hennes familj, lat markisen hennes far,

Dreux d'Aubray civillojtnant i Paris,

skilja det areforgatna paret genom en

arresterings order, den han lat utiarda

emot kaptenen. For denne karakters-

Ibsa, hycklande, afundsjuke. elake och

hamdgirige man kunde naturligtvis in-

gcnting blifva valkomnare an Exilis

fruktansvarda hemlighet, livilken gaf
honom makten i handerna att med ens

lillintctgora alia sina fiendcr. Han blef

Exilis larakfigasie elev och var snart

sa skicklig i den farliga vetenskapen att

han da han adtligen slapptes ut ur

Bastiljen med latthet kunde arbeta pa
egen hand.

Markisinnan de Brinvilliers hade all-

tid varit en lastfull och dalig qvinna,
men Sainte Croix gjorde henne till ett

vilddjur. Han formadde henne till att

forst forgifta sin eg^n far-, hos hvilken
hon vistades for att med hycklad om-
het latsa skcita honom pa hans alder-

dom; sa sina begge broder och sa slut-

ligen sin Syster; fadren af hamd och

syskonen af la'ngtan efter derasrika arf.

Flera giftblandares historia adaga-
1 agger det sorgliga faktum att dylika
bvotf, kunna urarfa till verklig passion.
Utan nagot andamal. af riktig karlek
till saken, alldeles sa' som kemisten

e:\perimenterar for sitt ni'je, ha ofta

giflmordare tagit lifvet af for dem helt

och hallet iikgiltiga personer.
Pa hotel Dieu *) dogo plotsligen fle-

ra fattiga, Jivilket slutligen uppvackte
den misstankan att de brod som mar-

*) Ett hospiia!
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kisinnan der brukade utdela i hvarje

vecka, for att galla for ett fromhetens"

och barmhertighetens monster, voro

forgiftade. Det sakfa Sr emellertid att

hon ofta forgirtade de matratter pa hvil-

ka hon bjod sitia g&ster. Chevalier

du Guet och en mangd andra personer
folio offer for dessa helvetiska maltider.

Saint Croix? hans
'

medhjelpare La
Chausse e och markissinnan de Brinvil-

liers forstodo ganska lange att insvepa
sina mi.s^gerniijgar i den djupaste hem-

lighet; men huru langt dylika bofak-

tiga pers oners list an kan ga, traffas

de 'dock slutligeri af Guds hand.

De gifter som Sainte Croix tillredde

voro sa fina att Om det pulver, som
Parisarne gifvit namn af poudre de

succession lag oofvertackt da det be-

reddes, var -ett enda andetag nog for

att egonblickligt medfora doden. Sainte

Croix bar.derfofe alltid vid sina ope-
rationer en fin glasisask. Men denna
foil en dag af honorn just sorn han
skulle .halla ett nyss tillredt giftpulver
i flaskan, han koin da att inandas den

giftblandade luften och sjonk genast
dod till marken.
Som han inga arfvingar efterlemna-

de, skyndade domstolen att tillegna sig-

hans efterlatenskap. Man pahittade da

i eh last kista hela hans afskyvarda^
forgiftningsattiralj , men icke nog der-

med, man fann afven flera bref fran

markisinnan, hvilka icke mera lemnade

nagot tvifvel b'frigt ofver hennes brotts-

lighet.
Hon flydde genast till Lattich, der

hon tog sin till flykt i ett kloster. Men
Desgrais, skickades af polisen 'efter

henne.

Forkladd till munk lyckades den

skicklige gensdarmers lojtnanten att

vinna intr&de i klostret och efter nagon
tids forlopp hade han redan bragt det

sa langt att han borjat en karlekshan-

del med den forfarliga markisinnan,
som misstankande ingenting ondt. slut-

ligen la't ofvertala sig att skanka den
forSlskade munken ett hemligt mote i

en ensam, straxt utanfor staden lig-

gande tradgard. Men hon var knappt
der ftirran hon sag sig omringad af

gensdarmer, Och (!<m eldige klosterbro-

dren f;rvandlad til; c't rattvisans verk-

tyg. Han tvingade henne att stiga npp
i den utanfor tradgarden staende vag-
ne'n, som omgifven af vakt genast for

den genaste viigen mot Paris.

Liksom Sainle Croix medhjelpare,
La Chaussee, fick afven markisinnan
de Brinvilliers ga tilh doden, hennes

kropp uppbrandes efter afrattningen af

bodeln och askan stroddes for vinden.

Parisarne borjade ater att andas lugnt
nar andtligen det odjur, som sa lange
ostraffadt .riktat det hernliga mordvap-
net mot van och fiende, var undanrojdt.
Men snart erfor man att Sairrte Croix s

forskrackliga konst icke dott med hans

begge medbroltslingar.
Likt ett osynligt spoke smog doden

annu fortfarande omkring i de fortro-

ligaste af slagtskap, karlek och vanskap,
bildade kretsar och grep sakert och
raskt sitt utsedda byte. Den som man
i dag sag stralande af helsa stapplade
i morgon blek och sjuk vid grafvens
bredd och lakarnes hela konst formad-
de ej att radda honom undan doden.

i Rikedom, ett indragtigt embete en

vacker, kanske alltfor ungdomlig hustru

voro brott nog for att behofva frukta

det alltid vakaude lonnmordet. Det

gryminaste misstroende slet de heliga-
ste band. Mannen darrade for husfrun,

"fadren for sonen, system for brodern!

Ovidrorda stodo matratter och viner

pa de fester som den ene vannen gaf
den andre, och der hvarest Cordom lif

och gladje herrskat spejade nu vilda

blickar efter den forkladde mordaren.
Man sag familjefader sjelf inkopa lifs-

medel pa de mest aflagsna tiakteroch
med egna hander tillreda dem an i det

ena, an i det andra garkoket, fruk-

tande nagot lomskt forsat i det egna
hemmet. Och anda var ofta den liingst
drifria fprsigtighet forgafves!
For att om mojligt satta en grans

for alia dessa grasligheter organiseradc

kungen en ny domstol, uteslutande be-

stamd tilt undersokandet och bestraf-

fandet af dessa hemliga brott.
"

Denua doms^pl kallades *La Cham-
bre ardente;* den holl sina sessioner

ej langt 'ifran Bastiljen. -Dess president
var den bekante La Regnie.
En langre tipl voro La Regnies ef-.

terspaningar. sa ifrigt de an bedrefvos,



243

fullkomligt fruktlosa. Defc var den for-

slagne Desgrais forbehallet att upptacka
den vra, fran hvilken den sednare ti-

dens alia brott utgatt.
v
I forstaden Saint Germain bodde en

gammal qvinna vid namn La Voisin

som enligt allinanna ryktet sjsselsatte

sig med andebesvarjningar och att spa
och rned .tillhjelp af sina begge med-

brottslingar, Le Sage och Le Vigou-
reux, lyckades hon afven verkligen att

genom sina signerier och trollkonster

injaga fruktan och forvaning ocksa hos

de minst vidskepliga personer.
Men delta var icke hennes enda sys-

selsattning, Elev af Exili, liksom
Sainte Croix. fb'rstod afven hon att

tillreda det tinaj sparlosa giftet och
skaffade med dess tillhjelp areforgatna
soner till ett tidigare arf och lastfulla.

hustrur en py yngre, mera alskad man.

Desgrais upptackte andtligen hennes

hemlighet. Hon bekande allt och la

chambre ardente domde henne att lef-

vande brannas. v Domen verkstalldes

pa Greve torget. Man hittade hos hen-
ne en lista pa de personer hvilka be-

gagnat sig af hennes hjelp. Foljden
deraf blef alt afrattning foljde pa af-

rattriing och till och med pa flera af

Paris utmarktaste
(personer folio svara

misstankar.

Sa trodde man t. ex. att cardinal

Boncy genom hustru La Voisins bistand

lyckats att befria sig fran de personer
hvilka han som erkebiskop af Narbon-
ne, hade att utdela pensioner at; ty alia

dessa hade inom en ganska kort tid

aflidit.

Pa samnia sa'tt blefvo hertiginnan af

Bouillon och grefvinnan de Soissons
hvilkas namn man afven funnit pa li-

stan anklagade for att ha stattinagon
narmare bekantskap till den djefvulska

qvinnan, oeh till oeh med Francois
Henri de Montmorenci, hertig af Luxem-

burg, par och marskalk af Frankrike,

undgick
v icke lagens misstankar. Han

fb'rdes till Bastiljen, der Louvois ocli

La Regnies hat kastade honom i en af

de fSrfarligaste fangelsehalorna. Ma-,
nader forgingo innan man fullkomligt
kom under fund med att hertigens hela
brott bestod uti att han en gang latit

spa sig af Le Sage.

Sakert iir att presidenten La Regnies
blinda ifver ofla furde honom for langt.
Det ny inriittade tribunalet antog helt

och hallet karakteren af iiiqvisitionen,
den ringaste misstanka var nog f6r att

blifva inspiirrad i fangelse och ofta var

det uteslutande ofverlemnadt at slum-

pen att uppdaga den till doden dom-
des o^kuld. Dertill hade la Regnies
utseende och hela vasen nagonting sa

ondskefullt och styggt att han adrog
sig deras hat, hvilkas hamnare och be-

skyddare- han var bestamd att vara.

Hertiginnan af Bouillon som under for-

horet tillfragades af honom om hon
sett djefvulen, svarade ocksa: detf5re-
kornmer mig som om jag sag honom
i detta ogonblick."

Medan skyldiges och oskyldiges blod
flot i strommar pa Grevetorget, och

forgiftningarne andtligen forekommo
allt sallsyntare och sallsyntare, sporj-
des ett brott af ett helt annat slag och
ater grepos alia af forskrSckelse och

bestortnirig.

Ett rofvarband syntes namligen ha
bildat sig, hvars hufvudsyfte var att

tillegna sig alia juveler som mojligtvis
kunde atkommas. Knappt var ett dyr-
bart smycke kopt forran det fofsvann

pa det sallsammaste sStt, om det an

var gomdt aldrig sa val.

Det varsta var dock att hvar och en

som vagade att nattetid bara juveler

pa sig, antingen pa oppen gata eller

inne i nagon portgang plundrades och
oftast mordades. De som undkommo
med lifvet, pastodo att ett knytnafve-

slag pa hufvudet kastat dem afsvim-
made till marken och da de andtligen
aterhemtat sig hade de legat pa ett helt

annat stalle an der de traffats af miss-

dadarnes hand, och dertill hade de
varit plundrade.
De mordade som man nastan alia

morgnar patraffade, hade alia samma

dodliga sar
,
ett dolkstygn i hjertat

enligt lakarnes utsago sa sakert

mattadt att den traffade, genast maste

sjunka dod till marken.
HVem fanns val vid Ludvig XIV yp-

piga hof som icke hade sin hemliga
karlekshandel och nattetid smog sig
till nagon alskad person, ofta medfo-

rande en rik shank! Ocu !il>s m om
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rofvarne st&tt i hemligt forbnnd med
andarne, visste de alltid nar nagot sa-

dant var fallet. Ofta uppnadde det

utsedda ofl'rdt ej en -gang det bus, der

han va'ntades af karlekens lycka, in-

nan han mordades, ibland fo'lljhan pa

portens troskel eller u tan for den dorr,

som ledde til! den alskade, hvilken se-

dan om morgonen fann det blodiga
liket.

Forgafves lat polisministern Argen-
son, arrestera alia som pa minsta satt

forekommo misstankte, fb'rgafves dun-

drade la Regnie och forsokte att locka

f'ram bekiinnelser, forgafves forstarktes

vakter ocb patruller, missgerningsman-
nerivS spar stodo ej att upptacka.

Endast att vara f'ullt bevapnad och

lata bara framfor sig en lykta. hjelpte

nagorlunda och an da hande att tjena-

ren som bar lanternan kastades till

marken af nagon eakert mattad sten,

och husbondon i samma ogonblick mor-
dades och plundrades. %

Det markvardigaste var att, fastan

man pa det nogaste genomsokte alia

de stall en der juveler.forsaldes, man
an da, icke upptackte en enda afderof-

vade klenoderne. Kortligen, man fann

inga 'spar hvilka pu minsia salt kunde
Icda till bi-ottslingarnes upptackande.

Desgrais skummade at' raseri derfore

att bofvarne till och med forstodo att

taga sig till vara for
1

hans list. Det

qvarter hvari han bodde f()rskonades

dock nagot under det att lonnmorden

gingo sin vanliga gang i alia de andra.

Desgrais foil pa den iden att skapa
till flera Desgraiser, hvarandra sa lika

till gang, hallning tal figur och ansig-
te, att

e,j
en gang polisbetjenterne med

fullkomlig sakerhet kunde saga hvar
den ratte var. Under tiden stod han

sjelf pa lur i nagon hemlig vrS och

foljde sedan pa afstand.den person som

pa hans uppmaning bar nagot rikt smyc-
ke pa sig.

- Men denne fick ga oanta-

stad. Bofvarne ,hade saledes afven re-

da pa, detfa matt och steg.

Desgrais blef riktigt fortviflad.

En morgon kom han blek forsford

och alldeles utom sig till presidentcn
la licgnie.

Hvilka imderrattelser mcdforni?
fi-i;::nc;o dcnne. Har ni funnitr:'g a

Aek! v

nadige herre - -
borjade

Desgrais stammande af vrede och

nadig herre ... i gar natt icke langt
ifran Louvren blef markis de la Fare
anfallen i min narvaro !

Blixt och dunder, vi ha dem!

utropade La Regnie medgladjestralan-
de ogon.

Gudnas! infoll Desgrais med
ett bittert leende Men -hor nu pa
bur allt tillgick . . . Jag stod i grann-
skapet af Louvren och passade pa de

djeflarne. Da varseblef jag plotsligen
en, i en kappa va'l insvept gestalt som
kom gatan framdt forsigtigt seende sig
at alia sidor. Som det var mansken
sag jag att det var markisen de la

Fare. Knappt var han tio till tolf sfeg
ifran mig, for'ran en figur liksom upp-
stod ur jorden, i ett nu kaslade den

sig tifver markisen och storfade honom
till marken. Utom mig af gla'dje att

andtligen ha en af bofvarne i mitt vald

var jag nog tanklos att upphafva ett

hogt rop, men just som jag ville storta

fram ur mitt gomstalle" snafvade jag

pa min kappa' och foil. I samma ogon-
blick tog rofvaren till flykten med en

snabbhet som om han varit jagad af

vinden; jag sprang upp, satte efter ho-

nom, och stotle i mitt horn; polisbe-

tjenternes hvisselpipor besvaiade pa
afstand denua signal . . . det blef snart

lifligt, vapenbuller och hasttraf hordes
fran alia sidor... nhitat, hitat" skrek

jag sa att det gaf echo i gatan! Jag
sag oupphorligt framfor mig den fly-

ende fastan han for att forvilla mig
vek in an hit an dit, men da vi voro
komna till gatan Nicaise syntes andt-

ligen hans krafter sjunka. jag anstra'ng-
de da naturligtvis dubbelt mina, men
a'rinu hade han viil femton stegs for-

sprung

Ma! ni hann upp honom, tog
fast hnnom och b'fverlemnade lionom

at vakfen? utropade la Regnie med
blixfrande ogon och tog Desgrais Lrif-

figt i, armen som om denne varit mor-

claren.

Nej, just som jag skulle fatta tag
i honom fSrsvann han i en iruH

F^rsvann i en mur? upprepade
pixsid(.ii'ien Ar ni galen?
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ning eller en andeskadare, sa blir det

anda vid hvad jag sagt
-- utropade

Desgrais och slog sig for pannan
Jag stod der och stirrade pa muren
da flera af mina soldater kommo fram-

rusande, atfoljdc af markisen de la

Faire; med sinblotfade varja i handen.

Vi tande facklor och borjade att sla

emot muren, men der fanns intet spar
till en port, ett fonster eller nagon an-

nan oppuing. Det ar en hog stenmur,

hOrande till ett af personer mothvilka

ej den ringasle misstanka kan uppsta,
bebodt hus. I dag pa morgonen har

jag ate'rigen pa det nogaste undersokt

denna trakt . . Det maste vara fan sjelf!

Desgrais historia hlef snart bekant
ofverallt i Paris. Hufvudena hvilka

redan voro uppfyllda med La Voisins

och herines medhjelpares trollerier, an-

debesvarjelser och forutsagelser blefvo

allt mer och mer forvridna och sa tog
man slutligen Desgrais skSmt for all-

var och menade .att det var djefvulen

sjelf som dref sitt spel med hufvud-
stadens innevanare.

Man kan afven latt tores! Si la sig att

Desgrais' naffafventyr berattades med
otaliga tillsatser. Berattelsen dernm,
illustrerad med eft tradsnitt, fore.stal-

lande en grSslig, med horn utstjrdxijef-
vul. hvilkcn rnidt framfur Desgrais ogon
sjonk 1ill jorden, trycktes och salldes

i alia gafhorn. Koftligen, folket blef

su uppskramdt att fill och med polis-

betjenterne forlorade al!t mod, de dar-

rade af fruktai; och hangde pa sig en

mangd amulet<er niir de inaste ut pa
nagon vigtigare nattexcursion.

Da polismastaren sag att alia efter-

forskningar voro fruktlb'sa gick han till

kungen och anholl att en nj domstol
matte inrattas hvilken med annu oin-

skranktare makt kunde forfolja och be-

strafia de nya brotten. Men Ludvig
den XIV hvilken redan tyckte sig ha

gifvit la chambre ardente ett for stort

va'lde och pa det hogsta ogillade de

manga afrattningarne som La Regnie
ioranstaltat, furkastade helt och hallet

detta torsi ag.

Man foil da pa en annan utvag for

att fa, kungen bojd for saken.

I markisinnan de Maintenons rum,
der majestatet vanligtvis brukade till-

bringa eftenniddagarne och afven na-

gon g&ng arbetade med sina ministrar

till langt in pa natten, ofverlemnades
en dag at honom i de hotade alskar-

nes namn ett poem hvari de klagade
ofver att hvai-je gang som galanteriet

bjod dem att gifva det alskade fore-

malct nagon skiink, riskerade de sitt lif.

Att i en ridderlig strid offra-sitt blod
f'9r n dam var lust och gla'dje, men
helt annorlunda var det att trotsa lonn-

mordares falska anfall. Man bad der-

fore Ludvig, all karleks och all rid-

derlighets klart stralande stjerna, att

med sitt sken upplysa den Ijocka nat-

ten hvari brotten gomde sig och audt-

ligen^afsloja den.

Sa allvarsam saken a'n var, fat-fades

det dock icke poemet qvicka och rpli-

ga vandningar, isynnerhet var beskrif-

ningen ofver de stackars alskarncs oro

och Sngslan nar de hade nagot litet

afventyr for sig, ytferst humoristisk.

Som utomdess hvavje vers slufade med,
en hogtrafvande pant gyrik ofver Ludvig
XIV var det ganska naturligf att maje-
statet fann skaldestyoket i sin smak.

Da han last ut det vande han sig
till fru de Maintenori och laste hogt

upp det for henne. Nar hah kommit
till slutet fragade han henne va'.villigt

leende hvad hon hade att saga cm de
arme alskarnes supplik?

Markisin'jnan, alltid trogen sin all-

varsainma karakter och stadse insve-

pande sig i en viss fromhets sJoja, sva-

rade att hemliga gangar ej fortjenade

nagot sardeles skydd, men att man val

borde uppbjuda allt for att fa ett slut

pa,
1 de nattliga grasligheterna.

Missnojd med detta undvikande svar,

vek monarken ihop papperet och rikta-

de sina steg mot det andra rummet,
der sfatssekreteraren arbetade, da plots-

ligen hans blick foil pa den, eft stycke
ifran markisinuan sittande froken de

Scuderi.

Kungen narmade sig henne det for-

svunna leendet syntes ater pa bans

lappar och stannande tatt framfor den

gamla damen, fragade han mildt i det'

han ater upprullade poemet:
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Markisinnan ma ha ratt att icke

vilja bora talas om vara herrars ga-

lanterier: men hvad menar ni om den-

na suppiik?
Froken de Scuderi reste sig vord-

nadsfullt fran sin stol, en flyktig rod-

nad, farjade hennes bleka kinder och

med en djup nigning och nedslagna

ogon svarade hon :

Un amant qui craint les voleurs

N'est point digne tfamour!*}

Fortjust ofver dessa ridderlig'a ord

utropade kungen med blixtrande ogon:

Ja, ni har ratt, min froken ; inga

blinda matt och steg, hvilka lika ofta

traffar den oskyldige som den skyldige,

skola beskydda fegheten! Ma Argenson
och la Regnie hjelpa sig sjelfva!

Alia dessa furor skildrade Martiniere

i de lifligaste fargor for sin froken da

hon morgonen efter det nattliga upp-
tradet berattade henne dess alia detaljer

och davrande i-ackte henne skrinei Sa-

val hon som Baptiste, hvilken stod

blek och forsagd i ett horn, forlaget

vridande nattrnossan mellan begge siria

hander, bado pa det bevekligaste och

for alia helgons skull, matmodren att

endast med den storsta forsigtighet dpp-

na det.

I 3ren begge tva pultroner! sade

froken de Scuderi, leende hallande den

tillslutna hemligheten i sin hand att

jag icke ar rik och att man saledes ej

kan finha nagra skatter hos mig, for

'hvilkas erhallande de,t lonar moaun att

blifva mOrdare, vcta de nog ty enligt

hvad J sjelfva sa'ger ha ju de elaka

menniskorna reda pa allt, hvad som

foregar inne i husen . . . Icke heller kan

nagon gerna trakta efter mitt lif ! . . .

Till, hvilket andamalsvinnande skulle

det val kunna ske?. . . Hvem bryrsig

om en sjuttiotrears gammal qvinna,

som aldrig forfoljt andra an de skur-

kar och fredstorare som hon sjelf ska-

pat i sina romaner, och som utomdess

skrifver sa medelmattiga verser att de

ej kunna uppvacka afund hos nagon!
Allt hvad jag efterlemnar bestar i nagra

hofdragter och ett par dussin tcmligeri

*) Kn alskare som frnktar tjufvar, fwtjenar

ingen karlek.

snvggt inbundna bocker! allt saker som

ej "kunna fresta juvelljnfvarne! Du ma
saledes beskrifva den fremmande aldrig

sa forskracklig min basla Martiniere,

sa tror jag anda icke att ban hade na-

gonting ondt isinnet! Derfore fort upp
med skrinot!

Martiniere tog bakslag och Baptiste.
toll pa knii, doljande hufvudet i sina

bander, nar froken de Scuderi tryekte

pa fjadern och skrinloeket med ett sak-

ta buller for upp.

Men huru mala hennes forvaning nar

hon i skrinet fann ett par gyllnej med

juveler rikt besatta armband och ett

blixtrande halssmycke.. Hon tograskt
ut de underbara grannlaterne och me-

dan hon' utbredde sig Ofver det beun-

dransvarda arbete som var nedlagdt

pa halsbandet, beskadade Martiniere

de lysande armbanden sagande gang

pa gang att ej en gang den fafanga

fru de Montesgrais egde nagonting sa

grannt.
Men hvad belyder detta? utr6-

pade frtiken de Scuderi, som i detta

ogonblick varseblef en pa botten af

skrinet liggande papperslapp.
Hon hoppades naturligtvis att i den

finna upplosningen pa gatan, men knappt

hade hon last det lilla brefvet forran

det foil ur hennes darrande hander.

Hon kastade en talande blick mot hoj-

den och sjonk derefter till halften af-

danad tillbaka i landstolen. Gripne

af forskrackelse hastade Martiniere och

Baptiste till hennes hjelp.
- O! hvilken ocrhord skymf! utro-

pade hon med af tarar qvafd rost

Skall nagonting dylikt handa mig nu

vid mina nuvarande -r! . . . Eller har

jag verkligen handlat obetanksamt och

lattsinnigt som en ung flicka^!
. . . O

min Gud hur var det val mojligt att

gifva dessa pa skamt uttalade ord en

sa falsk uttydning!
Froken de Scuderi holl nasduken for

ogonen och grat och snyftade sa haf-

tigt att hvarken ,Martiniere eller Bap-

tiste visste pa hvad suit de skulle Hn-

dra hennes djupa smarta.

Martiniere tog det olycksdyra pappe-

ret fran golfvet.
Dera'stod:

nUn amant qui craint les voleurs

"N'est point digne d'amour!
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nHogtarade -dam! Ert stora snille bar

nraddat oss, hvilkas yrke det ar att

nutufva den starkares ratt mot fegheleri

och evagheten och att tillegna oss

sk alter, bestamda att bortskankas pa
"ett oyardigt salt, fran va'rre forfoljel-

j>ser. Mottag derfore soin ettringabe-
"vis pa var taeksamhet dessa smycken.
"Det ar det dyrbaraste som vi sedan

"lang tid tillbaka kunnat komma ofver;

ehuru nl, adla dam, val fortjenade

"nagonting annu , utmarktare. I hopp
natt ni afven for framfiden matte ha

oss i valvillig atanka, forblifva vi era

"tacksatnma tjenare"
De osynlige.

Hur ar 'det mojligt att kunna drif-

va of'orskamdheten, ocb hanet till en

sadan bojd! utropade froken de Scuderi.

Solen intrangde bjert genom de roda

fonstergardinerne, och kastade ettrod-

aktigt sken pa de pa bordet liggande
diamanterne. Froken de Scuderi dolde

med fasa ansigtet i sina bander och

bad Martiniere genast skaffa frort de

rysliga slenarne, pa hvilka de morda-

des blod annu syntes klibba.

Martiniere bar undan skrinet och fra-

gade om ej det basta vore att ofver-

lemna det at polisministern och med
detsamma uhderratta honom pa hvad
satt det kommit dem tillhanda?

Froken de Scuderi reste sig och bor-

jade. att med eftersinnande min ga af

och an pa golfvet. Derefier befailte

hon Baptiste att hemta en barstol och

Maftiniire att ordna allt for hennes
toilett emedan hon genast ville begif-
va sig till fru de Maintenon.

Hon visste att markisinnan vid den-
na tid var a'tt traffa ocb bit derfore

ba'ra sig till henne, tagande skriuet

med sig.

Fru de Maintenon blef pa det hogsta
forundrad da hon sag froken de Scu-

deri, vanligtvis sjelfva alskvardheten
och gla'djen, intrada blek och darrande.

Hvad i Guds namn bar handt?

fragade hon- och gick vanligt emot den

gamla danien, som na'stan andlos ned-
fcill i den stol som markisinnan ma-
kade fram j\t" henne.
Da hon a'ndtligen nagot dterbemtat

sig berattade hon hvilken gra'slig for-

odmjukelse och bitter skymf hon adra-

git sig genom de skarntfulla ord, med
hvilka hon besvarat alskarnes supplik.

Sedan markisinnan erfarit allt for-

klarade hon att froken de Scuderi ej

borde lata saken ga sig alltfor mycket
till bjertat, banct var for oviirdigt att

kunna nedstarnma henne. Slulligen

begarde hon att fa se smyckena.
Froken' de Scuderi lemnade markisin-

nan det oppnade skrinet och denna
kunde ej dterhalla ett utrop af ofver-

raskning vid asynen af de dyrbara nip-

perna. Hon tog upp dem ur skrinet

och tradande fram till fonstret la't hon
an solen skina pa de blixtrande sfe-

narne ocb an boll hon armbanden belt

tatt intill sina ogon for att riktigt kun-
na beundra det sirligaguldarbetet. Men

plotsligen va'nde hon sig om utropande:
Bestarnt bar ingen annan gjort

dessa dyrbarbeter an Rene Cardillac!

Rene Cardillac var Paris utmarkta-

ste guldsmed pa den tiden, och tillika

dess underligaste menniska. Mera liten

an stor, bredaxlad och af muskulos

kroppsbyggnad, hade Cardillace ehuru

mycket ofver femtio ar, annu en yng-
]ings bela kraft 6ch rorlighet. Qm
deuna ovanliga styrka talade afven det

tjocka roda krusiga haret och det run-

da skinande ansigtet. Om'icke Cardil-

lac varit kand i hela Paris som den

redligaste, bederligaste och hjelpsam-
maste borgare skulle man latt pa de

grona gnistrande ogonen kunnat miss-

tauka honom for elakhet och lomsk-

het. Sedan barndomen forfrolig med
adelstenarncs natur forsto'd ban att be-

handla ocb att infatla dem pa ett satt

att man forst sedan de lemnat bans

verkstad insag hela deras va'rde. Han

mottog med passionerad ifver bvarje

bestallning och begarde derfor ett pris,

som i forhallande till det utmarkta ar-

betet, kunde kallas ganska ringa. Sa

fort, ban fatt ett nytt uppdrag, tog ban

det genast i verket. Dag och natt hor-

de man honom arbeta derpa i sin verk-

stad. men knappt var saken fardig forr-

a'n ban bade nagonting att invanda

deremot, orsak nog for honom att ka-

sta det i smaltdigeln och aterborja pa
nytt. Pa delta satt blef hvarje arbete

ett' masterstycke. Det svaraste v'ar dock
att fa det bestallda arbetet tillbaka at'
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honom. Under luseride forevandningar
beholl hau det fran vecka till vecka,

fran manad till manad. Forgafves er-

bjod man honom dubbelt sa mycket
som ban begart blott'for att erhalla

det, men han ville ej ha en louisdor

.ofver det ofverenskomna priset. Na'r

han anda slu'tligen mdste lemna sin

skalt ifran sig skedde det med verklig

sorg, ja med vrede och da blef ban

ej trostad forr an han erholl niigon ny
bestallning. Men kom nagon ochsade:
Vill ni gora ett par vackra armband
for min fastrno, master Cardillac? stod

han plotsligen stilla, blinkade med de

sma ogonen och fragade belatet gnug-

gande sina bander:
Hvad bar ni for godt att bju-

da pa?" ,

Den nye kunden tager nu fram en

ask och sager:
Har aro n&gra juveler langt ifran

nagonting utma'rkt,tvertomriktigtskrap.
men under era skickliga bander...

Cardillac later den fremmande icke

tala ut, rycker asken ur bans hand, ta-^

ger ut juvelerne, hvilka verkligen icke

aro mycket va'rda, bailer dem for Iju-

set ocb utropar:

Jag tror ni sa' skrap ! . . . Ah nej
'

. . . det far ni icke saga.
1 Det ar ju

mycket vackra stenar! . . . herrliga ste-

nar, lat bara mig fa hailas! ... Och
kommer det er icke an pa nugra louis-

dorer mer eller mindre, erbjuder jag

mig att lagga till nagra sa granna dia-

manter att de skola blanka som solen!

Om den fremmande di svarade:

Gor som ni vill master Cardillac!

foil han honom om halsen, det matte
vara en borgare eller en adelsman,

tryckte honom till gitt briist och var

lugn och lycklig sa la'nge det nya ar-

betet ra'ckte. Men nar sa kunden kom
for att atertaga sin klenod och betala

den, var det ater fb'rbi med Cardjl'ars

lynne. Da blef han vanligtvis Gh_yfiVad,
stursk och pockande.

Men ma'sler Cardillac. betank da,
i morgon a'r mitt brollop klagar t. ex.

kunden.
'

Hvad angar mig ert brollopkom
igen om fjorton dagar sa fa vi se!

Ja, men smycket Srju fardigt. . .

det lisger liar! Var nu sa god och gif

mig det! . . . Sehar edra pengar!

Men jag sager alt det ar mycket
som bor andras pa det!

Och jag sager er att vill ni icke
leinna mig det godvilligt nu pa ogon-
blicket sa skickar jag efter polis!

J?a, sa at fanders bade med er

och er fastino! ropar nu Cardillac

jag onskar att halsbandet matte stry-

pa henne da hon i morgon sa'tter det

pa sig!
Dermed stoppar Cardillac smycket i

brudgummens broslficka, fattar honom
i armen och kastar handlost ned ho-
nom utfor trappan och da han genom
fonstret ser den sfackai-s unge karlen

aftorka blodet ur sitt sonderslagna an-

sigte hanskrattar han som en djefyul.
Se der Imr han utan undanlag be-

motte sina kunder.
Forts.

Anekdoter.

Hvad ar ett vardshus en lokal,
hvareat den. i sednare tiden ssl omfyck-
ta jemrivigten atersfalles. Under det

man fyller magen, blir borsen tomd.

Prisuppgifter

Chwad N:r 30-

Mitt fiirsia fisiiies uti hvarje pprak.
Fast intet folk det kan, som svensken, siiga.

Riitt mangen menska gcir sig mycket brak.

For att. pa alderns dar mitt andra ega.

Det ocksii vara knn af motsatt slag
Och so'kes da af ungdorn, natt och dag.
Mitt held alia kanna det Sr gifvet:

Det rnoter oss sa ar vart odes bud
Pa alia vara vagar genom lifvet

Med tusen miner oth med tusen ljud . . .

Och in det smyger sig uti virt hjerta,

Att byta val i ve och frojd i srniirta.

f/ata 30-

Jag kallas af karlek att lefva,

Men ock understundom af nod:

J.ig hores dock knappast uppsviifva,
Fcrriiu jag allredan ar dod.

Pris :

En vacker gra'vjT.

LOsningar emottagas till den 15 Sept. d. a.

Prislottningeri eger rum d.-25 Sept. -kl. 12.

STOCKHOLM, TRYCKT HOS J. & A. RIIS, 18GO.
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Froken dc Scuderi.

Hlstorisk beritteha fran Ludrig XIV:s
tidehvarf.

if

B. T. A. Hoffmau.

Forts, fr. foreg. nammer.

Bn annan oforklarlig sak var att Car-

dillac ofta eftei att med enthusiasm

ha mottagit en besfa'llning plotsligen
andrade fig cch pa det entriignaslesatt
bad att fa blifva den qvitt. Aldnga af

kuugen och fulket hogt ansedda per-
soner hade forgafves bjudit storasum-
nior for att crhalla den niinsta smasak
af Cardillacs skickliga hand. Den gam-
le guldsmeden hade kastatsig till kun-

gens fetter och besvurit honom attal-

drig behofva arbeta nagonting f6r ho-

nom. Pa samma salt vagrade lian att

mottaga n&gon bestallningaf markisin-

nan de Maintenon, han hade till och
med i de mcst s&rande ordalag afsla-

git henries begaran att forfardiga en
liten ring med knnstens emblemer, den
hon bestamt at Racine.

Men jag slr vad sade derf6-

re markisinnan att om jag oeksa

skickar dit for att atminstone erfara for

hvem Cardillac gjort dessa vackra nip-

per vagrar han att komma hit, radd
att jag har nagon bestallning for ho-

nom, ty som vi vet vill han omojligt
urbela for mig! Han la'r dock nu pa
sednare tiden ha blifvit litet medgor-
ligare af sig, ty han aterlemnar de be-

sta'llda sakerna pa utlofvad lid, ehuru
det sker med tydligt missnOje och bort-

vandt ansigte.
Froken de Scuderi som rar mycket

angelagen att smyckena sa dnart som

mojligt skulle aterkomma i sin ra'He

egares ha'nder, fOresiog att man skulle

skicka efter master Cardillac, men p&
furhand saga honom att det endast var

for att erfara haus omdome om nagra

juveler.
* Markisinnan gillade delta. Man skic-

kade efter guldsmeden som efter en

half timmas forlopp inlra'dde i rummet.

Vid froken de Scuderis dsyn spratt
han ha'ftigt till, forekom forskra'ckt

och blef stutligen sa fcirlagen alt han

glomsk af all artighet foist bugadeeig
for den ryktbara fdrfattarinnan och se-

dan for markisinnan.

Men utan att fa'sta sig ha'rvid fragn-
de fru de Maintenon, visande pa de

blixtrande smyckena, om det var ham
arbete?

Men Cardillac hade knappt kastat en

blick pa dem forran han med vilda

blickar kastade bade armband och hals-

band i skririet'och med umnnig hfif-

tighet slangde det langt ifran sig.

Derefter vande han sig till markisin-

nan och sade med ett vederstyggligt
leende:

Man maste verkligen kannaReni
Cardillacs aibefe mycket ilia for att

endast ett ogonblick kunna tro att n&-

gon annan guldsmed i verlden kan f6r-

fardiga nagot dylikt! Visst ar det mitt

arbete!

Sa sag mig da fortfor markis-

innan, for hvem ni gjort det?

For mig sjelf svarade Cardil-

lac ja, J man finna detaldrig sa ma'rk-

vardigt, sa a'r det and& sa! tillade

han dS han sag att begge damerna med

forvaning och ett visst misstroende be-

traktade honom. Endast for det

vackra arbetets skull hopsamlade jag
'

mina ba'sfa slenar och sysselsatfe mig
med verklig lust och gladje med der

infattande . . . Men for kort

just du jag iatt dem i ord
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evunno dc pa ett h5gst besynneiligt
salt ur min veikstad.

Hinilen vare lofvad ulropade
froken de Scuderi ecli sprang med en

ung flickas latlhet upp fi an stolen fram

till Cardillac pa hvars axlar hon lade

gina brgge ha'nder Himlcn vare lof-

vad aU jug 'tgenfunnit de dyibara smyc-
kenas egare, lag dem genast tillbaka

de tillhora er!

Hnn -berattade dc.refter hum de kom-
mit i hennes bander. Cardillae aflior-

de henne tigaude och med nedslagna
o'gon. Da och da utstotte ban tit me-'

nings-fullt "hm! lim!... eller strOk sig
sak'a cm kinder och haka.

DS froken de Scudeii slufat sin be-
ratlelse var det som om guldsrneden
kampat med myeke t s-ridiga fankar
och forgiifVes lorsokt att k< mrna. pa
det klara med nagot nyss falfadt besluf.

Han gned sig i pannan, suckade cch
for med handcn o'f'ver bgonen, like m
f"r alt dolja frambryfande tarar. Slut-

ligeu fr.ttade han tag i skrioet rackte
det at froken de Scuderi och foil lang-
samt pa kna.

Er a'dla. hogsinnade dam. har
odet besfamt dessa smycken sade
han. l\u mins jag ocksa att jag
medan jog h<">!l pa mt'd dem, (ai.kte

pa er, ja. uSstan bestamde dem forer,
toremd derfo-e icke att rnotfaga och
att bara d in det ar det ba'sta s^m jag
p& liinge astiulkommit !

Karaite master Reu6 hvad tdnkvr
ni j,a? fragade froken de Scuderi gladt
skamtande passar det sig val f6r

en per.-on vid mijia ar att styra u< sig
med blixti'nnde stenar? . . . Och hvar-
fr.re vill .ni just gi'ra mig en sa sfatlig

preseni? . . . Ksl, vore jag vacker som
frokcn de Fonfange eller rik som fru

de Monft'f-pau skulle jag kanske icke

];a dessa dyrbarheter gti mig urha'n-
derna . . . men hvad skola dessa'vissna

armar och dcnna skrtimpna hals med

dylikt gliucr!
Caidi!!ac hade emellcrtid rest sig

och med vilda 'blickav fortfnr han att

racka skrinet af, froken de Scudi ri.

F">r Cujds barmhe; tight'ts skull

moHag min ^iifva mldig friiken hud
han Ni anar icke hvilkc n beundran
och vordnad jyg i mitt hjerta hjser

for er dygd och era hoga fortjensfer,
'

Tag derfore t-mnt min ringa gafva eora

ett sviigt bevis jjd dessa mina tanktsi'Ut.

Da fruken de Scuderi a'tida tvekade

tog fru de Maintenon till ordet:

Hvad pralar ni oupphorligt ora

era &r?... Hvad ha vi tva med aren
att g5ra?... Bar er derfore icke dt

som en fjapig flickunge som gcrna ville

gripa efter den ljufva frukten, bara det

kunde bke u(an hand och finger! . . .

Afslu icke en ska'nk som andra tj skulle

erhal'a, hjodo de an tn hel formogen-
het derfor!

Markisiiinan tvingade pa detta sfitt

froken de Scuderi att mottaga skrinet

och knnppt sag miister Ren^detihen-
nes ha'nder, iona'n han sloriade pS
km'i for henne, kyssfe henries klader,
ha'nder. stankade, suckade, grat, euyf-
tade, sprang, upp snm en gaining, kull-

kastande stol och b*ovd ea att porce-

lainspjeserne folio i tusen stycken, och
rusade sedan pa dorrn.

Utom sig af forskiackelse utropade
fru de Scuderi:

For alia he'gons skull hvad g^r
tU maniu n?
Men markisinrian som dcnna ha'nde'-

se forsatt pa. ovanligt godt lynne bor-

jade att gapskratia.
Forstar ui in!e att master Re"iie

;'ir pin ka'r i er, min froken infoll

hon och enligt antagen sed borjar
han fcrst att hestorma ert hjerfa med
sin a vika sk anker.

Markisinnan dief ska'mfet a'nnu lang-
re genora att. uppn-ana den gamla 'ro-

ken aft <j visa sig alltfor giym mot
don foiivifliide alskaren och slutligin
b'ef af'ven friiken de Scuderi sa sir.it!ad

af .in vaninnas mun'erhet att fusen

glada infall korsade hvarandra. Mar-
kisinnan eibjdd sig alt binda bnidkio-

nan oeh att. undervisa den tillkomman-

de fru Cardij'ac i en ma'mors pligter,

ty hvad kunde val en sddan dtr Hten

ilickunge veta deial !

Da froken de Scuderi resfe ?ig for

att lemna maskisinnan, b!ef l;on ater

allvar^atn vid sisynen af prnyckeua.
Huru 8':m he'st sade hon

kommer jng tiuda aldi'ig att L-cgagra
dcssa dyrbarheter. De ha likval en

tid varit i 1 oTviirncs bander och jag
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ryser fDr det bind som klibbar vid dem.

Utomdess var det nSgoting hemsktoch

olycksl&dande i master R( ties liela

upptradande och voic ban ej mtinslret

for en hederlig och .VfiltekafTtflrrt man
ekulle man veikligen kunna lio att han

kande till nagon farlig hemlighet.

Nog af, p& mig komma de dyibara

nipperna aldrig!

Markisinnan pasted att det var att

drifva sarnvetsgrannheten for langt, men
dii froken de Scuderi frqgade henne pa
samvelet hur hon skulle handla sva-

rade hon:

Jag skulle forr kasta hela hem-

ligheten i Seiaen a'n nagonsin bara den!

Hela upptradet med master Rene

skildrade froken de Scuderi sedan i

nagra lustiga verser dcm hon den f6l-

jande aftonen vipplaste Tor kungen och

markisinnan. Hon framstallde deri med
sa lifliga fargcr den sjuttiotreariga guld-
smedsbruden af urgammal adel och hen-

ries tillbedjare att monarkeri skrattade

och hog! pistod att Boileau Despreux
funnit sin maslare, hvaraf foljden blef,

att froken de Scuderis poem genast an-

sags for det 'qvickaste soni riagonsin
blif'vit skrifvit.

Flera manader forgingo da en dag
slumpen ville att froken de Scuderi for

ofver pont neuf i hertiginnan de Morif

pensiers glasvagn. Dessa slags akdon
voro da so, nymodiga att folket alltid

nj'fiket tra'ngdes omkring dem. Sd sked-

de afven nu, sa att hastarne maste g&
steg for steg. Pliitsligen horde froken

de Scuderi skymford och svordomar
och varseblef en ung dodsblek man
som medelst knj'tnafveslag och skuffar

forsokle att bana sig va'g genom folk-

massan, till^s
han andtligcn uppnatt

hennes vagn. hvars dorr han hastigt

oppnade, Da detta var gjordi kastade

han ett href i froken de Scuderis kna
och forsvann pa samma salt som han
kommit.

I samma ogonblick som den frem-

mande unge mannen visat sig vid vagns-
dorrn hade Martiniere, som iifven be-

fann pig i akdonet, utsfottj ett hogt
skri och afdanad fallit tillbaka mot
kuddama. Froken de Scuderi ha'llde

hela innelmllet i ein luklvattenflaska

ofver den afdanade, som fors^ efteren

stnnds forlopp &ter slog upp c'iganer*
Hon omfattade kiampakligt matmodren
och slam made matt:

I himlens namn hvad ville den
fruklansvaida menniskan? . . . Det var

ju samme en som om natlen bar till

er dtt hemlighetsfulla skrinet!

Fitikcn de Scuderi lugnade tjena-
rinnan. bevisande henne att intef ondt
foretallit och att hufvudeaken var att

se hvad som stod i brefvet. Hon brot

det och laste:

En stor olycka som ni kan afvanda
"hotar att storta mig i forderfvet. Jag
"besvar er, soni sonen sin mor, att un-

der nagon forevandning, hvilken som
"heist, bara halssmycket och armbanden
jttillbaka till master Kene. Ert hela va'l,

"ja ert lif, beror derpa. Har detta icke

nskett till i tifvermorgon inlranger jag
"i er boning och dodar mig midt for

"era ogon.
Det sakra ar sade froken de

Scuderi efter slutad lasning alt om
den hemlighefsfulle unge mannen ock-
sa verkligen lillhor det afskyvarda rof-

varbandet sii vill han atmiastone mig
intet ondt. Orn han fatt trafiti inig om
natten da han sokte mig hade kanske

mangen mork sak hvarom jag nu knap-
past eger en aning blifvit mig klar!

Huru som heist, vill jag aterlemna

smyckena, hvilka forekomma mig som
en ^olyckans talisman!

, ^rtedan den foljande dagen tankte fro-

ken de Scuderi begifva sig till guld-
srneden. Men det var som om hela
Paris just den mnrgonen sammansvurit

sig for att bestorma henne med verser

anekdoter och fSrelasningar. Knappt
hade La Chapelle upplast for henne

nagra scener tir ett sorgespel. hvarmed
han trodde sig licit och Lillet kunna
fordunkla Racine, (iirrn'n denne sjelf
intradde och genast slog honom till

marken, med nagra nya pafetiska ver-

ser. Pa delta vis gidc det hela for-

rniddagen. Efter Racine kom Bfiileau

och annu nagra andra af den tidtns

storsta ufmarktheter.

Pa middagen niaste hon till herligin-
nan Monlansier och sa bltf b.soket
hos master Rene uppskjutet till den
andra da^en.



Men hela aftonen kande froken de

Scuderi sig phigad af en oforklarlig
oro. Den bleke unge mannen som
bon sett vid vagnsdorrn stod oupphor-
ligt fratnfOr henne och det forekom
henne som om hon forut sett bans

drag. Om natten pldgades hon af

hemska drommar, alia anklagade henne
for att ej ha uppfyllt den sa entraget
framslallda bonen.

Ocksa hade morgOnen knapptinbru-
tit fiirran hon for med skrinet till guld-
meden.

Men pa gatan Kicaise der Cardillac

bodde var en forskraeklig uppstandel-
se. Hela gatan var uppfylld med folk,

som vildt stormade emot Cardillacs

port, for alt komma in. Gensdarmer-
ne kunde endast med moda tillbaka-

hSIla den sfojando ma'ngden, och ofver-

allt hordes ropen: "Ned med mordaren!

Andtligen visade sig Desgrais i spet-

sen for ett kompani soldater som med
vald skuffade folkmassan at sidan. Der-

efter oppnades goldsmedens port och

derur fordes en i tunga kedjor slagcn

ung man, som under pobelns forban-

nelser slapades framat galan.

I samma ogonblick soni froken de

Scuderi till halften tillintetgjord af an-

gest och hemska aningar varseblef allt

delta trangde ett gallt angestrop till

hennes oron.

Kor langre frarn! ropade hon

haftigt till kusken som med en skicklig
ech rask va'ndning genomskar den Ijoc-

ka trangseln utanfor Cardillacs bus.

Har varst-blef froken de Scuderi Des-

grais och vid hans fotter en ung, be-

undransvardt skon flioka, med upplost
hSr och kliiderna i oordning, som med

hjertskarande rost utropade:
Han Sr oskyldig! ... Han ar

oskyldig!

Forgafves forsokte Desgrais och hans

handtlangare att fa henne upp fran

marken. Slutligen fat(ade enstorgrof
karl tag uti henne, ocli slet henne sa

vdldsamt ifrSn Desgrais alt hon nedfoll

eom dod pit stengatan.
Nu kunde froken de Scuderi ej be-

herrska sig la'ngre.

I Jesu namn hvad alar hfir pa?
frSgade hon och steg rackt ur vagnen.

Alia drogo sig med aktning Stsidan
f6r den vordnadsvarda gamla damen
8om tillsammans med nagra medlidsam-
ma qvinnor, narmade sig den olyckliga
flickan och satte henne pa trappan ulan-

fo> huset, haftigt gnidande hennes pan-
na med luktvatten. Derefter narmade
hon sig Desgrais och upprepade sin

friiga :
,

Ha'r bar nfigonting forskra'ckligt

tilldragit ig svarade Desgrais
Ren6 Cardillac har blifvit mordad! Hans

gesa'll Olivier Brusson a'r hans morda-
re!... Han blef nyss ford harifran.

Och hvem ar flickan?

froken de Scuderi.

Det Sr Madelon, Cardillacs dotter.

Den fangslade skurken'var hennes a'l-

skare ... Nu grSter hon och skriker

att hennes Olivier ar oskyldig!. . .Till

slut har hon bast reda pa saken, sa

kanske ar det klokast att ocksa fora

henne till Conciergeriet.

Desgrais kasfade vid dessa ord en

sa listig och olycksbadande blick p4
den unga flickan att froken de Scuderi

bSfvade. Rord anda till tarar betrak-

tade hon den stackers olyckliga varel-

sen som a'ndtligen borjade att andas

och hon ryste for Desgrais och bans

medhjelpare.
I samma Ogonblick hordes Ijud af

steg; det var kariarne som nedburo

Cardillacs lik.

Raskt fattande sitt beslut utropade
da froken de Scuderi:

Jag tager fiickan hem till mig,
ni Desgrais m& sorja for det ofriga!

Ett doft bifallssorl besvarade dessa

ord. Qvinnorna uppJyf'te flickan och

satte henne i vagnen och under ma'ng-
dens hogljudda valsignelsor, for froken

de Scuderi med sin kanske frSn scha-

votten raddade skyddling derifrSn.

Seron, Paris namnkunnigaste la'kare

lyckades slutligen att f5, lif i den afda-

nade flickan. Froken de Scuderi full-

la'ndade eedan hvad doktorn borjat ge-
nom att lafa nagra af hoppets lifgif-

vande strdlar lysa i den sfackars flickans

sja'l. tills a'ndfligen en (areflod IfiKade

hennes beklamda brost.

Hon formfidde nu a'fven, ehuru oupp-

horligt afbruten af snyfln'ngar ooh til-

rar ett btrsUla hvad som
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Ungefar klockan tof pS natten hade

hon blifvit va'ckt af en eakta bultning

p& sin dorr och straxt derefter hort

Olivier i bonfallande rost besvarja hen-

ne att skynda in till fadren, emedan

ban lg for doden. Hon hade forskrackt

rueat upp och oppnat dorrn. Olivier

stod utanfor der blek, vanslalld ba-

dade i svett och hallande ett ljus i

handen. Han hade med vacklandesteg

foljt henne till verksladen. Der Idg
fadren med slocknad blick och ross-

lande brost. Forst da hon kaslat sig

6fver honom, hade hon varseblifvit att

hans skjorta var blodig. Olivier hade

derpS sakta skjutit undan henne och

forsokt alt forbinda e(t stort ear pa
hans brost. Emellertid hade fadren

nagot aterhemtat sig, rosslandet upp-
liorde och med sjalfull blick betrak-

tande henne och Olivier hade han laggt
deras hander i hvarandras och hardt

tryckt dem. Hon och Olivier folio da

genast pa knS vid gubbens lager. Han
hade vid denna syn hafligt salt upp
.sig i sangen, men straxt ater fallit till-

baka ulstotande en djnp suck. Nu ha-

de bada begynt att grata och jemra
sig. Olivier hade beiattat att masta-

ren, bvilken varit ule i ett a'rcnde, blif-

vit mb'rdad pa gatan i hans narvaro,

ty han hade varit med honom, och alt

han burit hem honom, icke anande hur

farligt saret var. Sa fort morgonen
inbrutit hade husfolket, hvilket nf skri-

kejn och snyftningarne forstatt alt ua"-

got ovanligt statt pa, riuat upp och

funnit henne hogt gralande framlorfa-

drens lik. En stund derefter hade

pensdarmerne anlandt och arresterat

Olivier som mordaren.

Madelon ulbredde sig derefter vidt

och bredt o'fver sin alskade Oliviers

dygd, fromhet och trohot. Han hade

a'rat mSstartn com om han varit hans

far och denne hade tyckt hjerlligt om
honom, basla beviset derpa var att han,

fdrr ha ansett det for ett bland verji af

den onde, a'n kunnat tro Olivier i slSnd

till ett dylikt oerhordt brott.

Pa det hcigsta rtird af Madelons sorg
och mycket bojd for att anse den slac-

kars Olivier oskyldig, underrStlade fro-

ken de Scuderi sig nogare om forhal-

landena och" fann alt allt pa det stran-

gaste ofverensstamde med Madelons
berjiltelse. Bade husfolk och grannar
beromde pa det hogsfa Olivier, omta-
lande honom som ett monster af flit

och heder. ingen visste det ringaste
ondt om honom och a'nda hojde alia

pa axlarne da talet foil pa den ohygg-
Jiga mordgerningen och menade att der-

under lg nagouting obegripligt.

Da Olivier blef stalld infiir la cham-
bre ardente nekade han enligt hvad
froken de Scuderi erfor, med den stor-

sta standaktighet och den renaste fri-

modighet att han begatt den mis?ger-

ning, hvarfor han var anklagad. Han

pastod att hans ma'slare i hans narva-

ro blifvit anfallen p& galan och ned-

slolt, att han burit hem honom och
att han en stund derefter aflidit.

Allt detta ofverensstamde ocksa med
Madelons berattelse.

Froken de Scuderi 1st oupphorligt
Madelon uppepa de mirista detaljer
vid den fiuktaosvarda ha'ndelsen. Hon

gjorde sig noga nnderratlad om nSgon-
sin en strid lorefallit mellan nria'staren

och den unge arbeiarcn och om Olivier

kanske hade ett halligt lynne, ty ofta

kan hettan forleda fifven den godmo-
digaste menniskan lill handlingar for

hvilka man sedan ej kan sla till svars.

Men den lilla Madelon talade sa en-
thusiastiskt om den lugna husliga lycka
hvaii de lefvat och hur lijerlligt alia

tre hallit af hvarandia alt froken de
Scuderi snart icke hj'sie den ringaste
misstanka mot den olycklige Olivier.

Hon fann alls intet rimligt skal som
kunnat forma hcnom till en handling,

ojtkfadt Oliviers fattigdom valt honom* hvilken i alia hanstenden mast forstO-

ra hela hanS lifs lycka. Fiillt ofver-

tygad om Oliviers oskuld fattade der-

fore froken de Seuderi det fasta beslu-

tet att radda honom, kosta hvad det

ville.

Innan hon direkt vfinde sig till kun-

gen, fann hon det klukast att tala med

till sin mag, emedan lian satte hans

redliga karakter och stora skicklighct
i yrket cfver alia likedomar.

Allt detta beratlade Madelon med
upprord rost och slutade dermed att

ftfren om Olivier i hennes Jiarvaro stott

en dolk i hennes fare brost, ekulle hon
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presidenten La Regnie. Hon ville gti-

ra dcnne uppmarksam pa alia de om-

standighefer som taiade for Oliviers

oskuld. Kanske skulle hmi \)& sa sa'tt

lyckas att i presidentens pjal vauka

en gynnsammure mening oni den an-

klagade, hvilkens inre ofverfygelse se-

dan skullo verka valgorande pa do

andra domarne.
La Regnie mottog froken de Scuderi

med den djupa aktning som' denna af

kungen sjelf sa hogt vardera.de gamla
dam kunde gora ansprak pa.
Han alhorde lugn! allt hvadhonsa-

de om den gfasliga gerningen och om
Oliviers forhallanden samt karakter*

EH fint. na'stan . ondskefullt leende

var emelleriid allt hvarmed ban bevi-

sade aft fr,: >ken de Seudevis bedyrande
oeh af ymniga farar alfoljda forma-

riingar, att en domare icke bor v'ara

den anklagades fiende,N ej alldeies glidit

forbi bans oron. Da don ganila da-

men andlligen tysfnade och bortlorkade

sina tarar sade hau :

Del ar hclt ocb ballet ofverens-

stammande med ert adla hjerta att rord,

af e'n ung foralsknd flickas tarar, tro

allt bvad iion sager, ja, jug fcrsiar

mycket val all ni ej en gang kaq^tW
hela vidden af en djlik gerning, men
annorlnnda a'r dot med domaien, hvjl-

ken fir van att afslilaliyckleriets mask.

Mig tillkommer dot alls ieke att fcir

nagon afslTtja gangen al' en kiiminal

process, ocb da jag gor min pligt, an-

gar verldens dom mig foga . . . Ma
alia som gjort mlgnt ondt gerna dan a

for la ehambre ardente, som ej
k aimer

nagot annat straff an eld neh blod ! Men
af e ,

min liinrf akla.de froken, villj'ig

ej anses for ett odjur af haidbet och

grymlut, tilliit derfoie*att jag i fa ord

ofvertj'gar er om den unge ,at lagens
hamd bemfallne brottslingens skuld.

Ert skarpa forstand skall d& bringa
till tystnad en f-odmodighet snrn vis-,

serligen gor ert hjerta myeken ara, mei^

pa intet vis skulle anstti rnig! . .. ,H'or

nu pa
- Om morgonen blef Rene Car-

dillac funnen ihjelstueken af ett dolk-

stygn. Ingen var line Itonom mer an

bans gesall Olivier Brusson och linns

dotter. I OliViers rum biltas derefkr

en blodig dolk,
' som nnga passar i

6aref. Cardillac har, enligt Oliviers

ulsago, blifvit mordad infcir bans egna
ogon p& gatan. Pa fragan om man
velat plundra bonom, svarar ban rdet
vet jag ieke. --

Ja, men da du var
med mastaren borde du va'l ba kunnat
ra'dda bonom fran morojaren, fastballa

honom ocb ropa pa, bjelpV- Miista-

ren gifk ungefar fern ton steg fore mig;
jag tiiljde efter honom! -- Men bvar-
f'ore i Guds namn gick du pa sa langt
af'sfand? Mastafen ville det? -

Men hvad bade d& master Cardillac
att gora ute sa sent? De,t kan jag
icke saga. Ja, men eljest kom ban

ju aldrig sednare hem an klockan 9?
Vid- denna fraga blef Olivier bcstort,

suckade, gat bedyrde vid allt bvad

heligt var att Cardillac verkligen den
naltin varit nte oeb blifvit mOrdad pa
gatan! Hor nu vidare minfrijken: Det
a'r fullkomligt bevisadt att Cardillac

den ofvannamnde nalten icke lemnat
sitt hem, saledts a'r Oliviers paslaende
att de vaiit ute tillsammans. i^'dligten
fra'C'k l<"ign- Porlen ar forsedd nied ett

tungt las .som vid upp- och igenlasan-
det gifver ifran sig ett obehagligt knar-

rande ljud, dtr'ill gnisslar Sfven porten
1ill den grad p:i sina . gSngjern, att man
bor rinda upp i ofversta vaningen nar

den oppnas. I "bottenvaningen. sSledes

alldeies utmed pnrfen, bnr den gamle
master Claude Patru, oaktadt sina altio

ar en gauska kry ocb rask guhbe, till-

lika med sin aldriga tippa?serskai Des-

sa begge person'er horde nar Caidillac

cfter vanliglu ten kom hem kloekan nio

oeh med mycket buller slangde porten.

Derefler gick han upp for trappan och
efter att med big lost ha fonattatsin

bon i verksladen in trad de han i sin

sangkammare. Master Claude lidcr

sr-m de fiesta gamla personer af somn-

loshet, a'fven den natten fick han ingen
b!und i sina Ogon. Sader omkring half

tio ia'nd"er uppasser.
akau attr Ijus rch

borjade att las;i hogt i en gamma! kro-

nika, medan gubhen an satt i sin la'nd-

stol an gick af cch an pa golfvet tor

att blifva snrnnig. Allt var tyst nch

stilla till n.idnatt. Da horde bepge
tunga steg ofver sig ocli derefter elt

dnft fall, sfin om nSgon tung biirda'

blilvit kastad (ill marken atfoljd afett
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doft stankande. Ofver hegge degamla
kom en outredd tingest uch fititaran.

Det var s< in < m de anat att nagot

grasligt fdrefallit. Sd fort morg< nen

inbrutit erforo de afven hvad sorn till-

dragit sig.

Men afbrot ft6Sen de Scuderi

kan ni du lanka er elt enda ft r-

nuftigt skal hvarfor han kunnat begd
denna morksens.gerning?

Han! svaiade La Regnie
Cardillac var icke fattig . . . hau egde
dyrbara stenar . . .

Men allt delta skulle ju bans dot-

ter en gang fa och so in ni vet var

Olivier af Jadien bestarnd till heu-

nes man!

Kanske fanns det annu nagra on-

dra som gjorde ansprak pa aifvet, Iivein

vet oni ieke Olivier uUort incrdet for

nagon annans lakning.
For nagon annans rakning upp-

repade froken de Scuderi med mycktn
furvtining.

-
Ja, ja, min froken, Olivier ikulle

redan - lanet fi'r dettu ha utgjutit sitt

bind pa Greve ioiget, cm icke bans
brolt stcde i elt visst eammanhang ned
de luniligbetsrnlla inissgeiniiignnie sfm
sa lange "ppfjllt hela Paris mcd f'asa.

OHvier lillhor ganska sakert det ned-

ri.i a ruf'vaibundef. Gtnom honom skall

saU'dcs allt blifva u)p(nckt. Cardil-

lacs f-ar iir alldelts lika n;ed dcms<m
de nat'llga i'fF;en erliallit. Det ma'rk-

liias*e i allt delta a'r doc-k^ att sedan
Ol'vkrs biiktande alia moid upphurt.
Gaforna tiro cm ralten lika sa'kia srm
om dagen. Jag (inner al't delta vara
bivls ing! Hvem vet kanske ar Oli-

vier anf'Oiaren lor det afskyvai da ban-
del! ... Anriu vill ban ij lukanna. men
det gifs medcl att tvingabnnorn dtrlill!

Oeb Madt-Ion ufropade froken
de SeufJeri Madelon, dtn rena. oskyl-
diga dufvan!

Hub! infol! La Regue med ett-

gif'igt let ride bvcm giir oss'i bor-

gen for att i{-ke lion ar tmd i kom-
p!ot!cn. Hvad bryr bon ^ig : m fadiens.
mord. endast ii'skann giilla benires

tfirarl

S'ore Gudf- hnr < ger ni hjei-fa
att yttia iiagt-t dyiikl?

TSnk pd markisirman de Brin-

villers!... Ja, ju, <!et kmide allt en
vacktr dug ba'nda, att jag niaste ryeka
ifran er er Skyddling for att satta in

henne pa Conciergeiiel !

Fioken de Scuderi ryste vid dessa

griisliga misstankur. Det fb'refoll hen-
ne sorn cm det infor denne stiange
man ii-ke gals nagon trol.et, nwgon dygd,
lian synles speja anda in i sja'ens dju-

paste sebakles efier mord o< h blod.

Hon reste sig.

Var men-ski ig! var allt hvad hon
kunde fa ofver sina darraiide lappar.
Men just som hon skulle stiga utfor

frappari, till hvilktn president* n artigt

foljt henne, for en sallsam lanke ge-
nom hennes bufvud.

Skulle jag kunna fa se den olyck-

lige Olivier Bnisson? fragade hon baf-

tigt vandande sig.

Presidenlen betraktade henne med
betaiiklig min, derelter log han pa sitt

vanliga vedersJy^gliga salt.

Troligtvis
-- sade ban vill ni,

mtra ftirlilaiide er pa dtn ime rosten

an' alia ytlre be vis, sjelf (^fvertyga er

om Oliviers sknld eller oskuld! Men
om ni icke skyr broftets dystra lill-

flyklsort, om ui icke tvtkar att se la-

sten A alia dess olika grader sa skall

Conciergeriels / por'ar gerna om tva

timmars Jorlopp sia oppna for er!...

Man skall visa er den man for hvars
ivde ni synes hysa ett'sa stort dqlta-

gande.
Anland- till Conciergenet infordes frO-

k( n de S< uderi i ett Ptort ljust rum.
Ieke langt dejefttr hrrde lion rasslet

af kedjor.
Det v<;r Olivier Bru?son som infor-

dc s. M< n fioken de Seudiri bade

kimppt kastat en blick pa honom forr-

an Ix'n pjink af(!anad till marken. Dd
hon aterkotn till pans var O'ivier f6r-

svannen. H; n 1 egarde med ba'fiighet
It blifva fi'ird tiil sin vagn, hon visste

hnr fort hon skulle kon ma fian delta

lasteiis bem.
Hon bade i fangen igenka'nt samme

unge man som kastat brt'fvet i bennes

kna pa Pont ntaf o< h som en lid der

fi'init burit till henne det olyck.^aliga

juvelskrinet.
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Nu var jn hvarje tvifrel ha'fdt, la

Regnies gnisliga mistlanka bekraf'tad.

Olivier Brupson h6rde till det forskrai-k-

liga rofvarbandet, sakert hade ban fif-

ven inordat Cardillac!
Forts.

Aneltdotcr.

Manga qvinnors hjertan liknarebu?-
ar utan ortngrafi, upp och nervanda
o. B. v., mau bemodar sig la'nge med
att soka gissa dem, och sedan man
slutligen liar hittat pa dem, upptacker
man vanifgen, att dess durama inne-

hall icke lonat modan.

IVagot aft liegruiiila
for foraldrarne bland vara lasare!

Utgifvaren har med ledsnad hort klagomal 6f-

ver, att Boccaccios ryktbara novell "Uuisrardo
och Ghismondai liar upptagits uti denne at/ia-

tniljen egnade tidskrirt emedan de ntl namde
novell vidrorda konsforhallanden arises fogapas-
Bande for tidskriltens yngre och isynrierhet desa

qvinliyrt lasarekrets.

Utg. vagar dock i enlighet med manga afde

yppersta tankare och med stod pi Romarnes
isigt: nffaturalia non $unt turpia* vara af

alldeles motsatt tank?.

Utg.. sjelf fader, anger foraldrarries nit att

dolja och fortiga lor sina mognande och mogna
barn allt hvad.konens naturforhallanderi vid-

kommer, for det forderfl'gaste i var moderna

uppfostran, for kalian af och upphof till alia

hemliga synder och laster hvilka. ett tirande

forgift, sprida sig med epidemisk hastighet
bland ungdomen af bada konen.

Och fastan var egen ungdom, var egsn erfa-

renhet bekraftar det och fastan redan detsunda
menniskoforstandet sager oss att barnens vetgi-

righet mdste soka upplysning om det fysiska
lifvets upprinning odh de d^rmed i n'armaste

sammanhang staende konsforhallanden, satvin-

gas barnen likval af foraldrarnes falska bhgsel
att soka derine upplysning i tntyg nr de orena-
tte och smutsigasts kallor forgiftade kallor

som vacka sinnligheten och reta till onda lustar.

Man forsummar att ingifva barnen vordnad for

grundvalen af menniskoslagtets tillvaro och later

ungdomen heldre insupa de lagaste, raaste m
terialistiska asigter om det som borde vara

fr'gt, men icke hemligt. Hvem af Eder. fo

drar, kan forneka detu olyckliga forhallande? och
om J masten medgifva det, hvarfor skolen J icke

bota det onda i det J sjelfva underviscn Edra
barn uti allt hvad ineimisk'ms naturforhall'diiden

ror? J viljen gerna vara Edra barns vanner och
iakeii att de icke skola hafva nagon hcmlighet
for eder och dock finnes det g?nom Kdert for-

villande en heml'ghet com trader storande emel-
lan Kdra barn och Kdert hjerta! J viljen upp-
fostra Edra dottrar i tukt Och aibarhet; men
giiller icke afven om Edra dottrar hvad W.
Uratin sager "Till respektfve damer:

Tystl nigon kommer! boken slan igori!

Forneken Wilhelm Braun, den syndaren,
Som pratar om hvad sjelfva bast J veten

Och som ej har respekt for hemligheten.
Likval arise manga foraldrar en undrrvisning

sadan vi papekat for vadlig eller ega dp icke till-

rackligt mod dertill; de hangifva sig at den illn-

soriska forhoppningen att det anda skall lyckai
dem att afstanga sina barn hermetiskt mot den
omnamda epidemien; men de glomma pi sammt
gang att afven Bibeln som de lagga i sina barn*

hander vidror menuiskans naturforhallanden pi
hvarjn sida.

For dem som inse sanningen oeh vigten af

det liar sagda skola de*sa blad meddela en fy-

eiologisk framstallriing af meriniskans natnrlif,

lutbar och Idsvdrd likaval for furaldrarne som
for ungdomen.

Det kan deremot irke sla felt att manga nt-

dSmma en sadan lasriing som on>oralisk och

tkadiig.* Hnr foga forma farnuftskal mot/o'r-
domar ! At sadana prennmeranter samt at alia

torn ogilla var tidskrifts inneUall och tendens,

erbjnda vi oss att aterbara prenumtrationsbe-

loppet, da de till oss iterstalla de erhallna num-
ror och premier inoru d. 15 September d. i.

Prisnppgifter.

Charad N:o 31..

Mitt fiirsta vara kan af manga tnsen slag;

E.i alltid karlekens }>lar raknas bland debasta,

YI niinnas alia val ifran var ungdomsd'g
Mitt fiirstas glada lek i samqvam, ja, de fiesta,

Val den i sensta ar mitt andra riktigt kari!

Val den mitt tredje liar i grafvens skatt, den

djnpa!
Men den mitt hela gjort till lefnadsyrke, han

Sin nasta storta vill i armod, hufvudstupa.

Gata KIT 31-

Min kropp af arr och sar ir full,

Som likval aldrig kannas svid*,

An gjord af silfver. an af g'lld,

Jag skapad ar blott for att lida.

Ej,mera ridderlig en man
Emot sin dam man nansin fann

An jag. ty da i slott som hydda

Jag stadse damerna ses skydda,

Prit :

Eu vacker gravyr.

Losningar emottages till d. 15 Sept. d. 4.

Prislottningen eger rum d. 25 Sept. kl 12.

STOCKHOLM, TBYCKT HOS J. * A. EIIS, ISfi*.
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Froken de Sender!.

Historisk beriUtelse frail Ludig XlV:s
tiduhvarf.

af

< E. T. A. Hoffman.

Forts, fr. foreg. nniamer.

Och Madelon?. ..

S;i -bittert hade fioken de Scuderi al-

drig forr blifvit gackad af silt goda
hjerta. Det fanns saledes ingen san-

tiing mera i verlden !

Froken de Scuderi forfiill i djupa
tankar och som det vanligtvis gar da

man pa ett grymt salt blifvit tra'ffid

af en ovanfad sorg, borjade lion nu
alt se Madelons uppforande i en belt

annan dager. Saker soin hon forut

tagit for bevis pa den renaste oskuld

och renhet forefullo heune i detta ogon-
blick sora elakhet*och hjckleri. Kan-
ake harledde sig hennes larar icke af

Sngest foe den iilskade, icke af sorg
ofver fadrens olyckliga slut, utan af

fruktan alt sjelf la do for bodelns hand.

Nt'j, hon ville genast aflagsna dt-n onn
som hon hallit pa a(t na'ra vid sin egen
barm.
Med detfa beslut steg froken de Scu-

deri ur sin vagn. Sa fort hon kom in

i sina rum stortade Madelon emot hen-

ne. Aldrig hade den unga flickans

ogon mera liknat en engels och hennes
rost kliugat ljufvare.

Mt-n froken de Scuderi stotle henne

ha'fligt ifran sig och gorande sin rost

s& bitter "och stra'ng som mojligt, sa-

de hon:
G och bed f6r den oljcksalfge

mijrdaren soin snart fdr lida sfraft'et

for sin missgeroing, bed d'fven den he-

liga jnngfrun bevara dig sjelf, ty ocksd

dig tiaiiar blodskulden.

liimmelske Gud! nu ar alltforbi!

Med detta genomtra'ngande utrop

sjonk Madelon vanrnaktig till golfvet.
Fr6ken de Seuderi befalite Martinidre

att egna henne den nodviindiga orn-

vardnaden och gick sjelf in i ettafde
andra rummen.

Alldeles tillintetgjord af alia dessa

handelser onskade froken de Scuderi

att hon ej la'ngre Behofde Jefva i den-

na, svekfulla verld. Hon anklagade
odet som skankt henne sd manga Sr,

under hvilka.Jion allt fastare och fa-

stare trott pa dygd och renhet. for att

nu plotsligen i sin hoga alderdom se

alia sina sktina drommar ramla.

Hon horde hur Martiniei'e bortbar

Madelon och hur den unga flickan sakta

klagade:
Ack! aaledes afven h'on tviflar!

... Jag olyckliga! ... Arme, arme
Olivier !

Madelons ord trangde froken de Scu-

deri till hjer.lat, ater vaknade aningen
oni nagon stoc. -och vigfig hemlighet
hos henne och sliten mellan de rnest

stridiga kanslor utropade hon haftigt:

Hvilken afgiundsande harvalin-

vecklat mig i denna fasliga hisforia!

den kommer sakert att kosta mig lifvet!

I detta ogonblick intradde Baptisfe
blek och dnrrande med underrattelsen

att Desgrais var derute.

Sedan dt-n La Voisinska prnpessen
var Desgrais uppfradande i etthudall-

tid det sakra forspelet fill nagwi gra's-

lig anklagelse. Derifran kom Baptistes

Sngest, men froken de Scuderi sade -

med ett mildt leende:

Lugna di?, sfackars Baptisfe. om
a'fven namnet Scuderi star pa La Voi-
sins lista sd hvad mera!

I himlens namn, hur kan ni utlala

6& forskrackliga ord I,
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For in herr Deagraw sad#>

froken lugnt.

Baptiste aflSgsnade sig vridande h&n-

derns*

Jag ar hitskickad fran presidenten
I*a Regnie sade Desgrais da han
blifvit inford till froken de Scuderi

med en bon, hvars uppfyllande han

ej skulle vaga hoppas pa, om han ej

kande ert mod och er hoga dygd och

det tillika vore det sista medlet att fa

den blodskuld i dagen for hvilken ni

redan intresserat er och som for nar-

Tarande dag och natt sysselsatter la

chambre ardente. Olivier Brusson ar

nemligen sedan han sett er, som van-

sinnig. Han svar pa nytt vid Gud och

alia helgon att han ej mordat .Cardil-

lac, men pastar dock att han eljest

v&l fortjenat doden. Detta syftar na-

turligtvis pa nagra andra brott, dem
han har pa sitt samvete. Men alia

vara forsok aro fruktlosa for att forma

honom till en fullstandig bekannelse.

Ej en gang hotelserna att begagnator-
tyren tjena till nagonling. Han besvar

oss endast att forskaffa sig ett saintal

med er, min froken, er vill han an-

foFtro allt. Nedlat er derfore att hora

Brnssons bekannelse!

Hutu! utropade froken de Scu-

deri forolaropad skall jag tjena scha-

votten till organ, skall jag missbruka
den olycklige rnannens fortroende och

ofverlemna honom at bodeln! Nej, Des-

grais, afven om Brusson vore den slor-

ste usling skulle det vara mig omojligt
att svika honom pa detfa lomska salt.

... Nej, jag vill ingenting vetaaf hans

hemligheter, ty hade jag en gang er-

farit dem, voro de som en helig bigt
forvarade i mitt hjerta!

Kanske andrar ni asigt efter att

ha hort Brusson min froken sva-

rade Desgrai^ med ett fint leende

INi har sjelf bedt presidenten att vara

mensklig, han bevisar er nu att han

vill vara det, genom att gifva effer for

Brussons darakliga onskan och forsoka

det sista medlet for att ra'dda hnnom
undan tortyren, for hvilken han dock

synes fullkomligt mogen.
Froken de Scuderi spraltforskrackt (ill,

Dock invande Desgrais 4 be-

hSfver ni ej besvara er med att begif-

ra er till Coaciergeriet, ett stftlle som
nddvstndigt maste uppfylla er med af-

sky och fasa. Nej, presidenten har

gitvit order att man i nattens stillhet,
da det ej kan vacka nagot uppseende,
skall hitfora Olivier Brusson! Hao
skall derunder strangt beVakas, men ej

bes.pejas. sa alt han nlan tvang m&
kunna saga er allt. Att ni ingeuting
har att frukta af honom, svar jag vid

mitt lif, ty han talar med den storsta

vordnad och varma om er. Han p&-
star att endast det olycksaliga odet,
att han ej forut fait tala med er, stor-

tat honom i hans nuvarande olycka.
Utomdess behofver ni ju icke forrada

mera af Brussons hemlighet an ni sjelf

(inner for godt!
Froken de Scuderi forsjonk i djupa

tankar. Det forefoll henne som maste
'

hon lyda en hogre makt, hvilken ut-

sett henne att uppdaga en farlig hem-

lighet och att hon mimera omojligt
kunde losgora sig iir de nat i hvilka

hon ofrivilligt blifvit insnrirjd. Hon
fattade derfore snart sitt beslut och
sade med fast rost: Gud skall sS-

kert fiirlana mig mod och krafU . . .

Ni ma fora hit Brusson! .. . Jag vill

tala med honom!

Liksom den natten da Brusson burit

dit det hemlighetsfulla skrinet bultade

det afven pa froken de Scuderis port.

Baptist., hvilken var undervattad om
det nattliga besoket oppnade. En rys-

ning ofverfor froken de Scuderi n&r

hon horde vakterna sakfa uppslalla sig

ofverallt. i forstugor ooh trappor.

Andtligen gick dorrn till henneska-
binett sakta upp Desgrais intradde.

Bakom honorn syntes Brusson utan

kedjor och kladd i en snygg dragt.
- Se har, min froken sade Des-

grais odmjnkt bugande sig ar Brus-
son som ni gorlhefsfullt lofvat mottaga!

Dermed lemnade han rummet.

Brusson sjonk till froken de Scude-
ris fetter och hojde gralande sina pa
ett bedjande satt sammanknappla han-

der emot henne.

Den gam la damen slirrade blek och

ur stand att ylira ett enda ord pa den

kna'bi'ijde ynglingen. Eliuru fangelset
och sorgerna svart angripit honom. st.ra-

lade dock den renaste oskuld pa hans
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bleka drag Jn Ifingre hon betrak-

tade honoin dess bekantare fort-foil

henne hans ansigte och belt och liSllet'

glommande att hon hade Cardillacs

mf>rdareN framfor sig, sade hon i sin

Tanlfga vfinliga ton:

NS, Brusson, hvad ar d"et ni har

att sa'ga mig?
Denrie fiirblef liggande pa kn& och

svarade djnpt suckande:

Ack! inin adla, tnin innerligt vor-

dade frbken, har da hvarje minne af

mig forsvunnit?

Fruken de Scuderi som annu upp-
marksammare befraktade honom, sva-

rade att hon visserligen faun honom
ha en svag likhet med en af henne
Slskad person, och att det var denna
likhet som hon hade att \acka for att

hon besegrade sin afsky for mordaren
och lugnt afhorde lionom, men detta

var ocksa allt.

Djupt sarad af dessa ord sfeg Brus-

son hafligt upp och tog nied dystra
blickar nSgra steg tillbaka. Derefter

sade han med dof rost:

Har ni da helt och hallet glomt
Anna Guiot, det ar hennes son, Olivier,

den lilla gossen som ni sa ofta gtin-

gat pa era kna'n, som star framfor er.

Himmelske Gud ar det mojligtS

utropade froken de Scuderi och dolde

forfarad hufvudet i sina bander.

Froken de Scuderi hade val skftl att

p& detta vis forfasa eig. Anna Guiot,
dotter till en fattig borgare, hade anda
sedan sin barndom varit hos froken

de Scuderi, som med den storsla om-
sorg och 6mhet uppfostrat den lilla

flickan. Da hon var fullva'xt inslallde

sig en vacker och stadad ung kavl vid

namn Claude Brusson och friade till

henne och som . han var en ulmarkt

uimakare, hvilken kunde finna sin rik-

liga utkomst i Paris, och Anna dertill

6mt alskade honom, tvekade froken de

Scuderi icke aft gifva silt samtycke till

giftermalet. Det unga, salla paret bo-

atfe sig i Paris och det, som a"nnu me-
ra okade deras lycka, var en liten sons

fodelee, modrens trogna afbild.

Fro'ken de Scuderi afgudade nastan

den lille Olivier som hon ofta hela da-

garna tog ifran modren ffir att i ro f&

emeka och jollra ined. Detia hade till

fnljd att den lille gossen lika gerna
rar hos henne som hos modren.
Tre ar hade forflutit pa detta sStt

da kamraters afundsjuka dref det sa

langt att Brussons arbete dagligen min-
skades och han slutligen endast med
verklig moda kunde forsorja sig. Till

alia dessa obehag sallade sig iifvcn

hemlangtan, hvilket gjorde att den lilla

familjen oaktadt froken de Scuderis alia

invandningar och loften om understod,

flyttade till Gent, Brussons fadernestad.

Anna skref nagra ganger till sin fo-

stermor, derefter horde froken de Scu-
deri indenting rnera af sina skyddslin-

gar utan trodde att de i sin nya lycka
helt och hallet glo'mt sina fordna vanner.

Tjugolre ar hade emellertid forflutit

sedan Brusson lemnat Paris och flyttat
till Gent med huslru och barn.

O! det ar forfarligt utropade
froken de Scuderi sedan hon nagot
hemtat sig fran sin fOrsta ofverraskning

- Kan ni "vara Olivier, min trogna
Annas sonl

- Ja svarade Brusson sv&r-

ligen kunde ni ana att den framfor er

knafallande, for ett grasligt brott an-

klagade mannen var samma barn soni
ni fordom smekt som den ommaste morl
... Men om jag ocksa icke ar allde-

les utan skuld, kan jag vid min evjga
salighet bedyra att jag ingen del bar
i den olycklige Cardillacs dod!

Olivier rakade vid dessa ord i en

haftig darrning. Tigande visade fro-

ken de Scuderi pa en bredvid den un-

ge mannen staende litndstol, i hvilken
han malt nedsjonk.

Man gaf mig tillrackligt lang tid

att bereda mig ^pa mitt samtal med er,
sade han hvilket jag ansag som dea
fb'rsonade himlens sista nad, och anda
bafvar jag nu for att beriitta er mina
stora och grasliga olyckor!... Visa

mig den barmherligheten att afhora

mig lugnt, ehuru m_vcket af den hem-

lighet som jag nu vill i^pptacka foi er,

skall, uppfylla er med bestortning och
fasa! ... O! att min far al(i rig lemnat
Paris! . . . Sa langt jag kan minnas till-

baka erinrar jag mig ingerrting annat
Sn mina forfildrars tarar hvilka afven

narrade mig att grata, ehuru ja icke

forstod hvarfore de klagade- Seder-
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mera blef det mig dock klart att det

irar fatligdornen, det tryckande elaudet,
om framkallade deras bittra sorg. Min

far hade biifvit sviken i alia sina for-

Jioppningar. Nedtryckt af molgangar
och bekymmer dog han just i det ogon-
l)lick da ban lyckals att fa mig i ISra

hos en guldsmed. Min mor talade ofta

om er, hon ville skrifva till er, men

hvarje gang hon salte sig dertill, of-

verfolls hon af den, af elandet fram-

kallade modloshefen hvilken i forening
med falsk blygsel alltid afholl henne
ifran att utfora sin foresats. Fa ma-
nader efter min fars franfalle foljde
Sfven min mor honom i grafven.

Arma, arma Anna! utropade
froken de Scuderi ofvervaldigad af

srnaria.

Nej, lofvad och tackad 'vare Gud
att hon ar borta ufropade Olivier

vildt sa att hon ej behofver se den
Slskade sonens hufvud falla for bilan!

I detta ogonblick hordes tunga steg
ute i forstugan.

Det ar Desgrais som va'cker sina

handtlangare sade den unge fangen med
ett bittert leende Ju*t som om jug
skulle kunna fly ha'rifran ! . . . Men jag
vill nu beratta vidare!. .. Jag blef

mycket strangt hallen af min mastare

ehuru jag arbetade bast af alia arbe-

tarne, till och med snart ofvertraffade

mastaren sjelf. En dag intradde en

fremmande i var verksfad for att gora
na'gra uppkop. Han kom ha'ndclsevis

att kasta ogonen pa ett vackert hals-

band, hvarmed jag var sysselsatt, och
han hade ej la'nge betraktat detforran

han vanligt slog mig pa axeln och ut-

ropade! "Det der ar mycket val

gjordt, min unge van. Jag vet ingen
Som ofvertra'ffar er, mer an Kene Car-

dillac, men han ar ocksa den forste

guldsmed som flnns i hela verlden!

!Ni borcfe anmala er hos honom, ty en-

dast wi kan bjelpa honom i bans konst-

fnlla arlbeten och blott af honom kan
ni la'ra nagonting." Den fremman-
des ord hade intningt'i djupet af min

eja'l. Jag hade ingen ro mera i Gent.

Andtligen lyckades det mig att komma
ifran min maslare. Jag anlande till

Paris. Rene Cardillac moffog mig kallt

och buttert. Jag besvor honom att gif-

va mig nSgot att gdra, om det an var

atdrig 8^ obetydligt. 'Andtligen upp-
drog han St mig att forlardiga en liten

ring. Dd jag fatt den fardig och bar

den hem till honom betraktade han mig
en stund mycket bkarpt som om han

velat la'sa i djupet al min sja'l, derefter

eade han "Du ar en bra arbetare

du kan f& flytta hit, jag tager dig till

gesa'll! Jag belalar frikostigf, sa du kan
bli ncjd." Cardillac holt ord. Jag
hade redan flera veckor varit hos ho-

nom utan att se Madelon, som var pa
landet hos en slagting. Men andlligen
kom hon hem!... O! min Gud! bur

skall jag kunna heskrifva bur jag blef

till mods, nar jag skadade den engel
framfor mig! . . . Aldrig bar val mlgon
menniska alskat liogre an jag!.. . Och
nu!... Arma Madelon!

Smartan hindrade Brusson att fort-

fara. Han boll begge handerna for

ansigtet och snyflade hogt. Slutligen
med vald beherrskande sig fortfor han:

"Madelon betraktade mig med van-

liga blickar. Hon kom allt oflare och

oftare i verkstaden; med forijusning
bemarkte jag hennes tilltapandekarlek
och ehuru strangt fadren an bevakade

oss, ulbytte vi dock rner an en forstu-

len handtryckning som *tecken pa\ det

mellan vara hjertan slutna forbundet.

Jag hoppades, alt, d& jag egde endast

hennes tillgifvenbet. jag skullenogge-
nom arbetaaihhet och skicklighet afveu

erhalla fadrens samfycke.
' Men en dag

medan jag som bast byggde mina sko-

na luttsloU, intradde Cardillac och

slallde sig framfor mig med vredgade
ondskefulJa blickar. "Jag behofver

icke mera ditt arbete "skrek han

bort harifran, jag vill aldrig mera se

dig for mina ogon. Hvarfore jag icke

mera kan lala dig, behofver jag icke

saga, det vet du!... For dig, fattige
stacka-re hanger den Ijufva frukten myc-
ket for hogt!"

-- Jag ville tala men
med slark hand fatlade ban tag i mig
och kastade ut mig. ..Tillintetgjord af

sma'rfa lemnade jag huset. Jag fann

nndtligen tak ofver hufvudet hos en

beskedlig kamrat i fiirstaden S:t Marlin

som samtyckte att dela sin lilla vinds-

kammaie.med mig. Men jag hade in-

gen ro, intet lugn mera, Hela natter-
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na strofvade jag omkring Cardillacs bo-

ning i hopp att Madclon skulle bora

m/na suckar och klagovisor och atmin-

st one uppifran sitt funster saga inig

nagra va'nliga ord. Tusentals galna

planer korsade hvarandra i min hjerna.
till hvilkas utforande jag hoppadesatt
knnna ofverlala henne. Till Cardillacs

hus pa gatau Nieaise stoter som ni

kanske minus, en hog med nicher och

etenbilder forsedd stenmur. Bredvid
en af dessa bilder; stod jag en natt och

tittade upp at hnsets giu-dsfonsttr. hvil-

ka vette at muren. Da varseblef jag
belt oformodadt ljus i Cardillacs verk-

stad. Det var efter midnatt och Car-

dillac brukade alltid pa slaget klockan

9 ga till sang, jag blef saledes pa det

hogsfa forundrad och liksom fattad af

en oforklarlig aning, borjade milt hjerta
alt valdsamt sla. Ljuset forsvann emel-

lerlid straxt derpa och' jag-tryckte mig
djupt in i nischen, fast, besluten attsta

der till morgonen grydde, ty eliuru pa
gafari, var jag anda bar narmare den
alskade an hcmma hos mig. Plotsligen
for jag' forskrackt tillbaka. Det, var

som om bildeu i nischen der jag stod,
rort sig.

Sa var det oeksa: vid stjernoruas
matfa sken sag jag den vanda sig och
en mensklig gestait sakta krypa ut ur

den pa delta salt bildade qppningen.
Gest.aiten gick ^ed Jatja, steg utfor

g^tan! Jag fattade tag* slenbildcn, den
stod som vanligt latt invid muren. Drif-

v.en liksom af en iure makt smi'g jag
mig nu efter 'den b:irtilande personen.
Vid en gatulykta va'nde den sig om.
Det var Cardillac! Vid donna syn 6'f-

vevfoll mig en obeskriflig angestj en
hemsk rysning och manad af den inre

olyeksbadande rosten fort for jag att

forfolja den spoklike natlvandraren.

Slutligen forsvann Cardillac pS ena si-

dan af gafan. Men pa en la'tt af mig
valbekant hostning horde -jag alt ban
stod inne i en portgang. Hvad bety-
der det?... Hvad skall ban foretaga?
fragade jag mig sjelf och makade rnig
fa.it in till ett af husen. Jag hade ej
sfatt lange pa del la sla'lle fOrran en

ma,n med. klingande sporrar och grann
fja'derbuske narmode si Oardillacsgoin-
staile munlert gno^ande pa en visa.

Men just nm ban skulle trSda in i

porten, s!5rtade Cardillac aom en tiger
ofver honom; och kastade honom till

rnarkcn. Med ett skri af fasa rusade

jag fram. Cardillac lag p kna bred-

vid den falirie; ban var murdad. I

himlens namn master Cardillac hvad

,gor 'ni? ropade jag! Dod och af-

grund! rot Cardillac och sprang med
blixtens hastigliet fran det olycksaliga
stallet. Alldeles iitom mig, knappt
island att tanka, nannade jag mig den
fallue. Jag lutade mig ofver hnnom,
i hopp att ban annu mojligtvis kunde
raddas, men allt var forgafves; lifvef

hade for all (id fly It I I min dodsangest
markte jag knappt att jag var omrin-

gad af geusdarmer. nSa der ater

igen ett mord!'... utropade en afdem
Hvad gor' du bar unge man?/.. Hor
du ocks^. till rOfvarbandel! . . . Fort i

kurran med dig!^ sit skreko de om
hvarandra. Jag kunde knappt fiam-
stamma att jag icke begatt den gras-

liga gerningen, och att de skulle jata

mig la ga i ro derifran. Da lyste na-

gon pa mig och ulropade skrattande:

Kors! det ar ju Olivier Brusson,
forste gesallen bos den arlige, fortiafT-

lige master Cardillac. Nej. ban gSr
da beslamt icl^e och mordar folk p&
gatorna! . '. . ah nej! . . . mordare bruka

just icke stanna qvar vid 1 iket och gra-
ta L . . Se sa gosse, beriitfa oss nu bur
det var? Jo, latt fram for mig
svarade jag sag jag bur en karl

kastade sig ofver dtune herre, stotte

ned honom och sedan da jag bb'rjade
att skrika pa, bjelp. med blixtens ha-

stighet sprang harifran. Jag stannade
for att se om den fallne mojligtvis stod
att ra'dda. Ncj min gosse sva-
rade en af gensdarmerne, som cmeller-
tid noga undersokte den dode kroppen

ban ar som vanligt traffad midt i

bjerlat Det ar da fordomt alt vi

alltid skola komma for sent sade
en annan och dermed aHa'gsnade sig
den lilla truppen medlagande liket.

"Ilur jag var till mods kan jag alls

icke beskrifva. Det fOrekom rnig som
om jag forfdljdes af en ryslig drom,
ur bvilken jt^u snarl masfe vakna. Car-

dillac, min tillbedda Madelons far, en

uedrig mOidare! Jag hade nedBjoukit
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till half'fen sansl&s p& trdskeln till ett

bus. Allt mer och mergrydde dagen.
Det fb'rsfa jag sag vid den uppgaende
solens sken var en med fjadrar rikt

smyekad officers hatt och ater vaknade
hos mig i hela sin vidd minnet af Car-
dillacs blodiga gerning, begangen en-
daet nagra fa steg ifran det slalle der

jag salt. Forskrackt'rusade jag der-
ifran.

Annu alldeles tillintetgjord af det
Bom jag den foregaende natteii skadat
hade jag den foljande morgonen annu
icke hunnit lemna rnitt lilla rum, da

plbtsligen do'rren oppnades och Rene
Cardillac intradde. For Jesu namn
skull hvad vill ni? utropade jag. Men
utan att bry sig om min forskrackelse
kom han fram till mig med ett lugn
och en Ijkgiltighet som annu mera oka-.

de min afsky. Han drog fram en liten

rankig stol och satte sig bred vid halm-
ba'dden, pa hvilken jag kastat mig och
fran hvilken fasan hiudrade mig att

siiga upp.

Na Olivier, hur a'r det med dig
min stackars gosse? borjade han

Jag sager rent ut att jag forhastade

mig alldeles 'fordomt da jagsla'ppte dig
ifran mig, du fattas migslandigt! Just
nu hailer jag pa, med eft arbete, som
jag omojligt kan fa fardigt utau din

hjelp. Hvad menar du, skulle du vilja
komma tillbaka till migiP Du tiger! . . .

Ja, jag vet. jag har forolampat dig, oeh

jag var verkligen mycket ond pa dig
for din fordomda karlekshistoria med
Madelon. Men nu har jag allvarligare
ofverta'nkt saken och funnit att me^i
din skicklighet och flit, kan jag fan 1age
mig, icke fa rjagon battre mag an du!
... Kom saledes med, sa fa vi val se

om vi anda ieke till slut go'ra dig oeh
Madelon till ett par!

Cardillacs ord ekuro mig i hjertatj

jag bal'vade ofver hans djnpa dllighet
och kunde ej framstamma ett enda ord.

Du ryser sade han i det han

sparrade i mig sina ema flammande
egon du ryser! . . . Kansk e kan du
icke komma med mig, emedari du i dag
bar annat att goral . . . Kanske amnar
da dig till Desgrais eller til! Argenson
oh La Rejjnie? Akta dig, pojke attdu

icke ejelf faller i d,en grop, Kom du vill

grafva at andra!

Da fick min lange narda vrede andt-

ligen luft och haftigt utropade jag: Jag
har ingenting gjortl Gif Gud att alia

kunde saga detsarnma! Jag vill ingen-
ting ha med er att go'ra!

Du glommer -- fortfor Cardillac
att det ar en stor ara for dig att

arbeta hos mig, Frankrikes namnkun-
nigaste guldsmed och att jag ofverallt

ar sa hogt ansedd for min rattskaffen-

het och heder att hvarje elak ankla-

gelse som man kunde understa sig att

rikta mot mig, genast skulle aterfalla

pa belackarens hufvud!. .. Men for att

nu aterkomma till Madelon, skall jag
saga dig att du uteslutande har henne
att taeka for min eftergifvenhet. Hon
alskar dig m^d en haflighet som jag
alls icke tilltrott denna spada varelse
om.' Sa fort du var borta, foil hon
till mina fotter, omfattadc mina knan
och erkande under tusen tarar att hon

ej kunde lefva utan dig. Jag tankte
att det hela yar inbildning, ty sa pla-
gar dei vanligtvis vara med unga flic-

kers karlek, men min Madelon blef

sjuk och i feberyran ropade hon oupp-
horligt ditt namn. Hvad aterstod mig
da annat att gora, an att gifva efter.

I gar afton ^ade jag till henne att ni

skulle fa hvarandra> och att jag, som
i dag skulle g& efter dig. De orden
voro nog for att b'fver na( ten lata hen-
ne uppblomstra pa nytt; hon vantar
nu pa dig alldeles utom sig af gladje.

"Ma himlen forlata mig, jag vet sjelf
icke hur det giek till, men en stund
derefter var, jag aler i Cardillacs bo-

ning! . . . Madelon kom stiirfande emot

mig hogt' ropande: "Min Olivier! . . .

Min Olivier." Och hardt tryckande
henne till mitt brost svor jag i pfver-
mattet af den hogsta fortjusning att

aldrig mera lemna henne!

Uppskakad vid minnet af alia dessa
sa olika handelser maste Olivier gora
ett ogonblicks uppehall i sin berattelse

och uppfylld af fasa ofver en man som
hon alHid ansett for hedern sjelf utro-

pade fro'ken de Scuderi :

- Det ar fOrfarligt! . . .Ren6Cardil-
lae horde saledes till det grSsliga
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d&rebandet eom sa iSnge gjort rar stad

till en rofvarkula!

- Hvad sSger ni, min froken in-

foll Olivier -- till bandet. Ackl ett

sadant band bar aldrig existerat. Det
var Cardillac ensam som med afsky-
vard list ofver hela staden sokte och
fann sina offer. Just derigenom att,

han var ensam lag bans sakerhet, och

svarigheten for polisen att komma ho-
nom pa sparen. Men lat mig fortfara,

dct ofriga skall upptacka far er den

dalige och tillika olycklige mannens
hela hemlighet. Den stallning hvari

jag nu befann mig till mastaren, var
som hvar och en kan tanka sig, for-

farlig. Steget var taget: jag kunde icke

mera rjgga tillbaka Iblandforekom
det mig som vore jag sjelf Cardillacs

medbrottsling. Endast i Madelons sa'll-

skap lyckades jag alt glomma minsi,

inre sorger, blott da hon var bos mig
forsvann hvarje spar af bekymmer. D&

jag arbetade i verkstaden tillsammans
med den gamle kunde jag omojligt se

bonom i ansigtet, jag formadde ejytlra
ett ord till bonom. sa afskydde jag
denne man som infor verlden troget

uppfyllde alia en god faders och ratt-

skaffens borgares pligter. och om nat-

ten \itforde de grasligaste hrolt. Ma-
delon, den rena, oskyldiga varelsen

afgudade honom ooh sakertskulle hvar-

je upptackt om bans brottslighet ha

gifvit benne doden. Detta var nog for

att for alltid gora mig stum, a'fven om
min tj'stnad skulle kosta mig sjelf lif-

vet. Men a'nnu var mig orsaken till

Cardillacs missgerningar en fullkomlig
gata. Dock afven den blef enart lost

for mig. En dag var Cardillac emot
vanligheten mj^cket- dyster och allvar-

sam nnder aitt arbete. Plotsligen bort-
kastade han smycket, bvarmed han
var sysselsatt sa att stenar och perlor
foro, utefter golfvet, reste sig-baftigt
och sade:

' Olivier, jag uthardar icke med
att ett dylikt forhallande rader emel-
lan oss! Det som Desgrais och bans

handtlangare oakladt all deras list ej

lyckats uppfacka, lt slumpen dig er-

fara! Du har sett mig under mitt natt-

liga arbete men del. ar min olyckliga
stjerna som drifver mig till det, hvarje,

onotstSnd a'r omojligt!... Ocks& din

olyckliga stjerna vat- det som fftrde

dig i inina spar! Men som du numera
hvarken kan eller ens vill forrada coig,

skall jag saga dig allt! ...

Jag vill ingenting veta af dina

bofsfreck, afskyvarde usling! sa rille

jag utropa, men en inre tasa tillsliit

mina lappar. I stallet for ord tick jag.
endast fram nagra osammanhangande
utrop.

Cardillac satte sig ater till sitt ar-

betsbord. Flera ganger aftorkarie haa
siretten fran sin panna, man sag hur

pakostande det var for honom att rora

vid det forflutna. Andtligen borjade ban:
- Manga larda och kloka personer

ha talat vidt och bredt om de foljder
som hafvande qvinnors intryck kunna
ha pa fostret. Man har berattat mig
en mycket sallsam historia om min mor.

D, hon gick med mig' hafvande, aska-

dade hon tillsammans med nagra andra

qvinnor en lysande, pa Trianon gifre
hoffest. Plotsligen foil hennes blick pa
en kavaljer i spansk dra'gt med en

blixtmnde diamantkedja kring halsen,

hon kunde omojh'gt slitu sina ogon fran

de glittrande stenarne. Hela hennea
vasen var upplostr i begaret att ega
dem. Samma kavaljer bade flera ar

fiJrut medan min mor a'nnu var ogift,

lagt ut
{

sina krokar for henne. men
alltid med afsky. blifvit tillbakavisad.

Min mor kande igen honom och nu
furekom det henne, na'r hon s^g bo-
nom med de stralande diamanferne pS
sitt brqst, som om han varit ett hogre
va'sen ett ideal for all skonhet. Kaval-

jeren markte snart min mors eldiga
blickar och hoppades straxt atf, kanske
nu blifva lyckligare an forr. Han for-

stod aft na'rma sig henne ocb att locka
henne med sig till ett, aflagset. ensligt
stalle i traclgarden. Har slot han hen-

ne haftigt i sinaarmar, min mor strack-

te lidelsefullt ut handen efter den gran-
na kedjan. I samma ogonblick sjonk

kavaljeren till marken och drog min
mor med sig i fallet. ,Om han blifrit

Iraffad af slag eller annat ondt, vet

man ej, nog af, han var dod. Forgaf-
ves fiirsokte min mor att slita sig ur

bans stelnadearmar, hvilka under dOds-

ryckningarne med vald omfattat henne
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Andtligen kallade hennes genomfran-

gande nodrop dit nagra persnner, S'im

rftddude henne undan dt'n- dodes griis-

liga omfamning. Fasan kasfade hemie

emellerlid pa sjuksiinger, man ansiSg

henue furlorad, men hon tillfrisknade

och hennes nedkotnst gick lyckligare
fin man kunnat forrnoda. Del furskra'ok-

liga ogonblic'kets foljder hade i sfa'llet

traffat mig. Min dlyckliga sijerna hade

gatt upp och i inin sja'l ta'ndt den fas-

ligaste af alia passiouer. Redan i min

tidigaste barndom salte jag diamanfer

och guldsaker hogre iin allt annat.

Man ansag det for eft vanligt barnsligt

tycke. Men- det visade sig snart an-

norlunda; redan som lileu gusse slal

jag nipper hvar jag kunde komina of-

ver n&gra. Som den meet ofvade kan-

nare urskiljde jag a'kta sttnar frSn oa'k-

ta- Endast de forre loekade mig: prag-
ladt guid hade heller inlet behag for

mig. Min fare strafipredikningar och

stryk gagnade till ingtnting. Blott for

att fa hand'era guldsaker och juveler
blef jag guldsmed. Jag arbetade med

passion och forklaradts snarl fiir en

konsfnar i mitt fack. Nu bnrjade en

-period da min s& lange med vald un-

dertryckla bojelse vaknade till njtt lif.

Sd fort jag forfardigat och allemnat ett

smycke otVerfolls jag af en oro, en

trostloehet, en griimelse som berofva-

de mfg sornn, hclsa och lefnadsmod.

Likt ett sp<ke stod, den person som

jag arbetat at dag och natt for mina

ogon, all lid prydd med smycket som

jag tillverkat och i mina oron hviska-

de en hemlig rci^t: Det ar ju ditt!...

Det ar ju ditt! . . . Hvad skall den do-

de med juveler!... Da borjade jag^

att stjala. Jag hade tilltrade hos Hera

forna'ma pcrsontr och jag begagnade
mig skickligt deraf, inlet las motstod

mina dyrkar, utan snart vardttafmig
gjorda smyeket alcr i mina bander.

Men delta var icke nog fur alt forjaga
min 010. Den heinlige rosten liit pd
nytt hora sig och i hanande ton ro-

pade den: Hvad skall en dod mud
smycken! Sjelf kunde jag icke fitrklara

mig hur dt-t kom sig att jag hyste ett

oforsoniigt hat till alia d\'tn smn jug
arbetat at. Ja, i djupet af min sjal

kslnde jag ett.begar att doda dem,

hvilket oppfyllde mig pjelf med faea.

Ungefn'r vid den tiden Uople jg delta

hus. Jng hade redan jijoituj>paflaren
med den /orre egaren och vi sutto hftr

belt fortroligt och drucko en butelj vin.

Forts.

Aneltdoter.

Jorden hvalfver sig omkring sin axel

och solen, stjernorna gd sinj(mnaba-
na utan att en daglig kritik hehof-

ver visa dem vagen. Det forvanar mig
blott att man icke onskar nagnn reform

i drifverket. Verkel a'r redan gammalt^
Vi hafva sakert flera unga forfat-

tare, som onska foresla en battre in-

ra'Uning.

Aktenskapet Sr en komedie! Offast

uppfores slycket: den husliga tvisten",

alia dagar gifves den fiir sislagangen,.
och andra dagen uppfores den pa all-

man bega'ran anyo.

Af hvad or?ak Sir dOdon den ba'ste

lakaren? Emedan den gor blott ett

besok.

. Prisnppgifter.

Charail ,\:o 32>

Mitt fiirsta pi var rygg sin motsats bar;
I dagligt tal di-t hSinnes alia dar.

Et envis menniska, som na^ot hinder mo^er,
Mitt forsta mangen gang i Trecfesmod utsio'er,
Se'u forst hou sagt: jag skall. Mitt andra

odelagt

Mang' tusen menskorerk och dem i glomsk*.

bragt.
Det frater allt och alia sar det helar.

Med. blixteiis liastijrhet det far. -

Dii. sotu ar ung, blo't du mitt hela bar.

Lat so att du det ej fdifrlarl

Cat a N:a 32.

Mangcn menniska ses mig bara.

Miiiigen iimler mitt vnlde star,

Mangen hiller mig bogt i iira

Och af m&ugen jag kyssar far.

Prit .,

En Vacker gravyr.

L8ninsr cmottngas till d. IS Sept. d. t.

Prislottningea cger rum (3. 25 Sept. M. 12.
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eller 25 Ore i manaden.

Frdkea de Sender!.

His to risk bwiittelsu Mo Ludvig XIV:s
tidehvarf.

af

E. T. A. Hoffman.

Forts, fr. foreg. namiucr.

Del var sent och jag ville aflagsna

mig, da" plotsligeu den forre varden
sade: Hor pa master Rene, innan
ni gar er vag vill jag inviga er i en

hemlighet som star i forening med det

liar huset. Dermed oppnade ban ett

vaggskap, skjot undan dess bakvagg,
tradde derigenom in i ett litet kabinett,

lutade ned sig och drog upp en fall-

lueka. "V^ stego derefter utfor en smal,
brant trappa, hvilken ledde till en li-

ten bakport, den varden oppnade. Vi

voro da pa garden. Har gick den

gamle herrn fram till steritaluren, tryck-
te pa en fjader och i sainma ogonblick
for ett stycke af muren sa pass mycket
upp att en person med latthet kunde

smyga sig derigenom ut pa gatan. Som
muren ut at gatan alldeles pa samma
stalle ar iorsedd med en nisch, i hvil-

ken, det star en stor stenbild, ar det

omojligt att upptacka nagon spricka.
Du kan sjelf en gang fa se konststyc-
ket, troligtvis bar det blifvit utfordt af

muukarne som hiir haft sitt kloster.

Oroliga, dystra tankar uppstego i min

gjal da, jag sag denna inrattning, det

forekom mig som om den af odet var
bestamd till att begagnas vid morka

geniingars utforande. Jag hade just
som jag flyttat in har i huset, till en
fornaui herre, vid hofvet aflemnat ett

dyrbart smycke, enligt hvad jag visate,
bestamt at en operadansos. Nu som
alllid plagades jag af pinbankens alia

qval; spOket fSrfoljde mig Sfverallt,

och i mina oron hviskade satan oupp-
horligt: Det ar ditt. I fortviflan val-

trade jag mig pa mitt lager. Jag som-
nade slutligen in

;
i drommen sag jag;

da den torname herrn smyga sig till

dansosen med smycket. Jag rusadts

upp utom mig af raseri, kastade paL

mig en kappa, stortade utfor den hem-

hemliga trappan skyndade genom mu-
ren ut pa gatan Nicaise och derefter

raskt i den torname herrns spar. Som
jag sag honom komma, kastade jag;

mig
' bakifran ofver honom, stotte ho-

nom till marken och stack dolkeu i

bans hjerta. Da detta var gjordt tog

jag smycket ur bans ficka ochstoppa-
de det i min. Da forst kande jag ett

Jugn, en tillfredsstallelse i min sjal som

jag forr aldrig erfarit. Spoket var for-

svunnet, satans rost teg. Nu viestejag
hvad min olycksstjerna ville och jag
maste gifva efter for den inre driffen,

eller oeksa sjelf forkrossas ! . . Dufor-
star nu hela mitt handligssStt, Olivier!

Men fro icke att jag, oaktadt mina
brott, afsagt mig alia a'dlare kSnslor.

Visst icke! Jag ar medlidsam och barm-

hertig. .Du vef sjelf hur svart det ar

for mig att aflemna de bestallda sa-

kerna. Ja, sadana personer som jag
vsirderar mycket hogt och saledes for

intet i verlden skulle vilja lillfoga nd-

got ondt, arbetar jag alls icke for.. ..

Da Cardillac slutat sin hemska berat-

telse forde ban mig in i ett hemh'gl
hvalf och skankte mig anblickenaf sin

rika juvelsamling. Kungens kan icke

vara storre. Vid hvarje sak vaT fastad

en liten lapp pa hvilken stod for hvena

den biifvit gjord och om den blifvit

atertagen medelst stold, ran eller mord.

Pa din brollopsdag sade Car-

dillac bogtidligt, sJkall du pakrusifixet
en belig ed, att i fort jag ar
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dod, p salt som jag ,uppgifver, tillin-

tetgora alia dessa rikedomar, jag vill

ej att nagot menskligt vasen, och tninst

Madelon och du, skall komma i be sittr

ning af en med s& mycket blod fargad.
skatt." Fangen i denna labyrinth af

brott, sliten melfan afsky och karlek,
led jag helvetets alia qval I Jag tankle

pa flykt, ja, pa sjelfmord, men Made-
Jon! . . . Tad la mig, min froken der-

iore att jag var for svag att med vald

arbeta emot en passion som fjeftrade

inig vid en forbrytare: men ack! jag
shall jn snart pligta derfor rned en

skamfull dod! . . .

"En dag kom Cardillac hem ovanligt

jjlad. Han smekfe Madelon, betrakta-

de mig med vSnliga blickar, drack vid

bordet en butelj fint vin, nagot som
endast skedde pa helg och hogtidsda-

gar, sjong och jublade. Madelon hade

lemnat oss och jag ville ga ut i verk-

etaden. Stanna gosse
-- sade han

i dag skola vi icke arbeta mera
titan i stallet dricka en skal for Paris

1

Slskvardaste mest vordnadsvarda dame!

Sedan vi klingat med de fylldaglasen
tillade ban: Sag Olivier hvad tycker
du om den bar versen:

Un amant qui craint les voleurs

>N'est point digne d'amour!"

Han berattade derefter hvad som till-

dragit sig i niarkisinnan. deMaintenons

rum. mellan er och kungen. Han sade

afven att ban. oeksa torut vordat er

hogre an alia andra och att ni egde
ea mauga dygder att bans olycksstjerna

bleknade infbr dem, ja, han trodde till

och med att ni skulle kunna bara de

skonaste, af honom forfardigade smyc-
ken, utan att en enda ond tanka skulle

vakua i bans sjal.
Hor derfore pa,

hvad ]ag beslutat -- fortfor han for

en langve tid sedan tick jag bestallda

f6r Henfiette af England ett par arm-

baud o.ch ett balssmycke. Delta arbete

lyckades mig ofver hofvan val, men

jag led helvetets alia qval, nar jag tank-

te pa att jag forr eller sednare maste

ekiljas fraTi mitt hjertas dyrbaraste kle-

npd. Som du vet blef prinsessan lonn-

m.prdad, jag, fick saledes behalla smyc-
kena .oeh dessa amnar jag nu skaoka

frdken ~Ue Scuderi, i det fOrfoljda ban-

det* namn: .T?a. det sSHet hlnar jag

ocksd Desgrais och*hans handtlangare.
Du skall bara presenfen (ill dengatnla
dumen. Sa fort Cardillac uttalade ert

namu min froken, var det som om en
svart sloja blifvit dragen ifrdn niina

ogon och den skiina Ijusa bilden af

min lyckliga barndomstid tradde ater

i brokiga, Ij-sande fargor for min a

ogon. En underbarUjui'kansla af trost

och forhoppning spred sig i min sjal,

alia dystra andar voro med ens for-

svunna! Cardillac hade markt dot in-

tryck som bans ord gjort pa mig och

tydande det pa sitt s at t
;
sade han :n Mitt

forslag synes behaga dig, det faghar
rn 'g J ag ^an ocksa gernu tillsta tor dig
att jag manas dertill af en inre drift,

belt olika med den som oupphorligt
fordrar nys, blodofFer. Ser du, ibla,nd

grips jag af en oredig angest for hvad
som skett och jag ar radd for hvad
som ko.mma skall! En gang i en dylik
moment beslot jag att gcira en vacker
diamantkrona for den heliga jungfrun
i kyrkan S:t Eusiache, men medan jag
holl pa med den, blef jag stSndigt, allt

oroligare och oroligare till sinnes och
lat, derfore hela arbetet hvila. Men i

det stallet vill jag gifva froketi de Scu-
deri. Henriettes af England srnj^cken,
kdnske kan jag derigenom nagot ntpla-
na min stora skuld! Cardillac som pa
det nogaste. yar bekant med alia era

forhallanden och vanor underrattade

mig derefter pa hvad salt jag skulle

fa juvelskrinet i era bander. Jag var

utom mig af fOrtjusning, ty jag skulle

nu andtligen raddas ur den afgrund
hvari jag smaktade. Jag hade redan

uppgjort min plan. Jag ville framtran-

ga a'nda till er och saga er allt! Ni

skulle af medlidande med Madelon be-

vara hemligheten pS samma gang som
ert upphojda snille kunde utfundera ett

medel. hvarigenom jag andtligen blefve

fri den afsky varde Cardillac. Ni vet

sjelf min froken att min afsigt slog fel-

Jag forlorade anda icke hoppet atl

kanske en annan gang ha mera tur.

Men det drojde icke lange forran Car-

dillac plotsligen fdrlorad.e all munter-

het, han smog sig oroligt omkring,
stirrade vildt framftir sig, mumlade

osammanhangande ord och fiiktade med
hinder och armar, som om han velat
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jaga bort nSgon. En morgon giek ban

pa defta satf af och an pa golfvet, ocb

efter aft en stand ha lif.fat ut gennm
fonstret, vande ban sig haftigt om och

utrorfede: "Jag o'nskade anda" attHen-

riette af England burit nina smycken!"
Dessa ord uppfyllde mig med hapnad-

Jag forstod 'nu hvad soin fattades ho-

nom. Han angrade sig! . . . Ert lif var

hotadt! . . . Men bade Cardillac smyc-
kena tillbaka var ni raddad ! Med hvarje

ogonbliek tilltog fa ran. D& motte jag
er bandelsevis pa Pont-neuf, jag lyckte
att det var G!ud sjelf som skickat er i

min vag; som ni minns kastade jag ett

bref in i vagnen. Jag bad er deri ater-

lernna smyckena. Men olyckligtvis kom
ni icke! . . . Min angcst steg till fprtvif-

]an nar Cartiillac den foljande dagen
icke talade om nagonting annat an

smyekena, ban hade till och med Sett

dem i drommen. Snart forstod jag att

han rufvade pa ett. mordforsok. Men
fifven aom det skulle kosta Cardillacs

lif, m ste jag ra'dda er! Jag stallde mig
derfore sa fort, natten varinne pa vukt

vid muren. Jag -hade icke slatf der

la'nge i'orran deri oppnades och Cardil-

lac blef synlig. Han smog sig sakta

utfor gatan, jag fuljde IKmom F back

och hal. Som jag formodat riktade

han sina stt^g till gatan S:t Honor^.

Vid denna syn bafvadejag. Plotsligen

sag jag lionom icke rnera, men som

jag visste h'vart han fimnade sig fatta-

de jag posto i trakten af er port. Jag
hade icke lange innebaft denna plats,

forran jag sag en officer vika in pa ga-
tan. Han hade likval ej tagit manga
steg, forran en mork figur kastade sig

b'fver honom. De.t var Cardillac. Jag
ville naturligtvis forebygga detla mord,

sprang med ett ho'gt skri fram, men
innan jag a'nnu uppnatt de stridande

foil, icke officeren utan Cardillac ross-

lande till marken. D& officeren var-

stblef mig slappte han dolken och drog
sin varja, formodligen tagande mig for

Cardillacs medbrottsling, men nar han

sag att jag utan att bekymra mig om
honom, borjade att undersoka liket,

gick han lugnt vidare. Mastaren lefde

finnu. Jag stoppade pfi mig dolken,
lade Cardillac p& mina axlar och smOg
mig genom deu heffiliga p^rt^n ^!i

trappan upp i verkstaden . . . Det 6'fri-

ga ka'nner ni. Ni ser nu min bSsta

lioken att milt enda brott bestar der-
uti att jag, af karlek till Madelon, icke

angifvit hennes far, hvarigenom det kun-
nat bli ett slut pa bans mfssgerningar.
Sjelf ar jag fri fran hvarje blodskuld!

Och ni vill afven efter den olyck-
salige menniskans dod fortfara i er tyst-
nad? fragade froken de Scuderi.

Ja, m Madelon bograta mig som
ora'ttvist fallen, tiden skall nog la'ka

detta sar; det fir vida battre an att

hela hennes lif skulle blifva forbittrat

af skam och smarta ofver den afhen-
ne sa ho'gt alskade och vordade fadren!

Olivier tystnade; derefler borjade han

pi, nytt att grata och kastade sig till

froken de Scuderis fotter:

Icke sannt, ni ar nu ofvertygad
om min oskuld?... Haf derfore med-
lidande med mig, sag mig hvar Ma-
delon ar?

Froken de Scuderi inkallade Marti-
ni^re ooli en stund derefter flog Made-
Ion till. Oliviers brost.

Nu ar allt bra utropade hon

bogt jublande jag visste nog att

min bogtalskade beskyddarinna skulle

ra'dda dig!
Ocksa Olivier glomde fOr ett ogon-

blick sitt olycksaliga ode, han var ater
fri oclt lycklig.

Froken dp Scuderi betraktade de

begge alskande som i forfjusningen att

ha aterfunnit hvarandra, glomde allt

annat utom sin ka'rlek.

Nej utropade hon endast
rena hjertan kunna kanna en sadan

gla'dje.
Da dagens f5rsta strSlar intra'rigde

genom fonstergardinerna klappade Des-

grais sakta pa dorrn och p&minte om
att det var tid att bortskaffa Olivier

Brusson. De alskande roSsfe skiljas.
Da froken de Scuderi var ensam bor-

jade hon att tank a ofver huru den olyck-

lige ynglingen skulle kunqa raddas,
utan att Madelon nogonsin erfor att

hennes far varit en mordare, men hon
fann ingen enda mojlighet att lyckas
i sin jtdla fdresats. Och a'nda beslot

hon att icke sky nSgot offer, na'got be-
svar for att afva'nda den gra'sliga orStt-

v'sv. ?om
lfig-e:j

s od_i begrepp utt utfora



For att gora nSgonting skref hon ett

I&ngt bref till La Regnie, hvari hon
sade honom att Olivier p ett trora'r-

digt satt . b'fverbevisat henne att ban

ingen del hade i Cardillacs mord och

att endast hans hjeltemodiga beslut att

i grafven medtaga en hemlighet, hvars

afslojande skulle blifva" en ren oskyl-

dig och hogt alskad varelses dod, af-

holl honom ifran att infor domstolen

afla'gga en bekannelse. hvilken bade
skulle befria honom fran misstankar att

ha mb'rdat Cardillac och att tillho'ra det

hemliga rofvarbandet. Allt hvad snille

och glodande valtalighet kunde astad-

komma hade froken de Scuderi upp-

bjudit for att uppmjuka La Regnies
harda hjerta.

Efter ett par timmars forlopp fick

hon La Regnies svar. Han sade deri

att det fagnade honom pa det hOgsta,
att Olivier Brusson kunnat rattfardiga

sig infor sin vordnadsvarda gynnarin-

na, men hvad hans hjeltemodiga beslut

att tiga betraffade, gjorde det honom

mycket ondt att la chambre ardente ej

kunde billiga ett dylikt hjeltemod, utan

tvertom pa alia satt maste soka att

bekampa det. Han hoppades ocksa att

ihom tre dagar vara i besittning af den
sa'llsamma hemligheten, hvilken sakert

skulle la'gga en mangd under idagen.
Froken de Scuderi forstod genast att

det medel La Regnie hantydde pa var

torturen. I sin angest foil hon da pa
den ideen att radgora sig med en ad-

vokat, om hon endast kunde vinna tid

var redan mycket vunnet.

Pierre Arnaud d'Andilly var pa den

tiden Paris' utmarktaste advokat. Der-

till egde han, utom sina djnpa kun-

skaper och sitt ovanliga fb'rstaud en

redlig karakter och ett varmt hjerta.
-Till denne man begaf sig froken de

Scuderi. Hon sade honom allt hvad
hon kunde meddela utan att tra'da Oli-

viers hemlighet for nara. Hon hade

hoppats att d'Andilly med fortjusning
skulle dtaga sig den oskyldige Brus-

sons sak, men huru bittert blef hon ej

sviken i sitt hopp! Sedan d'Andilly
med lugn afhort heune svarade han
leende, begagnande sigaf Boileaus ord:

. Det sanna tir icke alltid aan-

Han bevisade froken de Souderi -fttt

allt talade cmot Brusson, att La Regnie
hvarken kunde kallas grym eller oriitt-

vis. att han ej en gang vSgat handle
annorlunda, utan att bryta emet sina

pligter soon domare. Hvad honom sjelf
betraffade trodde han sig ej pa nSgot
satt kunna radda Brusson fran iorturea.

Endast Brusson sjelf kunde lorhindra

detta, antingen genom en uppriktig
bekannelse, eller ocksa genom en a'nnu

noggrannare berSttelse om detaljerna
vid mordet a'n den han forut afgifvit

hvarigenom mojligtvis ett uppskof kun-
de framkallas.

Da kastar jag mig till kungens
fitter och ber honom orn den olyckli-

ges nad! utropade froken de Scuderi
med af t&rar nastan qva'fd rost.

For Guds skull gor icke det rain

froken sade d'Andilly Spar detta

sista hjelpmedel till s all annan forhopp-

ning ar ute ! Kan Brusson rattfardiga

sig infor kungen ar det va'l mojligtatt
ni kan utverka hans nad, men kan han
det icke, bar majestatet sa'kert intet

medlidande med en brottsling af detta

slag!
Froken de Scuderi insag" att advo-

katen hade ratt och aflagsnade sig.

Samma afton satt hon djupt bedrof-

vad i sitt kabinett och grubblade ofver

sina begge skyddslingars ode dakam-

marjungfrun intradde och anmalte gref-
ve de Miossens, hvilken entraget anhfill

att fa traffa froken de Scuderi.

Fb'rlat, min nadiga froken sa-

de grefven och bugade sig med en of-

ficers hela behag att jag besvarar

er vid en s& opassande timma, men
vi soldater forsta oss icke pa nagra
krokvagar, utomdess ligger min ursakt

i tva ord! Det ar Olivier Brusson som
skickat mig till er!

Olivier Brusson! utropade froken

de Scuderi haftigt hvad bar ni att

saga mig om den olycklige ynglingeu?

Ah ! jag visste nog jag fortfor

grefven att jag endast behofdeyttra
er skyddslings namn for att blifva af-

hord med uppmarksamhet. Hela verl-

den ar ofvertygad om Brussonssknld,

jag vet att ni a'r af en annan asigt,

denna er asigt stoder sig dock endast

p& den anklagodee egen uleago, men
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jag vet deremot att Bruseon icke mOr-

dat Card iliac.

Forklara er tydligare! utro-

pade froken de Scuderi med gladjestra-

lande ogon.
Jo, det var just jag som stack

ilvj&l den gamle guldsmeden pa gatan
S:t Honor6 icke langt ifran er boning.

Ni! skrek froken de Scuderi
- Just jag upprepade Miossens

och jag forsakrar er att jag ar stolt

5fver min gerning. Det ar nemligen
Cardillac den hycklande bofven som

B& lange spridt dod och sorg ofver he-

la Paris. Jag vet icke sjelf hur det

kom sig till att en obestamd misstanka

vaknade i min sjSl, nar den gamle
skurken kom hem till mig med det

smycke som jag bestallt af honom, och

han af min kammartjenare ufspionera-
de at hvem jag amnade det och entra-

get fragade om jag icke sa och sa dags
brukade besoka en viss dam. Det ha-

de lange forundrat mig att de nattliga

offren alltid buro samma dodssar. Det

var saledes sakert att mordaren ofvat

sig i ett visst slygn och raknade der-

pa. Men misslyckades det k'om det

an pa en lika strid. Detta lat mig iakt-

taga ett forsigtiglietsmatt, sa enkeltatt

det pa det hogsta forundrar mig att

ingen begagnat sig deraf forut. Jag

patog nemligen ett latt brostharnesk

under vasten. Som alia andra blef

afven jag ofverfallen bakifran ,
men

knappt hade Cardillac fattat omkring
mig, forran hans dolk gled emot mitt

barnesk. I samma ogonblick va'nde

jag mig om och stotte i stallet min
dolk i den elandiges brost.

-*- Och ni tiger afbrot froken de

Scuderi ni upptacker ej for dom-
stolen hvad som skett?

Ni glomrner min vardaste froken

att en dylik angifvelse kan skaffa mig
den afskyvardaste process pa halsen.

Menar ni att La Regnie sfraxt tror mig
om jag anklagar Cardillac, kand som
ett monster af heder och dygd!...
<^eJi J ao skulle latt derigenom sjelf
raka i forderfvet.

Det a'r icke mojligt, er bord . . .

er stallning i samhfillet . . .

Tjena. till alls ingenting fSr-

eftkrade gfefven Pick ej marekalken

af Luxemburg eitta &r och dag i Ba-

stiljen bara derfore att han ea g&ng
helt dskyldigt latit spa sig afLeSage.
Nej, La Regnie Onskar ingenting hogre
an att fa sak pa litet hvar.I

-
Ja, men pa sa satt bringar ui ju

den oskyldige Brusson pa schavotten!

"Oskyldige hanade Miossens an-
ser ni Cardillacs

o medhjelpare oeh ge-
sall oskyldig? Ah nej, han har allt

hundra ganger fortjenat doden! Att jag
anfortrott er miu nadiga froken min

hemlighet, har likval skett i afsigt att

om ni utan a.tt iora mig inl'or la cham-
bre ardente pa nagot vis tror er kun-
na begagna den till er skyddslings

nytta, sa star det er fritt.

Fortjust ofver att pa detta slaende

satt blifva fullkomligt ofvertygad om
Oliviers oskuld tvekade froken de Scu-
deri icke utt anfortro grei'ven allt, och

6fverlai;i honom att folja sig till d'An-

dilly. Afven han skulle nuerfarahela

hemligheten och rada hvad som borde

goras.

D'Andilly lyssnade mtd tydlig upp-
marksamhet till berattelseu, derefter

fragade han grefven om han var fullt

ofvertygad om att ha blifvit ofverfallen

af Cardillac och om han kunde ka'nna

igen Brusson, som den hvilken bort-

burit Hket?
Ja bevars, det var en manklar

natt. utomdess har jag hos La Regnie
sett dolken hvarmed Cardillac blifvit

stucken. Det ar mycket riktigt min.

Och hvad Brusson betra'ffar sag jag
afven honom ganska tydligt, ty hatten

bade fallit af honom!

D'Andiliy fbrsjonk en stund i djupa
tankar derefter sade han:

Pa vanligt satt star Brusson icke

att radda, ty afven om han bekanuer
allt blir han anda domd till doden som
Cardillacs medbrottsling. Det simma
blir afven fallet om grefven angifver sig

som guldsmedens mordare! Det enda
som derfore alerstar oss, ar att utverka

ett uppsTcof. Detta kan mojligtvis er-

hallas pa sa salt, att grefve Miossens

beger sig till Conciergeriet och i den

anklagade igenkanner den som skaffa-

de tort Cardillacs lik. Derefter bor

ni ga till la Regnie, herr grefve fort-

for advokaten oeh beratta honom
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dot ni hSndeUevis passerade gatan S:t

Hon >n> di ii aftonen da rnordet skedde

och att ni d'l sag en person a tor la till

marken och en anria,n slraxt deref'ler

springa fram och bara bart don fallne

och att ni tror er igenknna den &ed-

nare persorien i Olivier Brusson. Den-

na utsago ger da saken-'atminstonp tor

det forsta en ny vandning, Brusson

elipper torturen och 61 ? i stallet 'kon-

fronterad med er. Da ar det tid att

va'nda gig .till kungen. Alt delta sker

pa eft skickligt och for saken gynsamt
satt drager naturligtvis froken de Seu-

deri forsorg om. Enligt min tanka

vore det bast att saga bans majesfat
allt! Nar sa grefvens bekannelse i for-

ening mod en hemllg visitalion bemma
hns Cardillac ytterligarc bestyrker san-

ningen af den unge fang-ens berattelse,

.fir det mqjligt att'kung Ludvig later

nad ga for rail.

Foris

Huinoristislit Aileiiauda.

19.

Kit A"vi>u1jr ur Callots lefnad.

Den namnkunnige .Callot gjorde al-

drig utkast till sina teckningar, forsva-

'gade aldrig sin tankekraft genoin for-

beredande forsiik; han inproviserade
med grafstickcln pa kopparplaten. Ocksa
kan ingenting jemforas med kraften,

djerfheten i bans arbeten, ehnru elden

af bans ingifvelse, bans originalitet,

hans, att jag sa ma saga, waltor-scott-

ska noggrannhet i kostumen, kanhanda

aro annu iner beundransvarda.

En af mina vanner bar ett ganska

gallsynt kopparstick af CaUot. hvilket

jagofta afuhdats bonom, men som han

ej vill salja till nagot pris. Det ar belt

litet ocb fore.staller ett zigenarlager. I

ett horn lases :

Au bout du coinpte, ils troavent pour destin

qu' ilfl sont venus d'Egypte a ce festin.

Den bogsta lifligbet utmarker denna

teckning. Bakgruuden intages af en

hop barn, som boppa omkring en stor

eldbrasa, vid hvilken vildbrad stekes,
och qvinnor sta och koka i en stor

kittel. Till venster sta karlar, som

atycka ett fir och satta ett larben pa

s'pett. Till h5ger 1'gger en barnsangs-

hustru, omgifven af fern andra qvitmor.
En af dem tar baiv.et, medan en gubbe
med kapucinerskiigg racker barnsangs-
hustrun ett krus brannvin. Narmare

forgrunden snarka tva karlar pa en

stor tradstam ; under denna ligga drom-

mande spelare; langre bort ser man en

qvinna, hvars dolk ligger pa marken,
ocb som i mannens blodiga, tofviga bar

finner en sysselsiittning, som bvarken

ar motbjudande eller krigisk. 1 midten

trangas. halfnakna qvinnor. med vildt

fladdrande bar. och karlar, med breda

hattar pa hufvudet, dolkar i gordeln
och biissor vid sidan - detta ar Cal-

lot's kopparstick,
- och scenen af ar

J609, da han sjelf var med j bandet.

Fodd i Nancy, der bans far var va-

penharold, bade Callot mast se sin pas-
sion foraktad och hanad, ja, straffad

som ett brott. I sitt sjuttonde ar flyd-

de han, en mork natt, ur faderns bus,

och ville vandra tiil Rom: inen for att

kunna resa, fordras pengar, och Callot

var snart lans. Hvad var nu att gora?
Atervanda till foraldrarne, som, eftier

hans flykt, skulle hall a honom annu

strangare vid haroldsstudierna och for-

stora hans ritstift? Ingalunda. Saledes

vidare framat! Men pa hvad satt,

da han ej kunde kopa sig en brodbit?

I dessa tankar lade han sig under

ett trad och insomnade snart; ty han

var ju vid den lyckliga alder, da sora-

nen stillar den baftigaste oro, eller rat-

tare, da man annu knappt vet, hvad

haftig- oro och sorg vill saga. Da han

vaknade, sag han omkring sig en hop
menniskor med bruna ansigten och kur-

jos, dalig kladsel. De hade tagit hans

egna klader, och hans somn var sa

djup, att han var'nara halfnaken da

han vaknade. Hans raseri, hans skri,

och kanhanda detta interesse, som at-

foljer ungdomen och den varnlose, be-

vekte Zigenarnej Callot fi<;k behalla

skjorta och byxor. Som han ej hade

nagot val, slot han sig till landstry-
karne, drog omkring med dem, och

blef genora siu munterhet, qvickhet och

duglighet snart alias alskling. Med

fyra streck tecknade Callot en ung Zi-

generskas bild. Fran detta 6'gonblick



tod han i ansende hos alia, hade en

Slskarinna, och aterfick rock och hatt.

Mon man ledsnar vid allting liar i

verlden, till och med vid en ung flicka

med stora morkbruna ogon, kopparfar-

gadt ansigte och glodande karlek. Zi-

genarlifvet, spakonsten, den kjena ko-

sten. de o'mma kyssarne och de svart-

sjuka forbannelserna, i dag som i gar,

som >i forrgar och alia andra dagar,
som i morgou, i ofvennorgon ocb alltid

detta kunde ej langre sta tillsam-

inans med Callots lagande fantasi, Cal-

lots konstnars-sinne. Dock hade han

talamod, anda till dess han fick se

Rom; da, sedan system till, hans sko-

na nyss hade skankt bandet en liten

Zigenare, 4vmnorna trangdes omkring
henne och alia karlar ato och drucko,

smog han sig ifran kalaset, utan att

bli beraarkt, och en timma derefter ir-

rade han omkring gatorna i det gamla
Roma,
Han var mycket hungrig, och- bo"r-

jade redan angra sin flykt fran Zige-

narne, v hos hvilka han val icke njot

nagon lacker, men likval sa pass till-

racklig foda att magen ej hogt gjorde

paminuelser.
Bedrofvad och nedslagen satt han

utanfor en port och funderade, hvilken

vag han skulle taga for att komma

tillbaka till kamraterna, och hvilken

forevandning han skulle- begagna, for

att urskulda sin flykt hos bandets an-

forarc, i synnerhet hos flickan, for hvars

sotsura omhet han hade respekt. Han
beslot att helt och ballet 6'fverlata sig
at slumpen, 'som ledt honom alltsedan

han lemnat Nancy, och ehuru det re-

dan blifvit mo'rkt, begaf han sig astad,
och gick den forsta gata, som lag fram-

for honom, i anda, men han aterfann

ej samma vag/ som fort honom in i

"den eviga staden,'"*

Radvil!, hungrig och trott stod han
i ett gathorn, da en lang karl, insvept
i en vid kappa, kom till. honom och

fragade om han ville forljena pengar?

Callot uppbjod hela sin ringa forma

ga, for att svara pa draglig italienska,
att ingen kunde giSra honom en f5rnuf-

tigare fraga

"Folj da med", sade den obekante,
som nu gick forut, och forde var ut-

mattade hjelte genom en niangd ode

gator och grander. Callot borjade blif-

va ra'dd: han korsade sig i sin fromhet,
och befallte s'in sjii! i himlens skydd,
utan att egentligen veta hvarfore. Hans

ledsagare kief pa allt hvad han for-

madde. Natten var inne. och den stac-

kars Fransmannen trodde sig marka,
att hans ledsagare gick krokvagar, och

att de ater voro pa samma gata, hvar-

ifran han utgatt. Ville mannen i kap-

pau forvilla honom, sa att han ej skulle

veta hvar han vore.

Andtligen stadnade mannen utanfor'

en liten port, som 6'ppnades, och han
mumlade under loje :

ynu bar jag en."

Vid dessa olycksbadande ord hade
Callot sa nar fallit i vanmakt. Han
ville fiy^ men hans knan svigtade; .en

kraftig nafve fattade hoaom i kragen
och drog honom fram i en lang och

mork gang.
Hvilket skadespel framstallde sig nu

i en hast for Callots ogon! En stor,

af en enda fackla upplyst sal, full af

fantastiskt kladda varelser: hvita, oror-

liga gestalter kring vaggarne, och i

midten det forfarligaste ett blodigt

stympadt lik!

Man bjod Callot trada fram ocb

lagga handen pa liket. Svar
mumlade en underlig rost "svar att

du aldrig upptacker ett ord af hvad du

bar sett och far se.

Halfdod af forskrackelse framstam-
raade Callot eden.

Knappt hade detta forsiggatt, forran

alia de i salen varande obyggliga ge-
stalterna borjade dansa omkring Callot,

och ehuru redan van vid Zigenarnes
bisarra dans, intogs han likval oemot-

standligt af den tanken, att dessa fan-

tastiska sprang, dessa grimaser, dessa

vilda rop. detta hemska skratt, endast

kunde tillhora en sabbat hos hexor och

djeflar.

Sedan man blifvit matt pa dansen,

upplyfte man liket, stallde det mot vag-

gen, och befallte Callot att taga det

pa ryggen. Alia boner, alia forestall-

oingar, att han, om var franaling, ofel-
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bart skulle bii gripen och ansedd som

mordare, sa snart nagon pa gatan motto

honom med den doda kroppen, voro

forgafves; ban maste taga den rysliga
bordan pa sina skullror. Men lange
hade ban ej burit det stela liket, forr-

an lian kande, att det begynte rtira

sig; tva styfva armar sldto sig omkring
bans hals, en ihalig rost harmade tup-

pen och borjade uppstamma en helfve-

tisk sang.
Den anna Callot stod ej langre ut

med detta spokeri; kraftJos foil ban

till jorden; men likets nakna halar

sporrade honom sa ihardigt, att han

ater maste resa pa sig.

"Heliga Jungfrul" ropade ynglingen i

sin fortviflan; ar jag annu icke nog
straffad for min flykt? Maste jag sa"

dyrt plikta for min lust att mala?"

Likets qvafvande omarmning upp-
horde Ar du malare ? fragade det.

Du skulle vara malare? Bevisa det.

Straxt var en lykta tand och i .den

blodiga, nakna kroppens hand, och Cal-

lot kande., att ett stycke kol lades ho-

nom i handen.

Utan att sjelf veta, hvad han gjorde,

ritade han i ogonblicket en Zigenare

pa vaggen, som upplystes af den.lilla

lyktan.
Annu var teckningen ej fullt fardig,

da han, som var liket, foil honom om
halsen! med fortjnsning, tryckte honom
till sitt brost, och med en rost, som ej

langre hade nagot dernoniskt, utropade:
j)Hit med er aDesammans! Det iir en

konstnar! En originell, ofantlig ta-

lang \i>

Och alia halfuakna, till storre delen

rysligt utmalade gestalterna skockade

sig omkring honom.
Callot var i en atilier, och de unga

konstnarerna hade velat drifva ett

gyckel, pa nagon forbigaendes bekost-

nad.

Medan de beundrade Callots esqvisse,
omtalade denne, aterkommen fran sin

fSrskrackelse, belt naivt sina afventyr;
for detta liket aftorkade med eu stor

svamp fargerna, som pa bans lemmar
sa illusoriskt forestallt sar och blod,

kladde pa sig och visade gig som uug
och vacker karl.

Min Tan! sade ban till Callot
;

i

mitt ofverdad bar jag tillskyndat dig
sa mycken skrack och angest, att jag
anser mig pligtig, att genast betala min

skuld; derfore tillbjuder jag dig rum i

mitt bus, plats vid mitt bord, min kre-

dit och mina rad, dem man nagon gang
soker allt sa lange du sjelf behagar
Afven jag bar, likasom du, flytt fran

far och mor och fadern^sland, for att

i fullkomlig frihet egna mig at konsten :

afven jag skulle ha nodgats kampa med
dod och elande, om ej en hederlig bild-

huggare fran Tyrolen hade upptagit mig.

Jag vill bli for dig, hvad han varitfor

mig. Har du lika stor karlek till kon-

sten, som du bar talang, sa gor du dig
ett namn med tiden. Upp, kamrater!

jag anmodar er alia, att folja mig till

Pierre de Franqueville, och hos honom,
vid hans nyss fullandade staty, dricka

var nya .vans, Jacques Callot's skal

della prirna vera in till ljusan dag!

Anekdoter.

Aktenskapen slutas i himmeleu; so-

len och manen voro derstades det for-

sta akta parel Med manerj ar samma
forhallande som med hvarje annan akta

man, na'r han aflSgsnar sig fran sin fru

tager han till, men nar ban ater nfir-

mar sig henne, tager han af.

Prisnppgifter-

Charad N:r 33-

Ej for sin qvickhet ar mitt fiirsta .kandf.

For&t efter dcden ar dermed bevandt,

Ty da det nyttigt ar, i manga fall, . . .

Fast ock som lefvaiide det i'yller app sitt kail

Har du mitt andra storkt. du lycklig ar.

I mangeu salubod mitt hela finnas plar.

tita N:r 33-

Di jag ar lagom varm, jag gagna plar,

Om man mig ror, jag fororsakar smart*.

Tag bort en bokstaf fran rnig, och jag ar

En broder, som ej egde broderslijerta.

Pris: En vacker gravyr.

LOauingar KOttaga8 till den 1& Dec. a. i.

Prislottniugeu eger rum d. 24 Dec. kl. 12.

, TBYCKT HOS i. A A. BUS, IBM.
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Frii ken de Scuderi.

Historisk berattelse fran Ludvig XIV:s
tidehvarf.

af

E. T. A. Hoffman.

(Forts, fr. foreg. N:r.

Froken de Scuderi forklarade sig

nojd med advokatens rad och grefven
lofvade att i allt ratta sig derefter. hvil-

ket han a'fven gjorde.

Nu kom det endast an pa att fa sa-

ken framstalld for kungen och detta

var den svaraste punkten. ty kungen,
hvilken ansag Brusson for en af de

nattlige missd&darne blef aldrig p& min-
sta satt erinrad om rattegangen, utan
att raka i den haftigaste vrede.

Trogen sin fftresats att aldrig tala

med monarken om oangenama saker

va'grade fru de Maintenon hvarje for-

medling. Brussons ode hvilade s&le-

des uteslutande i froken de Scuderis

bander.

Efter flera dagars funderande hade
hon andtligen fattat sitt parti och he-

slot att genast satta det i verket.

Hon patog en tung svart sidenklad-

ning, pasatte Cardillacs armband och

balskedja och kastade en svart sloja
Sfver sitt hufvud. Pa detta satt kladd
installde hon sig i fru de Maintenons

v&ning, vid den tiden da hon visste

att kungen alltid uppeholl sig der. Den
vordnadsvarda gamla damens hela ge-
stalt hade i denna hogtidliga skrud ett

majestat som till och med imponerade
pa de lattsinniga persorier som van-

ligtvis pdtraffades i hofvets salar. Alia

drogo sig aktningsfullt at sidan for att

lemna henne platsen fri oeh kungen
ajelf kom forundrad emot henne. Ge-

nast folio bans Ogon p& de dyrbara
adelstenarne och han utropade gladt:

I sanning &r det icke Cardillacs

smycken och vandande sig till mar-r

kisinnan tillade han med ett skalmak-

tigt leende Se, fru markisinna hur
var vackra brud sorjer sin dode brud-

Ah nej, sire svarade froken
de Scuderi i samma skamtsamma ton

det skulle ilia ansta en sorjande
brud att smycka sig pa detta lysande
satt! . . . Nej, jag bar belt och ballet

dragit mig ifran min guldsmed och jag
skulle sakert aldrig ta'nka pa honom
mera om icke den afskyvarda synen
da de buro bans lik ta'tt forbi mig,
ibland kom mig for ogonen.

Huru, sag ni den stackarn ? fra-

gade kungen.
Froken de Scuderi bera'ttade i fa ord

hur slumpen fort henne till Cardillacs

bus na'stan i samma ogonblick som
mordet upptficktes. Hon skildrade i

lifliga ffirgor Madelons vilda sma'rta.

det intryck hennes ovanliga skcmhet

gjort pa henne, och hur hon lyckats
radda henne ur Desgrais bander. Med

oupphorligt stigande vSltalighet beskref

hon derefter scenerne med la Regnie,

Desgrais och Olivier Brusson sjelf.

Tjusad af froken de Scuderis gld-
dande tal markte kungen alls icke att

det var fragan om den forhatliga pro-
cessen, utan lyssnade andlos till den

lifliga berattelsen, da och da med ett

sakta utrop forradande den del han

tog deri. Och innan han aunu hunnit

reda ett enda intryck, lag froken de

Scuderi vid bans fotter och anropade
honom om Olivier Brussons nd:

Hvad gor ni utropade den f5r-

vanade kungen och fattade hennes hin-

der for Guds skull hvad g6r ni? . .
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Ni ofverraskar mig pa det hogsta! . . .

Det ar ju en mycket underlig historia.

Hvem ansvarar mig for sanningen af

Brussons ord!

Miossens utsago svarade fro-

ken de Scuderi lifligt en visitation

i Cardillacs bus, min inre ofvertygelse
och Madelons rena oskuld!

Kungen holl just pa att svaradaett
sakta buller i rummet bredvid adrog
sig bans uppmarksamhet; detvarLou-
vois bvilken tydligt sokte att gora sig
bemarkt. Kungen reste sig och gick
in till den store ministern.

Bade fru de Maintenon och froken

de Scuderi ansago detta afbrott farligt,

ty det var nastan omojligt att for an-

dra gangen fa monarken i en for Brus-

sons sak gynnsam stamning, men ef-

ter nagra minuters forlopp kom han
ater ut, gick n&gra ganger af och an

p& golfvet, stahnade derefter tatt fram-

ior den gamla froken och sade sakta,

samt ntan att se pa henne:

Jag skulle gerna vilja se er Ma-
del on!

Hvilken ovanlig. hvilken oerhord

nad ar ej detta! utropade froken

ack! 'det stackars barnet behofver

endast en vink tor att genast storta

till sin store konungs totter!

Med dessa ord skyndade froken de
Scuderi ut och aterkom efter nagra
minuters forlopp med Madelon. hvilken

hon, beredd pa alia rnojliga fall, med-

tagit och latit v8nta hos en af mar-
kisinnans kammarfruar.

Den unga flickan kastade sig genast
for kungens totter rackande honom en

af d'Andilly uppsatt bonskrift. Hen-
nes kinder glodde, ogonen glanste af

tarar och de roda lapparne kunde ej

framstamma ett enda ord.

Kungen syntes pa det angena'maste
ofverraskad af Madelons underbara
ekonhet. Han lyfte sakta upp henne,
fattade hattigt hennes hand, som om
han velat trycka den till sina la'ppar,

slappte den ater. och betraktade hen-
ne med rorda blickar.

Den lilla varelsen ar verkligen
i hog grad lik la Valliere hviskade
markisinnan i froken de Scuderis ora

bans majestat frossar nu som bast

i sina ljufva minnen! . . . Ert spel fir

s&ledes vunnet min froken.

Ehuru sakta markisinnan Sn talat,

tycktes kungen dock ha hort hennes
ord. En roduad flog ofver bans eljest
bleka ansigte och bans blick for till

fru de Maintenon: derefter laste han

suppliken.
Da detta var gjordt, sade han i va'n-

lig ton till den unga flickan :

Att du, mitt goda barn a'r full-

komligt otvertygad om din alskares

oskuld forstar jag nog, men det kom-
mer an p, hvad let chambre ardente
menar!

^Och med en I8tt rorelse med handen
afskedade monarken den hogt gratan-
de flickan.

Froken de Scuderi varseblef till sin

stora forskrackelse att paminnelsen om
la Valliere andrat kungens sinne i sam-
ma ogonblick som markisinnan uttaiat

hennes namn. Var kungen radd for

att glomma rattvisan fur skonheten,
eller hade han plotsligen blifvit vackt

ur sina ljufva minnen och lag nu i

stallet for den tillbedda alskarinnan

den fromma klostersystern, hvilken pla-

gade honom med sina botofningar och
sin anger.
Man kunde saledes ingeuting annat

gora, an lugnt afvakta kungens beslut.

Grefve Miossens forklaring infor la

chambre ardente hade emellertid blif-

vit ka'nd och som vanligt, slog Sfven

folkets mening om fran den enaytter-

ligheten till den andra, den som de

forst skymfat som en gra'slig mordare

utropades sedan som ett olyckligt offer.

Nu forst erinrade grannarne sig bans

dygdiga vandel, bans stora ka'rlek till

Madelon och den odmjuka tillgifvenhet
som han tyckts hysa for den gamle
guldsmeden; Ofta stannade hela ska-

ror af menniskor utanfor La Regnies

boning hogt skrikande:

Gif oss ut Olivier Brusson, han

ar oskyldig!"
Nastan hvarje natt kastades presi-

dentens fonster in sa att han till slut

maste ha sin boning omringad af sol-

dater.

Flera dagar forfloto utan att froken

de Scuderi erfor def ringaste om Oli-

vier Brussons process. Kelt trost.los
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begaf hon sig till fru de Maintenon,

men markisinnan forsakrade henne att

kungea ingenting na'mnde om saken

och att del alls icke fdrekom radligt

att vidrora den infor honom.^
Med ett sallsamt leende fragade hon

derefter hur "den lillaLaVallieremadde"

Dessa ord bestarkte annu met froken

de Scuderi i heunes formodan att den

stolta markisinnan ugerna sag allt som

pa minsta satt erinrade monarken om
bans fordna k&rleksSfventyr.

Genorn d'Andillys hjelp lyckades
dock froken de Scuderi utspionera att

monarken haft ett langre, hemligt sam-

tal med grefve Miossens, att Bontemps,

kungens fortrogne kammartjenare varit

i Conciergeriet hos Brusson och att den

gamle guldsmedens hus en natt blifvit

noga undersokt. Enligt grannarnes

utsago hade Olivier varit narvarande

vid visitationen ty de hade tyckt sig

bora hans rost.

Sa mycket var saledes sa'kert att

kungen lat undersoka sakens ratta sam-

manhang, endast att det drug sa lange
ut pa tiden innan den afgjordes var

obegripligt. Var La Regnie orsaken

dertill? Hade han sa svart att lemna

sitt rof ifran sig?
Nara en manad hade forflutit pa detta

satt da andtligen en dag kungen lat

saga froken de Scuderi att han onska-

de se henne hos markisinnan.

Den gamla damens hjerta bd'rjade

att sla haftigt, hon forstod att Brus-

sons sak nu skulle afgoras. Hon sade

at Madelon att bedja en varm b5n till

den heliga jungfrun och for till slottet.

Men det var som om kungen belt

och ballet glomt hela affaren, ty icke

med ett enda ord hantydde han derpa
i sina samtal med markisinnan och

den. gamla froken.

Andtligen syntes Bontemps. han ta-

lade nagra ord med monarken, men
sa sakta att de begge damerna ingen-

ting horde. Fro ken de Scuderi bafvade.

Kungen reste sig, gick emot Brus-

sons vordnadsyarda beskyddarinna och

sade med stralande ogon:
Jag gratulerar er, min froken,

Olivier Brusson, er skyddsling ar fri!

Froken de Scuderi stortade, utan att

kunna sa'ga ett ord, hogt gratande till

monarkens fitter.

Stig upp, min froken, en sa skick-

lig advokat knafaller icke, eudast er

lysande va'ltalighet bar Brusson att

tacka for sin frihet.

Froken de Scuderi fann nu andtligen

ord for att kunna tacka den hogsinna-
de kungen. men Ludvig den XIV af-

brot henne sagande att hon sjelf hem-

ma vantades af annu mera glodande

tacksagelser, ty sakert omfamnade re-

dan den lycklige Olivier sin Madelon.

- Bontemps tillade monarken

ger er i mitt namn tusen louisdorer

tor den lillas rakning, som hennes hem-

gift. Ma hon gifta sig med sin Brus-

son, som visst icke fortjenar en sadan

lycka! Men begge skola lemna Paris,

detta ar min vilja!

Da froken de Scuderi kom hem skyn-

dade Martiniere och Baptiste hogtjub-
lande emot henne:

Han ar bar! . . . Han ar fri! . . .

ack! de sota unga menniskorna!

Ett ogonblick derefter stortade det

unga paret till froken de Scuderis fotter.

- Ack! jag visste nog jag att ni

skulle radda honom at rnig! utro-

pade Madelon.

Ja, min tro pa er var orubblig

stammade Olivier och begge ofver-

holjde den vOrdnadsvarda damens han-

der med kyssar och tarar.

Efter nagra dagars forlopp blefvo

de .yigda.
Afven om det icke varit kungens

vilja, hade Brusson ej velat stanna i

Paris, der allt erinrade honom om Car-

dillacs blodsgerningar, utan straxt efter

brolloppet flyttade han, atfoljd af fro-

ken de Scuderis valsignelser, med sin

unga hustru till Gent. Rikt utrustad

genom Madelons hemgift och begafvad
med en ovanlig skicklighet i sitt yrke
och en omutlig redlighet lefde han hS,r

ett sorgfritt och lyckligt lif. For ho-

nom blefvo alia de forhoppningar upp-

fyllda som svikit fadren anda till den-

nes dod.

Ett ar efter Brussons afresa forkun-

nade en af erkebiskopen i Paris. Harloj

de Chauvalon och parlaments-advoka-
ten d'Andilly undertecknad kungorelse,

att en angerfull syndare under bigtens

insegel ofverlemnat en stor rofvad skatt,

bestaende afjuveler och andra smycken,
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till kyrkan. Hvar och en som islutet

af 1680 blifvit ranad och plundrad p

gatan. skulle inlemna en beskrifning

p& den forlorade klenoden till d'An-

dilly, sa skulle den aterfas.

Manga som icke blifvit mordade,
ntan endast dofvade genom ett slag,

aterfingo verkligen pa detta satt helt

oformodadt sin egendom. Det ofriga
tillfoll kyrkan S:t Eustache.

Slut.

Kopmanneii i Venedig.
af

Giovanni Fiorentino.

Det fanns i Florens en kopman af

sla'gten Scala. som hette Bindo; denne
hade flera ganger varit i Tana och
Alexandria och pa alia de resor, som
plaga goras med handelsvaroj . Denne
Bind*> var mycket rik och hade tre

fullvuxna soner. Da han nalkades do-

den, kallade han till sig den aldste och
den medlerste och gjorde ett testamen-
te i deras narvaro, i hvilket han insatte

dem bada till arfvingar af allt, hvad
han i verlden Sgde; men at den yngste
lemnade han intet. Sedan han gjort
testamente, koni den yngste sonen, kal-
lad Giannetto, som hort detta, till ho-
nom. der han lag i sangen, ochsade:
"Min fader, jag undrar storligen ofver
hvad J har gjort, da J ej ihogkommit
mig i testamentet". Fadren svarade:
Min

^ Giannetto, det finns ingen varel-
se pa jorden, hvilken jag onskar mera
godt an dig, och just derfb'r vill jag
ej, att du skall stadna har efter min
dod; tvartom a'r det min vilja, att du,
nar jag ar dod, reser till Venedig till

en din gudfar, som heter messere An-
saldo, hvilken ej a'ger nagon son och
flera ganger skriftligen bedt mig, att

jag matte skicka dig till honom. Jag
kan sa'ga dig, att han Sr den rikaste

jopman, som finns i Christenheten.

D erfo're vill jag, att, sa snart jag Sr

, du reser till honom och medfor

bref; och, om du forstar skicka

^ig ra'tt, blir du en rik man Sonen

B varade: Min fader, jag fir redo att

_, ra, hvad J befaller mig; hvarpa fa-

dren gaf honom sin va'lsignelse oeh

dog fa dagar derefter.

Alia hans soner klagade storligen
derofver och bevisade den dodes leka-

men, den ara, honom tillkom. Efter

nagra dagars forlopp kallade de bada
broderna Giannetto till sig och sade

till honom: Var broder, det ar sannt,
att var fader genom sitt testamente in-

satt oss till arfvingar och deri allsicke

omnamnt dig: men du a'r icke dess-

mindre var broder och skall, derfore

af det som finnes erhalla lika andel

som vi. Giannetto svarade: "Mina

broder, jag tackar er for drt anbud;

men, hvad mig angar, S,r jag sinnad att

ga ut och soka min lycka i vida verl-

den; detta har jag fast beslutit att, verk-

sta'lla, och derfore skolen J behalla

det eder tilldelade och valsignade arf-

vet. Brb'derne sago hSraf hans onskan

och gafvo honom en hasl samt pennin-

gar till reseomkostnaderna. Giannetto

tog derpa afsked af dern och afreste

till Venedig.
AnlSnd till messere Ansaldos varu-

bod, bfverlemnade han till denne det

bref, hans fader fore sin dod gifvit ho-

nom. Messere Ansaldo la'ste brefvet

och erfor deraf. att denne var son af

hans karaste van Bindo: na'r han hade

last det, olnfamnade han genast Gian-

netto och sade: nV
7
alkommen, min dyre

son, som jag saefterlangtat!" Derefter

fragade han honom om Bindo, hvarpa
Giannetto svarade, att han var dod.

Han omfamnade och kysste honom da

under manga tarar, sagande : V8l smar-

tar mig Bindos dod, efter han forhul-

pit.mig till att vinna en stor del af

hvad jag a'ger; men sa stor ar den

gla'dje, jag nu kanner ofver dig, att den

mildrar min smarta."

Han lat sedan fora honom hem till

sig och befallde sina faetorer, sina han-

delsbetjenter, vapnare och tjenare samt
sa manga i huset funnos, att Giannetto

skulle lydas och betjenas mer an han

sjelf. Forst och fra'mst ofverlemnade
han honom nycklarne till alia sina pen-

ningar och sade: Min son, allt, hvad
har finnes, far duanvanda; dn kan klS-

da dig och lata gora dig skodon, all-

deles som du behagar, afvensom anstfil-
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la en rnaltid for stadens invanare for

att bli kand med dem. Jag skall af-

halla dig, ju mer du forstar att gora

dig omtyckt." Derfore borjade Gian-

netto alt umgas med Venedigs adels-

man. att halla hushall och oppen tafel,

att gifva skanker och va'l klada sina

tjenare, att forva'rfva sig goda sprin-

gare och ofva strid och ringranning,
sasom han i allt var kunnig och er-

faren samt adel och hofvisk: han visste

va'l bevisa a'ra och hofviskhet, da det

var passande, och visade alltid messere

Ansaldo mer heder, an om han hundra

ganger varit han 9 fader. Afvenledes

forstod han uppfora sig sa va'l mot allt

slags folk, att snart sagdt hela Vene->

dig boll af honom, da man sag honom
sa fiirstandig, behaglig och ofvermattan

bofvisk. Fruntimmer och man tycktes
foralskade i honom, och messere An-
saldo sag knappast nagot annat an ho-

nom, sa hogligen behagade honom bans
sa'tt och vasen. Ocksa gjordes na'stan

ingen fest i Venedig, att ej Giannetto
var dit inbjuden, sa omtyckt var han
af alia.

Nu ha'nde sig, att tva af bans mest
kara umgangesva'nner amnade resa med
sina varor till Alexandria p tva skepp,
sasom de hvarje ar plagade gora. De
omtalade det for Giannetto och sade:

Du borde med oss njuta af hafvet for

att se nagot af verlden och isynnerhet
Damascus och landet deromkring." Gi-

annetto svarade: Det skulle jag rnin-

sann ratt gerna vilja, orn min fader,
messere Ansaldo, ger mig sitt tillstand.n

Dessa sade: Vi skola laga sa, att han

ger dig det och skall blifva nojd." De
begafvo sig genast derifran till messere
Ansaldo och sade: Vi vilja bedja er,
att J tackes tillata Giannetto att resa
med oss denna var till Alexandria, och
att J utrustar at honom nagot fartyg,

pa det han ma fa se sig om litet i verl-

den". Messere Ansaldo sade: Jag ar

tillfreds, om det behagar honom." De
svarade: "Messere, han onskar sa.

Derpa lat snart messere Ansaldo at ho-
nom utrusta ett utma'rkt skfint skepp
och lasta det med mycket kopmansva-
ror samt pryda det tillrackligt med
flaggor och vapen Och na'r det var

fa'rdigt, befallde messere Ansaldo skep-

pets befa'lhafvare och de andra, som
skulle gora tjenst pd fartyget, att de

skulle gora, hvad Giannetto befallde

dem, och hvad som gafs dem i upp-
drag. "Ty jag skickar ej ut honom",
sade ban, "for nagon vinst, som jag
vill. han skall gora. men pa det han
ma efter behag resa kring och se verl-

den. " Na'r nu Giannetto skulle g& om-
bord. lopp hela Venedig ut att skdda

derpa; ty pa lang tid hade ej frau Ve-

nedig afgatt nagot sa skont och sa va'l

utrustadt skepp, som detta. Hvar och
en var bedrofvad ofver bans afresa;
och sa tog han afsked af messere An-
saldo och alia sina vanner, och de gin-

go till sjos, hissade segel och styrde
kosan till Alexandria i Guds namn och
i fortrostan pa god lycka.

Da nu dessa tre vanuer pa sina tre

skepp seglat flera dagar. begaf sig, att

Giannetto en morgon sag en hafsvik

med en ganska vacker hamn : han fra-

gade skepparen, huru denna hamn kal-

lades, och denne svarade: "Messere,

stallet tillhor en adelboren enka, som

bragt manga hoga herrar i fara." Gi-

annetto sade: "Hurusa?" Han svarade:

"Messere, det a'r en skon och behaglig
darn,

x
och hon vidmagthaller den lag,

att den, som anlander dit, bor tillbrin-

ga natten med henne; och, om han da

forhaller sig ratt, far han taga henne
till hustrUj och hon ar herrskarinna till

hamnen och hela nejden. Men om han

ej far att gora med henne, forlorar han

allt, hvad han agur.n Giannelto efter-

ta'nkte en stund vid sig sjelf och sade

sedan: "Forsok hvad sa'tt du vill och

skaffa mig till den der hamnen." Skep-

paren sade: "Messere, betank noga, hvad
J sager: ty manga herrar hafva rest

dit, hvilka aterva'ndt derifran utfattiga."

Giannetto sade: "Blanda dig ej i an-

dras angel agenheter, utan gor, hvad jag

sager dig." Och derpa vande de ge-
nast skeppet och lupo in i den omtalade

hamnen, utan att vannerna pa de andra

skeppen blefvo det ringasle varse.

Nu spridde sig om morgonen den

nj'heten, att det skoria skeppet anlandt

i hamnen, sa att allt folket gick ut for

att bese det, och detta blef genast be-

rattadt for damen. Hon skickade efter

Giannetto, hvilken strax infann sig hos
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sade henue; hon fattade bans hand och

fragade, hvem ban vore, och hvarifran,

saint om ban kande landets plagsed.
Giannefto svarade jakande, och att lian

ej kommit dit af nagon annan orsak.

Hon sade: Var da hundradefald! val-

kommen! och derpt\ bevisade hon ho-

noun hela den dagen storsta heder och

lat inbjuda manga baroner, grefvar och

riddare, dem hon hade under sig, for

att halla honom sallskap. Mycket be-

hagade.alla baronerna Giannettos satt

och bans fina, behagliga och tillgang-

liga vasen, sa att nasfan hvarenda en

foralskade sig i honom. Hela dagen
dansade man och ;-jong och roade sig

i palatset af vanskap for Giannetto, och

hvaren skulle varit nojd med att hafva

haft honom till herre.

Nar nu a ftonen kom. fattade damen
bans hand, forde honom i sin kamma-
re och sade: Det synes mig vara tid

att ga till sSngs." Giannetto svarade:

Min fru, jag ar till ert forfogande":

hvarpa strax tva unga flicker inkommo,
den ena med vin och den andra med
sotsaker. Damen sade: "Jag vet, att

J blifvit torstig; dnck derfore." Gian-

netto tog af sotsakerna och drack af

vinet, hvilket var rippblandadt med en

somndryck: men ban, som ej visste

nagot derom, drack en half bagare,
emedan det tycktes honom godt, och

kladde fort af sig samt gicjs*till hvila.

Men, som ban kom i sa'ngen, foil ban

i somn. Damen lade si^ bredvid ho-

nom; men ban vaknade ej fore mor-

gonen, da det redan var ofver tredje
timman.
Damen steg upp, nar dager vardt, och

lat borja med skeppets lossning, hvil-

ket hon fann uppfylldt raed manga dyr-
bara och goda varor. Da tredje tim-

man var forfluten, gingo damens kam-

marjungfrur till Giannettos sang, vackte

honom och tillsade honom att ga sina

farde med Gud, eftersom ban forlorat

skeppet och hvad deri fanns
;
hvarofver

han blygdes, och tycktes honom, att

ban ilia utrattat sitt arende. Damen
lat gifva honom en hast och penningar
till resekostnaderna, och han afreste

sorgsen och nedslagen och tog vagen
till Venedig.

Nar han anlandt dit, ville han ej ga
hem af blygsel, utan gick om natten

till en af sina vanner, hvilken mycket
forundrade sig och sade till honom:
Ve mig ! Giannetto, hvad vill detta sa-

ga?" Han svarade honom: "Mitt skepp
stotte nattetid mot ett skar och brast

sonder; allt godset gick forloradt och

kringvraktes, det ena hit, det andra dit;

men jag holl mig fast vid en tradspill-

ra, med hvilken jag kastades pa stran-

den: sedan bar jag rest landvagen, och

ar nu har.

Giannetto stadnade flera dagar i den-

ne sin vans bus, hvilken en dag gick
att besoka messere Ansaldo och fann

honom mycket sorgsen. Messere An-
saldo sade: Jag fruktar sa storligen,

att min son ar dod eller lider nod af

hafvet. att jag ej bar nagon ro och ej

mar val: sa stark ar den karlek, jag

hyser till honom.n Den unge mannen
sade: Jag kan underratta er derom,
att han bar gjort skeppsbrott och for-

lorat allting, men sjelf kommit helbreg-

da undan." Messere Ansaldo sade:

"Lofvad vare Gud! Blott han blifvit

raddad, ar jag nojd: om det gods, som

forlorats, bekymrar jag mig ej. Hvar

ar han? Den unge mannen svarade:

Han ar i mitt bus," och genast stod

messere Ansaldo upp och gick att traffa

honom. Nar han fick sigte pa honom,

sprang han hastigt till, omfamnade ho-

nom och sade: Min son, ej behofver

du blygas for mig: det ar ju vanligt,

att skepp forgas pa hafvet. Gram dig

ej derofver, min son; eftersom du ej

blifvit skadad, ar jag nojd": och derpa
forde han honom hem till sig, alltjemnt

trostande honom. Nyheten harom sprid-

de sig i hela Venedig, och hvar och

en var bedrofvad ofver den fbrlust, som
Giannetto gjort.

Forts.

lluiuoristislit Allebanda.

20.

Spelkortens nrsprunsr.

Spelkortens ursprung ar en af archseo-

logiens svaraste uppgifter, och ehuru

obetydligt amnet i sig sjelft an ma

vara, bar det dock ofta af de larde
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blifvit med grundligtiet afhandladt. Pei-

gnot, den siste, som riktat sin upp-
marksamhet derpa, bar atnojt sig med
att sammanstalla andras olika asigter,
utan att falla ett sjelfstandigt omdome,
som blolt efter noggrann jemforelse
mellan kallorna kan uttalas. Jag vill

bar meddela miua, mahanda icke oin-

teressanta asigter, bvilka harleda sig

fran jemforande undersokningar af de

gamla spelkorten.
Abb6 Legendre bar ater upprepat

den underrattelsen, att Lydierna under

en hungersnod uppfunnit kort, och att

de for spelets skull nastan glomde no-

den. Det ar val mojligt, att Lydierna
kande nagot spel med malade blad

(tabulae sigillatoe) i likhet med gasspe-

let; men sakert voro dessa icke kort,

sadana som begagnas vid piketspel.
Korten hafva jemte schackspelet kom-
mit fran Orienten. Detta ursprungsy-
nes obestridligt : men derfore behofver

man icke med Court de Gebelin tiller-

kanna Egyptierna ,
aran af deras upp-

finning och forklara dem for hierogly-
fer. Mellan korten och schackspelet
finnas nagra likheter, som ej fa till-

skrifvas blotta slumpen, Man bar an-

ledning att tro, att korten ursprungli-

gen voro bildade efter schackspelet.
For att lemna lyckan friare spelrum,
afvensom for att bringa spelets tillfal-

liga vandningar i mera jemvigt, funnos

visserligen lopare, hastar och torn i de
forsta korten, som utgjorde ett dubbelt

schackspel. Mahanda speltes pa fyra
man hand, da enhvar hade sin egen

farg. och a att saga sina sarskilta

truppafdelningar. Dessa analogier steg-
ras nastan till visshet, vid jemforelsen
med 15:de arhundradets tarokkort (ta-

rots), hvari aro bade lopare och torn,
det sednare under namn af maison de

Dieu. Allegorien i bada spelen ar

densamma. Bada aro de en bild af

kriget; sa finnes afven ett tarok kort,
som bildlikt forestaller slntliga resulta-

tet i schackspelet, nemligen doden, ri-

dande pa apokalypsens bleka hast.

I borjan voro korten icke talrikare

an schackfigurerna. De voro delade i

tvenne grupper, den ena rod, den an-
dra pvart. En fOrokning af kortens

antal gjorde nya kombinationer nod-

vandiga, och smaningom aflagsnade sig

bada spelen fran deras ursprungliga

analogi.
Vare harmed huru det vill, sa ar

likval sakert, att kort redan lange va-

rit i bruk fore ar 1392, och att man
oratt tillskrifver denna tid deras upp-
finning. Redan ar 1240 forbjod syno-
den i Worchester klereciet de oanstan-

diga spelen, bland andra det med kung
och drottning; ett italienskt manuskript
omtalar korten ar 1297, hvilka da kal-

lades naibi; klosterstatuterne af ar

1337 bannlysa korten under benamning
paginw, slutligen upptager dem ett

kongl. castilianskt edikt af ar 1387
bland de forbjudna spelen.

Man bar lange och forgafves stridt

derom, huruvida korten aro af tysk,

fransysk, spansk eller italiensk harkomst;

mig synes visst. att de icke aro af

fransysk. Kortens fargei aro olika i

olika lander: Fransmann en hafva pique,

trefle, carreau och coeur; Spanjorerna
hafva svard, staf, penning (denier) och

skal (coupe); Tyskarne: Grun, Eichel.

Schellen och Roth (gront. ollon, bjell-

ror och rodt): men dessa farger aro

forst samtida med piketspelet som upp-
fans under Carl den 7:s regering. Dit-

tills kande man i Europa endast a
kallade tarots, malade med bizarra fi-

gurer, hemtade ur dodsdansen. Dessa
kort voro forsedda med allehanda slags
malade sirater och forestallde pafven,

kejsaren, eremiten. narren, den hangde,

vapendragaren, triumfatorn, den foral-

skade, manen och astrologen, solen och

parcerna, rattvisan, lyckan, mattlighe-
ten, tapperheten och slutligen doden,

yttersta domen och kyrkan. Forst i

Carl den 7:des tid uppfunnos fransyska
kort och piketspelet, som kanske ar en

efterharmning af Tyskarnes Lands-

knechtspiel. Andtligen forsvunno dessa

dodsdansens groteska figurer, hvilka

man pupphorligt aterfann, malade i

messboken, graverade pa svardfastet,
fdrestallda i kyrkor, palatser och pa
kyrkogardar, besjungna i rim afpoeter
och spelade af hvarje birfilare: ja,

hvarje noje fordunklade de, sa att saga,

genom en skugga af sorgliga paminnel-
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ser. Likval forsvann doden icke all-

deles ur kortspelet, hvilket annu, lika-

som i begynnelsen, forblef ett krigsspel.

Carl den 6:te forbjod ar 1391, vid

rite af 10 sous, allt slags kortspel,
emedan det drog bans undersatare fran

vapenofningarne. Att kringga detta

forbud foretog sig den tappre Lahire,
eller snarare en vapendragare, som, utan

att namngifva sig, lat frarastalla sig

sjelf under bilden af klofverknekt, att

sa reformera kortspelet, att det kunde

intaga sin plats bland militariska of-

ningar; trefte (klofver) forestaller ett

svardfaste, carreau (ruter) det fyrkan-
tiga jernet pa en pil, pique (spadar)

spetsen af en bardisan, och coeur (hjer-

ter) medelpunkten af en skottafla: As
(asset), namn pa ett gammalt mynt, be-

tydde truppernas sold; de fyra kungarne
forestallde de fyra verldsraona/kierna,
den judiska, grekiska, romerska och

fransyska: ty Carl den 7:de kunde, som
Carl den stores eftertradare, gora an-

sprak pa herravaldet ofver Occidenten;

David, Alexander och Cesar buro her-

melinsraanteln och den liljekransade

spiran; de fyra damerna i tarokspelet
voro Judith, tapperheten, Pallas, ratt-

radigheten, Rachel, lyckan, och Argine,
mattligheten. Denna Argine, ett ana-

gram af regina, skall val vara Carl

den 7:des genial, Maria af Anjou, ut-

markt genom fromhet och saktmod
;
de

fyra knektarne (valets eller varlets)
forestallde Frankrikes- adel fran dess

heroiska tid anda till chevaleriets,
Hector af Troja, fader till den mythi-
ske Francus, som anses for Frankrikes
forste konung; Ogier af Danmark (Hol-

ger Dansk), en Carl den stores paladin,
och slutligen Lahire, Carl den 7:des

tappraste harforare, som i sin egenskap
at' kortspelets uppfinnare eller reforma-

tor intog sitt rum i denna manhaftiga
krets. Da tradsnidarekonsten forst

1423 uppfanns, blefvo korten dessfor-

innan kolorerade liksom manuskripter-
na, och stodo i hogt pris, sa att hertig
Visconti af Mailand ar 1430 betalte en

fransysk malare 1500 guldstycken for

en enda kortlek. Men da med koppar-
itickarekonsten mojligheten intradde,
att anda till oandlighet mangfaldiga

korten, forsande tyska konstnarer sada-
na kring hela Europa, och priset f6ll

betydligt. Staden Ulm g.jorde sa betyd-
liga affarer i denna artikel, att hela ba-
lar spelkort sandes till Italien och Spa-
men, och der utbyttes mot kryddor och
andra varor. Kortmalaren kallade sig
brefmalare. I trots af de mangfaldiga
sa polis- som kyrkoforbuden, bibeholl

sig dock kortspelet i spetsen for alia

ofriga, jemte schack och damspelen.

(Forts.)

inekdoter.

Vdra conversationer arc vanligen af

foljande innehall: Nagon berattar en
sak for en annan, som redan torut kan-
ner den: en tredje hor pa, som redan

lang tid tillbaka vet den och berattar

den for en fjerde, af hvilken han vet,

att den afvenledes var kand, sa att det

omtalas hvad hela verlden vet. Man
h'nner alltsa, att i vara konversationer

afhandlas blott vetenskapliga fimnen.

Hvarfb'r forlora qvinnorna sina namn
nSr de gifta sig? Emedan de vanligtvis
icke hafva nagot annat att forlora!

Prisuppgifter.

Charad N:o 34
Mitt fbrsta ar ett sallskap, mangeri
Da enslighetens stammai blir for lang;
Det roar, underviaar och upplyser:
Men ofta ock moraliskt gift det hyser.
Mitt andra fattigdomens sallskap ar;

Dess tunga. tro'tta steg det stodja plar.

Utaf mitt helas hop mitt fiirsta hvimlar.

Der talas om bad' afgrander och hirolar.

fi&ta N:o 34-

I mSrker inholjd trader jag for dig
Och vill dig bakom ljuset fora.

Jag fragar: "hvad ar jag? Ett ord kn mig
Ilpptaoka ecli tillintetgora.

Prit:

Kn vacker graryr.

Li6ningar emottag* till d. 15 Sept. d. i.

Priilottningen eger ram d. 25 Sept. kl. 1?.
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Kopmannen i Vcncdig.
af

Giovanni Fiorentirio.

Forts, fr. foreg. numiner.

Nu begaf sig, att nagon tid derefter

bans forut onmamnda vanner atervande

fran Alexandria med stor vinst; och.

som de anlande, fragade de om Gian-

netto, hvarpa alltsaramans fortaldes dera.

De skyndade derfore att omfamna ho-

nom och sade: Hur skiljdes du fran

oss, och hvart fardades du? Vi kunde

omb'jligt fa nagon kunskap om dig, fast

vi foro tillbaka hela den dagen, och tor-

madde hvarken se dig eller fa veta,

hvart du tagit vagen. Derofver hafva

vi varit sa bedrofvade, att vi under

hela resan ej kunnat blifva glada igen,

da yi trodde, att du vore dod." Gian-

netto svarade: Det uppkorn gentemot
en hafsvik en storm, hvilken valdsamt

dref mitt skepp mot en klippa helt na-

ra land, sa att allt gick forloradt, och

jag sjelf med knapp 6d kom undan.n

Detta var den orsak, Giannetto fore-

bar, for att slippa upptacka sitt miss-

ode. Och sa gladdes de storligen att

aterse honom, tackade Gud derfor, att

atminstpne ban raddats, och sade : Na-
sta var skola vi med Guds nad vinna

ater, hvad du denna gang bar forlorat;

lat oss derfore akta pa att bar till-

bringa var tid gladt och utan svarmod.n

Och sa gjorde de ock, lefde godt och

voro lustiga, sasom de tillforene plagat.

Men Giannetto gjorde ej annat, an

eftersinnade, huru ban skulle kunna
atervanda till damen, i det ban tankte

vid sig sjelf: "Forvisso skall jag bafva

henne till maka, eller ock dor jag, och

kunde nastan ej blifva glad igen. Der-

fore sade messere Ansaldo flera ganger
till honom : Var ej ledsen

; ty vi hafva

ju sa mycket varor, att vi ganska val

bar kunna sta oss. Giannetto svara-

de: Min berre, jag blir aldrig tillfreds,

om jag ej far en gang till gora om den

resan." Messere Ansaldo, som deraf

insag bans onskan, utrustade, nar tiden

var inne, ett annat skepp at honom
med annu flera ocb dyrbarare varor an

det fb'rra. sa att ban derpa lastade

storre del en af hvad ban i verlden ag-
de. Nar vannerna hade utrustat sina

skepp raed hvad dem gjordes behof,

gingo de till sjb's tillsammans med Gi-

annetto. bissade segel och styrde sin

kosa.

Medan de sa seglade allt flera dagar,
var Giannetto alltjemnt uppmarksam
for att fa aterse hamnen, som kallades

fruns till Belmonte bramn. Da nu Gi-
annetto en natt anlande framfor myn-
ningen af denna, som lag i en hafsbugt,

igenkande ban den genast, lat vanda

seglen och rod^et och styrde inat, sa

att bans foljeslagare pa, deandraskep-
pen afven denna gang ej blefvo det

varse. Nar damen steg upp om mor-

gonen och blickade ned at hamnen, sag
hon skeppets flaggor svaja. Hon igen-
kande det genast, ropade pa en sin

kammarjungfru och sade: "Kanner dn
dessa vimplar?" Kammarjungfrun sva-

rade: Min fru, skeppet tyckes vara

den yuglingens, som kom hit for ett ar

sedan och bar lemnade en sa stor mangd
af dyrbara varor." Damen sade: F6r-

visso talar du sannt: och i sanning bor

ban vara ej litet foralskad i mig, erne-

dan jag aldrig sett nagon enda, som
vandt hitat mer an en gang." Kam-
marjungfrun sade: "Jag bar ej nagon-
sin sett en hofviskare eller alskvardare
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man an han. Damen skickade emot

honom manga pager och tjenare, hvil-

ka med mycken frojd besokte honom;
och han mottog dem alia med munter-

het och gamman. Derpa kom han upp

pa borgen och idamensasyn. Nar hon

fick se. honom. omfamnade hon honom
med storsta lust och gladje, och han

henne med mycken vordnad. Och sa

tillbragte de hela den dagen i fornoj-

lighet och gladtighet: ty damen lat in-

bjuda manga baroner och,damer. hvilka

kommit till hofvet att frojdas ofver Gi-

annettos ankomst. Nastan alia baro-

nerna voro ledsna ofver hans missode

och skulle gerna velat hafva honom till

herre for hans stora behaglighet och

hofviskhet: och nastan alia fruntjmren

voro foralskade i honom, da de sago,
med hvilken prydlighet han tradde dan-

sen, och huru hans anlete alltid var

gladt; och menade hvar och en. att

han var son till nagon stor herre.

Da nu damen sag det vara tid att

ga till somns fattade hon Giannetto vid

handen ochsade: Lat oss ga till hvila!

hvarpa de gingo till hennes sofgemak
och satte sig ned. Se, da kommo tva

jungfrur med vin och s<>tsaker, och de

drucko och smakade af bakverket, samt

gingo sedan till sangs: men. som han
var i sangen, somnade han. Damen
afkladde sig och lade sig bredvid ho-

nom, men kort och godt, han vak-

nade ej pa hela natten.

Nar morgon blef, stod damen upp
och befallde genast, att man skulle ur-

lasta skeppet. Sedan, da tredje tim-

men var forbi, vaknade Giannetto, sokte

efter damen, men fann henne ej. lyfte

upp hufvudet och sag, att det varlju-
san dag; da stod han upp och borjade

blygas. Derefter gafs honom en hast

och penningar till utgifterna och sades:

drag hadan, och han afreste genast med

blygsel, sorgsen och bedrofvad, och ra-

stade ej pa manga dagar, tills han an-

lande till Venedig, saint smog sig nat-

tetid till sin forr omnamnde vans hus.

Da denne fick se honom, undrade
han pa det hogsta och sade: Vemig!
Hvad ar detta?" Giannetto svarade:

Med mig star ilia till! Forbannadt va-

re mitt ode. ;'tt jag nagonsin kom hit

till detta land!" Hans van sade: For-
visso ma du val forbanna det, eftersom
du utarmat messere Ansaldo, som var
den storsta och rikaste kopman, som
fanns i Christenheten

;
och skammen ar

an varre an forlusteu.n Giannetto holl

sig gb'md flera dagar hos denne sin van
och visste, hvarken hvad han skulle

gora eller saga: han var nastan hogad
att vanda om. till Florens utan att

namna ett ord derom till messere An-
saldo, men beslot sig dock sedan att

ga till honom och gjorde sa.

Nar messere Ansaldo fick se honom,
stod han upp, lopp att omfamna honom
och sade: nValkommen, min son! och
Giannetto omfamnade honom under ta-

rar. Nar messere Ansaldo hort allt,

sade han: "Vet du hvad, Giannetto?
Var ej alls bedrofvad; efter jag fatt

dig tillbaka, ar jag nojd. Annu ar det

sa mycket qvar, att vi temligen kunna
sta oss. Det ar ju sa hafvets sed att

ge at den ene och taga fran den andre."

Nyheten harom spridde sig ofver hela

Venedig, och alia talade om messere

Ansaldo och omkade sig ofver den for-

lust, han gjort: och messere Ansaldo
maste salja manga gods for att betala

sina fordringsagare, som forsett honom
med varor.

Nu hande det, att Giannettos namn-
de vanner atervande fran Alexandria

med stor rikedom: och, nar de kommo
till Venedig, blef dem sagdt, huru Gi-

annetto aterkommit, och hur han hade

gjort skeppsbrott och forlorat allt, hvar-

o'fver desse forundrade sig, sagande:
"Detta ar den markvardigaste handelse,
man nagonsiu sett." Och de gingo till

messere Ansaldo och Giannetto, helsade

dem med stor gladje och sade: Mes-

sere, forlora ej modet; ty vi hafva for

afsigt att resa ut nasta ar for att vinna

at er, efter det vi liksom varit orsaken

till er forlust, da vi voro de, som forst

forledde Giannetto att komma med oss.

Saledes, var ej sorgsen: ty, sa lange
vi hafva varor, ma J forfoga ofver dem,
som de vore edra egna. Messere An-
saldo tackade dem och sade, att han

val annu bade sa mycket, attdekundo.

hafva sitt uppehalle.
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Nu begaf sig, att Giannetto natt och

dag grubblade harofver och kunde ej

blifva glad igen, sa att messere Ansai-

do fragade honom, hvad sora vore at

honom. Han svarade: "Jag blir aldrig

tillfreds, ora jag ej atervinner det jag

forlorat." Messere Ansaldo sade : Min

son, jag vill ej, att du reser bort me-

ra; ty det ar battre, att vi bar drifva

var handel sakta med- det lilla, vi haf-

va, an att du satter det an vidare pa

spel." Giannetto svarade: "Jag bar fast

beslutit att gb'ra allt, hvad jag kan, erne-

dan jag skulle anse det for den storsta

skam, ora jag late det vara pa detta

satt." Messere Ansaldo, som deraf in-

sag bans onskan, skickade sig derfore

till att salja allt, hvad ban agde i verl-

den, for att at honom utrusta ett annat

skepp; det gjorde han afven, sa att ho-

nom aterstod intet, och utrustade ett

skont skepp med handelsvaror. Och
emedan honom felades tiotusen duca-

ter, reste han till en jude i Mestri och

lanade dem under beting och villkor,

att, om han ej aterbetalt honom de;n

pa sagdan dag, Sanct Johannis i niist-

kommande Juni, skulle juden fa taga
ett skalpund kott af bans kropp fran

hvad stalle han ville. Harmed var mes-

sere Ansaldo nojd, och juden lat hara

utfarda laga forbindelse med vittnen

och de cauteler och andra formaliteter,

som for detta behofvas, samt upprak-
nade sedan at honom de tiotusen duca-

terna. Med dessa penningar anskaffade

messere Ansaldo det, som annu felade

skeppet, sa att, om de andra tva vore

skona, var detta tredje mycket rikare

och battre forsedt; och sa utrustade

vannerna sina tva med foresats, att

hvad de vunno skulle blifva Giannettos.

Och, nar det var tid att afresa, och

man skulie ga till sjos, sade messere

Ansaldo till Giannetto: Min son, du

reser och vet, i hvilken forbindelse jag
har qvarstannar. Som en ynnest ber

jag dig, att, ora du ocksa rakarolyck-
ligt ut, du dock ma komma och besoka

mig, sa att jag Inatte fa se dig, innan

jag dor; da skall jag nojd ga hadan."

Giannetto svarade honom: Messere An-

saldo, jag skall gb'ra allt, som jag tror

behagar eder." Messere Ansaldo gaf

honom sin valsignelse, och ea togo de

afsked och reste sin vag.
De bada v&nnerna gafvo bestandigt

akt pa Giannettos skepp, och han var

alltjemnt uppmarksam pa att inlopa i

Belmontes hamn. Han fb'rmadde sale-

des en af sina styrman att nattetid fora

skeppet i den ointalade daraens haran.

Nar om morgonen dagen grydde, ska-

dade vannerna pa de andra tva skep-

pen omkring sig, och, da de ingenstades

sago Giannettos skepp, sade de sins-

emellan: "Det ar sakerligen bans onda

ode samt besloto att fullfolja sin vag,

hogligen forundrande sig harofver.

Nar nu skeppet inlupit i hamnen,

gick hela borgens befolkning ut att ska-

da, emedan man markte, att det var

Giannetto, som atervandt; och de fo'r-

undrade sig mycket harofver, sagande:
Denne matte vara son till nagon stor

herre, da man betraktar, att han kom-
mer hit hvart ar med sa mycket han-

delsvaror och sa skSna fartyg: ville

Gud, att hail blefve var herre ! Och

derpa besoktes han af alia fornama,
bade af baroner och riddare i detta

land, och det blef sagdt for damen,
hurusom Giannetto hade atervandt till

haran en. Hon gick derfo'r till palatsets

fonster; ochj da hon sag det ofvermat-

tan skona skeppet och igenkande vimp-

larna, gjorde hon harvid det heliga

korsets tecken och sade: nVisserligea

ar detta en marklig handelse; det ar

den man, som fort sa raycken rikedom

i detta land; och derpa skickade hoa

efter honom. Giannetto gick till henne

med manga omfamningar, och de hel-

sade och betygade hvarandra sin vo'rd-

nad samt tillbragte der hela den dagen
i gamman och gladje; och Giannetto

till noje holls en skoutornering. Man-

ga baroner och riddare tornerade den.

dagen, och afven Giannetto brot lansar,

och gjorde underverk, sa val satt ban

till hast och forde sina vapen; och bans

satt behagade alia baronerna sa myc-
ket, att hvar och en onskade honom
till herre.

Nu begaf sig, att om aftonen, da tid

var att ga till hvila, fattade damen

Giannetto vid handen och sade: Lat

oss nu ga till ro!" Men da de voro
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vid iugangen till gemaket, lutade sig

en af damens kammarjungfrur, som
hade medlidande med Qlannetto, till

hans ora och sade sakta: "Latsa att

dricka, men drickej! Giannetto horde

orden och intradde i kammaren, och

damen sade: "Jag vet, att J blifvit

torstig; derfore onskar jag, att J dric-

ker. forran J gar till sangs": oeh plots-

ligt inkommo tva flicker, som tycktes
likna tva sma lamm, med vin och sot-

Baker pa vanligt satt och gjorde sig i

ordning att skanka i. Giannetto sade:

Hvem skulle afhalla sig fran att dric-

ka, da han ser dessa skona unga flic-

ker!" hvarat damen log. Han tog ska-

len och latsade dricka, men slog ut

rinet i barmen. Damen trodde, att

han hade druckit, och sade i sitt hjer-

ta: Du skall fora hit a'nnu ett skepp;

iy detta har du forlorat.i Giannetto

gick nu till sangs och kande sig helt

redig oeh kry: det tyektes honom tu-

sen ar, innan damen kom i sang, och

han sade vid sig sjelf: "Forvisso har

jag nu henne tastn: sa att han fore-

stallde sig den tna af dem som la'cker-

munnen. den andra som vardshusvar-

den. Pa det damen matte fortare ga
till sangs, borjade. han latsa snarka

och sofva. Da sade damen: "Det ar

bra, afkl&dde sig hastigt oeh lade sig

bred vid Giannetto; men denue bidade

ej, utan si snart hon lagt sig, va'nde

han sig till henne, omfamnade henne
och sade: "Nu a'ger jag, hvad jag sa

Btorligen efterla'ngtat"; och med dessa

Ord gaf han henne det heliga a'kten-

skapets frid samt lemnade ej pa hela

natten hennes famn, hvarmed damen
var mer an nojd.
Om morgonen stod hon upp -fore

dager, la't sanda efter ,alla baronerne
och riddarne och manga andra stads-

innevanare och sade till dem: "Gian-

netto a'r eder herre; reden eder derfo-

re till festligheter!" Harofver uppstod
ett gladt larm kring hela stallet, i det

de ropade: nLefre yar herre, lefve var

herrskare!" och med ringning i kloc-

korna och spelande pa" instrumenter
bebadade fesfen. Bud sandes efter

manga baroner och grefvar, som bod-
de utom borgen, att de skulle komma
och se sin herre; der begyntes med
ett ord en stor och skon hogtid.

Nar Giannetto lemnade gemaket, blef

han slagen till riddare och uppsatt i

hogsatet, och spiran gafs honom i han-

dom, hvarpa han med mycken a'ra och

hogtidlighet utropades for landets herre.

Och, sedan alia baronerna och damerr
na anlandt till palatset, aktade han
den a'dla damen med sa stor hogtid-

lighet och sa stor gla'dje, att det hvar-

ken kan uttalas eller tankas. Ty alia

egndens baroner och herrar kommo
till festen for atl forlusta sig med tor-

nering, ringranning, dans, sang och

spel och allt ofrigt, som hor till en

sadan hogtid. Den frikostige messer
Giannetto begynte alt bortskanka tyger
af siden och andra dyrbara saker, som
han fort med sig, saint visade sig man-

haftig och i stand att skipa lag och

ra'tt at allt slags folk. Salunda qvar-

drojde han i dessa gladtiga hogtidlig-
heter utan att tanka pa eller erinra

sig den olycklige messere Ansaldo,
hvilkeu stadnat som pant for de tio-

tusen ducaterne till den namnde juden.

Nar nu en dag mcsser Giannetto satt

med sin husfru vid ett af palatsets fon-

ster, sag han pa platsen utanfor ett

sallskap man med ta'nda vaxljus i han-

derna, hvilka gingo till bon. Messer

Giannetto sade da: "Hvad vill detta

saga?" Damen svarade: "Det ar ett

skra af handtverksman, som ga att

bedja i Irfanct Johannis kyrka; ty det

ar hans hogtid i dag, D& kom han

ihog messere Ansaldo, stod upp fran

fonstret och drog en djup suck; hans
anlete skiftade alldeles farg, och han

gick flera ganger upp och ned i salen,

i tankar harofver. Damen fragade ho-

nom, hvad som felades honom. Mes-

ser Giannetto svarade: "Intetfelas mig.
Derfor borjade damen utforska honom
och sade: "Forvisso har J nagot p,
sinnet, som J ej vill omtala." Och
hon talade sa lange vid honom, tills

messer Giannetto fortalde henne, huru

messere Ansaldo qvarblifvit som un-

derpant for tiotusen ducater. Och i

dag loper betalniugstiden till anda,
sade han, och derfor gramer det mig
storligen, att min fader dor for rain

skull: ty,
om-han icke i dag betalar

juden, forlorar hail ett skalpund kott

af sin kropp." Damen sade: nMessere,
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stig strax till hast och res genaste land-

vageu : ty J kommer da fortare an till

sjob ! Tag med er hvem J behagar,
tag hundratusen ducater och stadna

icke, forra'n J ar i Venedig! Och, om
ban a'nnu lefver, sa for honom med er

hit!" Hafi^la't derfore genast blasa i

trumpet, steg till hast med tjugo fol-

jeslagare, tog tillrackligt penningar med
sig och stallde kosan till Venedig.
Nu haude, att, na'r forfallotiden var

inne, lat juden fangsla messere An-
saldo och ville taga ett skalpund kott

af bans kropp; bvadan denne bad ho-

nom, att ban tacktes uppskjuta bans
dod nagra dagar, pa det ban atmin-
stone matte fa se sin Giannetto, om
ban komme. Juden sade: Jag vill

gerna bevilja er bon om uppskof ; men,
om ban ocksa komme hundra ganger,
ar det mitt f'asta beslut alt ska'ra ut

ett skalpund kott af er kropp, som
brefven saga." Messere Ansaldo sva-

rade, att ban vore harmed tillfreds.

Hela Venedig talade om denna ha'n-

delse: alia kande omkan harofver, och

manga kopman forenade sig for att be-
t la skulden. Men juden ville icke

inga harpa, utan ville tvartom bega
detta mord for att kunna saga, det ban

bragt om lifvet den storste kopman i

hela Christenheten.

Nu intraffade, att, medan messere
Giannetto med all skyndsamhet reste

dit, bans fru hastigt begaf sig pa farde

efter, forkladd som rattslard och attoljd
af tva tjenare. Da messer Giannetto
anlandt till Venedig, gick ban till ju-
den, omfamnade messere Ansaldo med
mycken gladje och sade derpa at ju-
den, att ban ville gifva honom bans

penningar, ja, sa mycket ban sjelfon-
skade. Juden svarade, att ban ej ville

hafva dem, efter ban icke fatt dem i

ratt tid, utan ville taga skalpundet kott.

Ha'rom uppstod nu stor tvist, och en
hvar gaf juden oratt. Men i betraktan-
de deraf, att i Venedig ratten gallde
framfor allt, och att juden hade full-

komligt och i laga form grundade an-

sprak, yagade ingen motsaga honom
annat an med boner. Derfore kommo
alia Veuedigs kopman dit att bedja
juden; men ban var mer hardnackad
fin nSgonsin. Messer Giannetto bjo"d

honom nu tjugotusen ducater, men ban
andrade sig ej; derpa gick ban till

trettio, vidare till f}
7ratio och sedan

till femtiotusen; och salunda okade
ban pa anda till hundratusen ducater.

Slutligen sade juden: "Vet du hvad?
Om du ock gafve mig flera ducater,
an hela denna stad Sr vard, skullejag
icke mottaga dem i betalning. Tvart-
om vill jag gora, hvad mina bref sa"ga.

Medan tvisten salunda varade, se,

da ankom till Venedig damen, kladd
som doniare, och steg af vid ett her-

berge. Varden fragade den ene af hen-
nes tjenare: "Hvem ar denne hoge her-

re? Tjei;aren, som redan af damen
underrattats om, hvad ban borde saga,
nar ban tillspordes om henne, svarade:

"Det ar en rattslard adelsman, som
kommer fran sina studier i Bologna,
och atervander hem." Da varden for-

nam detta. bevisade ban honom myc-
ken heder; och, dd domaren satt till

bords, fragade ban varden: "Huru sty-
res er stad?" Varden svarade: "Mes-

sere, man styr bar alltfor rattvist."

Huru da?n sade domaren. Varden
svarade: Det vill jag fb'rklara er, mes-
sere. Det kom hit fran Florens en ung
man, vid namn Giannetto, och begaf
sig till en sin gudfar, som heter mes-
sere Ansaldo. Han var sa artig och

hofvisk, att bade man och darner h3r
i staden voro honom tillgifna, ja, al-

drig bar hit anlandt nagon, som varit

sa behaglig som ban. Nu utrustade
bans namnde gudfader tre serskilda

ganger at honom tre skepp af stcirsta

va'rde : men hvar gang hade ban olyc-
ka med dem, sa att ban saknade pen-
ningar till det sietas utrustning Der-
fore lanade denne messere Ansaldo
tiotusen ducater af en jude med det

beting, att, om han ej hade aterbetalt

honom dem till Sanct Johannis i na'st-

kommande Juni. skulle juden fa taga
ett skalpund kott ur bans kropp fran

hvad stalle han ville. Nu bar den

valsignade unge mannen atervandt och

erbjudit honom hundratusen ducater

som ersattning for de tiotusen; men
den illistige juden vill det icke. Alia

redelige man bar i staden hafva varit

hos honom for att med boner soka be-

veka honom; men det hjelper icke.
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la'tt att afg6ra." Varden sade: "Om J
vill gora er besvar med att sluta den
sa, att den gode mannen ej mister lif-

vet, skall J derigenom forva'rfva yn-
nest och karlek af den fortra'ffligaste

unge man, som nagonsin funnits. och
tillika af alia menniskor i denna stad."

Harpa lat den ra'ttslarde offentligen

utropa i staden, att eho, som hade

nagon rattstvist att afgora, skulle korn-
ma till honom. Det blef da sagdt af-

ven for messer Giannetto, hurusom det
hade ditkommit en rattslard fran Bo-

logna, som ville slita hvilken tvistefra-

ga som heist. Derfore sade messer
Giannetto till juden: ?>Lat oss ga till

denna domaren ! "Ja, lat oss ga, sa-
de juden. Men, komme hvem som
vill, sa har jag i alia fall ratt att go-
ra, hvad skuldsedeln eager." Nar de
kommit infor dornaren och betygat ho-

nom skyldig vordnad, igenkande han
messer Giannetto; men denne igenkan-
de icke honom, .emedan han med vis-

sa orter forstallt sitt anlete. Messer
Giannetto och juden foredrogo hvar-
dera sin sak och sina skal ordentligt
infor domaren; derpa tog denne skul-
debrefven och laste dem samt sade se-

dan till juden : Jag onskar, att du ta-

ger de erbjudna hundratusen ducaterna
och frigifver den redlige mannen, som
dessutem skall blifva dig ha'rfor for-

bunden." "Del gor jag alldeles icke",
svarade juden. "Det ar det ba'sta for

dig", sade domaren. Men juden ville

ingalunda inlata sig pa nagot sadant.

Derpa begafvo de sig tillsammans
till den domstol, sorn ar inrattad for

dylika fall, och domaren begarde mee-
sere Ansaldos installelse och sade:
"Hitforen honom ! Na'r han kommit,
sade domaren: Valan, tag nu af ho-
nom ett skalpund kott, hvarifran du
vill, och utkraf dermed din fordranln

Derpa Ja't juden afklada honom naken
och tog i handen en rakkuif, som han
ha'rfor latit g6ra. Men messer Gian-
netto va'nde sig till domaren och sade:

Messere, harom bad jag eder icke.n

Domaren svarade: Var liign: han har
a'nnu icke skurit ut ett skalpund kott.n

Likval gick juden mot honom. Da
ade domaren: Gif val akt pd, hum

m

du gor det! Ty. om du tager mer el-

ler mindre a'n ett skdlpund, later jag
sl& af dig hufvudet. Yttermera vill jag
sa'ga dig. att, om blott en enda drop-
pa blod flyter, later jag doda dig. Ty
dina bref omnamna icke nagon blod-
forlust: de sa'ga blott, att du har ratt

att taga af honom ett skalpund kott,

hvarken mer eller mindre. Derfore,
om du a'r klok, tager du de matt och

steg, du tror la'nda till ditt ba'sta.'' Och
s& skickade han genast efter skarpra't-
taren och lat honom medtaga stupstock
och bila samt sade: "I samma stund

jag ser en enda blodsdroppa flyta, la-

ter jag halshugga dig.n Juden borjade
da radas, men messer Giannetto att

anyo fatta mod. Andtligen efter myc-
ket talande och ofverla'ggning sade ju-
den: "Messer domare, J vet mer an

jag. Lat mig derfore fa de hundra-
tusen ducaterna. sa ar jag nojd. Do-
maren sade: "Jag vill, att du har tager
ett skalpund kott, sasom dina skuld-
bref saga; ty jag ger dig icke en vit-

ten. Du skulle tagit dem, na'r jag er-

bjod dig dem." Juden gick ned till

nittio och sedan till attatiotusen; men
domaren var alltjemnt lika obeveklig.
Da sade me&ser Giannetto: "Lat oss

gifva honom, bvad han bega'r, blott

han slapper messer Ansaldo los." Men
domaren gentog: "Jag sager dig, lat

mig haudla!" Da sade juden: "Gifmig
femtiotusen ! Domaren svarade: "Jag
skall ej gitva dig den uslaste styfver,
du nagonsin sett." "Gif mig", atertog

juden, atminstone mina tiotusen duca-

ter! Forbannade vare luft och jord!
Hor du icke, hvad jag sager?" sade

domaren. "Jag vill
ej gifva dig det

ringaste. Vill du taga ditt sk&lpund,
sa gor det; hvarom icke, later jag

protestera och tillintetgora dina skuld-

bref." Harofver gladdes hogligen hvar

och en, som der var; och de gjorde

spe af juden och sade: "Den, som sta'l-

ler snaror for andra, blir sjelf fangad.*

Na'r juden ha'raf fann, att han ej tick

gora, hvad han velat, tog han eina pap-

per och sonderref dem allesamman i

vredesmod; och sa blef messere An-
saldo frigifven, och messer Giannetto

terforde honom hem med storsta gla'd-

je. Derpa tog han strax de hundra-
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tusen ducaterna och gick till domaren.

Bom han fann i sin kammare reda eig

till att fara sina farde. Da sade inesser

Giannetto till honom : "Messere, J bar

gjort inig den storsla tjenst, som na-

gonsin blifvit mig bevisad. Derfore

skulle jag vilja, att J medtager dessa

penningar hem till eder; ty J bar val

tortjent dem." Domaren genmalte: Mes-

ser Giannetto, jag eager er stor tack:

men jag behofver dem ej. Tag dem
med er, sa" att er husfru ej ma saga,

att J hushallat ilia." Messer Giannet-

to sade: "Ron ar minsann sa adelsin-

nad, hot'visk och god, att, om jag
ocksa gafve ut fyra ganger sa mycket,
skulle hon dock vara tillfreds; ty hon

ville, att jag skulle medtaga mycket
mer an detta.n "Huru ar Jeljestnojd
med henne?" atertog domaren. Mes-

sere Giannetto svarade: "DeUfinns in-

geri varelse i verlden, jag alskar hogre
Sn henne; ty hon 8r sa forstandig och

sa skon. som naturen nagonsin kunnat

skapa henne. Och, om J vill gora mig
det nojet att folja mig for att besbka

benne, skall J torundra er ofver den

heder, hon skall bevisa er, ooh skall

kunna ofvertyga er, om hon icke ar,

hvad jag sager, eller an mer." Doma-
ren svarade: "Hvad det betraffar, att

folja med er, sa kan jag det ej, erne-

dan andra goromal kalla mig; men,
efter J sager, att hon a'r en sa fortraff-

lig qvinna, sa helsa benne fran mig,
nar J aterser henne." Det skall ske",

sade messer Giannetto; men jag 6n-

skar likval, att J tager af dessa pen-

ningar. Medan han sade detta, fick

domaren se, pa bans finger en ring,

hvarfore han sade till honom: "Jag on-

skar den der ringen. Deiforutan vill

jag icke hafva en enda penning!" Mes-

ser Giannetto svarade: "Jag ar nojd
ha'rmed. fast jag ger er den ogerna;

ty min fru bar skankt mig den och

sade inig, att jag alllid skulle bara

den for hennes skull: och, om hon nu

ej ser den pa mig, skall hon tro, att

jag gifvit den at nagon qvinna; och
s, skall hon vredgas pa mig ocb me-

na, att jag ar foralskad i en annan,
fast jag vill henne battie an mig sjelf."

Mig", sade. domaren, "synes det visst,

att hon alskar er sa hogt, att hon skall

tro er harutinnan; sag benne derfore,
att J gifvit den at mig. Men kauhan-
da vill J skanka den till nagon gam-
rnal karesta har? Messer Giannetto

svarade: Sa stor ar den ka'rlek och

trohet, jag bar till henne, att det ej

finns en qvinna i verlden, med bvil-

ken jag skulle vilja utbyta henue, sa

fullkomligt skon ar hon i allo." Och
sd drog han ringen af sitt finger och

gaf den at domaren; sedan omfamna-
de de hvarandra och bugade sig. Do-
maren sade: "Gor mig en sak till vil-

jes!" "Begar blott!" sade messer Gian-

netto. "Stadna ej ham, sade domaren,
nutan res genast hem tiller fru ! Det

tyckes mig vara en hel evighet", sade

meser Giannetto, "innan jag aterser

henne." Och sa togo de afsked. Do-
maren steg i en slup och reste siua

farde med Gud; men messer Giannet-
to gaf aftoumaltider ocb middagsspis-

ningar, ska'nkte sina foljeslagare hastar

och penningar och tirade sa fest flera

dagar och holl hof. Sedan tog han
afsked af alia Venezianare och forde

med sig messere Ansaldo, och mange
af bans fordna timgangesvanner reste

med honom. Nastan alia man och

darner grato af rorelse ofver bans af-

resa, sa behagligt hade han uppfort

sig mot alia den tid, han var i Ve-

nedig. Och sa reste ban och tog ko-

san till Belmonte.

Nu hande, att bans fru anlSnde dit

flera dagar forut och latsade, som hon
varit vid badet. Hon kladde sig ater

som qvinna, gjorde stora tillrustningar,

lat belagga alia gator med dyrbara ty-

ger och nyklada manga skaror af be-

vapnade. Da messer Giannetto och

messere Ansaldo anlande, gingo alia

baronerne och bela hofvet dem till mo-

tes, ropande: "Lefve var herrel Lefve

var berre!"

NSr de kommo i land, skyndade da-

men att oinfamna messere Ansaldo,
men latsade vara nagot fortornad pa
messer Giannetto, som hon dock i sjelf-

va verket alskade hogre an sitt eget
lif. Nu holls en stor fest med torne-

ring. ringranning, dans och sang, bvari

alia baroner, darner och froknar, som
der voro, togo del. Men da rnesser

Giannelto sag, att bans fru ej visade
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honam ett sa gladt ansigte som vanligt,

gick ban in i sitt gemak, kalladehen-
ne och sade: "Hvad fattas dig?" och
ville omfamna henne. Damen sade:

Du behofver icke smeka mig sa der;

ty jag vet val, att du i Venedig ater-

uppsokt dina forna alskafinnor.n Mes-
ser Giannetto begynte urskulda sig:
men dam en fortfor: "Hvar ar ringen,

jag gaf dig?" "Hvad jag forestallde

mig", svarade messer Giannetto," bar

nu intraffat. Jag sade strax, att du
skulle fatta daliga tankar derom. Men
jag svar dig vid den tro, jag bar till

Gud och dig, att jag gifvit den der

ringen till den domaren, som vann

processen at mig. Men damen sade:

Jag svar dig vid rain heliga tro och

vid mill trohet mot dig, att du gifvit
den at en qvinna. Jag vet det belt

visst, och likval blyges du icke att

svara sa!" Messer Giannetto atertog:

"Jag her till Gud, att ban ma utplana
mig ur verlden, om jag icke sa'ger dig

sanningen; ja. att jag redan sagt det

at domaren, nar ban begarde den af

mig.'' Damen sade: "Du hade kunnat
stadna qvar der och skicka messere
Ansaldo hit, sa att du fatt roa dig med
dina vaninnor: ty jag hor, att alia gra-

to, nSr du reste. Da borjade messer
Giannetto att "grata och vara svara be-

drofvad och sade: "Du svar pa det,

som icke ar sannt och icke heller kan
vara det."

Men, aar darnen sag honom fal la ta-

rar, kande hon, som om hon fatt ett

knifstyng i hjertat; hon kastade sig i

bans armar och skratiade of'verljudt.
Hon visade honom ringen och fortalde

honom all ting, huru han sagt till do-

maren, och att han varit domaren,
och huruledes han gaf honom ringen.
Derofver undrade messer Giannet-
to storligen ; och, som han insag, att

det var rena sanningen, borjade han
ofvermattan gladjas: han gick ut ur

gemaket och berattade det for nftgra
af sina baroner och vanner. Och ha'r-

igenom vaxte och mangdubblades den

karlek, som var mellan dem bada.

Sedan lat messer Giannetto kalla den

kammarjungfru, som den der aftonen

underrJittat honom om, att han ej skulle

dricka, och gaf henne till husfru at

messere Ansaldo. Och sa forblefvo

de lang tid i gladje och lycka, sa lan-

ge de lefde!

Anekdoter.

Ett fruntimmer beklagade sig for en

tidningsredaktor ofver den daliga vig-
ten, som en vid namn uppgifven kop-
man lemnade, och pastod aft pa ett

skalpund, socker felades 3 lod. Redak-
toren invande, att de pa ett skalpund
socker felande 3 loden, kunde icke an-

tagas vara kopmannens skuld, utan
tillskrifvas en forseelse bos bodbetje-
ningen, ty nar kopmanneii sjelf vager

sa fattas stand igt fyra lod.

Det vigtiga skalet. 1 Stuttgart ut-

fardades en forordning, som pabjod ett

visst vite for hvar och en, som pa hem-

vagen nattetid forde nagot oljud eller

sjong. Redan forsta natten efter att

detta forbud utkommit lagade en mun-

tergok med hoga rop forbi bogvakten
och blef strax anhallen. Vet ban icke

att man icke far fora nagot oljud nar
man gar hem om natten ? Jag her om
ursa'kt, men jag gar icke hem.

Prisnppgifter.

Charad N:o 35-

Mitt forsta ar, i stort, Guds eget leende
I mensklighetens natt- Materien, liksom anden,
Behofver det i tnorka jordelanden.
PS hoga skyn du kan deas stralar se.

Men, raget uti smatt, du kan jag vill ej

akamta
For nagra skilling det i handelsboden hemta.
Mitt andra finner man af manga, manga slag.
Man det i rummen ser af skiljda dimensioner
Och skiljda andamal till nytta och behag.
Mit t hela nyttjas mest af svagsynta personer.

fiata N:0 35-

Bad' qvinnor och man. bade gamla och unga
Af oss for det mesta ses ega ett par.
Som talande ar, fastan det ej liar tunga,

'

Som segrar ibland. fast ej hander d-et har.

Pris : En vacker gravyr.

LOsningar emottagas till den 15 Dec. d. a.

Prislottningen eger rum d. 24 Dec. kl. 12.

STOCKHOLM, TRYCKT HOS j. & A. mis, iseo.
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eller 25 Ore i manaden.

Charlotte Corday.

Den 11 Juli 1793 suto vi, fyra till

antalet, vid Duperret's *) bord. Malti-

den var ganska tyst och ledsain. Vi-

net hade ingen retelse mer; ty alia

fruktade vi for dess frimodighet. Oro
var malad pa vara ansigten: skrack-

regeringen hade redan borjat med nag-
ra handlingar af folkraseri Vid mal-

tidens slut anmaltes, att ett fruntim-

mer ville tala med Duperret. Han steg

upp, giok ut och fann en honom obe-

kant ung flicka, hvars ovanliga skon-

het och va'rdiga, Sdla skick genast

gjorde pa honom ett utomordentligt

intrjck. Medborgare! sade den

obekanta jag bringar er budskap
fran en man. som ni hogt aktar, oeh

dermed ofverlemnade hon ett bref fran

Barbaroux**). Sedan Duperret last

brefvet, fragade ban : Hvad begar ni

af mig, mamsell? Er forsta asyn intog

mig for er, och detta bref eager, att

ni fullkomligt forfjenar mitt fb'rtroen-

de." Efter en kort tystnad svarade

hon: Ni kan utan tvifvel bedomma,
om vara vttnner skola lyckas eller ic-

ke. Sa'g mig saledes, hvad ha vi att

vSnta af dem? Resultatet af 6ppet
motstand ar tvifvelaktigt, herr Duper-
ret! De proskriberade a'ro visserligen

ej utan mod och kraft. Departemen-
terna ha mottagit dem med 6'ppna ar-

mar; men folket ar envist och van-

kelmodigt; de, som a'ro dess hjeltar

den ena dagen, blifva ofta deras of-

fer den andra." Hon teg ater ett

Ogonblick, hvarefter hon fortfor: Jag

*) Duperret) konventsledamot, blef gnilloti-

nerad af jakobinerna.

**) Barbaronx var representant for Marseil-

le, och dog p& schavotten.

tror, att det ges andra medel att rad-

da Frankrike, och om, - Nu tvar-

stannade hon, och kastade en forskan-

de blick pa Duperret, som ej kunde

db'lja sin forvaning. Herre! jag ser

ni forundrar er ofver det spr&k jag
for. Jag bar redan drojt for la'nge;

ert sallskap saknar er. Alskar 'ni ert

fa'dernesland, sa besok mig imorgon."
Hon skref med blyertspenna nagra ord

pa ett kort, och gafhonom det. Dessa

ord voro: Charlotte Corday, Rue de

augustins, Hotel de la province.* Der-

pa fattade hon bans hand, tryckte den

till sitt hjerta och sade: Anda intill

dess sista slag tillhor det vSrt fader-

nesland. Haf samma tankesatt, och

republiken skall blifva fri! Derpa af-

la'gsnade hon sig, och Duperret grubb-
lade hela natten p& Charlottes yttran-
den. Hon skulle ha medel att ham-
na girondisterna! Hvilka vOro dessa

medel? Ett ensamt fruntimmer!

Det hade varit en darskap/ att lyssna
till hennes forslag. Nej ! ban vill ej

ha med henne att gora. Och kunde

icke hela saken vara en snara for ho-

notn ? Men brefvet Mn Barbaroux,

och den unga fliskans a'dla utseende

i dessa ogon, hvarur sanning och

hogsinthet blixtrade, kunde ej ligga

nagot forraderi. Duperret begaf sig

saledes till Charlotte Corday. Han sag

henne ga fram och tillbaka med sto-

ra steg i rummet; hennes anletsdrag

rojde mattighetj hennes blickar irrade

omkring. Men snart blef hon sig ater

fullkomligt lik, och det smaleende, som

nu visade sig i hennes ungdomligt sk5-

na anlete, sade honom, huru va'lkom-

men ban var. Fle^a minuter stodo de

stillatigande midtemot hvarandra; andt-

ligen tog Duperret. till ordet, och sade:

r>Wi ser, hvilket fortroeiide er person
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ingifvit inig! Sag mig nu mamsell,
hvem ui ar, och hvad ni arnar fore

taga.
Hvem jag ar, medborgare? Som

ni &er, on qvinna, en svag, hjelploa

qrinna. Hvad jag vill och hvad jag
kan, skall ni erfara, var saker derpa;
men at inig erfar ni det icke. Ni sa-

ger, att ni har fortroende till mig: gif

mig da genast ett bevis derpa. Lat
oss foljas at till ministern for inrikes

firenderna.

Pa vagen dit svarade Charlotte ej

ett ord pa Duperret's fragor. Mini-

stern gaf dem ej foretrade; hvarfore?

har aldrig blifvit upplyst, ehuru kon-
ventet sokte intranga i hemligheten.

Duperret aterforde Charlotte Corday
till Motel de la province, och tog der

afsked af henne. Koni tillbaka i af-

ton. sade hon till honom ma-
handa kan jag da yppa nagot for er.

Han lofvade det.

Han gick till henne om aftonen. Hon
satt i en lanstol, med hufvudet tillba-

kalutadt, och betraktade med dyster
blick ett miniaturportratt. I hennes

ogon stodo tarar; hon visade Duper-
ret portrattet, och sade: "Kanner ni

igen det? Ja, det ar . . .

Tyst, herr Duperret, jag besvar er,

nttala ej delta namnln Och hon bor-

jade ater grata. Derpa fortf'or hon:

"Forlat min svaghet: en qvinna, ar

anda alltid qvinna, afven da hon ager
mod." Derefter forandrade hon ha-

stigt blick och ton, och fragade . Med-

borgare, hvad tanker ni om Marat?"

"Fragar ni de deputerades van, hvil-

ka han proskriberade? Marat

Ar en tiger, en mordare"
foil hon horom h&ftigt i talet, men
tillade snart med lugn: Tror ni, att

ban t'Ortjent doden? Anser ni for ett

brott att dOda honom? Den hand, som

genomborrar hans hjerta donna

hand, Duperret skulle hela Frank-
tike valsigna. Guillotinen kunde ej

beflacka henne, denna hand, som gor
en gerning, angenam for jord och him-

xnel. ilen (hon nedslog ogouen)
ack ! mS detta* ej ske afnagon, som

Sr er kr!
"Och hvsrfor icke, mamsell ?

Er unga dotter, Duperret, hon, hvars
blaa iigon aro den forsmaktande om-
hetens, om ni sag henne, vapnad med
den hamnande dolken, ga till Marat,
leende nalkas honom, o<Jh stota vap-
net i hans hjerta "

Hvilken tanke! delta ar ingen qvin-

nohandling. Det ar sant, qvinnorna
kunna do pa schavotten vi ha bragt
det derhSn men hvarest finna en,
som vore i stand att se denna efter

menniskoblod torstande tiger i ogonen,
utan att bafva? Nej, Marat maste falla,
men for en starkare hand!"

"Duperretn svarade flickan

nmod ligger ofta forborgadt under ett

svagt yttre, och redan har mangen
svag arm gjort underverk. Och lik-

val har ni ratt: detta ar ingen qvin-

nohandling jag onskade dock att

fa se Marat. Det sages, att fruntim-

mer finna latt tilltrade till hans person,
och att han i deras narvaro ar mindre
ra och vild. Kanske skulle han, efter

ett samtal med mig, i nagon man gif-
va mQd sig. Jag vet icke, om jag
smickrar mig sjelf; men det forekom-
mer mig, som hade jag formaga, att

ingifva honom afsky for det forflutna,

och beveka hans hjerta till medlidan-
de. Kan ni infora mig hos Marat,

Dupperret? fragade hon halft all-

varligt, halft skamtande. Duperret
studsade. "Jag infora er hos Marat,

svarade han jag, mamsell! Ni
vet da icke, att vi ej sta i minsta van-

skapliga forhallande till hvarandra?
Det skull e bli for er en dalig rekom-
mendation.n

nDet tror jag, Duperret likval

hvem vet? men ni har ratt, det fir

battre, att jag in for mig sjelf en-

sam, forstar ni mig, Duperret? Men
det ar sent, vi maste skiljas at; forlat,

att jag vagat profva er vanskap.

Jag behofde nagon, som forde mig till

ministern
j
man radde mig, att vanda

mig till er. Jag tackar er; lef vSl,

och giom, att ni kant mig: dtt fir

mojligt, att vi ej aterse hvarandra!

Lelf val! Er dptter vantar sakert pa
er; hur lycklig ar ej er dotter !" Hon

tryckte Duperret's hand, och gick in

.i ett anrmt ruin.
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Ensam! ja, hon ville gaensam; den-

na tanke trostade henne. Hennes sko-

na anletsdrag antogo ett sublimare ut-

tryck. ingifvelsens eld i hennes ogon,
hela hennes utseende tycktes roja en

fifverjordisk kallelse. Men annu hade

naturen ej helt och h&llet uppgifvit
sina rattigheter: en iskyla narmade sig

hennes hjerta, om ocksa blott pa via-

sa ogonblick. Lifvet ar saljuftiung-
domens dagar, att ingen vid hennes

alder kan uppoffra det utan att rysa.

Huru Charlotte tillbragte natten hum
hon stridde med sitt hjertas kanslor

och den medfodda fruktan for doden,
kan jag ej saga. Pa hennes rum fann

man flera till det mesta uppbranda
papper, och pa" ett, som elden skonat,
lastes nagra omma rader, hvilkas fore-

m&l var hon sjelf.

Charlotte Corday hade skickat en

biljett af foljande innehall till Marat:

"Jag kommer nyss ft an Caen. Af'ka'r-

lek till ert fadernesland maste ni be-

reda er pa, att afhora en berattelse

om de planer, som der blifvit upp-

gjorda. Jag afbidar ert svar. Som
denna biljett blef obesvarad, skref hon
en annan, som hon beslot, att sjelf af-

lemna. Hon gomde, den i barmen, och

der bredvid en dolk. Det var sondags-

morgonen, den 13 juni 1793, hon gick
till Marat's 1ms, Hon fick ej foretra-

de, likval tillsagelse att aterkomma
mot aftonen. Detta drojsmal under-

kastade hon sig. utan invandning. Hvil-

ka kanslor under tiden an ma ha ska-

kat hennes inre, hennes yttre syntes

lugnt och orubbadt; ingen blick, intet

steg, infet ord rojde otalighet eller o-

beslutsamhet. Hon hade fast beslutat,

att befria sitl iadernesland och do. Oui

aftonen, da hon ater gick till Marat,

var hennes ansigle gladt. och ingen-

ting i hernes vasende furraddf, att hon
var sinnad, att spela i'D qviunlig Bru-

tus eller rattare Cuttius Henm s gang
var jemn och saker, och da hon in-

tradde i odjurets hala, blickade hon

omkring sig, for att se, om der fans

nagot som kunde ligga hennes foie-

hafvande i vagen. Ingenting undfoll

hennes forskande blickar. Hos Marat
var blott en gammal tjensteqvinna; ban
befallte denua, att lemna honom en-

sam med den fra'mmande
;
hon lydde,

och Charlotte gick den fruktan sva'rde

mannen narmare. Sittande i ett bad,
med sitt vederstyggliga ansigte vandt
mot en dorr i andra andan af rummet,
med hogra handen ofvan vattnet, skref

Marat vid en traklaff, pa hvilken fun-

nos ett pappersark och skriftyg; utan
att vanda sig om, bad han Charlotte
vanta ett Cgonblick. Hon stod utmed
badkaret, och foljde med sina 6gon
penndragen pa papperet, hvarur han
sakta laste for sig sjelf. Derefter slu-

tade han att skrifva, och sag pa Char-
lotte. Ett forfarligt smaleende atfolj-
de denna blick. Men hon utha'idade

den, och Marat ingaf henne, oaktadt
sitt vedervardiga utseende, ingen for-

skrackelse; hon besvarade till och rned

det smaleende. hvarmed han beva'rdi-

gat henne, och hennes lappar oppna-
de sig blott, for att saga honom ett

smicker. Medborgare sade flic-

kan "jag bar mycket langtat att fS

se er, och det har forundrat mig, att

en man, sa ryktbar for sin fosterlands-

karlek, kunnat lata mig sa lange van-

ta pa audiens, hvarom jag anhallit i

republikens namn, och for att betryg-

ga hennes sakerhet.

"Medborgarinna evarade han
det gor Marat mycket ondt; hade jag
kunnat ta'nka mig, att finna er sadan,
ni nu framstaller er for mig, da skul-

le jag ha bedt om audiens hos er; men

jag ar sa ofverhopad och plagad af

besok, dem jag ar nodsakad att mot-

taga, for att ej sa'tta min popularitet

pa spel. -7- Sag mig, hvad ni begar?
Tala oppet, er kan Marat ingenting

vagra.n

^Medborgare! har ni fatt min bil-

jett ?n

Ack, det ar santl nu mins jag an-

ledningeu till besoket. Hvad kan ni

saga mig om komplotten iCaen?hvil-
ka handliugar fordra hamd? Hvilken.

ar deu otrogne alskaren? Ni vill, att

ban lor sin troloshet skall plikta pa
schavotten? Han ffirtjenar det i san-

ning. Marat fir folTcets oga, och detta

oga kan upptacka dess fiender i deras

hemligaste kryphal. Skona medbor-

garinna! om jag lyssnar till er

livarnvd tanker ni beliina mi
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Marat bar med frnntimmer att gora,
d& &r ban ej oegennyttig, och kanske
skulle ni ej sjelf forlata mig, om jag
vore det.

Och hvad beloning onskar den
Marat?"

alngenting obilligt; t. ex. en kyss af

er fortjusande mnn. Blif ej radd. Ma-
rat star i foga obligation hos naturen

for sitt ansigte, men i likhet med hvad

Polyphonic eager till Merope, kan jag

saga till er: en god republikanska fa-

ster sig ej vid en sadan smasak."

Hon drojder liksom tvekade hon;
men hon hade handen_ i barmen. I

detta ogonblick lyfte Marat upp ar-

marne, for att omfamna henne och

draga henne till sig, och kande
stalets dbdskyla genomtranga sittbrost

Hans armar sjouko tillbaka, bans ogon
tillsloto sig for evigt, och vattnet far-

gades med bans blod.

Charlotte lemnade rummet. men en

betjent fastholl henne Leende sade
hon: "Det behofs icke; jag ar redan

pa va'gen till dom stolen, for att 6f-

verlemna mig sjelf." I konventet, pa
klubbarne, ja till och med p scha-
votten blef hon af de ursinniga jako-
binerna Ofverhopad med forbannelser;
men hennes mod b'fvergaf henne icke.

Hon dog med en tornros i munnen.

Ett afventyr i Amerika.

P& atervagen fran ofra Missisippi"
berattar ornithologen Audobon

fann jag mig nodsakad, att vandra
tva'rtbfver en af de ofantliga slatterna,
Bom intaga denna del af de Forenta
Staterna. Va'dret var angenamt och
allt omkring mig sa friskt och blom-

strande, som hade det nvss utgatt ur
naturens hand. Min rensel och min
bossa utgjorde min packning, min hund
mitt sa'llskap. Ehuru fb'rsedd med go-
da skor, framskred jag belt langsamt,
for att njuta af blomsterVerldens farg-

prakt, och skrat.ta at hjorlkalfvarnes
och radjurs-killingarnes krumsprang."

Annu hade jag langt attga. Innan

jag kunde uppta'cka skog, var solen

redan nere, och hela dagen hade jag

ej sett ett mennisko -ansigte. Den va"g,

jag foljde, var blott en gammal indi-

ansk g&ngs(ig, och da morkret betack-
te hela det vida faltet, la'ngtade jag
forga'fves att finna atminstone nagra
trad, under hvilka jag kunde la'gga mig
att eofva. Gamar flogo ofver och om-
kring mig, och andtligen ingaf migett
aflagset vargtjut forhoppning, att hinna

skogsbrynet.
"Detta intraffadej nSstan i samma

ogonblick visade sig afven ett eldsken,
och jag sta'llde min kosa ditat, i ofver-

tygelse, att det kom fran ett indianskt

lager. Jag misstog mig; skenet kom
fran en liten hydda, ocb jag sag en

lang menniskpfigur rora sig framfor
elden derinne.

"Snart var jag vid byd dan, steg till

dorren och fragade den langa figuren.
Bom befanns vara en qvinna, om jag
kunde fa hvila under hennes tak. Hen-
nes rost var straf och hennes klSdsel

hdgst vardslos. Hon svarade ja, och

jag gick in och satte mig pa en ba'nk

vid elden. Det forsta jag blef varse,
var en valvext indian, sotn satt med
armbogarne hvilande i knat, och med
hufvudet i handerna. En stor bage
stod bredvid honom mot vaggen, nagra
pilar och tre fjalliga skinn lago vid

bans fotter. Bekant med Indianernas

sedvanor, och val vetande, att detta

folk pla'gar skanka civiliserade resande

"foga uppma'rksamhet, tilltalte jag ho-
nom pa fransyska, som manga bland
invanarne i denna nejd forsta. Han

upplyfte hufvudet, pekade pa det ena

ogat och gaf mig en betydelsefull blick

med det andra. Hans ansigte varbe-
tackt med blod ban hadenemligen
for en timme sedan velat skjufa vild-

brad
; men pilen hade Sterstudsat fran

strangen, och med sadan makt flugit

in i bans hogra oga, att detta befanns

ohjelpligt forloradt.

"Som jag var ganska hungrig, t'rS-

gade jag, om jag kunde fa mat. N&-

got slags sang syntes icke till, men
val flera raa bjorn- och buffelhudar i

en vra. Jag hade tagit upp mitt tick-

ur, och sade at den gamla, langa qvin-

nan, att det var sent, och jag var trb'tt.

Mitt vackra ur syntes gura en elek-

trisk verkan pd henne. Hon gaf mig
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till svar, att hon hade vildbr&d och

buffelkbtt, och att jag Sfven kunde f&

kaka, graddad i askan. Men mitt ur

hade sysselsatt alia hennes tankar, och

hon m&ste tillfredsstalla sin nyfikenhet

genom dess na'rmare betraktande. Jag
aftog det s&ledes, och rackte henne

det, jemte guldkedjan, vid hvilken det

h&ngde. Hon var all deles fortjust, pri-

sade dees skonhet, fragade efter dess

varde och hangde kedjan om sin bru-

na hals. Utan att ana nagot ondt, gaf

jag foga akt pa hennes atha'fvor och

prat. Jag fbrskaffade min hund en god
portion vildbrad, och sna^t kunde jag
a'fven stilla min egen hunger.

Indianen Sprang upp emellanat, li-

kasom drifven af sina plagor, och kom
fram till mig; en gang nbp ban mig
sa hardt i sidari, att jag sa nar upp-

gifvit ett rop af sma'rta och harm. Jag

sag pa honom; min blick mbtte bans,

och i den lag en profetia, som gjorde

mig fbrskrackt. Derpa satte ban sig

ater, drog ut sin langa slagtknif, un-

dersokte eggen, stack den ater in, tog
sin tomahavk fran ryggen, stoppade
sin tobakspipa, och gaf mig varnande

miner, sa ofta var vardinna vande sig

ifr&n oss.

Nu maste jag val vara p& min vakt.

Jag vexlade alltid blickar med India-

nen, och bfvertygade mig snart, att.

hvilka fiender jag an kunde aga, ban

likva'l ej var deribland.

Jag aterfordrade mitt ur, uppdrog
det, tog, under fbrevandning att se ef-

ter, hurudant va'dret skulle blifva pa
morgonen, min dnbbelbossa, och lem-

nade hyddan. Utanfore iaddade jag
med kulor, hva'ssade flintorna, lade

fa'ngkrut pa, och gick in igen, maka-
de tillsammans nagra bjornhudar, kal-

lade min trogna hund till mig, kasta-

de mig ned, med bossan tatt utmed

mig, och lag straxt derpa. som det tyck-
tes, i djup somn.

"Innan kort hordes flera roster, och

jag sag, med halfoppna 6gon,tvares-
liga ynglingar inkomma. barande en

hjort pa en stang. Da de blefvo mig
och den sarade Indianen varse, fraga-
de de, hvem jag var. och "hvilken

djofvul fort dit slyngeln, hvarmed de
mente Indianen. hvilken, som de va'l

viaste, ej forstod ett ord engelska. Mo-
dern - den l&nga qvinnan bad
dem tala sakta, omna'mde mitt ur, tog
dem afsides och borjade ett samtal,
hvars innehall ej var svdrt att gissa.
Oformarkt vidrorde jag hunden; ban
hviftade pa svansen, och jag fann med

fa'gnad, att bans gnistrande b'gori orn-

som va'ndes pa mig och pa trion bort

i vran. Jag ma'rkte, att ban anade fa-

ran, i hvilken jag svafvade.

"Ynglingarne hade a'tit, och till den

grad druckit, att jag redan ansag dem
for oskickliga till strid; jag hoppadea
a'fven, att den bestandigt anlitade whi-

sky-flaskan snart skulle bringa modern
i samma tillstand. Man tanke sig d&

min ha'pnad, nar jag sag denna satan

taga en stor knif och ga till en slip-

sten. Jag sag, huru hon ha'llde vatten

derpa. och jag - underlat ej att gifva

noga akt pa hennes forberedelser, men
hvarvid jag kan ej neka det en

kallsvett gick b'fver hela min kropp,
oaktadt mitt beslut var fattadt, att for-

svara mitt lif till sista blodsdroppen.
Efter va'l forrattad slipning gick hon
till sonerna ochsade: Se sa, han skall

snart gora slag i saken ! Gossar, ni ska

ta Hfvet af den der; se'n ar uret vart !"

"I all tysthet spande jag hanen pd
bada lasen, vidrorde ater min trogne

ledsagare, och beredde mig pa, att ru-

sa upp och nedskjuta den forsta, som

djerfdes anfalla mitt lif. Ogonblicket

tycktes vara inne. och denna natt ha-

de mahanda varit den sista for mig
bar i verlden, om ej Forsynen sorjt

for min raddning. Allt var nu i ord-

ning. Den gainla hexan smog sig som
en tiger fram till mig, sannolikt for

att utfinna basta sa'ttet att fb'rhjelpa

mig in i en annan verld, medan hen-

nes soner skulle falla ofver Indianen.

Flera ganger ville jag upp och skjuta

henne pa stallet men hon skulle ej

straffas pa detta satt. Oformodadt

flog db'rren upp, och tva resande, star-

ka karlar, med hvar sin bossa p ryg-

gen, stego in. Nu sprang jag upp med

gladje. bad dem vara va'lkomna, ofh

berattade hvad som handt. Allt detta

var gjordt pa ett b'gonblick. De druck-

na skurkarne blefvo tagne och bundne:

qvinnan, oaktadt hennes mot-
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stand och hennes skrik. Indianen hop-
pade af gladje, oeh tillbjod sig att va-

ka hos oss, heist han for vark ej kun-

de sofva. Vi slumrade likva'l mindre
an vi sprakade. Sainbrot dagen, skon
och rcsenfargad, och med honom folj-

de vara fangars bestraffhing.
De hade nu blifvit nyktra. Vi los-

sade deras f5tfer, men ej deras armar.

forde dem in i skogen, tvungo dem
att visa oss stallet der delinqventer

pla'gade straffas, satte eld pa hyddan,
skankte hudar och alia verktyg at den

unge Indianen, och begafvo oss der-

efter vid godt lynne till narmaste ny-

byggen.
"Pii fern och tjugo ar, under hvilken

tid jag genonirest alia delar af mitt

fadernesland, var detta forsta gangen,
mitt lif varit hotadt, af medmenniskor

nemligen. I Foreuta Staterna aro alia

resande sa trygga, att det ej ens faller

n&gon in. att han kan blifva anhallen

pa vagar och stigar. och endast pa det

sattet kan jag fork la ra denna handelse,
att jag ansf.-r hyddans invanare ej haf-

va varit Amerikanare.
"Skall man tro raig da jag sa'ger,

att nar jag, efter tre ars forlopp, ater-

kom till detta sta'lle, fann jag vackra,
breda gator genomskara nejden, men-
niskofliten hafva forvandlat skog och

mark till fruktbarande fait, och va'rds-

hus och alia lifvets beqva'mligheter sta

mig till buds? Sa hastigt och sa vidt

omkring sprida sig civilisation och kul-

tur i vart vSlsignade, fria fadernesland."

Fliekan med blommorna pa
Pont ne uf.

Jag gick ofver Pont neuf i Paris,
da en barare fran franska banken,
trott af sin borda, som bestodaf'9000
frank i silfver, stadnade oeh stodde

sig mot brostvarnet. Men i detsamma
snafvade han, antingen gcnom oforsig-

tighet eller sackens ovighet och
aacken foil i Seinen, som just pa detta

Htalle ar ganska djup. Aldrig glommer
jag haris fortviflade blick. Han gjorde
en rorelse, som ville han kasta sig

efter, och jag tror han sknlle ha verk-

stallt sin foresats, om icke en liteu 86t

flicka. som salde fiolblommor, haft nog
radighet, att halla uti honom med bgg-

ge hander och skrika pa hjelp, hvilken

ocksa straxt var till finnandes. Ldt

mig vara. lat mig vara!" utrupade
han jag ar olycklig for all min
tid. Hvad skall det bli af hustru och

barn?" En ma'ngd roster hordes, dels

for att trosta, dels for att fraga, hvad
som var a farde; men de ofverljuda-
des alia af den lilla blomsterflickans

silfverklara toner, som sade: "Oit er

bara talamod, miu gode van! Det ar

ingenting forloradt. Man kanjusprin-

ga efter dykarne: de ska nog ta upp
sacken." Genast sprang ett halft dus-

sin efter dykarne, och de qvarblifvan-
de trostade den stackars bavaren sa

godt de kunde. Den ena kom med
ett glas likor, den andra med branvin,

den tredje med eau de cologne, och

fyra, fern med sockervatten; men tlic-

kan rackte honom ett glas friskt vatten

och sade: "Drick; det hjelper." Och
verkligen syntes han derefter blifva

litet battre till mods, om i foljd af den

kalla drycken eller det medlidande

satt, hvarpa den bjods honom, vet jag
icke: men hans blick lugnade, hans

forskraekelse uppioste sig i en tareflod,

tch andtligen hade han repat sig sa

vida, att han kunde tacka de kring-
staende for deras deltagande. Snart

kommo dykarne, och en at dtm begat

sig utan drojsmal ned i strommen. Den

angsliga otalighet, som rojdes i alias

ansigten, kan ej beskrifvas. Andtligen

syntes dykaren ater, och medforde

icke penningsacken, men va'l en liten

jernkista, hvilken genast uppbrots. Den
var fylld med tjugo frankstycken i guld,

utgorande en summa af nara 12,000

frank, efter hvad man kunde linna vid

ett hastigt ofverslag. Dykarne, som
voro tre, kunde knapptstyra sin gladje
ofver det skona fyndet. Sedan hop-

pade en ater i vattnet, ochJionom lyc-
kades det att aterfora penningsacken.
Den stackars mannen kunde knappt

tala, da man gaf honom den; men andt-

ligen utbrast han i dessa ord: "Gud
belone er! Ni veta icke, hvilken val-

gerning ni visat mig. Jag ar far at

fern barn; jag har forr varit i -goda
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villkor; men manga forenade olyckor
ha bragt mig i den storsta nod. Ett

obeflackadt namn a'r det enda, jag ager

qvar, och den omslandigheten bar jag
att tacka for min nuvarande lilla tjenst.

Jag bar ej haft den mer an en vecka;

och utan er hjelp hade den gatt for-

lorad. Ni ha aterskankt mig at mina
barn: ty aldrig hade jag ofverlefvat

det elande. hvari jag skulle ha forsatt

dem. Gud belone er. Han allena kan

det!" Medan ban sade detta, kande
han i sina fickor och lerade tillhopa

nagra frank. "Delta ar allt hvad jag

ager; det a'r litet; men sag mig, hvar

ni bo, och i morgon . . .

Ingen styfver!" utropade dykar-
ne med en mun. En af dem tillade:

Vanta ett ogonblick, jag vill tala nag-
ra ord med mina kamrater." De gin-

go at sidan. och straxt derefter fortfor

dykaren: Vi aro alia af samma tanke.

Vi ha visserligen gjort er en tjenst:
men ni a'r ocksa orsaken till var lycka:
derfore mdste vi dela med er brad
som Gud skickat oss genom er. Vi

vilja dela det funna guldet i 4 lika

delar." Bararen gjorde invandningar;
men han blef ofvi-rroslad af de kring-
staendes bifallsrop. Guldet blef da

uppraknadt och bSraren, i trots af sin

motstrafvighet, nodsakad att taga sin

fjerdepart. Derpa gingo dykarrie sina

farde; men bararen drojde Snnu nagot,
och som jag hade god tid, drojde ock-
sa jag. Hau vande sig nu till den lilla

vackra flickan, tackade henne med ta-

rar i ogonen, mottog, som ett minne
af henne, sex fiol-buketter for sin hu-
stru och sina fern barn, tryckte henne

nagot i handen, och gick, utan att af-

bida hennes tacksagelse. Flickan sag
efter honom med ogon stralande af

gladje. Hvad begar du for resten af

blommorna?" fragade jag. Gif

mig hvad ni behagar svarade hon
i ogonblicket ty den gode mannens

pengar branna mig i handerna, intill

cless jag lemnat dem at min mor." La'-

saren kan forsta, att handeln snart blef

afslutad, och flickans pung en smula

tyngre, emedan jag ocksa ville gora
nagot for at! vederga'lla en rask. en

god handling. Hon skyridade sig hem
med sin lilla skatt, och jag gick hem

till mig, men icke utan foresats, att

emellanat besOka flickan med blom-
morna pa Pont neuf.

Humoristiskt AHehaiida.

21.

Veu helige Gregorius af Caracci.

Da fransyska armen hiill sitttriumf-

tag genom Italien, sokte nagct hvar

gora sig af med sina dyrbarheter, sa

att de skonaste konstverk af alia slag

utbjodos till ett pris, j>a intet salt mot-

svarade deras ratta varde. Rom blef

sa utblottadt pd allt skijnt och kost-

bart, att pafven lat kungora ett forbud

mot utforsel af konstsaker, hvilken

blott fick aga rum efter foregangen

profning af en sarskilt kommitte, som
hade befallning, att halla tillbaka hvar-

je arbete, hvars utslappandekunde an-

ses som en forlust for staden. Vid

denna period utbjods i Rom den heli-

ge Gregorius af Caracci till salu at lord

Northwick, likvSl i all tysthet; ty hade

den la'rda kommitten fatt vela det, sa

hade taflan mycket sakert blifvit qvar-
hallen. Hvad var att gora? Lorden

ville for allt i verlden ej lata detyp-

perliga konstverket ga sig ur hander-

na - -

slutligen kom ban pa, en god
ide. Han skickade efter en gammal
dalig artist, och bad honom mala, i

vattenfarg, en kopia af Guide's Micha-

el, ofvanpa Gregorius. Detta skedde.

Da taflan var fardig till inpackning.
lat lorden bedja en lard kardinal, le-

damot i den goda smakens kommitt6,
att taga taflan i ogonsigte. Denne kom,
skrattade icke litet at Engelsmannens
smak, och lat undfalla sig det yttran-

de, att stycket ej var vardt transport-

kostnaden; men lorden var belt for-

tjust deri, oeh det afgick. D& taflan

kom till England, lat agaren kalla till-

sammans flere den tidens storsta. ka'n-

nare, att ofvervara oppnandet af ladan,

som inneslot det underbara arbetet.

Med forvaning sago de den usla kopi-
an af erke-engeln Michael upptagas,
och ingcnting annat; forst sago de pa
taflan, derefte" pa hvarandra, och sist

pa lorden. Sedan denne en god stund

njutit af sina gasters forvaniug, eade
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ban: "Mina herrar! J beundren icke

arbetet sasom det fortjenar; tag hit en

svamp, ty jag marker att damm och

smuts n&got forsvagat fSrgernas glans."
Lorden fick en svamp och borjade
tvatta. Till alias hapnad framstack nu
den helige Gregorii hufvud; a"nnu ett

tag, och de honoin omgifvande englar-
ne visade sig; annu ett, och hela den

prfiktiga tatlan var synlig. Den ar

nu kronan i markis Stafford's dyrbara

eamling.

Anekdoter.

En vinhandlarea sista vilja. FQr

n&gon tid tillbaka dog en vinhandlare

i Clermont vid namn Lavisse, i hvars

efterlemnade testamente la'cstes foljande:

Jag onskar, vill Och fordrar, att alia,

som komma att ledsaga mig till mitt

sista hvilorum, stadna utanfor Mar-
chands kaffehus, der en bland dem
trader fram, ropar mig vid namn tre

g&nger, och bultar p& kistan, for att

utrona, om jag a'nnu &r vid lif. Sva-

rar jag icke, da kan man taga for gif-

ret, att jag verkligen ar dod, Sedan

g&r man in till Marchand och dricker

100 buteljer vin ftir min rakning. Ef-

ter begrafningen gar man samt och

synnerligen hem i mitt hus och dricker

sa manga buteljer, som torsten kan

tarfva : dock ml borjan ske med n:o

20, och si. fortsattningen, efter hand,

till och med n:o 120. Etiketterna bar

jag sjelf satt pa buteljerna, och man

gor klpkt, om man staller denna min

foreskrift sig till efterrattelse.n

Rich. Denne ryktbare londoneke ar-

lekin tog sig, en afton efter spektak-
lets slut, en hyrvagn, och befallte ku-

sken kora till kallaren Solen. I samma

Ogonblick kusken skulle halla, markte

Rich, att ett fonster pa Solen stod op-

pet, och bums var han inne i rummet.

Kusken steg af, oppnade dorren och

blef temligen flat, da han fann vagnen
torn. Sedan han vederborligen svurit

6fver bedragaren. satte han sig ater

upp och vande, fOr att kora sin vfig.

D& vagnen ater kom forbi fonstret, pas-
gade Rich p& tempo, och bums satt

han i vagnen igen. Nu ropade han

med full hals at kusken, att han kort

fSrbi porten, der han bordt hdlla. Ater-

igen va'nder kusken, och haller utan-
for porten. Rich stiger ut ochgra'lar;

derpa drar han upp sin bors; men ku-
sken skjuter ifran sig betalningen och

sager: "Nej, nej, >behall dina pengar,
herr djefvul! Du vill fresta mig; men
jag kanner dig nog." Och s& piskan
pa hastarne!

Engelske buktalaren Carmichael
motte en dag pd gatan en hustru, som
bar ett litet barn pa armen; han gaf

eig i sprak med henne och fragade,
om det kunde tala. Kan ni fraga s&

rasande?" svarade hustrun "tyc-
ker ni, att ett fern manaders barn kan
tala?" For en sadan muntergok, som

Carmichael, var tillfallet godt och
i ogonblicket hordes en rost, ljuf som

Paganinis smektoner: Du ljuger mam-
ma. Nog vet du, att jag kan tala.

Akta dig bara, att jag inte talar om
for pappa, att du har supit bra'nnvin.*

Qvinnan stod i borjan liksom rord af

Sskan, Sedan skrek hon: Gud vare

oss nadig! det ar en hexmastare!" och

tog till fStterna.

Prisuppgifter.

Charad N:o 36.

Mitt forsta man uti en kjortel flnnet

Och i en storre sanggardin, jemval.

Mitt andra, som i sjelfva solen brinner,

Ar, i materien, menskans hegsta val.

Men, vid mitt helas harjning allt forsvinner,

Som frojdat nyss vart oga och var sj51.

N:r 36.

Af frnntimren hllles jag stadse i ara.

Men herrarne heller mig icke forsma.

Af mig sina brister man kanna far lara

Och lara sig sanningen tala ocksa.

Ej nngdom. ej skonhet for mera jag aktar

An alderdom, fulhet och dylikt som sagdt

Man mig som en bild utaf Banning betraktar

Ty mangen jag Banning i ansigtet sagt.

Pris :

En vacker gravyr,

Losningar emottages till d. 15 Dec. d. a.

Prislottningen eger rum d. 24 Dec. kl. 12.

STOCKHOLM. TttYCKT HOS J. & A. KIIS, 180.
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Andra Upp!ag&n.

NYTT 1860

LORDAMAGAM
Utkomraor miiwit 4 glng-er i manaden. Prennmerationsprig fOr hcla argangen 8 R:dr R:mt

eller 25 Ore i manaclen.

Fa, om ens nagon af vara lasare torde

liafva varit i tillfalle att gora bekant-

skap med en i Finland for kort tid se-

dan ulkomrnen broschyr under titeln:

Gustaf den tredje och hans tidehvarf,

ttppfattade af poesien, hvilken afband-

ling larer hafva den kande ])rof. Snell-

man vid Helsingfors' akaderni till fur-

fat tare.

Nytt Lordagsmagasins utgifvare kan
med sa mycket lugnare samvete berom-
ma denna afhandling som ban sjelf (i

egenskap af dramatisk forfatiare) deri

skarpt klandras.

Broschyren ar icke skrifven for den
stora ailmanheten oeh forutsatter hos
lasaren en migorlunda filosofisk under-

byggnad; deremot forstar forfattaren att

med sallsynt formaga atergifva de ar-

betens innehall som ban kritiserar och
denned sammanknyta sina egna lan-

kar om Gustaf Hi och hans lidebvarf.

Han und,erkastar bufvndsakligen tol-

jande arbeten sin kritik:

Topelii skadespel^ "Efter femtio an.

Mej^ers dramer "Are! 1772 1
* samtnA-

ret 1789 o-b

Kullberga roman: "Gnstaf III och
hans hof.

Vi atergifva bar Snellmans leck-

ning af dessa arbeten samt hans histo-

riska anmarkningar dertill.

I.

Topelii ekadespel "Efter 50 dr bar
v&l ej till sin uppgift att gifva en teck-

rtlng af Gustaf HI, men det soker att

framstalla bela bans tidehvarf och dess

sonderbristande i sig sjelf. Konungens
egen role Sr bar sa godt som ingen,
men det ar bans ande som blaser ige-
nom det kela.

Stycket oppnas med en prolog. Det
ar maskraden pa Haga d. 24 Febr. 1788,

Tiden ar val A
rald. Anjalaforbunde-

har annu ej samlat Gustafa motstaa-

dare under sin fana ocb Foreninga-
och Sakerhets-akten bar annu ej ior-

jagat adeln fran slottets sulonger. Gu-

staf star pa hojden af sin makt och
ser sin thron otngifvas af allt hvad

Sverige eger lysande och snillrikt.

Gladjen herrskar i den yra dansen;
skonheten, behaget, men atven smick-

ret och flarden, hafva bar slagit upp
sitt tempel. Allt gnistrar for o'gat,

och musikens smekande melodier veta

blott att tala orn vallustens fullhetoch
lif'vets behag. Der smyger en guld-
emidd riddare till den blyga herdin-

nan och hviskar nagra ord om sin for-

envtdda karlek och sina fafanga sue-

kar, der kastar Clor|s en forebraendo
blick pa sin flygtige Filemon och der

hafva nngra bonddrangar fran Skanc

slagit sig ned med nagra gudinnor fran

Oiympen. Blott en stamma tyckes
tala ur de manga maskerna, och dc
a'r gladjens. Den f^-adgande champaf:
nen gifver glomska at hvardagslifve'-
sma fortretligheter och man tyckes ji'i

allvar hafva forjagat sorgen ur silt

brost. Allvaret eger bar
ej nagon

stamma, allt ar flygtighet och lust, och
vaknar nagot ta'rande qval ett gla
champagne, och vill det ej dermed
f irdrifvas, ett glas annu och annu et(

Sedan till den vantande herdinnan,
som vet att bortle qvalet med sin for-

foriska mun, och som bjuder en

glomskans hvila vid en retande barni.

Midt i denna brokiga samling star

en gestalt till hvilken alia blickaupp.
Satiren ler pa hans iSpp ooh snillet

blixtrar ur det stora ogat. Det 't

icke gannt att hans anlete a'r snelt.

ban or den skonaste af alia ok brar
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och en alskar nppfanga en tjusaike-

nungens blick. Han a'r den sol, kring
hvilken de ofriga kretsa sig som pla-
neter. Man dricker bans skal ! man
utmanar tiden och fortrosfar fullt och

fast alt denna gladje skall vara be-

sta'ndigt. Ty hurn kunde val dessa

gnistrande ("igon sloekna? huru kunde
dessa rosor en gang forvissna? Ef'ter

50 ar masfe allt vara som det a'r i

dag, oeh ehampagnens och ka'rlekens

rus skall rj hafva kunnat fovflyga pa
denna korla tid.

Vand om medaTjen. Tro ej denna
oskuldsrodnad pa herdinnans kind, ly

vet, att den ljuger, (ills din en gang
forbleknar i doden. Tro ej aft rafsnn

i hennes hand utvisar att hon blifvit

uppfoslrad i arkadisk osku'd och fiid,

langt derifran; "det ar endast sa char-

manf att liif'sa ho i pariserhandskar.w
Tro ej denna ]iddare da han sva'r en

evig karlek, han ljuger. Han vet for

val, att bedrar han ej sjelf, ?a blir

han bedragen. Det koslar honom ej

heller stort ty han ar filosof, *han

alskar ingenting, han hatar ingenling,
han tror ingenting." Tro ej att nag< n

hemlig aning om en evig vedergall-

ning kan forma honom att blicka till-

baka: han a'r ju filosof, oeh vore han
blott, kammartjenare, sa visste han a'n-

da med Voltaire att det ej finnt'S na-

gon Gud. Gifs en enda i denna ska-

ra, som blifvit skonad af det grntliga
fdrderfvet. sa har hon atminstone in-

supit nagot af dess forgift. H<>n ar

lattsinnig, djupt lattsinnig och hela

hennes tanke lefver i stunden. Knap-
past vill hon ofvergifva en dans ior

att folja sitt hjertas utkorade, sorn

hvarje ogonblick ar i fara att blifva

iippta'ckK Hon foljer dock och ha-

slar fran maskraden till brudstolen*).
Hon hinner ej byta orn dragt; i 1jus-
rod domino tager hon det vigtigaste

steg som af en urig flirka taga kan.
Med en kammarjungfru oeh ea*oldat
till viftnen niotiacer hon sin makes
ed, och hon eger ej heller den besin-

ning, att for sin a'ras framlida skyd-
dande taga nagot be vis att vigseln

verkligen for.siggatt.

Otro, fafanglighet och flard, se der

grund'ankcn i Gustaf III:s lidehvarf.

(*Ebba Reuterkroua och Gusiaf

Den blometerstrodda ytan doljer et*
moras fullt af kia'lande ormar. Otukt,
br<idrtihat. nedrighet af alia slag, se
der de lyten ?om doljas under del yp-
piga ta'ekeL Dt t finnes ingen scdlig-
hel och dygdenrnximeu alska, for la la-

och tro pa Guds beskydd," forefaller

srm en fremling fian tjervan land.
MI n domen va'nlar. Pnart skall dtu

lysande cirkeln vara skingrad oeh dess
sol firdiankt i blod. Af de stailiga
riddaine skaU ^nart nog en irra lands-

flyglig i fianimande land och en som

kungamordare slita ppo pa oppet toig*;
en slutll sluta sina dagar i ett fangelse
och tn annan som benadad brotfsling
do pa en fremmande j'ud. Baftre ( de
va'niar ej heller hcrdinnoma rch en af

dem skall tillochmed siallas pd scha-
vott till pobflns forlustelse.

Gusiaf a'r
]
a sin hii jd, men prologen

la'er aria hans snaia fall. Marken ja-
ser under hans fotter och han ser de

vagor han besvnrit. oppna -sig for att

sluka tyrannen. Gusiaf Drakendjelm
sttir Sf>m de mipsnojda n'dlingarnas ie-

presentant, och han utt;*}a- i deras namn*

m^ngcn tanke st-m slutligen sli| ade-

mordar-dolken Gustat 111 var ett ^upp-
lysningens barn och foil offer for denna

uj plysniiigs grasligaste kfinseqvens".

Vi btfinna oss i foista akttn tfter

prologin pa Kaulakyla gard i Tavast-
land. Femlio ar hafva forflulit cch-

bvad har ej forandrats sedan den gla-
da maskraden pa Haga? Hvar ar han-

som Irotsade tiden? han s'ar nu i

fo'rgylda trusor, lik en omklig relik

fran fordna dagar. Han 1< fv-r blott v.

sina triiunen, hari ar Guslavian och,

kan ej glomma de dagar som varit.

Hans lefnadsvishet a'r blntt denna
Gustare est mort, voila tout. H;ms

sjalssuauslighet a'r f("rlorad, han slar

redan med ena foten i grafven och af-

ven da han far h'ora, att hans stunder

aro ra'knade, fo'imai hun ej 1< sslita

sig fran det lefnadst-lernent lian inan-

dats under sina lyckliga dagar. Den
vissnade gnbbens tanke leker blott

kring svallande ungdomsformer och *

latlsinuiga vi.sor framstarnnias fran blek-

nside la'ppar. Frnktande bojer han sig

under sin husha I lerskas tyrnnni; han

kr\pcr nu for samma qvinna, han

kopt till delaktighet i sina brott.
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Topelius sa'ger sjelf att Magnus Dra-

ikenhjelm bor anses s&som en typ/rin
den Gustavianska liden, och mera bjert,

<man a'r fa'rdig alt saga mera ofverdrif-

vet, kunde man toga teckna den fa-

fangliga sidan af detta tidehvarf, och

i sadan men ing a'r va,r man for I rafflig.

En annan sak a'r deu, nm besagde
kammarhene eger ratlighet, att fram-

sialla sig sotn ett uttryck af hela den

lifskraft som kunde belopa sig pa deu

Oustavianska ttdsaldern, ocli ville lian

det sa vore Iran en d&re. Sadan har

ej heller Topdii at'sigt vaiit. Dct Gu-
glavianska tidehvarfvet egde liksm
<hela det 18:de seklet en slark lutning

at tlSrd. saval i <>rdets materiel la sum
moialiska bemarkelse och det a'r den-

na lutning s<>m ska pat sig ett uttryck
i Magnus Drakenhjelm *). Mod belt van

marker var katmnarheiTe att hela hans

lit blott viirit Hard, men lian varsnar

det for sent. "Det var t-n gang mask-

Tad pa Haga . . , lat se, det var den

24 Febr. 1788 och mi hafVa, vi . . .

-den 24 Febr. 1838. Mon Dieu, det ar

ju pa dageu a*/ sedan . ,,,
. kungtn

var der . . . Ehba Reytrrkj^lW' v^ r

ocksa der . . . det var eii iotfpiats
for snillet och Whaget . . . m*n d-rack

en s'kal for deras eviga Wat.ind, hnhalui

. -. . . och Magnus Draktrhjjilin .silier i

'-dag forfallen oeh bmeklig Idngt uppe
if %ondlandet, datrande far sin piga,

omgifven af lomska fo^srif, kulna drif-

wf>r, vinterstorin och v^rgars fjut . . .

ensam, utan en enda dr<>^pe kailek att

iaska sitt iorsmagtande hj^rta . . . sfig

niig Lisette, nianne det finn^s en Gud?"

Har ha vi den sten, mot, hvilkeu

bans lefnadst'arkost kantrade. Han ha-

,de j trott pa uagot utom sigsjeJfoch
.nu nar han vai>nade denna sin ^fgud
.nara fVtrgangelsfii. nu foist vaki^de
han o< h markle att hela hans lif va-.-it

en iJialig tomliet, och nu oppnadei
bans og >n och han eag sina trasor.

Det var at lifrets f(")rganglighet han

va'ndt sin hag, det var at materiens

niakt han salt- sin sjal, men kuntraktet

bi'irjade lopa ut och han eag den djef-
vtil at hvilkeu han fnrsvurit sig, vanda

sig emot honom sjelf. Nu stod lian

*) Brodtr till dn forut nnmnde med Ebba
Jieutercrona gifta Gustaf Drakenhjelm.

vfirnlos, nu kande han sig behofva

karlek, nu kande han sig behofva en

Gud, men forsent. Han slocknar bort

utan forsoning och hans sista febervilda

ord a'ro dessa: "Har ers Majesta't, eu

stjerna for min qvichet."
Vi vaga utan tvekan det pastaende

att icke sa'krare tecknas kan en sjals

sonderbristande i sig sjelf, och om Mag-
nus Drakenhjelm fattas som en typ
fran Gustafs lli:s dagar, sa forhojs an

mera derigenoin det poetiska intresset.

Vi papeka an en gang att han ej far

fattas sasorn en representant af hela

tidehvarfvet, utan blott stisom ett ut-

tryck af dess lutning at flard.

Drakenhjelms kompJement utgoresaf
fru Hjelm (som deu fordna Ebba Dra-

kenhjelm fodd Reutercrona nu kallur

sig). Afven hon ar ett barn fran

samma hem som Baron Magnus, men
hon har ej stadnat i Harden, hon har

blifvit "luttrad af sorgen och tron, men

derjemte bevarat sitt arf fran Gustafs

dagar, det fina lefnadsvettet." Salunda

karakteriseras denna person af Tope-
lius sjelf. Ar det meningen att hon

skall fram sta'll a tidehvarfvets positiva

sida, under det Magnus Drakenhjelm a'r

en bild af den negativa, da maste man

ovilkorligen anmai'ka att tiden var allt-

for fattig, som ej egde nagot annat att

Jemna i arf at sina ban). Maste hon

prompt ga'lia sum typ, ar lion lorielua,

ty hon ar ej en nog skarp inkarnatioii

af nagot det Gustavianska tidehvarf-

vets lifselement. Foga kan det an-

ses sasom Gustavianskt fodsloniarke

att hon stod brud i maskerad-kostym,
och likval tyckes Topelius la'gga sa'r-

deles vig/t pa denna nog obetydliga

omstandighet. Henues brollop kan tje-

na sasotn ett bevis pa, hennes la'ttsinne,

hvilken egenskap visserligen var ett

utmarkande drag for hennes tid och

foljaktligen pa sin plats vid karakteri-

serande af dess barn, men.vill man
framstalla ett adelt exemplar af en latt-

tinnig tidsalder, sa ar det ej nog att

nun later det vara behaftadt med detta

allnanna lyte.

Fm Hjelm har segrande gatt genom
lifvet blott derigenorn att hon smaning-
om skuddat ifran sig det Gustavian-

ska eltment, hvarmed hon blifvit be-

smittad i sin ungdom. Detta synes
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derutaf mer tin v&), alt Topelius ej la-

ter hcnne hafva vidhallit nagot annat
af hvad lion forviirfvat i sina tidigare
ar, an det fiua lefnadsvettet. Genom
denna oinslandighet bar hon nog klart

afsagt sig rattighefen att gal!a lor typ,
och afven oin hon skulle gora ansprak
pa denria viirdighet, ea kan ej nagot
afseende fastas vid denna heunes ou-
skan. Vore hon verkligen en repre-
sentant af den Gustavianska tidens seg-
rande element, en barerska af det ft 6,

som under all otro och. flard likvisst

lag btgrafvet i qvinnans barm, som en
trost for lifvets framlid, sa hade hennes
karakfer ovilkorligtn blifvit armorlun-
da gesfaltad.

Vi hade tvifvelsufan fatt se en 66
irs qvinna, som, profvad hardt af lif-

et, likvisst bibehallit det uttryck af

grace, som var gemensamt for hvar och
en. som emottagit sin ungdonubiid-
ning under den tredje Gustafs dagar.
Hon hade val kunnat blifva drifven

af olyckan att stka sin host i religio-
nen, men denna religion hade bordt

ega farg af de laror, s< m predikadcs
vid hennes forsta nattvardsgang och
som hvars utmarklaste fi'rknnnare en

Lehnberg framstar. Afvcn hennes iid-

Jaste sidor hade bordt vara kontrasig-
nerade af den Gustav'anska tidcn, och
da hade hou framstaft scm en dtss

sannskyldiga representant. Hon hade
blifvit en Iragisk gestalt, om det hade
blifvit uppvisadt huru den Gusfavian-
eka lidsaldern sammans(or(ade afvcn i

henne, sift adlasle uttryck, (medan Sf-

ven hon var behaftad med den a'nd-

lighet, srm ej kunde halla stand mot
lifvefs vidare utvecklins-.O

Lisetfe (Ebba R:s f. d. kammarjung-
fru ooh f. n. Magnus D:s hushaller-

ska) anser Toplius sjelf som den
basta, ja till och med enda uifoida ka-
rakfer i hela stycket. Afven vid hen-
nes uppfattande masle man ga fillbaka

till prologen, ty ocksa hon eger i der
sin i61e. Hon ar ur.'prungligen kar*-

marjungfru och har salunda emol(?git
Bin bildning och sin sed rid sin /us-
modcrs toilette, och fatt sin sja!string
af de arligheter hennes herrskfrinnas

tillbedjare i forbifarten kunde hvisha

i hennes ora. Hon &r en af

olyckliga vareleer som hora hvarken
hit eller dit. Lisette egde fagring i

sin ungdom, och man hade ej behoft
vara etor kannare af qvinnohjertat for
att med vi^shet forutsaga att hon, om
hon ej vore nog fortanksam att saoi-
manlanka sina oden med en sjotull-
v (;ktmas(ares eller om hon ej for nagra
riksdaler kopte sig ett namri afnagon
till lagret rc-sande, pa fyrkar bristli-

dande soldat, antingen skulle sluta p&
spinnhuset eller som Lisette.

Den for reflexion sa fallne presten
von Dahlen, eager pa ett stalle: "Man
har sagt att Jifvets ytteista motsatser

kampa om qvinnans sjal. En cngel
i det goda^ gar hon vida langre i det

onda an rnannen, nar hon eu gang
fuller i de morka makternas vald. Jag;
fruktar att man sagt sannt . . ."

Qvinnan ar ornedelbar och sedlighe-
ten bor finnas hos henne i form af

kansla. Ofverskrider hon detta stadi-

um och gar till reflexion och ar hon?

da Itftnnad M sig ?je)f, sa ar hon for

lorad. Qtinnan must(/ vara fordoms

full, hon n:aste -"trctf, ty hon eger ej
kraft att pa induktionens vag hoja sig,

ofver 'tifvets skenbaia kontraster.

Lis'ett'e ar. sasom 20-arig, kammar-
jnngfru at en tiiAd 16-arig hoffroken
Tusende frtstelser framsta'lla eig f6r
henne och hvArifran skulle hon taga
kraft att besfgra dem? Blott logn hor
hon hviskas/omkring sig och smanin-

gom inforl/var hon sig dermed, tills

det pa si^tone blir hennes lefnadsele-
ment. De 6 frige karaktererna egde
atminsto.ie mojlighet att lata lifvet heist

nagot tortblasa den luft de insupit un-
der sfa tidiga ungdom. Men for Li-
sette fanns ej en sadan mojlighet. HOB
ma-^e spela sin idle till slut och hoa

g'ff
det med hela epaustigheten af en

.naklig karakter.

II, a.

Meyer, Aret 1772.

Konungen utgdr naturligtvis medeK
punkten. Han har nyligen uppstigit
pd thronen, brinnande a/'begar att lyek-
liggora sitt land. Han kan det

ej; han



makt ar kringskuren af hereklystna
stSnder. "Jag skakar mina bojor och
kan ej bryta dem! Jag ser fadernes-

landet forbloda cell kan icke la'ka det!

Man ea'ljer det jag, jug kan ej kopa
det. Derjcmfe a'r Gustaf olycklig i

sitt enskilta lif. Politiken bar kedjat
honom vid en gemal, som ban ej kan
a'lska, under det bans hjerta a'r ha'n-

gifvet en dotter af bans land. Han
urngas med planer aft bryfa sift ak-

tenskapsband for aft inga ettnyttmtd
denna sitt hjerfas ufkorade. Denna,
grefvinnan Ribbing, vill dock ej ga in

pa bans fors lager, anskiJnt hennes sja'l

ar honom tillgifven. Hon a'r maka,
och afven om hon ej vore det, skulle
hon endast kunna alska en man.

Delta ord fuller tungt pa Gustafs

sinne, och han sva'r aft blifva en man
eller att stupa som en man. Om han

lyckas vill han komma ater och tbrdra
sin beloning i en besvarad ka'rlek. ''Men

list, logn, forrader!, lonntnordande dol-

kar, aro de vapen, som miria fiender

anvanda mot mig. Och sadana vapen
mlste jag begagna mot dem. Jag ma-
ste spcla Junius Brutus for att en gang
kuana bli Gustaf... Ni vill... valanl
... Ma det da ske.

Konungens beslut fir dock lattare

fatladt an utfort, ly bans fiender aro

pa sin vakt och bland dem tinnes en
Pechlin. Denne vagar till och med
oppet (rotsa konungen, och forklarar
helt fritt infor Majesfa'tet, att han sfan-

digt motarbetar hofvets parii, emedan
detta alltid fiskar i grumligt vat-fen,
och man allfid mSsfe betvifla dees a'r-

lighet. Sasom vilkor for mossornaS'

forgoning med hattarne foreslar han at
de forra 7 platser i senafen och att

Sinclair, Gustafs trognaste van, fkiljes
fran sin radstol. Konungen vagar en-
dast gifva undvikande svar, ly- han fir

en konung med Rads rade, och hans
vSrsla motsfandare aro redan ufsedda
till talman i Borgare- och Bondestan-
den rid pagaende riksdag. Till ein

lycka eger han en man, som forenar

slughet med mod, och hvais intrtsse
fSsfer honom vid tin konung. Dtnne
Sr den ofvarmfimnde Sinclair. Hos ho-
nom scker han )dd. Sinclair lofvar aft
f kopmannen Grill f&rskaffa ig pen-
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nicgar genom list, for att genom klin-

gande medel bringa landtniarekalkeslaf-

ven i handerna }>& nSgon hofvefs vftn

och forskaffa talmansskapet hos pre-
sterna at nagon dylik, och salunda bd-
de fjona konungen och radda sin egea
p!afs i senaten.

Grefve Piper, sja'len i klubben Sven-
ska botfen anhaller bos grefve Fersen
om bans dotlers band, ocb denne ger
sitt Bamtycke sa mycket bellre, som
han vill skydda sin dotter for hertig
Fredrik. Den sistnamnde far bora sitt

ode genom Jyssnande vid en lofsal,
men far pa samma gang erfara att han

gjort en erofring i mamsell Eagman.
Han (rosfar sig och anmaler hos ko-

'

nungen att han afsfar fran sitt forra

projekt (att gifta sig med Sofie Fer-

sen), bvilket denne ej lillafer, emedan
han vill begagna hertig Fredriks gif-
termal me'd en landets dotter, som en
forberedelse pit sin egen skiljsmessa
fran sin genial och sin forening med
grefvinnan Ribbing.

Emellertid blifva mossorna allt mer

nargangna, De kunna det afven, eme-
dan de jemva'l erhallit majoriteten vid

omrostningen till talman i prestestan-
det. Pechlin framla'gger till konungens
underskrifvande ett kallelsebref till tva
i foljd af 69 ars thronafsagelse entle-

digade radsherrar, att anyo infaga sina

forra platser. Gustaf (som i parenthes
sagdt en sfund fiirut erhallit en vink
af grefvinnan Ribbing, att en jman
aldrig skulle underteckna ett dylikt

papper) sonderrifvtr det med dessa ord:

Rif i sfycken om ni kan min genom-
sfungna purpur pa samma sattsomjag
sonderslitit dettu papper^. A la bonne
heure. atrninsfone skall man ej hafva
att forebra mig, alt jag sjelf burit hand

pa min vardighet. La'gg detla pa min-
uet, friherre von Lovenbach! (hangar
ha?tigt och upi'bragt in i silt kabinett),
Pechlin (ensam: far ur fickan sin guld-
dosa och snusar).n Det der tyckee
smaka af Cffisar. Forr eller senare
tinner han va'l sin Brtifus. For aft icke
i otid framkalla en ohjelplig brytning,
forde vara bast att, for skenefs skuD,
till tn bftrjan gifva efter. (Snusar itn-

nu en gang och gar langsamt bort).
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En brytning stundar. Helaverlden

-Sr forhexad! ingen gladtighet mer, allt

likasom dodt! Alnslanga ansigten ofver

.allt! Bellman sjunger. men ingen hbr

pa honom. Oredan bar blif'vit an stor-

le genum Sinclairs slughet, som vetat

bringa Gustafs vanner att tala bppet
ur samma ton som Pecblins handtlan-

gare, ty "en fullstandig upplosning af

alia forhallanden maste furega, pa dot

man slutligen md soka sin radduing
hos Konungen och frivilligt erbjuda
hnnom en vardig krona." Pechlin fram-

satter afven i tredje akteu for Guslaf
ett papper att underskrifva och denna

g&ng ar det en hel konungaforsakran,
och afven nu far denne en vinkafsiu

grefvinna att en "inan ej bor skrifva

sitt namn derunder. Det sker likvisst

pa inradan af Sinclair. Detta fdr-

vanar Pechlin och ban f'ragar konungen
flerfaldiga ganger, huru han kan vara

sa dum, men Gustaf svarar, att han
ar ledsen vid alia kranglerier och att

han numera beslutat att endast tanka

pa sitt noje. Sedan konungen gatt
in till

sig
och Pechlin genom eft kort

sanital med Fersen, hvilken befinner

.sig pa slottet for att afiada konungeu
att underskrifva den skamlosa konun-

.gafcirsakran, Iror sig hafva fornifitt den-

xe till gemensamhet i sina pl&ncr, ta-

ger han fram sin dosa, snusar och sa'-

ger: Att ha sna'rjt kungen med sin

underskrift och pa samma gang kunna

,.kiJja Fersen fran honom genom fb're-

.speglingar som aldrig ga i verkstallig-

.het, vore -i sanning en masterkupp hi,

hi, hi ^snusar anyo); na, na, vi fa va'l

se (gar).

I sista seenen utfardas fullmakt at

Sprengporten att i Finland handla ef-

;ter eget godffinnande. Man tanker pa
revolution och afven i denna fraga ar

Sinclair Gustafs hufvud.

Fjerde akten forsiggar flera veckor
senare. Konungen ar beslulen att ge-
nom trycket for nationen yppa sina

ta'nke- och handlingssaft, hvilken plan
gillas af Sinclair. Sekreta utskottet

har latt aning om att Gustaf star i for-

bindelse med Toll i Carlskrona samt
-derfor ditsandt Rudbeck att bevaka ho-
nom. Na'r Gustaf af Grefvhinan Rib-

bing far hb'ra delta, samt att ett bans

bref till Ludvig XV efter omva'gar fal-

lit i moss'irnas ha'nder, utropar var

konung: njag ar fbrlorad." Sinclair

kommer val i ra'tlan tid for ait trosta

honom, men ber honom dock vara be-

redd pa flykt. Sinclair andrar 1'kval

tanke nar han far bora, att det ar fra-

ga om generalrepetition till "Gustaf
Addf och Ebha Brahf" och nu furkla-

rar han: i denna generalrepetition lig-

ger var raddning. Emellertid hafva
mossornas egennytta och kortsynta re-

geringsatgardtT formatt hattiirne, att

soka ett nannare auslutande till hof-

partiet, och Fersen erlijnder Guslaf sin

hjelp, dock med forbehall att kunun-

garnakten ej far strackas langre* an
1720 ars regeringsform medger. Ko-

nungen, som numera vill hafva allt el-

ler intet, afvisar den stolte aristckra-

ten rned radet att rcsa pa landet for

att skota sin helsa, och sa langt anser

sig Fersen kunaa ga bans onskan -till

uiotes.

Generalrepetitionen forsiggar hos

grefvinnan Ribbing. Man begagnar
delta tillfalle jemval till att soka ofver-

tala Gustaf. att afsta fran sin plan att

forena Hertigen och Sofie, men forga'f-

ves, anskont Konungens egen alska-

rinna ar med om komplotten. Midt
under repetidonen anmales verstat-

hallaren ftudbeck, hvilken kommer di-

rekle fran Chrisiianslad. Han anhal-

ler om ett niellan fyra b'gon med Ma-

jestatet. Det beviljas. H n forklarar

yttermera for konungen, att hari kom-
mer fran Chrislianstad och da delta ej

bringar denne ur fattningen, tillagger
han att man ej sla'ppt honom in i s'a-

den och att man d< r nppsagt Riksens
slander lydnad. Guslnf sailer na'sdu-

ken fr>r (igonen och sjunker snyttande
till Rudbecks brost: Herr Ofver.stat-

hallare! Mill baste van ! Ni ser j^g ar den

olyckligaste Konung; uppror i alia horn

och vinklar! Gral n>ed mig Baron Rud-
beck. ofver faderneslandets nndcrgang.n

Rudbeck blir sslluncla nanad och
Sinclair forklarar belt fortjust. i det

han tager sig en pris: Gustaf III ar

besta'rndt sitt tidt hvarfs forste skude-

spelare." Nu komnia vi till sista ak-

ten. Rum pa slotlet Konungen stdr

tankfull vid fbnstret och blickar emot
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den uppgSende solen. Han sfiger att

den tyder pa en net dag, t)
7 nu ga'ller

det alt ka'tnpa om en krona. Han bar

pa lickan Irenne utkn.t till en rege-

ringsform, ett af Soheffer, ett af Her-
mansson och ett af honnm sjelf. Det

eista forklarar han for mest rnjalistiskt.

Vi saga val utfryckligen att senaten

skall utgdra ett skyddsvarn mot konun-

gamaklens misabruk (srnaler slugt):
mais attendez moi sous 1'urme ! ty den
fir blott mig. men icke standerna an-

svarig for hvad den gor och later . . .

Vi saga val, atfc standerna med oss

dela den lagstiftandc maklen afvensorn

beskatlnirigsratten, mais en effet leur

pouvoir est nul.

Piper intiader. Uppvackt af mos-
sornas stamplingar har han redan vid

den ofvannamnda repetitionen lofvat

Guslaf sig och sina vanneis hjelp, och
han kommer nu r>ch anmaler, att klub-
bens officerare kl. 11 infinna sig pa
artilleriplantn och att tyghuset ar i de-
ras vald, samt alt en niaiigd at bans
kamrater vanfa i drabanfsalen. De in-

slSppas. Gustaf uppmanar dem att

med honom vaga sina lit' for fadernes-

landets raddning. De iofva. Sinclair

instortar och foitaljer for konungen,
att Railing inhigit Kudbecks plats och
att Hlixen biifvit med hemliga instruk-

tioner afsa'nd till Dalarne och Durictz
till ViTinland. Sasom trost intrader i

samma figonblick .en kammarherre rch
ofverlemuar ett brel fian Heriig Carl,

dt-r det bt-ra'tlas, att de Skanska n ge-
menfeina gjort gemtnsam sak med gar-
nisont n i Chrisiianstad. Grtivinnan

Ribliing rusar in och rappf rterar att

allt ar forloradt. "Man amuar arres'e-

ra Ers Majesla't i sittande rad." Knap-
past sagdt forran Pcchlin infra'der och
anhaller att konungen ville lemna sitt

nyss eihallna href at sekrt-ta ulskottet,
hvilken begaran bes(amdt afslas, an-
skimt Pechlin forklarar att man vill se

det: "dt-t ma nu ske med eller mot
M-ajestatt'ts vilja." Han far likvisst ga
med det besked han fatt. Genast har-
efler intrader Railing och anmaltr. aft

Senaten in pleno vanlar Maj* sta'tet med
anledning af ett utomordcndigt vigtigt
a'mne. Kcnnngen lofvar. Kalling af-

tia'der. ... Grcfvinnan Ribbing, som,

jemte Piper och Sinclair, varit narva
rande under de foreg&ende scenerna r

afrader Konungen att villfara Senaten*
onskan. Gustaf svarar hanleende : fruk-

ta ickej fru Grefvinna, icke jag, men
de sjelfva skola fastna i sn;rin ..^
Derefter vander han sig till Piper och
befaller honom arresfera Senaten ett

corps. Denne lofvar. med en suck, att

lyda. Detfa steg finner sjelfvaste Sinc-
lair vara djtrft, men Konungen fruktair

ej att ofverga Rubicon. Han befaller

afven att sta'lla vakt utanfor utrikes

minis<rarnes hotelier och afskedar Piper-
och Sinclair med orden: adieu mina
herrar! Skynden ! Gud med eder och
oss alla" Seen mellan Konungenr
och grefvinnan. Guslaf forklarar sitt

beslut att kasta sig i folkets arniar nch'

giefvinnan forulsager n;ed inspiiation,
att det skall lyckas., Konungen : Ni
mins den beloning jng efterstrafvar,

vackia grefvinna." Grefvinnan (fint)
rallas bmndran, vordnad och tillgifven-

het, Sire, och jag skall i detfa afseen-

de icke sfa tillhaka for nagon af Er&

Majesta'ts trogna undersater."

Badin riisar in och anma'ler atf satau.

ar liis samt att hela Stockholm a'ri ro-

relse och uppror. Konungen gnu^gar
handtrna och menar att allt gar for-

fraffligt. Nu instortar Htrtigtn af

Ostergcithland och besannar Badins ord
och fragar Gustaf hvad han tanker go-
ra. Konungen svarar: "Jag (anker seg
ra eller do med och genom denna in

surrektion. Men ifall jag dor, sa se

har, innan jag gar miit ode till motes,,
mitt testameute for dig och Carl. Jn-

genting ar svarare och heirligare a'n-

att vaidigt bara en krona, ingcnting
lattare och toraktligare an att vara
henne ovardig, och dock omge sig mt d
hennfs glans. Spiran ar icke blolt

maktens hogsta symbol, utan afven-

pligternas, och for en konung innefat-

fas de alia i bemodandet, att a5ra sitt

folk lyckligt. (Hojer handen mot him-

len). Der ar mitt vittne, attjagiden-
nn stund, da jag utsda'cker min hand
efter en verklig spira, bar denna he-

liga p^igt inskrifvt'u har (lapger handen-

pa hjertat); och dral.be mig odets ha'md,
om

j-ctg nilgonsin skulle forgafa d( nna

pligt.n Rosttr ropa pagatau: "Bort
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tryckare! Lefve Gustaf, var konung,
v&r far.n Konungen (upprymd,: rHor

pa dessa rop, grefviuna! Folket fortro-

tar pa mig oeh jag skall blifva dess

raddare! (Med stigande varme.) I det

Cgonblick jag gar att lagga hand vid

verket, aterstar mig det svaraste afske-

det; det ar fran er, min grefvinna,
den enda qvinna, for hvilken funnils

rum i mitt hjerta, som eljest endast

klappar for aran och Sverige. Om jag
faller begrater raig folket, ufan att ve-

ta hnru hogt jag alskat det och ni

grefvinna! ni skall deroin ar jag
forvissad falla tarar af hjerfat och

=der bevara mitt minne, min bild (fattar

haftigt och Irycker med rorelse hennes

hand). Gud beskydde Er, farval!"

Grefvinnan (djuptrord): ?>Gud beskyd-
de Er sjelf, Sire! Jag formar endast

anropa himlen fiir Ers Majestats foster-

landska afsigtcr.* Konungen (till

hertigen): "Folj mig, Fredrik! ma ut-

gangen blifva seger eller d.">d Gref-

vinnan (ensarn): r(Jm ban icke vore

konung och jag t-j
vnre gift, skulle

hans karlek utgjort min hogsta lycka,
nu har den endast blifvit medlet till

ett fosterlandskt a'ndamal, men som kan

gora begges olycka." Pechlin och Rud-
beck inkomma for att hakta konungen.
De blifva narrade af grefvinnan Rib-

bing, i det hon at den forre sager att

konungen befinner sig hos drottningen,
dit Pechlin beger sig och blir uppe-
hallen, och den senare inriglas i ett

kabinett.

Slutscen. Konungen med svit. Han
har segrat och folket jublar fran gatan:
Lefve Gustaf! Folkets far, Konungen
tilltalar det och lofvar satta sin hogsta
5ra uti att vara den fcirste me iborga-
refl ibland ett fritt folk.

Sedan de ofriga beloningarna blifvit

utdelade (mamsell Hagman. hvilken

konungen foruf beslutat sSnda till Pa-

ris, for att hon derigenom skulle hal-

las aflagsen fran hertigen och sSledes

ej sta i vagen for dennesgiftermal med

Sophie Ft-rsen, far bli hemraa; detta

fir hertigena pris: oeh Piper erhaller

Fredriks forra flamma oeh Badin for-

Ifinas med tvenne hem man pa Svart-

^jolandet) och sedan sviten blifvit af-

skedad, vander sig konungea till gref-
vinnan Ribbing: Stadua skona gref-
vinna! alia andra ha nu fatt sin belo-

ning, jag ensam vantar annu min. jag
van tar den af er, ty mark noga! att

nu ar det en man, som her om er gen-
kSrlek." Grefvinnan ar obeveklig,
hon lagger konungens tillhands varan-

de krona i en tillhands varande blom-

sterkorg och bjuder den sa at Gustaf

III. Efter en stand trostar sig konun-

gen salunda: (afsides) "Voila unefem-

me, comme il y en a peu!" (h5gt och

med vardighet): valan! den karlek ni

fdrsmar, grefvinna! tillhor fraivdenna

stund Sverige ensamt.*

Anekdoter,

jiPourich" berattar: De engelska stn-

deranden i medicinen anhalla om till-

latelse att fa besoka de atskilliga jern-
banorna i stallet for lazaretten, da de

tro sig, med anledning af den mangd
olyoksfall som intraffa pa livavjejern-

bana, kunna pa haltva tiden fullborda

sin kirurgiska bildning.

Prisuppgifter.

Charad K:r 37-

Mitt fiirsta du i Bibeln finner,

Fast mycket stumt och neutralt;

Men, om det s.jungande dig hinner,

Sa kan dess mote bli fatalt.

Lit se att ej du gor mitt andra,

Med din lekamen, eller sjal:

Pet forra ej bekommer val,

Det andra skall man rattvist klandra.

Langt battre om du handlar sa,

Att du milt he\a vinna mi.

Gita N:r 37-

D<m som mig en gang lyckligt mist

Ej ofver sin forlust liors klaga,

Men den Bom har mig, lar helt visst

Si fort som mojligt bort mig jagt-

Pris :

En Ttcker gratyr.

LSsnin^ar emottagag till d. 15 Jaauari 186*.

Prlslottntngea eger rum d. 25 Jannari 1861.

STOCKHOLM, TEYCKT IIOS J. & A. RIIS, 1860.



Andra Upplagan.

NYTT I860.

Utkommcr minst 4 ganger i minaden. Prennmerationspris fOr hela irgangen 3 R:dr K:mt
eller 25 Ore i manaden.

Ack nej, min v3n, fast jag plait inlet gor,
Hvarenda limme ar likviil upptagen.

Man bar i Stockholm har ett eget salt,

Ej-atl forkorla blott. men doda tiden,

Och denna konsten lar man sig s.'i la'tt,

Alt, forr'n man
vet,

ar dagen re'n forliden,

En timmas ledighet dock nu jag har

Och den, inin Lina, jag St dig vill egna,
Sami ulan uppskof poima, papper tar

For alt med litet Slockholmsnytt dig fagna.

Jag sett och hort och lart s mSnga ling,
Att du mot mig nu ar en landtlig lolla

Men kanske, nar alll koramer rail omkring,
Ar du den kloka och jag sjelf en fjolla.

Harom jag dock ej rasonnern vill,

Du vet, jag ar ej stark i reflexionen,
Elt fall, som sa"gs ej hora qvinnan till,

Om hon ej sjelf hor till opposilionen.

Hur under vintern jag mig roat har,

PS bal, concert. p3 midda'r och supeer!
Till slut

ej h'tg, ej kraft jag hade qvar
For Vieuxtemps

1

, Bulls och andras matineer.

Ja, dansat har jag, sS att jag ar troll,

Fastan jag gerna foljer med i dansen.
Och dansskor, liksom tiden, jag fornott

Allt sedan jag logs in i Innocencen.

Jag dramer, op'ror, komedier sett,

At Slufbafn skratlal, ljusals utaf Drommen*
Med Martha grfuit och med Anna\eli
Har giiller blott att foljablindtmedstro'mmen.

Och flyga kring s5 l3nge vingen bar

En fogel lik, nyss J5sslfippl utur buren

Pa sprang min liiir>i man nu ute ar

For att biljetter fa till Trubaduren.

egi-l iir del Irfnailss-iU j;i" for, Men viiren kommer, staden blir for .,,,

nulianskctrorauirogochl;ii)gb!irdagen-^ Dess lufl ar qvaf, dess gator lukla
ilia,

Nytt Lordagsrnagasins utgifvare ar

icke svartsjuk pa publikens gnnst och
rekommenderar dt-rfor den sfirdeles val

redigerade Tidskrift for hemmet, till-

egnad den Svenska qvinnan" at sin la-

sartkrets. Dess andra argangs forsta

hafte som nyligen utkominit innehaller
lasvarda uj)p*atser om qvinnans reli-

giosa uppfostran, om de vanligastefel
i Svenska skriftsprdket, Voltaire skil-

drad af Victor Hugo; Ett besokhos
Ingemann af den kanda signaturen T.
K. in. m. En annan signaturra ut-
marker sig i namde tidskrif't genom ro-

liga pnemer af sardeles ledig vershyeg-
nad. Bade forinen och innehallet pa-
minna om fru Lenngren. Som prof
meddela vi har ra'a

Href till en vtininna i landsorten.

Blin kara Lina! I en hortgomd vrS

Af stora, vida verlden jemt du siller,

Dess larm och oro aklar du ej p3
Men laler den sig skola bast den gitler.

Dilt lilla hem, se der din hela verld,
Der randrar du fornojd den gamla straten,
31 en riksdagsbrak och polilik och flard

Och luslbarheier gifver du pS

Helt annorlunda liar mitt lif forgSll,

Se'n sist vi fingo sprSka med hvarandra:

Ty slora verlden nu jag skSda ffttl

Och manga fjat p Stockholms gator vandra.

Min man vid riksda'n ar, som du val vet,
Och j;ig> bans bfittre hiilfi, fait lionom folja,
Fall lilicka in i mSngen hemlighet
Ocli gungats hit och dil pa nojels bolja.
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Till Djinpnl'ii fir likval ej viigen lang, Som mera vasen uti verldcn gor
rCharmanl" Herr Lvtnbye spelar pa Novilla. Med sina krigare och diplomater.

Till promonad man gor sin loilelle, Napoleon du kanner lionom ju
1 okipagel vanlslo.4 man ^ig kaslar Par rcnotnmce som jag ocli manga andra?

Och luisken ordres far: rlill Djurgalns slall!" Han ar en slipad karl. min kaia da.

Ty le beau inondc \ dag (lit sakert hastar. Som ej plar raka, breda vagen van'dra.

Se. skogen lofvas ah, del iir charmnnl!

llor, trastar sjunga magnifikt de drilla!

Se, hvilket rkipage hur elegant!

(Srefvinnan E. ah ja, lion ar ej ilia!

Sa njuler man utaf nalur'ns behag,
lieitmlrande och hi'icklande hvarandra:

Man ropar hanryckl: rhvilken herrlig (login

llors sedan skoningslost sin n'asta klandra.

Artificiclt ar dock del lif man lor,

Liksom de hlommor, hvarmed mansigpryder,

Ty nSjo.t man lill hufvudsaken.gSr

Och models Ing mer an fornuftcts lyder.

Men nog derom vi Iroltna begge tv5,

Och mi on stand till polilik oss vamla,

Sa alt du ock far liten reda pa
De stora saker, som i verlden handa.

Den norska (racan kanner du val den?

Har varit riksdar ns vigtigaste fraga.

En gnista, ej sa 1'att alt slacka, se'n

Den alia sinnen salt i eld och iSga.

Den svensha sidan segrade ihland

Ar svensken man om foslerlandels 3ra

Att taga skeden nti vackra hand

Sinn (inskade var norske broder li'ira.

Man lagar sliftat liar for drap och mord

Och malte lagen goda frnkter bara

Man tvistat har hur vidt man far Gutls ord

For andra tolka och at andra liira.

Se'n har man ocksa talat vidl ech bredt,

Bad' klokt och oklokt, som du val kan tatika,

Om qvinnans egen gifiomannaratt,

Dm hand som hjerta sjclf hon bort farskanka.

Den frSgan foil del var en stor fortret,

Fast kan*ke niangen jublade derofver,

Jag, mina herrar, tror med sakerhet,

Ej endast qvinnan giftoman behofver.

Men p& sig sjelf ej blotl man tSnka bor,

Och pa silt land det finnes andra Stater,

1 fjol Iran rackte ul en hjelpsam hand

At kungen af Sardinien vind sig vander
I ar han ta'r ett slycke af bans land,

Savoyen ta'r och tvager sina kander.

Uti Ilalien star del ilia till;

Det skona landet sc'n kung Bombas dagar
Har lidit nog nu tycks det som man vill

Kung Frans med all var fSreskrifva lagar.

Ty Garibaldi ilar raskt framat

Och flalar friska lagrar kring sin tinning.
Ma segern, lyckan folja lionom 5t!

Siciliens frihet ar en adel vinning.

Till hemmet aler, ty jag gomt lill sist

Var kommgs kroning, de fesliviteter,

Som foljde den -- du vet all rojalist

Jag ar ?om allt hvad qvinna heter.

Fran slottets fonsler tjusta blicken sag
Elt bdljande, ell brokigt menskohvimmel.
Bland det skred fram ett stalligt krohingstag,
Derofver hvalfde sig en hogbla himmel.

En bild af mannakraft och nngdomsmod,
Var konung, smyckad med sin gyllne krona,
Red pA en eldig bSst af adelt blod,

Mildl allvar sags pa furstens panna throna.

Hell dig, kung Carl! sa Ijod frSn folkets

hop,
Hell dig, kung Carl! sa Jj5d fran slott och

hydda
Ur svenska hjertans djup ett lefverop
Ma goda englar dig och Sverge skydda!

Se'n kom var drotlnihg, vanlig, huld och

mild

Hon mer an drotlning ar, en adel qvinna,

Som maka, mor en vardig forebild

Ett nlefve" skallade for v3r furslinna.

Ja, raycket iick man skSda denna dag
Christmas vagnar, tolfte Carls drabanler,

Och uaiformer ataf manga slag

Och darner, blixtrande af diamantcr.
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Fyrverkeri p qvallen man Tick se

Hvartill, jag tror, ej Stockholm har sett

maken.

Revy, speklakel, hyllning, bal pare,

Och mera dylikt horde ock till saken.

Men fast del smakat, visst del kostat har

Alt dessa fester comme il faut be-visla.

Tom ar rain planbok men dock med

jag var

Ifran den forsta till den allrasista.

Nil far man spara ocksa for i a*r

Jag bar ej heller rad prenumerera
PS Hcmmels Tidskrifl, men i stallet far

Mig noja Stockholm* Dagblad alt studera.

Men ifrSH Stockholms qvalm jag langtar ul,

Till landets ro,
som lockar mig langt mera.

Alt riksda'n snarl ma la ett lyckligt slut

Nu enskas hjertligt ulaf din

ra.

II. b.

Meyer, aret 1789.

1789" star som artistisk ska-

petsc vida hogre an "aret 1772." Har
bafva vi atminstone menniskor och ej

endast principer, och har hafva karak-

tererna ett slags utveckling och fram-

stalla ej ett sadant still-leben, som de

i forra dramat.

I foretalet redogor forfattarn med
dessa ord for sin uppfattning af Gustaf
III:s karakter: "En ung, eldig och snill-

rik konung, utrustad med en hb'gre grad
af sjelfbeherrskning och forstallnings-

gafva an nagon annan, beslutar att be-

fria sitt fosterland fran partistridernas
och korruptionens forderf, hvarunder

landet suckar. Verkligen tycks det,

som om fran borjan endast en ren och

helig ifver for fosterlandets val hade

foretafvat Gustafs atgarder, men med-
len voro forkastliga och ledde derfore

till hans fall. Han segrade genom kor-

ruption, genom kopslaende af roster,
alltsa genom samma korruption, som
han ville bannlysa! Allt var frojd
ch gamman! Nationen, alltid barns-

ligt-sanguinisk i sina forhoppningar och

iHusioner, blef hans sraickrare och

denned hans onda genius liksom han
natiouens. Den fria presseu f;ingsla-

des. Ett lyckans bortskiimda barn,
ville Gustaf icke laugre hora sannin-

gens rost skall man da undra ofver,

att den menskliga svaghetens arfsyn-

der, fafanga -och egoism, snart vunne
sa ofverhand hos honom, att han be-

ti-aktade folket blott som en
N
nolla och

konungen som den etta, genom hvilken

den forra forst far sitt varde! Han s!o-

sade bort folkets valstand och aktade

icke pa dess nod. Men hvartill

batar det, att tycka sig vara en Gud. di
vi af allt inom och utom oss standigt pa-
minnas att vi blott aro menniskor.

Man fordrade a nationens vagnar
en oppen redogorelse for" kungens en-

skilda och rikets gald, for att icke brin-

ga onodiga offer. Men hur^ skulle en

Gustaf, sadan han nu blifvit, beqvama
sig till sa fornedrande vilkor, en

syndabekannelse. En annan menni-
skans arfsynd falsk blygsel forbjod
det! Man tar, hvad man icke far, det

ar lattare! Det gick 72 som en dan?,
hvarfor skulle det icke lika saval ga
for sig 89? For att astadkomma pen-

ningar behofde han tnvalde och for att

astadkomma envaldet maste tidehvarf-

vets storsta man rodjas urvagfr. I Dft
ena som dr-t andra gick ocksa verkli-

gen likasom 72! Samma korruptione-

medel, sninma theaterktipp! Sammalat-
sade ombytlighet emellan demokratislci

och aristokratiska tankesatt! Sa var c';l

andtligen hans hogsta mal uppnaclt.
Han stod pa hojden af sin makt, s'n

lycka och pa branten af sitt fall!''

Meyer har med denna utlaggnin^

onekligen traffat Gustaf III:s tragiska

punkt, och hvarje dramatisk behand-

ling af denne Konung maste i hufvud-

saken ansluta sig till den. Vi hafva

historiens eviga saga, den om den mensk-

liga svagheten hos dess hogsta icdivi-

der, den om frestelsen pa tinnarne af

Jerusalems tempel och det eviga vikan-

det for denna frestelse.

Stycket b'ppnas med ett forspel. Vi
bennna oss hos Mamsell Arfvidson.

Hon, spaqvinnan, till hvars profetior
man lyssnade, som till Guds ord,

vhoH
hade ej kuncat spa sig sjelf att boa
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skulle bedragas, hanas, fornedras, tram-

pas i stoftet och shilHgen nodgas gri-

pa till tiggarstafven." Ar da framti-

dens sloja ogeuomtranglig?
Jag tycker mig bedraga menniskorua,
men mina sp&domar sla in. Jag spar
rikedom och dun forvarfvas %eoom
brott jag varnar for den stundande
iaran den skall forekommas genom
brott och faran ar verkligen forhan-

den. Liljensparre intrader och un-
derr&ttar mamseil Arfvidson att konun-

gen ar i antagande: han tycker om
smicker, ni skall smickra honom. Sto-

ra planer hvalfva sig i hans hufvud.

Isi skall forkunna honom deras lyckliga

utgang och undanrodja hans belanklig-
heter.n -Konungen stiger in med Es-
sen. Spaqvinnan slar sump i grytan
ooh gilver prof pa sin konst. Hon
spar ridderlighet, tapperhet och ara,

men hon spar derjemte mer an hon
vill. Bland aiidra vaxtforrnationer. som

iyda pa lycka, framspirar afven i gry-
tan flera giftva'xer och en chriatiblods-

droppe. Den fyder pa fara och dod,
och gnken i taket suckar just trenne

sing det fyder pa frenne ar. nVi

skiifva i dag 1789 sakdes, Sire, i

medlet af Mars manad 1792." Det
bnltar pa dorren. Konungen Och Essen

ga, och in tra'da Ribbing, Horn och

Ankarstrom. Afven de vilja se i fram-

tiden. Det sker och jemle ett klofver-

blad, som tyder pa deras vginskap och

gemensamrna ode, visar sumpen afven-

ledes at dem en chrisliblodsdroppe.
Forsta Akten. Pa Stockholms slott.

Det ar riksdag och Gustaf ar ense m( d

sig sjelf, att ater kasta sig i folkets

armar. En niaktig liga liar under namn
at' patiioter bildat sig mot honom och
i dess spets star den af komingen sa

Lalade Axei Ft-rsen. Anjalafoibundefs
sfainplinoai- hafva skakat thronen och
endast danskarnes anfall pa vestra ku-
sten kunde radda Gustaf fran ett, nflstan

oundvikligt fall. Han bafvar for finans-

redogorels< n infor standerna, och han

umgils med planen att gora sig till su-

veran, for att fullknmligt fa herrska i

eget namn. Levenhaupt utses till landt-

inarskalk och Schroderheim fur i npp-
drag att intrigera sa, att he! a fragan
om konungens anfall mot Ryssland

kringgas. Derjemte anbefalles Schro-
derheim att binda lungan p& sin fru,

som gjort sig skyldig till atskilliga ut-
fall mot Majestatet,. Nu mera tal ko-

nuiigen ej nagon opposition, vore den
an sa svag. Han har blifvit mistank-
sam och deu adle, kristligt, sinnade

Essen, soker fafatigt att lugna haus far-

hagor. Scenfurandring. Sal hos
Fersen. De Geer ar pa uppvaktning
hos Fersen och atioljes af Ankarstrom.
De oriska lara kanna Fersens tillamria-

de operationsplan i afseende a riksda-

gen, men denne sSger sig ej hafva na-

gon plan, utan endast vara beredd pa
Jorsvar. Det ogillas af De Geer och

isynnerhet af Ankarstrom, som menar
att det onda bor uppryckas med ruten.

Fersen (sedan de forra gatt, ringer, be-

tjenten intrader): "Jag ar aldrig mera
hemma for kapten AnkHv.sfrom. (Be-

tjenten aflagsnar sig) Hanarickemiu
man; det ligger en motbjudande be-

slntsamhet och kallblodighet i hans
blick! Jag har utstakat den bana,
som jag har att folja e!t lugnt, men
starkt motstand, och jag nmnar icke

vika af derifran, hvarken till hoger el-

ler renster." Seeriforandring. Hos
Schroderheim. Fru Schroderheim ar

nyligen uppstigen fran sin barnsang;
froken De Geer ar !ios henne och un-
der samtalet yppar denna sin karlek
till den hafrige grefve Ribbing.
Hons-kotteriet samlas och grefvinnorna

Piper och Lantinghausen ofverenskdm-
ma med fru S. att konungen ar en

usel komediant och att alia mojliga
olater och oseder emanera fran hnnom.
Fru S. menar att Sveriges framtid lig-

ger i roodrarnes bander, som ega att

uppfostra sina barn till stolt medve-
tande och adel sjelfstandighet. Schro-

derheim intrader och forkunnar damer-
na att han under sitt tak ej vill hora

nagot lasteligt tal om sin konung och

valgorare. Sedan dessa gatt besvSr S.

sin fru, att hon matte vara forsigtigare
i sina yttranden mot den konung han

dyrkar. Hon svarar, att det borjat opp-
na sig ett svalg emellan henne och
hennes make, i foljd af deras olikapo-
litiska asigter och att S. handlur ovar-

digt, som gjort sig till konungens slaf".

S. slutar akten med denna visa senleng:
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*M& du da aldrig sanna mina ord, att

den qvinna, som etrafvar efter makt,
far plikta for denna sin strafvan med
forlusten af silt lugn och sin sallhet.n

Andraakten. Kungstradgarderi. Fer-

sen och De Geer motas och reflektera

ofver tidens tecken. Fersen forebrar

sig att han forlorade kontenansen, da

landtmarskalken forklarade adelns be-

slut for ogiltigt i propositionen om ett

statsutskott for finansfragorna. Gustafs

vSnner borja dra sig tillbaka och afven

den servile Horn liar ofvergatt till hans

motstandare. Bland de promenerande
befinna sig Horn, Ribbing, Ankarstrom,
fru Schruderheirn och frciken DP, Geer.

Forklaring mellan Ribbing och Froken
De Geer, som ber honom hoppas och

vSnta pa framtiden. Presentationer

pa fkra hall. Konungen samtalar

nagra ord med den i en lofsal sittande

Bellman och rakar i ordvexling med
fru S.. och da han fullkomligt ligger
under i munvighet, sa forklarar han
henne oppen fiendskap. Tabla. Ko-

nungens kabinett. Schroderheim star

lyssnande vid dorren till audiens-salen,
der Gustaf HI haller en skarp forelas-

ning for en standernas deputation. Adeln

beskylles for forraderi mot konungen,
och han gor detta stand ansvarigt om
Finland skoflas, om Stockholm hotas

af fienden. Fersen hores protestera.

Konungen befaller adeln att bilda en

deputation, som eger att bedja landt-

marskalken om ursakt och aterfora ho-

nom i landtmarskalksstaten. Allmant
sorl. Konungen befaller adeln att af-

trSda; den vSgrar, men formas dock
dertill af Fersen. Kouungen vander

sig till de andra standen och fordrar

af dem oinskrankt fullmakt, att taga
de matt och steg han anser af noden,
for riksdags ot'verlaggningarnes obe-
hindrade forlgang till rikets fralsning.

Gustaf III intrader i kabinettet; han
forklarar for S. sin afsigt att sokadrif-
va de ofralse standen att uppdraga ho-
nom den askade myndigheten, men de

steg han a'mnar taga skola omstandig-
heterna bestamma. Ett bref lemnas
honom fran Finland

;
det ar fran her-

tigen af Sodermanland. Anjalaoffice-
rarne, at hvilka lemnats tillfalle att

rymma, vilja ej begagna sig deraf, utan

fordra att stallas under krigsrsltt och
dommas efter svensk lag. Konungen
(haftigt): "Rebellerna fordra sin dom;
de skola fa den och do. Det gor
mig ondt icke om dem, men om
andra. Lejonet. som en gang fdtt sma-
ka blod, nojer sig ej med att ha utgju-
tit det en gang. Harefter van-

der sig Konungen till S. "Apropos!
Elis, du har nu Imft tillracklig betan-
ketid att svara pa, det, som jag pa va-

gen fran kungstradgarden och hit pro-

ponerade dig." Schroderheim (leende):
"Att forskjula hustru och barn? Jag
kunde aldrig tro annat an Ers Maj:t

behagade skamta." Konungen : "Ska'm-

ta? skamtets tid ar forbi! Min onskan
ar djup, allvarsam. Jag har tilltankt

din hustru ett exemplariskt straff effer

fortjenst. Ma hon darra for det ode
som vftntar henne! nar hon sedan lart

att odmjuka sig och krypa till korset

da skall jag saga dig nar benadnin-

gens tid ar inne." Fersen anmales.

S. gar och konungen hviskar nagra
ord i hang ora". Fersen beviljas ett

mellan fjra ogon med Majesta'tet och
han begagnar sig deraf, for att bedja
denne vanda om fran den va'g, han be-

tradt. Han sager klart nog, att Gustaf

III ej begripit Sveriges stallning, och

att han forsokt har infora en kultur,

som ej kan sammansmalta med folk-

individualiteten. Han anropar Konun-

gen om frid och sager att ett folk i

tidens langd aldrig forlater sin Konung
ett onodigt krigs faror och elande.

Konungen: Ni sager mig i foga for-

tackta ordalag, att jag passar lika li-

tet for Sverige, som Sverige for mig;
sa maste en af oss vara Konung; den
andra riksforradare! men som Sveriges
krona ar min, mig forlanad af Gud
och folket, och da jag icke amnar <ill-

lata, att nagon dodlig formatet utstrac-

ker sin hand efter den, sa far ni, Gref-

ve Fersen, val lof att vara riksforra'-

darn och skall jemle edra anhangare
straffas som forradare. (Han ringer;
Essen intrader.) Er varja, Grefve Per-

son." Fersen lemnar den lugnt och
svarar Konungen med de beromda ord,

som historien upptecknat till ara for

den adle Grefvens minne. Konungen
(till Essen): "Till Fredrikshofs fangel-



310

se (Fersen gar med Essen). For sista

gangen bar jag sett dig, forra'dare (han

ringer haftigt: Schroderheim intrader).
Har Liljensparre arresterat Brahe, Horn,
Frietsky och de ofriga adelsmannen."
Schroderheim: ^Ers MajestSts befall-

ningar aro fullfoljda; men har jag
forstatt rfttt, att De Geer skall forbli

pa fri fot? Konungen: Tills vidare

ja. (For sig) : Hexans spadom gar i

fullbordan; segerri blir min! nu galler
det att mota den hotande faran: An-

jalaforbundet."

Tredje Akten. P& slottet. Konun-

gen vandrar misslynt genorn sina salar.

Ha'r och der lojliga och trakiga per-

sonager, roturiers och parvenuer, som

buga sig. sa att de med nastippen vid-

rfira golfvet. Min gamla kara aristo-

kratiska sallskapskrets a'r sprangd; de

skonaste exemplaren deraf befolka mitt

adliga djurhus pa Fredrikshof." Han
bladdrar igenoin en packe bref som

ligger pa bordet. ?>Endast afskedsan-

sokningar. Stockenstrom, Ekeblad,
Lantinghausen m. fl. nedlagga sina era-

beten. Det beviljas. Ingen fur tro sig

oumbarlig." Schroderheim intrader.

Konungen fragar om han utrattat hans

befallning. S. sager sig ej hafva kun-
nat. Gustaf vender honom ryggen och
forklarar att de aro skilda for alltid.

Detta beveker S. han lofvarattta-

ga ett tnord pa sitt samvete. De
Geer anmales. Han fiirkunnar alt adeln

blifvit an sturskare efter de fornamsia

medlemmarnes arresfering, samt att den

vagrar tillsatta nagot sekret utskott,

sa lange konungen vSgrar tillsatta na-

got statsutskott till profvande af rikefs

finanser. Gustaf fragar om ej De Geer
ar forundrad ofver att han ensam ar

fri och sSger att han har en forespra-
kare i bamn Essen, som anhaller om
hans dolters hand. De Geer invander
att hans dotter redan a'r bortlofvad at

Ribbing, men konungen loser honom
fri fran hans ord, fordrar hans dotters

forlofning med Essen eller hans person"
och gifver honom en timmas belanke-
tid. Konungen (ensam) han ger nog
rika men skulle afven jag vara tvun-

gen att gifva vika for adelns molstand?

nej ! aldrig! och hvad har jag nu
vunnit med mina vaJdsamira steg mot

adeln? Gustaf ser rned saknad tillbak*

till de lyckans dagar, da han alskades
af sitt folk, da hans jag sammatismalte
med Sveriges. Men nu a'r det for sent

att vanda om. Han rnaste framat pa-
den va'g han valt. Essen intrader

och anmaler att polismastaren va'ntar

pa befallningar. Gustaf ber Essen med
sitt frieri vanda sig till De Geer och,

menar att han nu ej har nagot mot-
stand att frukta. Seen emellan ko-

nungen och Liljensparre. Den senare

fortaljer, att pobeln a'r ral bearbetad
och fortviflad mot adeln, och att Fer-
sen fran sitt fangelse befallt sin hustru

och sina barn att ej forandra nagot I

sina lefriadsvanor, samt att Serafimer-

riddarne uppskjntit sitt ordenskapitel,
emedan det icke anses kunna tgarum
forutan Fersen. Konungen vredgas of-

ver hans makt och fragar om man kun-
de vaga hvarpa Liljensparre sva-

rar nej, det vore en skymf infor dem
men deremot kunde man agera un-

der Fersens franvaro. Gustaf III be

slutar sig att pafoljande dagen i ple-
num plenorum foresla en ny regerings-
form under namn af Forenings- och

Sakerhetsakt. Scenforandring. Hos
Schroderheim. Fru S. (ensam) Hvad
han drojer! aldrig har jag vantat Elis

med mera orolig langfan an i dag! o

hvad jag a'r nyfiken att hora talas om
konungens situation i na'rvarande stund

Konungen Schack! Om han val

anar att den lilla Anna Charlottas H1I-

finger ar ha'r med i spelet! att fejden-

oss emellan pa lif och dod har tagit

sin borjan. Ja, han kan icke missta-

ga sig derom; men andra ana icke,

hum langt mitt inflytande stracker sig.

Dessa stora och patriotiska man, sotn

tro sig af egen drift ha tagit sleget ut

att nedlagga sina embeten, voro likval

inspirerade af sina hustrur, alskarinnor

och systrar.n S. intrader: han ar

misslynt och efter en kort inledning^
forklarar han, ait fru S. ej mera skall

anse sig som hans maka. Han beskyl-
ler henne for lattsinnighet och sa'ger

att hennes nyssfodda barn ej ar hans.

Fru S. svarar med siolthet, ty hon ser

konungens finger i S:s hardhet, men
nar hennes make star fast isittbeslut r

su krossas hennes mod. "Min stolthet
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ar bruten jag svar att jag ar oskyl-

dig! Jag besvSr dig att bryta med din

konung eller vi aro forlorado.r For

seut. S. ar ofora'nderlig. sa djupt del

afven krossar
u
bans hjerla. Fru S.

(ensam.) Anger! din kalk ar bitter!

Nemesis! din vinge gor hastiga slag
0! forbannelse, iorbannelse ofver

dig tyrann. med leendet pa lappen och

raordlust i hjertat. Min makes forfo-

rare och min baneman. vore jag
blott en man! Som en Simson skulle

jag fatta i pelaren till bans multnade,

ihaliga statskonst och begrafva honom
reed mig under dess spillror." Froken

de Geer stiger in: hon sager sig vara

beredd att uppofFra sin karlek till Rib-

bing och gifva sin hand at Essen, erne-

dan hennes faders frihet ar beroende

af detta offer. Ribbing intruder; ban

kommer pa sin uppvaktning och far

bora sitt ode. Aurora fortiger dock

det verkliga skalet till deras skiljsmes-
sa. Sedan Froken gatt till Fru S., som

dragit sig till ett inre rum, in trader

Ankarstrom och Horn. Den sistnamn-

de fortaljer att de Geers frihet ar ska-

let fur bans dotters forlofning med Es-

sen. De forra, Fru S. Bibbing for-

klarar ha'md mot Essen. Fru S. sager
det vara orattvist att angripa ledskapet.

upphofsmannen bor straffas. Horn for-

kiarar afven sin hamdkansla for konun-

gen, emedan denne jemval i fangelset
insatt bans aldrige fader. Fru S. (med
hanande forakt) : rJo, jo, alia vilja att

yxan skall ga. men ingen vill halla i

skaftet." Ankarstrom. "Afven den som
vill halla i skaftet torde kunna finnas.n

Fru S. (hojande sig i sin stol). 0ch
nar, kapten Ankarstrom ?n Ankarsjrom.
"Nar axet blir moget att afskaras." Fru
S. (med stigande passion.) ^Och nar,
blir axet moget?' ar det icke redan

nu? Familjelifvets omrade ar kke lang-
re fridlyst!" En betjent anmaler
baron Essen. Ribbing stannar ensam
med honom. R. forklarar att E. san-

nolikt afstar fran Auroras hand, nar

ban blir upplyst oni, att hon blott for

att radda sin fader, gifvit honom sitt

lofte. E. svarar med vardighet. R. blir

pockande och utmanar sia rival.

Froken De Geer intruder och Ribbing
bonfaller hos henne, att hon matte be-

krafta hos baron E. att blott adelmod
formatt henne bortlofva sin hand. Fro-

ken svarar att om hon afven forr kant

en flygtig bojelse for R. sa ar den nu

fullkomligt utplanad genom bans orid-

derliga beteende. Essen, en Srans man,
ber henne ej underskatta sina kanslor

for Ribbing, ocb i framsta rummet tan-

ka pa sin egen lycka. Froken: nBa-
ron Essen om ni antar eller forka-

star denna hand, som jag harmed for

andra gangen och denna gangeri
med gladt hjerta bjuder Er beror

af Er men aldrig skall eller kan
den tillhora grefve Ribbing sasannt

jag hoppas blifva lycklig med och ge-
nom Er."

Humoristiskt Ailelianda,

22.

Lorden, som tanker liogt. Lord D-

utmarker sig genom ett slags talare-

formaga, som torde vara y ft erst sall-

synt. Han sit'er t. ex. till bonds bred-

vid en^dam. och det faller honom in

att visa henne en artighet. Da ofver-

lagger ban forst med sig sjelf, och det-

ta sker hogt pa foljande vis: "Jag bor-

de val dricka ett glas vin med lady ***,

ja, jag far lof att sla i ett glas vin at

henne,.?' Han vander sig nu till damen.
och fragar, om hon befaller ett glas
vin. Hon svarar under ett Icije, som.

tvertemot hoflighetens fordringar, ge-
nast sprider sig kring bela bordet, och

lord D. begriper icke, bvad man skrat-

tar at. Han at en gang hos lord A.

och fick sin plats bredvid denne snill-

rike peer. Var lord satt lange och

tankte; andtligen tankte ban hogt. *Jag
ar val tvungen att bjuda lord A., det

krushufvudet, hem till mig: ja, ban
skall bjudas, ban skall nodvandigt bju-

das. Hvad som salunda ihans tankars

hemliga rad blifvit beslutadt. arnade

ban just forbyta i handling, da bans

vSrd kom p& det infallet, att ockaa en

gang tanka hogt. "Jag trorn t&nkte

lord A. "att det gamla dumhufvu-
det vill bjuda mig hem till sig men

jag gar inte jag gar alldeles inte.

Lord D. kunde ej 5ppna sin mun for

hapnad. Huru hade man kunnat ut-
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grunda hans hemligaste fankar? Han
var ej i st&nd attfattadet. Han spelte

gerna whist; men med hans vana att

tanka hogt, blef det honom snart omoj-
ligt att uppgora ett parti. Det sticket

far gd tankte lord D. t. ex.

"nog kunde jag va'l ta med kungen,
men han gor mera nytta ihop med as-

set, o. s. v. Sa forradde hans tankar

alltid hvad han hade pd hand; nu vill

ingen rnenniska spela med honom, och
han begriper icke hvarfore. Da han
var i departementet for utrikes aren-

derna, skiokade han, kort fore slaget
yid Navarino, en skrifvelse, som skulle

kommuniceras med fransyska ambassa-

doren, hem till den ryska, hvilket, be-

synnerligt nog, tillskj-ndade honom stor

ara. Furst L. larer nemligen ha ansett

misstaget for en ganska fin krigslist,
och yttrat, ait han var klok, som ej

fastnade i den for honom utlagda sna-

ran. Han Stersande brefvet, atfoljdt af

nagra mycket smickrande rader, deri

han sade, aft han ej last ett ord i bref-

vet, da han fann, att det ej var a'rnadt

at honom, utan at prins P.

Besynnerlig menniskorace. Piga-
fetta berattar foljande: "En gammal
skeppare fran Moluckiska oarne for-

sakrade mig. att pa dessa oar finuas

dvevgar, hvilka lefva i bergsklyitor och
hafva sa langa oion, att de sofva pa
det ena, som pa en matta, och nyttja
det andra till tacke.

Den palitlige lotsen. Den naivele,
hvarmed Irlandarne soka ofverskyla
eina fel och dumheter, ar hogst komi,k.

Kaptenen i a ett krigsskepp, som fick

ein forsta station vid irlandska kusten,

hade medtagit en irlandsk lots, pa
hvilken skeppets trygghet helt ocn hal-

Jet berodde. "Men ftr du viil sSker pa
din ?ak?" fragade honom kfiptenen fle-

ra ganger. Herr kapten kan utan

betankande ga till kojs svarade lot-

sen: "jag ka'nner farvattnet pa ya'l
som

jag kanner min mor." "Men bar aro

manga blindskar ooh manga faror."

"Ha ha! faror! Hela kusten u!at har

jag reda pa Jivar enda klippa (i det-

samma stoter skeppet pci) ucli det

hiir var en bland dem.

Anekdoter.

Den qvinliga rangsjukan har troli

gen aldrig hlifvit battre affardad, fin

genom Fredrik den stores emellan tven-

ne danter algifna dom: "Den storsta

tokan garfornt!"

En ficktjuf, gripen pa bar gerning,
ursaktade sig infer polismastaren. "Fiir-

lat mig, nadig Lagnian!" "Jag har blott

foljt min lakares rad. Jag lider nam-
ligen af svag mage, hvarfor han or-
dinarade att alltid fore maltiden taga

nagot till mig.

En kemist kom nyligen till en bryg-
gare harstadts, for alt sa'ja till honom
en ny uppfinnirg, som bestod i att

brygga 61 ulan humlo. Bryggarea
skrattade nt honom, lilla'ggande: Min
baste herre ! den konsten har jag idkat

i alia mina da'r!

En Irlandare gick in pa posten for

att undenatta sig, om bref voro an-
konina till honom. Posttj* nsfemannen

fragade : "Edert namn, min Herre ? "Det

star pa brefven", svarade den tillfragade*

Prisnppgifter.

Charad Vo 38-

Tiden kan mitt forsta vara,
Det kan meniiiskan, ocksa.

Ifian noteiis dumma skara

Vi mitt andm hora fa.

Ett pronomen ar mitl tredjet
Dertill ar det personelt,
Ocli det nyttjas da vi bedje
Himlen. det slar aldrig felt.

Bli nti'tt fjerde om -vi fjena,

Det gar ieke gerna an;
Men mitt hela Gud aliena

1 dess storhet vara ian.

Cita Nto 38-

Manpen fattig usling ar det gifvet
Att en gang det fa nppa sin graf

MAngpn vik. som iir det liar i lifvet,

Vet man efter doden aldrig af.

Alia gerna "riija blifva

Det. som ingen vara vill.

Pris : En vacker gravyr.

Lfisnin^ar emotta^a* till den 15 Januari 1861.

iisln ingei
' i!im d. 25 Jan. 1861.
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Andra Upplagan.

NYTT 1861.

Utkoinmer miiist 4 ganger i iriauaden. Prcnumerationspris fOr hela argSngen 3 R:dr R:ait

eller 2i> 6re i manaden.

II. b.

Merer, aret 1789.

Forts, fr. foreg. riummer.

Fjerde Aklen. Hos fru Schroder-

heiin. Schroderheim star lyssnande vid

sin liustrus dorr. JUen arma. stolia qvin-
nan liar insjuknat hastigt i foljd af hen-

ncs mans bardhet, och hon svafvar

mellan lif ooh dod. Sjukvakterskan
ntkommer, hon sager fru S. vara sa

dalig, att hon maste skicka efter kyr-
koherden Flodin. S. bereder sig alt

ga in till sin fru, men motes at Iroken

De Geer, som besannar sjukvakterskans
ord, att Frun endast genorn ettuuder-

verk kan raddas. Fru S. utkommer,
svag ooh blek, och haller sig fast vid

dGrrjposten. ICflcr cu mraiiis Iivilabo-

jer hon sig ner ofver S:s hufvud och

kysser det. "Min stackars, sfackars

Elis. Du lider for rnin skull." Hon
blir alltmera svag och ka'nner att doden
nalkas: frihet, hvarefter jag under he-

la mitt lif forgafves torstat a'ndtli-

gen kanner jag din andedragt flakta

Ofver mina kinder. Blott ett jordiskt
bekvmmer faster mig Snuu vid lifvet.

Hvad skall blifva afden lilla varn-

losa, af ditt barn, Elis?" Hon fattar

Auroras och S:s ha'nder och detar

elut. "Sa, ja sa vill jag do och sa aler-

se er i andeverldens republik." Ko-

nungen intrader; "det a'r jag, din ko-

nung, din van, som vill ho'ra huru det

nu for tidcn a'r med dig; Hurmardin
hustru? Schroderheim: "Sire! Ni Sr

inin konung och min van det

&r eant! Hur jag mar? Ha'r ligger min
husfru -- dod och det a'r vart verk
Sire!" Konungen: "Ah! Ar din Slsk-

vSrda Charlotle d5 :1? Jag beklagar sor-

gen, min stackars Elis och befriar dig

tills efter begrafningen fran din tjenst-

gb'ring. Adieu, a bientot cher ami (i

det ban gar, for sig). Je naime pas
les scenes larmoyantes.* Scenfora'n-

dring. Hos Fersen. De Geer anmalee.

Han redogor for den just befriade Fer-

sen om Forenings- och Sakerhefs-ak-

ten ocli lorlaijer, ail Aujamofu'cerar-
nes dodsdom ar uadertecknad och far-

dig till verkstallighet samma dag.
Sedan Fersen ater blifvit ensam, intra-

der Ankarstrom och redogor i fortackta

ord om sin hemska afsigt. Fersen a-

horer honom rned ade! afsky. Scen-

forandring. Pa sioltei. Konungen koin-

mer ur sitt kabinett, lasande adelns

protest inert Forer.iKgs- och Sakerhets-

akten. *Vraiment; ett aktningsbjudan-
de fastan ofruktsamt motst&nd. Detar

v *~" *D

vederpart! Se der en dikt af Leo-

pold, lat se hvad den innehaller (laser

och kastar sedan papperet vardslost

bort). Ett rad att benada Anjala-for-
bunde<s officerare. Monsieur Leopold
est fou. Dessa herrar poeter lara sig

aldrig begripa, att de blott finnas tip.

for mitt tidstordrif, och icke som mina

radgifvare. Den dagen jag gjorde
frtrsta steget pa olaglighetcns och vald-

samhetens bana, betraktade jag och
kanske icke med oratt for den olyck-

saligaste i mitt lif. Nu en g^ng ett

godt sfycke pa denna strat a'r intet

atervSndande ta'nkbart, a'fven en dum-
het fSr man icke gora till hiilften. En
avant. Under en 1id, da Europas ko-

nungar darra pa sina throner for re-

volulionsspoket, som utgar fran Frank-

rike, vill jag gifva ett Ij'sande exempel

pd en monark, som icke allenast ger
efter for folkets demokratiska syften,

utan Sfven kring^kansar och befaster

sin thron for everldliga tider, och dea-
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na statskonst blefve min sons hufvud-

sakligaste arf. Den efteriskickade Le-

venhaupt anmales. Gustaf befaller ho-

nom utt a Ridderskapets vagnar un-

derteckna Forenings- och Sakerhets-

akten. L. lyder efter nagon tvekan.

Sedan L. gatt, inlrader Fersen
;
han

kominer att bedja om nad for Anjala-
fbrbundets otficerare. Fafangt; Gustaf

ar besluten att lata dem do. Fersen

meddelar sin afsigt att draga sig till

landet. Essen inn'nner sig, a'fvenledes

for att bedja om nad for deoljckliga;

fb'rgafves. Essen: Sa far jag hos Ers

Maj:t anhalla om mitt afsked fran mi-

na befattningar." Han gar och Gu-
&taf arnar ropa efter honom, men be-

ainnar sig. "Ess nej ! han ma ga!

O! jag ar nu en stor och maktig

kouung! Sowerain! Men hvararomi-

na vanner.. De gingo! Den sistegick!

Valan! sa mycket mera skall jag blif-

va en strang men rattvis konung pa
min ensliga hbjd." Den efterskickade

Bellman trader in. Konungen ber ho-

nom fbrskingra hans bekymmer med

sang. Bellman lyder och stammer upp
med bitar ur Fredmans Epi*. 46 Sang.
6 Epist. 21 oh Sang. 21. Konungen
bk-knar och ber honom sluta. Bellman

griper i stra'ngarne sa alt de springa
och sjunger med kraft: "Drick ur ditt

glas, se do'den pa dig vantar, Slipar

sitt svard och vid din troskel star!"

(Han kastar luthan ifran sig och later

gratande hufvudet sjunka.) "O fasa,

fasa, fasa." Konungen (tillintelgjord,)

later glaset falla ur sin hand och upp-

repar sakta orden: drick ur ditt glas.

Be doden pa dig vantar! (Han skrifver

hastigt nagra ord pa ett papper.) An-
karstrom (i fonden fixerande konun-

gen): "Drick ur ditt glas, 66 doden pa

dig vantar.n Konungen (lemnar det

skrifna papperct at Bellman): rSkynda
Bellman." Bellman (laser och faller

till konungens fotter, hrilka han kys-

ser): "Tack, Sire!" (Han skyndar ut.)

Konungen (for eig) "Drick ur ditt glas,

se doden pa dig vantar! Hvad har

jag gjortl En ofverilning. Jag har

tecknat min dodsdom i deras benad-

ningsakt! Men sa manga menniskolif,
pom bero af ett ogonblick. Allsmakti-

ge! och hvilka ogonblick, evighets! Min

kraft ar bruten, min sfjerna slocknar.

^Hans blick faller pa Ankarstrom, &om
star der med luiande blick, med mork

tippsyn.) Ni har kapten Ankarstrb'm?

(for sig) Jag trodde mig vara ensam."

Ankarstrb'm (djupt bugande): rPa Ers

Maj:ts hoga betallning." Konungen:
"Ga! Jag vill vara ensam (Ankarstrom
gar.) Hvilken blick. En basilisks ogon,
som komma hjerfat att frysa. Hvad
sade hexan: Tre ar harefter." Bellman

(stortar andfadd in): "Ers Maj:t, ofver-

ste Hasteskos hufvud har fallit, de bf-

riga aro raddade." Konungen (for sig)

"Tyvarr! och tre ar harefter."

III.

Kullberg, Gustaf III.-

Framst moter oss sasom tillbbrligt
den hogreste konungens gestalt. Han
lutar redan mot lifvets host, men sin-

net ar lika fantasirikt ungdomligt som
forr: och lika rikt pa tusende forslager
ar det nagot gra-sprangda hufvudet.

Lattsinne bar han pa sina lappar och
laltsinne i sitt hjerta, ytlightt, flfird

karakterisera hvaije hans tanke, hvarje
hans handling. En forstbrande miss-

proportion eger rum mellan hans.fja'ls

skilda fbrmbgenheter, af hvilka f'anta-

sin blifvit for rikt utvecklad pa de an-

dras bekostnad, och detta ar grunden
till den raetlbsa oro som beslandigt

fbrfoljde denne konting och till den

Hfistan qvinliga retlighet som nekade

honom, att med fbrstandets lugna sans

skarskada en sak och att utfbra den,

ej med en nyckfull flickas otalighet,
men med mannens lugm konseqvens.
Hela sammanfattningen af hans karak-

ter ligger i dessa den gamle rupnbli-
kanens ord: "Kraft! Gustaf III kraft!

tiondedelen af Karl XILs jernhaltiga

vilja, en grand af den elftes mogna
sans, och du hade varit en stor man.
Nu ar du pa sin hqjd, och det knappt,
ett stort snille."

Vi hafva de senare manaderna af

aret 1791. Axet bbrjar mogna till skbrd

och skaran ar redan slipad.' Val anar

den lattsinnige konungen att hans da-

gar aro raknade, hemskt ljuder profe-
tissans ord i hang dron och han kanner
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att marken svigtar under bans fotter,

Mnen det Sr forsent att vanda om, ban

maste fratnat, framat tills han stupar.
Med saknad ser han tillbaka till de

dagar af gladje, da han lugnt infor sitt

eget samvete, lugn infor historien, 81-

skade sitt eget folk och alskades af

det tillbaka, sa varmt, sa hangifvet soui

ingen svensk konung det iinnu varit.

Han kampade da endast for att g(">ra

det lyekligt, mi lat han f'olket bloda-

for att tillfredssfalla sin falanga, nu

<gick hela bans diklan och traktan der-

pa ut, att skaffa sig an rneramaktoch

reglera sina finanser, ej for folkets

-sknld, utan for att ega mojlighet att

som en raket flyga upp i historien.

'Han borjade sin bana med att vara en

stridsman for folkets ara, han slntade

den med att lata folket vara ett medel
-for sin.

Forsat smyger kring den sanguiniske
fursten, och hvarje steg han numera

lager maste framkalla en fieiide. Adeln
hatar honom djupt, ty han har berof-

vat den afven sista skym ten af makt
och detta stand, som forr var konun-

gen, kan ej lida detta utan grarnelse.
Den ene af dess soner efter dtn andre
trader cippet pa opposifionens sida, och
den ring som omgir Gnstaf blir allt

irangre och trangre och det var just
af dem som han ofverhopat med val-

gerningar, s^m han slutligen sknlle bli

iorradd. Enskildt hat sallar sig till

den allmanna standsgramelsen och des-

sa samnianlagda elementer knyta den
snara i hvilken Gustaf III slutligen
.fastnar.

:En intressant omslandighet tillkom-

mer aunn. ' Den franska revolutionen

har predikat sina grasliga laror och

dessa hafva afven, om ocksa mera ppar-

gamt, vunnit in.*teg i den hf'iga norden.

.Dessa skrallande frihelsrop hafva ska-

kat manget fordom lojailt sinne och

upptandt furstehat. i de hjernnr som
forr ej kunnat dromma om nagot sa-

dant. Till det egentliga folket hunno
dessa laror egentligen ej, men en bor-

digare jordman funno de hos adeln,

som uppfostrad af Voltaire och Ency-
klopodisterna la'tfeligen kunde assimi-

lera med sig den vidare ntvecklingen
af sin egen bildning. Man borjade af-

ven i Sverige skrikapa frihet ocb jemn-
likhet, men en jemnlikhet bygd pa a-

delns absoluta prioritet och en frihet,

hvars vasende skulle ligga deri, att

kungens rnakt inskranktes och rege-

ringsmyndigheten delades pa adelus

hander. De karakterer som hafva att

uppbara denna blandning vilja vi nedan-
for skarskada och alervanda till bfustaf.

Sasom vi narnnde forsiggar handelsen

under det sista aret af Grustaf IILs lif.

Han vet, att han star pa en brant och
att hau hvarje ogonblick ar i tara att

storta ner. Hau anar att minor a'ro

grafda under thronen och med bafvan

i hjertat ser han den entusiasm som
fraiKska revolutionen uppvacker ofver-

allt. Han vill upptiada sast)m r<ya-
lismens segrande forsvarare. och htin

vill utrota den revolutionara andan *

fran dess innersta grund och han kla-

der sig i harnesk for att ater uppstaila

Ludvig XVl:s ram lade thron. liuru

kitilaude a'r det
ej for bans fafanga,

att en gang sum st-grare iniranga j i
ja-

ris och der lata uppfiira "Gustat Ad Ifs

adelmod". Evad betyder det val om
han for detta andamal maste u'lomma
sitt rikes sista krafier, och orn ban
maste utarma sift folk, blott han for

detta pris k;tn skapa sig di t namn han
mest efterstrafvade af alia, haifurarens.

I spetsen for det oppositionsjtarti som

gjort till sin uppgift aft i allt S'>ka

motaibeta Qns'afs tyranniska planer,
och sasom ledare af dt-ss hemliga va!-

fardsutskott, for hvars nidiugsdad liu-

staf slutligen full eft oiF.T, star den

diplomaiiske generalen PLcliliu. HMII

ar hfir baitre tecknad an i .Miners dram,

ty da han i derma ungefar framsfiir

sasom en abs'rakt. princip, sa varsnar

man ater i Kullbcrgs arbetc afven inen-

niskan. Hela bans dikfan gar ut pa
att si'ika afersta'lla frilu-tstidi ns gyllne

dagar, gak samrna. for hvad pris. ncli

bans sjal ryscr ej att for delta anda-

mal genoin lonffrnord lafa rodja konun-

gen ur vagen. Listig vet han alt be-

gagna sig af ungdomens svindlande

passioner och att starkt binda maskorna

pa det n&t som skulle fana (iiisfaf III.

Man vet att han ar sjalen i den fi ndf-

liga ligan, men aid rig kan han erfap-

pas; konseqv ent och derjemtealog, va
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ban att ihardigt krypa emot malet, men
dock sa, att han torsigtigt igensopar

sparen bakom sig. Hans sjal ar Jag
men den ar stark och en gang gripen
var det fatiingt att soka forma horiom

till nagon bekannelse. Jesuitisk i bot-

ten at' sitt Irjerta kan han ej skygga
for nagot moralens bud och allt gar
han in pa. for det malet, att, sedan

han varit Gustaf lll:s baneman, sasom

sjalen i en senat upprattad elter 1720

ars monster, fa blifva Gustaf Adolf's

fortryekare. Han ar aregirig, men sa-

lunda, att han satter sin ara uti att

osynlig vara den ledande principen,
da han a andra sidan ej satter varde

p& andras erkannande. Uppvuxen un-

der frihetstiden bar han koucentrerat

hela sitt hat mot honom som gjorde
ett slut pa dessa dagar, men bans hat

Sr lika mycket forstandets som hjer-

tats. Aldrig hanfores han af nagon li-

delse, hvarje bans minsta steg ar be-

raknadt. Hvarje tid kan haf'va att upp-
visa nagot likartadt exemplar, men man
kunde doek satla i fraga huruvida eu

hel Pechlin kunnat foslras af nagot
annafc an d-t 18:de seklet. Dettafull-

komliga besegrande af hvad man kal-

Jar samvete, denna brist pa tro pa na-

got aunat au det handgripliga, detfa

det abstrakfa forstandets absoluta of-

vervalde. denna sjalens och handlin-

garnes djupt rotade materialism allt

sadant forutsatter ett iidehvarf sadant

som Helvetii.

Yill roan tank a sig en Pechlin under

nagon annan tid, maste man forutsatta

hos honom en svar kamp foira'n han

kunnat lyckas skaj.a sig en sadau ka-

rakter. Delta hade endast kunnat for-

pjgga gradvis och slarkare yttre moti-

ver hade tvifvelsutan varit af noden.

Hiir i Kullbergs roman framstar Pech-

lin fullkornligt fri fran en sadan strid,

oclr man kan ej ^heller skonja att na-

gon sadan forut fo'rsiggatt hos honom.

Vid Pechlins sida star sammansvarj-

ningens synlige ledare Thure Bjelke,

som geuom ett tyst medgifvande ofver-

lagit ordforareskapet och hvars ofver-

lagsna fb'rstand gor honom vfirdig af

denna plats. Hans kaiakter ar mera
ekizzerad an egentligcn utford cch

man far ej t.ll.aSle att blicka in i bans

sonderslitna sjal och man kan ej i ho-
nom ana den djerfve, men derjemte
fege hadarn, som, sedan han tornt gift

bagarn, ville intaga nattvardtn utan
att dock kunna bringa sitt trotsiga sin

ne till forsonlighet.

De sammansvurne aro den veke, re-

publikanske och svarmande Horn^ den-

aristokratiske fafange Liljehoni, den^

bra nog likartade Ribbing och slutligen
den rae, hatfulle, girige och djerfve
Ankarstrom. De fora alia jakobinis-
mens fraser pa sina lappar oeh rosta

for republik, men vilja framfb'r allt go-
ra sitt varde easom adelsman gallande
oeh latt varsnar man att grundmotivet
for deras handlingssatt ar lika mycket
(orn ej mera) adliugarnes gram else of-

ver att vara ki aukia, boiii ea ufversval-

lande och vilseledd fosterlaridskansla.

Sa vidt vi forsta, aro dessa alia teck-

nade efter historien och forf. harejaf-
lats med att gifva deras person ligheter

nagon onodig idealisering. Dearotrog-
na typer for 18:de arhundradets sven-

ska revolutionarer och som sadane aro<

de hallne lika sakert som konseqvent..

Ett adlare s!sg af fiihetsbjeliar till-

hor den gamle granade ofvcrsten, som

egde styrka nog att uppoffra sitt en-

skildta hat for silt stora andamal. I

Amerikanska frihetskriget hade han in-

supit ka'rlek till den republikauska sty-
relseformen och han var beredd att

offia allt for att fa den inford i sitt

fadernesland.

Bredvid honom star hofmarskalken

V., narren som han kallas, fasta'nhatt

under sin elandiga yta vet att dolja
en glodande ka'rlek till sitt land, for-

enad rned ett adeJsmannens kcnunga-
hat, ehuru ban a'fven skrifver detia pa
sin fosterlandskansla.

Grefve v. S., hofmannen, ar bvarktn

intagen af de sammansvurnes jakobi-

nism, eller af princip konungen tillgif-

ven, han hatar Gustaf, emedan denne

slSllt sig for bans lycka, och bans ha'md

fir den krankle fororattade mannens.

Till Gustafs baneman sa'llar sig Sf-

ven en qvinna, grefvinnan Stgirskold.
Denna tjusande demon ar afvenledes

ett seklets barn och fafangt torde rnaa

soka hcnnes motsvarighet under nfgon
annan tid." Val aro karleVen och bam-
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den lika under alia tidehvarf, men de-

ras uttryckssatt tager fa'rg af den all-

manna standpunkten i kultur.

Denna hjertats maskerad kan ej sa

fullandadt spelas af nagon annan an

den som uppvaxt under logneris och

forstallningens tid och hela henries me-
thod att tanka ar lanad fran det 18:de

seklet. Hon ar materialist, sa ideel

a'fven hennes lefnads pothos synes va-

ra. Man ser att aldrig religkmen gjort
ett allvarligt insteg i hennes hjerla,
och hela hennes uttryck, afvensom hen-
nes karlek har nagot djupt sinnligt. Alia

qvinnor som upptrada i romanen hafva

denna samma kolorit och man ser att

tidens forderf har smygit sig till de

adlaste vrar. Vi vilja ej tala om Eli-

sabeth, hoii har kunnat halla sig uppe
emedau hon insugit sin lefnadsmerg
under forhallandtn oberoende af tiden.

Aniiu ett par af romanens karakterer

yilja vi omnamna, Arnifelt och de Beche.

Den fb'rra ar har tecknad liksom i Mo-
rianen som den stolte, intagande. na-

got sinnlige konunga-gunstlingen. Kull-

berg har latit honom i manget fall tje-

na sasom Gusiafs forsiand och grunden
till manga af konungens handlingar
maste man soka i favoritens vilja.

Hvartill gagnar elt slikt foifarande?

Man gb'r en tragisk person ej deimed

nagon tjenst, att man staller honom i

beroende af andra, a'fven om han der-

igenom slundom skulle lyckas att fran

sin hjelU-s skuldror bortvaltra mlgot
ansvar. Han blir ej deimed betjenad.
Lat honom sjelf sfa sitt kast, lat honom
feia och lida derfor, han skall eudast
kunna vinna deipa. I Gusiafs beroen-
destallande har dock ej Kullberg gatt

fjerndtlen sa langt sorn Crusenstolpe.
De Beche a'r det frivolaste barn af

ett frivolt lidthvarf och alia tidens

skuggor hafva samlafs hos honom. Dju-
jiare kan man val cj pjuuka an han,
men man ar dock nastan fardig att

halla honom ursagtad derfor. Han har

foljt med slrommen och ej det minata

bjudit till att stSlla sig emot, han har

oppnat sitt hjerta for alia omgifvande
intryck och soker ej att dolja det. Uti
all sin lumptnhet ar han sa ornedelbar,
att man naslan kunde kalla honom
naiv, om man far begagna detta uttryck

pa en hofman hos Gustaf HI* Ego-
ismeri ar hans princip, och han soker

ej att forneka det. Han alskar och
beundrar endast sig sjelf, men hau

medger det for alia. Hau slutar sona

marktschreiare, men afven har iir han
de Beche. Sak samma om han gar i

trasor eller hofdragt, hans vasende for-

andras ej derutaf. De Beche a'r kanske
ro-manens bast hallna karakter och haa
ar onekligeri fortra'fi'lig.

Kullberg later afven kasta en blick

i sjelfva folkets lif och gifver derige-
nom en trOst for fram tiden. Val har

forderfvet smugit sig an da hit, men det

har ej kunnat annu till roten forslappa
den sedliga nationella kanslan. Och
atminstone har folkets qviuna bibehal-

lit sin rmturliga Otikald och &a la'nge
den ar i sin renhet har folket ej nagork
fara alt sjunka."

Pobelscenema i hufvudstaden aio af

egendomlig natur. Man vaisnar ocksa
har denna underliga blandning som ger

nagot sa originelt &t de sista dagarna
af Gustavianska' tiden. A ena sidan

.soka de nationella intressena att gora
sig gallande och a den andra framlysa
revolutionens kosmopoliliska satser.

Man vet ej ratt hvad man vill, men en

makiig jasniug har bemiikligat sig alia

sinnen och man anar att en katastrof

ej kan vara fjerran.
Komanens sista akt forsiggar vid

Fleurus, och Kullberg later derigenoia
den individuella handelsen fa sin f6r-

klaring och sitt berattigande i den allr

manna verldshistorien, i hvilken till

slut allt enskildt maste uppga.
Slutligen uppdrager Snellman sjelf en

tafia ofver Gustafs lif sadan den borde
blifva lamplig for dramat, fastan vi

betvifla det senare, fruktande att dra-

maturgen skulle falla i samma ensidig-
het som klandrades i Meyets aibeten;

nemligen en sfrid om prihci'fen\ stallet

for a'k<a drqmatiska konflikler, sd Sfer-

gifva vi dock har denna tafia som teck-

nar Gustafs historia med fa penndrag
och saker hand.

I 1720 ars Regeringsform hade stSn-

derna tillskansat sig en stor makt, som-

gnnu betydligt okades under deu s. k.

frihetstiden. Konungarna, de scm hade

skapat det n}-a Sverige, som hade be-



318

f&stat ,6fvertygelsens frihet i Europa
och som hade forvarfvat svenska fol-

ket ett hariigt naran, de blefvo nollor,

sorn ej pa egen hand fingo taga ett

enda fjat. De hade missbrukat sin for-

ra makt, det ar sant och sa tillvida

innehaller 1720 ars Regeringsform af-

ven ett moment af rattvisa, men de

berrsklysfna standerna visste ej heller

alt behalla nwttet, afven de felade, och

domen vantade afven dem. Gustaf, af

-sin herrsklystna moder, uppfostrad i

strang royalism, fattade tidigt en biLter

afsky mot s'andernas mangvalde och

han var sjalen i alia de komplotter
. 8om spunuos for alt ater in fora suve-

raniteten. Fran sin tidigaste barndom
hade han visat en stark bojelse for

prakt och denna omslandighet medver-
kade afveii till lians langlan, att en

gang fa omgifva sig ined den glans,
snm atfoljer suveranen. Bildad af tide-

livarfvets fordomsfria filosofi, tog han

ej sa noga med medlen, och hans in-

nersfa onskan var att erhalla en mak-

1ig ppiia. sak samrna for hvad pris.
Hcin ville ju lyckliggora sitt folk, han
villt ju att^r gifva det rang bland Eu-

ropas stdrre nationer, han ville ju in-

planta he-la den Europeiska kulturcn i

sitt frusna land, hvad gjorde det val

da, om han bekrigade sina Render med
de vapen de ea lange anvandt emot
hnnom? I civilisatinntns hufvudstad Pa-

ris hade han pa na'ra hall fatt beun-
dia den bildning s(>m var hans egen,
och han hade lart sig alt det var vid

en praktfull thron den slagit sina blom-
ster. De snillen han beundrade voro

ju alia uppvuxna i spirans skygd och
wlan vackelse fian Ihronen trodde han

ej att nagon formaga kunde vecklas ut.

Hans medfrdda royalism stegrades an

mer, ty nu visste. han att ett folk ma-
jsfe styras af en ma'klig konung, for

-att blifva bildadt och lycksaligt. Sak-
nades niakt hos den herrskande, sa for-

foll hvarje folk i rahet och intet split.

Som kronprins resle han fran Sve-

rige; han alervander dit som konung
och nu vidtager hans forsla akt. For-

gafves soker han forsona de kampan-
de pflrtierna. forgafves erbjuder han

-sig sjelf till medlare. Da flammar allt

rhogre upp hans langtan att med ens

gora slut pa alia inre fejder och kon-
sentrera all makt i sin egen hand. Vld
hans sida star hans hogthjertade moder
och iippnmnar honom att vara vardig
henne och sina fader. Trogne med-

hjelpare har han i sina broder, som
hvardera pa sitt hall arbeta for hans
andamal. Allt lyckas denna gang. Hi-

storien har redan domt de stridande

standerna, och deras fall ar oundrik-

'ligt, anskont deras ledare uppbjuda allt.

Gustaf segrar och royalismen segrar.
Nu intrader Gustaf i andra stadiet

af sin utveckling. Han arnuenverk-

lig konung och han later vela deraf.

Hans moder far kanna att det ar han
och ej hon som har makten, och hans

broder fa afven erfara att det ar skil-

nad emellan konungen och undersaten.

Han omgifver sin thron med en bla'n-

dande lyx och samlar onikring den allt

hvad skont och snillrikt finnes i hans

land. Men han arbetar derjemte for

sitt folk och manget framsteg i dess

styrande masle tillskrifvas denna tid.

Den hogre adeln drager han till sin

person, han vill lara den glomrna de

flydda dagarna och vill vanja den att

mottaga allt af suveranen. Stralarna

fran thronen spridas afven till folket

och upptanda lusteldar ofverallt till

Furstens ara. Sang och gladje, men
afven lattsinne. flard och otro, herrska

i alia vrar afriket. Men konungena
fiender riro ej krossade, de arO blott

tarn da for en tid och isynnerhet hos

adeln lefver minnet af det flydda. Den

tuggar sitt betsel och lurar pa hamd.

Tredje akten. Hatet vaxer med hvar-

je Gustafs egenmakliga tilltag. Vid

1786 ars riksdag far han erfara, att

han ej mera har att styra ett lydigt
folk. Men hans kraft vaxer afven med

hvarje motstand och hans sinne for-

hardnar i despotism. Nu mera vill han

hafva allt. Han kastar sitt folk i ett

krig, for att aterskaffa Sverige dess

gamla gransor, och for att skafFa sig

sjelf ett storre namn. En slags fortvif-

lan ofver hans skefva stallning har

drifvit honom till detta steg. men lik-

visst har han utsigt att lyckas. Den
' kufvade adeln soker gifva luft at sin

ISnge qvSfda harm och midt under stri-

den" nedlagga officerarne sina rapen;
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de saga att kriget ar fnretaget utan

nationeuR tillstand, och nagra af dem

stampla alven mot konungens lif. Han
raddas af 8luni])t-n, i del alt dunskar-

ne just vid samma tidpunkt infalla vid

vestra gran sen.

Konungen kastar sig i folkets armar;
en annan Gustaf Vasa vander ban fig-

till Dalarne och uppmanar dess sorier

att tag a ut mot. den anfallande fk-nden.

Man foljer honcm och ban stgrar. Nu

tager hon lillfa'llet i akt och sok'er for-

skafFa sig absolnt suveraniiet. Manjub-
lar ofver bans seger ocb folktt ar af-

vogt slamdt wot, adelri for dess forra-

deri vid Anjala. Battre tidpunkt kunde

ej erbjudas. Han besinnar ej alt alia

bans segrar, all bans framgaitg \aiit

en frukt af historien, ban \ill herr.-ka

i eget namn, och ban lyekas. Han er-

-haller den eftfrstri'ifvadt ma k ten. och

ban ar sa godt snm sjelfhtri tkare, men
nu niera ar ban afven iuvigd till un-

dergang.
Femte aklen. Hans gam la va'nner

ofvergifva honom och afven h< s sjt-ltva

f>lket vaknar ett missnojf. Man kariuer

att man lalit konungen ga for langt
ocb alt folkets frihet nuneia at

1 ett

intet. Dasighet bar fo'jt pa ruset och

luften boijar kannas tung. M;in borjiir

ana den fian k< nungen ufgangna kul-

turens otillrackliglu t, rcb bans skapel-
se lular till fall, do<k star den a'rinu

SL lange Gustaf finnes. Dei na k< nung

tyckes Sverige for tranat ocli hvad vill

ban ftfven niera ba'r. Del svrnska fnl-

ket bar ju gifvit honnm all! hvad dtt

knnde gifva, och hononi U-d.-'iiwr na'r

ban bar intet mera att strafva for. Ut,

ut langtar ban; -ban ka'nner att ban

vuxit till en verldshislori* ns man, <'ch

pa defs stridpplats vill ban .-kaia sig

nya lagrar. Pa akla drama tiskt salt

har ban blifvit drifven lill en absolut

royalism ocb ban vill brgt forkunna

sin_bekannelf-e. Men revolutionens la-

ror, mot hvilka ban vi.l tgn,1, de

bafva redan hunnit till bans eget land,

och hafva lillika nn*d den hanade na-

tionaliteten laddat en pistol, som rik la-

de dodeskottet mot Sveriges envaldige

kon'.mg och mot royalismens valdiga

^skyddsmur.

HumoiislisKI Allelianda,

23.

Herr M. (det torde vara lasaren

likgiltigt, hvad den herrn heter.) s&le-

des, litrr M. var poet, derfore gjorde
ban veiser, eller ratlare, bei r M. gjor-
de verser, och derfore var ban poet.
Han diklade vers< r ai Robespierre, Di-

rect orium, Camliaceres o. s. v. Sluwli-

gen blef Napoleon kejsare; sfraxt upp-
gick ett ljus i poetens bufvud "Napo-
leon kejsare!" sade ban for s

:

g ejelf,

"jag skail gora verger al bonom, jag
skall uppvakia h'liom; Stgrens och

sangens lagar trke'nha hvaratidra!" Han
fatiade puinan, anriialle sig till audi-

t-ns. s> m bevilj;ides Immm efler tva

dagar! En ln'fdiagt, for Guds ?kull en

botdragl! jag far andiens h^'S ktjsaien,

jag bi lalar hvad si-tn heist for en hof-

d.'a'gl! Skra'ddartn .at4; rialt ooh dag,
aibilande \a. b-fdiaglen: poeten salt

natt ocb dag, aibelaride p& eft poem.
Bada svetfedvs. skaifvatlc <.ch k!ijjplc

of. Pa ulsaff dag om n orgonen ^voro

bofdiagt oeb poc tn lardige. Bcggevoro
tortra'ff'igl br' d( rade. Poi met stoppa-
dus i br slfickan. -Hyikusk till Tuille-

rierna 1 bfill!" Poet, bofdra'gt, p f>pm,
tioda in i den store sahn. Tvahun-
dinde pers- ner voj6 kanske der for-

samlade. HUTU ar det mqjligt, att s&

manga kunna fa enskilt fi'tretia'de? Po-

ettn nedsltg elt 6gonblik fran sin pe-

gastiP, fin- alt fraga en < fficer <
!m ban

ocksa van (ade audims bos kejsaren.
"Det vanUi vi al'a." Hvad! en all-

man auHii us! at en pet ! det ar <er-

b< rdt! Andiligen kcm Najuilenn. gjnrde
sin iund, talade med marskalkar orh

g<neialer ett oid. ett leende o. s. v.

Nu na'rmade lian Fig poeti n. A'ed ned-

slagna ogc-n gr |t poef< n i brosifickan;
tmellan tunmieu o< b pi kfii gref svafva-

de redan drt rdodlipa porniet : ban

slog u|>p (igorien: n^ire!" Kej^an n var

forsvunnen och audiens* n slnlad. Po-
eten aervande hern, alldeles vansinnig;

hofdragt o<-h poem bargd< s pa en spik,
ocli fran den stun den skref ban verser

emot NapoKon och for Bourboaernft.

Kfter 10 ars oupphorligt diktande, kom
Ludvig den aderlonde pa tbronen. Lnd-

vig ar kouuugl jag masle gora ver
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at honorn." Sagdt och gjordt. Var

poet gjorde verser, som for tio ar se-

dan, begar audiens, paklader hofdrag-

ten, sasom for (io ar sedan. rHyrkusk!
till Tuillerierna!" Der star han, intrader

i hemliga kabinettet: Ludvig den ader-

tonde tmottager honom frjntligt, van-

ligt, mildt. Poeten griper i brostlickan;
emellan tummen Och pekfingret svaf-

var det ododliga poemet; Ludvig eraot-

tar det nadigt, leende, viker upp, la-

ser: "Till bans majestat, kejsaren och

konungen Napoleon ! Forskrackligt; i

hofdragtans ficka hade det gamla po-
emet It gat i tio ar! Efter tva ma-
nader hade poeten sorjt ihjel sig.

Anekdoter.

Markis de Prie, som dog i Turin,
i det forsfa artiondet af delta arhun-

drade, hade gauska stor formogenhet,
och likval besokte hau ingen, utan att

stoppa mlgot hos sig. Sedan han om
aftiiaine gait till saugs, plagade kam-

rnartjenaren undersoka han.s fickor,

franitdLa ur, silfverskedar oeh gafflar,

snusdosor och annac kram, och gora

forteckning derofver; och som denne

temligen noga vfsste, i hvilka bus raar-

kisen plagade ga, blef allt riktigt ater-

lemnadt. Markisen cfttrfragade aldrig
de slulna sakerna, men borjade alltid

sitt spel anyo fo!jande dttgen. Han
hade annu en cgenhet, sarn for honom
blott var en lyx-affiir. Mt'd rnycket

h^je sorjde han for tva, Ire vackra
flickors ufgifter, och for fillfredsslal-

landet af deras manga infall, ufan att

fordra nagot af dem
; de.voro ockea

de enda bland bans bekanta, af hvilka

ban indenting (og. Han tycktes be-

trakta dessa flickor pa samnia satt, som
den, hvilken abonnerar en If ge pa spek-
taklet och icke gar dit, utan o'fverlater

plartserna dt vanner och bekanta.

Ett salt att ska/a sig stojlor. Bland
allt hvad n6d heter, som en bra karl

kan raka ut for, ges v&l ingen grym-
rnaie an s((jfvelaod(ri. Se bar hum
Sheridan en g&ng redde sig i en slik be-

liigeiibet. Han hade nyss lemnat uni-

versitelet, och kom till Bristol, hvari-

iran hau skulle rida till London. Ett

par stoflor behofde ban ovilkorligt;
men pengar hade han icke. Da skic

kade ban bud efter tvenne skomakare,
som infunno sig, en i sender, och ba-
da mottogo bestallning, att fullgorapa
bestamd timme. Den forste kom, och
stoflorua passade skaligen; en klamde
val aldrig sa litet, men den kunde slas

ut ofver natten. Skomakaren, som in-

genting ondt anade, tick blott den tran-

ga stofveln ined sig hemi En stund

derefter kom den andre skomakarea,,
och med honom gjordes samma mano-
ver. Sheridan hade nu tva stoflor, steg
dermed till hast och red till London.

Den raka vcigen. Vid ett besok r

som Henrik IV gjorde hos den skona

Erangues, hvilken ban med passion a'l-

skade, vi?ade honom denna dygdiga
froken alia sina rum. Nyfiken att af-

ven fa se sa'ngkammaren, som for ho-

nom holls tillslulen, fragade monarken
smtileende: *Genom hvilket gar man till

er sangkammare?" ^Genom kyrkan?

ers majestat!" svarade den tillbedda.

Prisnppgifter.

Charad S:o 39.

Mitt forsta ler sa gladt orh huldt,

Dock mest mot barnen sma;
Det niedfor gufvor, skotet fullt,

Och 'fi'ojd till hvarje vra.

Mitt andra djuret ej formar,
Blott mciiniskau det kan.

Mitt he/a utur sjonod svar

Har raddat mangen man.

Gata 39.

Lik en Fenix jag ur lagan trader

Panyttfodd i vcrlden ut, och der

Far jag gora tjenst i alia xader,
Och till mycket godt jag nyttjas plar:

Sorgligt jag vid oppna grafven klagar
Och ar alltid med vid eld och brajid,

Uti kyrkaij ir jag alia dagar
Meu uti tamburn ock^a ibland.

Pri$ :

En vacker gravyr,

Losniiigar emottages till d. 15 Januari 1861.

Prislottuingen eger rum d. 25 Januari 1861.

STO( KUOLM. TRYCKT HOS J. <fe A. EIIS, I860..
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Folkungarne och Wisbys Tall.

(Forts, fr. N:o 22.)

Prinsessan Ingeborg, konung Ha~

det tillbaka, sa ait, na'r hertigen fram-

bar sin astundan, fordrade Hakon, att

han dessfurinnan skulle aterlemna War-
berg. Sora likval hertig Erik, i sin

davarande kritiska stallning, ai;sagrad-

kon V's i Norge dotter, blef ar 1302, ljg s t att behalla namde fasfe, sa sva-

vid endast 6 ars alder, forlofvad rned nide han konungen, som urkunden pi
gvenska hertigen Erik. Da denne se- rim former: Gud gifve henne lycka

dan, i anledning af sin oenighet med ehvart hon gar: men Warberg far du

brodren, konung Birger, maste % ur C
J
&ter * &r " sjftande med deu forsta

Sverige. fick han ef sin svaifar i for- vt'rsen Pa sin unga irolofvade; rcste

ISning Konghalls slad och slolt, samt 8tdan <>'lbaka till Konghall, och for-

sedermera afvcn Warberg, hvilket ko- dref tifcn pa basla salt med de sina,

nung Hakon till den andan initiate ^alasande pa den tillamnade brollops-

fran dtss cgare, grefve Jacob af Hal- kosten.

land. Afven bistod han sin lillkom- Ku kom det till j oppen brytning
mande mag bade med folk och pen- mellan Hakon cch hertig Eiik. Ko-
uingar i dennes krig mot konung Bir- nungen lat belagra. det pa on Hisin-

ger. Da, efter dem em^ellan sluten gen liggande Konghalls slott eller Nik-

fred, hertig Erik, i samrad med sin

broder Waldemar, forst lockat konung
laborg. Hertigen sjelf kom dock un-
dan derifran, och begaf sig till sin an-

Birger, att lata gripa och aflifva sin dra vapenplats Lodese. For att af-

fidle radgifvare, marsken Thorkel

Knutsson, och derefier begick det

skandliga forra'deri, att taga konungen

skara f rbindelsen mellan delta sfalle

och Konghall, gaf nu grefve Jacob
konungen det radet, att anlSgga en

sjelf rned gemal och barn tillfanga, fast borg pS deu holme, som redan
och tvinga honom, att afsta nastan da bar namnnet Baghaholm^ Man
hela riket; flydde Birger till sin sva- kanner ickc anledningen till detta riamn,

ger, danska konungen Erik Menved, men den gissning ligger nara till hands,
och fick af denne bistand till att Ster- att da holmen i urminnes tid troligen
erufra sitt rike. Ett fiirodande inbor- hort under den trakt, der det nuva-
dea krig uppstod.nu. Under det detta rande Kongelf ligger, och hvilken, in-

som ba^t ]>agick, b5rjade vanskapen nan staden dilflyttades, heite Skyrbagr,
mellan deu tillkommande svSrfadren .bar den deraf blifvit kallad Skyrbag-
och magen att kallna. Herligen. som haholm, och forkortadt Baghaholm.
ma'rkfe detta. foil pa den ideen, att Grefve Jacobs rad vann konungens
redan nu begfira sin elfva firs gamla
brud, menandev sig salunda f& uagon
underpant p& norska konungens fort-

farande medh&ll. Han 1st tillika i

Konghall gora stora anstalter till brol-

lopet. Men under tiden hade grefve holmens namn

samtycke, och fastet^uppfordes till en

borjan af trS, mahanda omgifvet af

nagra jordverk, en anstalt aldelestill-

racklig pa en tid, da a'nnu inga eld-

vapen voro i brnk. Det kallades af

Jacob borjat angraatt han afstatt War-
brrv. oc!i Hff ofV: r konn'i'ren a!t fa

der tidens lopp blifvit Sonus. Troli-

hnir som vanli*?-', i mpH^lMH^n. jf;f-
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gon bard eller minnesinger i ett qvade
at efterverlden bevarai ininnet af den-

na tilldragelse; ty ariuu var icke den
tid forbi, da historien sa tillsagandes

upptecknade i sdnger, som la'rdes utan-

till, ocb g'ingo i arffran generation (ill

generation. Orden hafva val under sek-

lers lopp gatt forlorade, men tankebil-

derne hafva stannat qvar i folkefs niin-

ne. Annuvet folksaganfortalja, hurusom

pa Fastningsholmen, da med skng of'ver-

vuxen, vistades en rofvare och rans-

man, i hvilken man latteligen igen-
kanner grefve Jacob, som var biltog
domd fran Danmark, liksom de ofrige
Erik Clippings mordare. Till denne
ransman kom en vordig gubbe, for-

modligen en gengangare af den hed-

niske Oden, krigsguden, och tillsade

houom. att begii'va sig till konung
Hakon, och rada denne, att anlagga
en fast borg pa holmen, utlofvande

tillika, att den aldrig skulle med va-

penmakt kunna erofras, dock med vil-

kor, att grundsterien dertill framslapa-
des af en hund. Da hunden all-

tid varit trohetens symbol, sa ligger

andemeningen haraf klar for hvar och

en. Verkligen bar ocksa fastet, un-

der hela sin lillvaro, aldrig blifvit med

vapnad hand infaget, ehuru man ma-
ste medgifva, att med vara dagars

framsteg i beliigringskonsten det pa
ett par timmar kunnat forvandlas i

grushogar.

Konung Hakon, som hittils haft

ofred med konung Erik Menved i

Danmark, forlikte sig nu, sa val med
denne som med bans bundsfiirvandt

konung Birger, och ofvertalades af

dem, att 1309, sla upp forlofningen
mellan sin dotter och herfig Erik, och

i stallet forlofva henne med konung
Birgers son, junker Magnus. Kriget
rasade emedlertid. Hertigarne som ha-

de [alia tre Nordens konungar emot

sig, lyckades genom sina hemliga an-

hangare, att i den danskes krigshar
tillstalla myteri, hvilket, grep sd om-

kring sig, alt denne maste hals ofver

hufvud antia'da alerlaget. Da motte

honom her(ig Erik, gaf sig i under-

h and ling, oi-h erholl lofte om bans

beineclling hos konung Birger. E:i

eammankomst c-gde rum rnellan denm-

och bans broder i Helsingborg, hvar-
vid forlikning afslots dem ernellan,
och hertig Erik forlofvades med dan-
ska konurigens systerdotter, Sofia af

Verle. Men redan 1310 fingo sakerna
en annan vandning. Herfigen forlikto

sig med konung Hakon, pa det vilkor

att aterfa sin forsla unga trolofvade,

prinsessan Ingeborg. Likva,! maste
ban, for att, enligt den tidens be-

grepp, forsona sina felsteg, och afven
for att fa den ingangna forbindelsen

med Sofia af Verle upplost, antrada
en

pilgrinsfa'rd^ till Vieune, der pafven
da vistades. Aret efter bans aterkomst
1312 stod bans och prinsessan Inge-

borgs brollop med stor prakt i Opslo,
vid hvilket tillfalle afven brodren, her-

tig Waldemar, som vid Thorkel Knut-
sons irakade onad skildt sig fran den-

nes dotter Christina, formaldes med en

annan prinssesa Ingeborg, dotter till

forre konungen i Norge, Erik Prest-

hatare. Vid brollopet sages hertig
Erik <ill norska konungen hafva ater-

lemnat bade Konghall ochWarberg.

Efter sex ars aktenskap 1137, da
bada hertigarna blifvit af deras bro-

der, konungen, inbjudne till Nykdping,
blefvo de der, efter en med ska'mt

och lekar tillbringad afton, wnder Ijuf-

vaste somnen ofverfallne, fangslade
och kastade i slottstornet, der de, sa-

som det sades, Icmnades att omkom-
ma af hunger. Visst ar att de dogo
i fSngelset. Genom detta forfarande,

hvartill den svage konungen lar blif-

vit forledd af riksdrotset Johan Bruri-

ke, forvarrade ban sin sak; ty berti-

garnes parti fick nu medhall af hela

landet. Konungen blef afsatt ocb ma-
ste a nyo soka sin raddning i Dan-

mark. En ansedd och tapper man
hette Mails Kittelmundsson\ ban ha-

de alltid varit en varm anhangare af

den, med alia sina fel, dock frikostige

Och gladlynte herfig Erik. Nfir nu

bonderne och adeln, efter Birgers af-

sattning voro forsamlade^ vid de ural-

driga Mora stenar, framtradde ban,

barande pa sina armar den da fyraa-

rige Magnus, hertig Eriks och prinses-

san Ingfjborgs son, och formadde s&

mycket med sitt <al, aft f' ilkc-t liyllade

den spade till sin koinuig'. Oeh nar



ar 1319 afven morfadren, konung Ha-

kon, ailed, blef Magnus Eriksson ko-

nung a'fven i Norge.
Att hertiginnan Ingeborg i Sverge

forde regeringen i fb'rening mcd Rikets

rad under konung Magnus' mindera-

righet a'r en kand sak, och af den
norska 1319 ars valakt, hvarest 3,

i fraga om anvan dan det af rikets in-

to'gter, sager, att dermed skall forfa-

ras efler rad och samtycke af offa-

na'mde vdr Fru och Rikets rad i Nor-

gej> vill det synas som hon afven i

detta rike forde forravndareskap for

sont>n. I uamnde dokument forordna-
des afven, att konungen skulle hvart-

annat ar uppehalla sig i Norge, den

6'friga tiden i Sverge, och i intetdera

riket, utan sa'rskildt tillatelse, la'ngre
forblifva. Det ena rikets man skulle

ej heller folja honom la'ngre an till

gransen af det andra. Daiiartill kom-
mer, att, enligt norsk lag, intet rege-
rings beslut var giltigt, med mindre
det blifvit fattadt inom landet, rakade
Bohus att blifva samligsplatsen for fle-

ra norska herredagar; ty regentenhade
vid forefatlande behof latt, att fran

det bvtnska Losede begifva sig dit.

Anna ega vi i behall ett 1340 upp-
j-atladt iuventarium ofver konung Mag-
nus' dersta'des befindtliga husgerad,
klader, vapen m. m.

Midsommarafton 1321 [sammantraffa-
de hf-rtiginnan Ingeborg har med her-

tig Htnriks af Mechlenburg fullmakti-

ge, riddei-smarmen Martin von Hudha,
och i narvaro af atskilliga svenska
och uorska rader m. fl. uppsatte for-

lofiiingskontrakt mellan sin mindera-

riga dotter Eufemia och foreuarande
hei tigs son Albrekt. Detfa som finnes
i tre exemplar, ar dateradt apud ca-
strnm Bawcehus: likval finnes pa sam-
tidiga dokumenter afven det ursprung-
liga stafningssattet Baghahuus. Detta

agtenskap fullbordades forst femton ar
sednore en lang forlofning! och
deraf foddes den, som svensk konung
sedan sa olyckligt rjktbare, Albrekt
af Mec-hlenburg. Vid tillfalle af of-
vanna'mde sammantra'de tillat sig her-
tiginnan, i samrad endast

* med sin

gunstling Knut Porse och riddaren
Peter Niklisson, atskilliga andra egen-
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maktiga ofverenskommelser, afseende
ett tillamnadt anfall mot Danmark.

Mojligtvis har detta vackt missnoje
med henne sa val i Sverge som Norge.
I sistnamnde rike utnamndes 1323 Er-
ling Vidkunsson till riksforestandare,
hvilket han forblef tills konungen natt

myndiga ar. I Sverge sago herrarna,
och fornamligast Matts Kettilmundsson,
med afund Knut Porses stigande infly-
tande hos hertiginnan. Det kom der-
han att de, i den unga kanungens
namn, la'to belagra hennes slott Axe-
valla i Westergotland. Knut Porse fann

sig da foranlaten, att lemna landet,
under afvaktan af battre tider. Snart
afled emedlertid Matts Ketlilmundsson
1326. Porsen, som under tiden af

danska konungen blifvit utnamnd till

hertig af Halland och Samso, ater-
vande nu, hade d. 14. Juni 1327 ett

mote i Konghall med norska fullmag-
tige, hvarest oenigheten mellan honom
och regeringen blef bilagd, och mid-
sommarafton skankte hertiginnan ho-
nom sin hand. Fonnodligen stod brol-

lopet da pa Bohus. Aktenskapet blef
dock ej Jangvarigt; han afled redan
1330. Foregaende aret finner man, att

Knut Porse legat i delo med davaran-
de befalhafvaren pa Bohus, Ivar Og-
mundsson. Orsaken dertill ar obe-

kant, men tvisten formodas hafva rort

hertiginnans arfvegods. Mahanda e-

ger det grund. hvad man gissat, att

hou efter sin gemals dod, haft Bohus
slott i fb'rla'ning af sin fader konuag
Hakon; denne har, i sa fall, ickc lag-
ligen kunnat forlant slottet for la'ngre
tid, an han sjelf lefde, kanske finna
vi just ha'r a'mnet for tvisten. Tvenne
soner voro frukten af detta hertiginnan
Ingeborgs aktenskap, hertigarne af
Halland och Samso Hakon och Knut,
hvilka bada bortrycktes afdigerdoden
1350. Sjelf ingick hon, efter sin an-
dre gemals dod, i det af henne stiftade

Hofdo kloster i Opslo stift, der hon
finnu 1360 lefde, och la'r i na'mnde
kloster blifvit begrafven.

Vid en herredag pa Bohus 1332,
blef konung Magnus Eriksson myndig
forklarad. I anseende till mindre nog-
grann efterlefnad af valaktens stad-

gande, angaende tiden for konungens
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uppehSll i Norge, samt ftfven derfor

att ban J&tit krona sig i S verge, hvars

krona de heist onskat att han afsogt

eigt, blefvo en del norrman missnoj-
da, och ett parti bildade sig, under

forre hofdingen pd Bohus, Ivar Og-
mundsson, , hvars afsigt synes hafva

varit att pa thronen uppsatta herr

Sigurd Haftliorsson, son till konung
Hakon V:s dotter

RAgnes, i hennes

gifte med hr Hafthor Jonsson, saledes

konungens syskonbarn, och tillika mag
till den magtige Erling Vidkunsson.

Ehuru forloppet af denna handelse ej

fir tillfullo utredt. kanner man dock,
att de formligen rest mot konungen,
och forhallit honom Akershus, nu va-

rande Aggerhus slott. Annu finnes i

behall kouungens 1339 den 13:de Febr.

utstallda lejdehref for Sigurd Hafthors-

son och Ivar Ogmundsson, attiallsa-

kerhet infinna sig i Konghall. och deri-

fran parlamentera med konungen, eom
den 15:de Aug. amnade vara pa Bo-
hus. Oenigheten lar sedan belt och

billet blifvit bilagd p& ett mote ha'r-

elades, som rackte fran d. 8 till d. 29

September 1339.

Vid ett mote 1343 blef slottet med

underlydande Ian, undantagande on

Oroust, tilleikandt Magni drottnfng,
Blanka af Namnr, i ombyte mot al-

skilliga besittningar i S verge, som ut-

gjorde hennes morgong&fva.
Pa en annan herredag 1344 hylla-

des Magni son Hakon af deputerade
fran Norges bergerskap och bonder

soin sin faders medregent, hvartill han

foregaende aret, pa ett mtite, i War-

berg blifvit utsedd.

Den toliiga flickan pa Solante.
*

Det ligger i menniskans natur att

finna valbehag i forstdrelsens verk. Hon

tycker om att for sin a ogon stal la do-

dens scener, hvilka paminna henne,

att hvar och en maste lyda dess lag;

en alldaglig, men sanu trostegrund.

Den tanken ar hugnande for oss, att

Forsynen, som efter behag later mor-

ker folja efter ljus, och tocken efter

klarhet, format framkalla lifvet ur sjelf-

va dodcri. Menniskan, som iir omgif-
ven af glSdje och lycka, skyndar fr&n

alia ^verldens kanter till Syracusas,
Palmyras, Memphis' eller Babylonsru--
iner, for att der hvila ut nagra 6gon-
blick; hon tycker sig vara lycklig, om
hon annu a'r i stand att falla en tar

ofver dessa sublimafomlemningar. Ve
den, hvars forderfvade hjerta icke me-
ra kanner njutningen af ensliga be-
traktelser !

Jag bar vandrat genom mSnga rui-

ner cch vagar pSsta, alt jag lefvat

ibland dem; men manga hafva inpra'g-
lat sig i mitt minne, genom sardeles

omstandfgheter. Ibland dem ra'knar

jag det urgamla Solantes ruiner.

Pa Siciliens norra kusl, ungefSr fern

miglier osfer frau Palermo, och tatt

vid hafsstranden, reser sig ett berg, i

landet bekant under namnet Alfano,

jemte en utskjutande udde, Cap Zaffe-

rano. Det ar en stor kaggla, bevuxen
med smaskog och inhemska vSxter:

aloe, cactus m. m. Har ligga kapite-
ler, mest af korintisk ordniug, pelar-

stamraar, granitblock och utkrusade

marmorstycken, a'dla lemningar, anty-
dande en gammal stads rikedom. Ber-

get Alfano betacktes fordom af en rik,

krigisk stad : Solante. Nu drifva her-

dar sina getter dit pa bete, och fiskare

torka der sina nat. De bo tillsammans

vid bergets fot, i en lilen by, hvars

kojor spegla sig i en trang hafsviks

klara azur. Inv&narne i det nya So-

lante fiirvarfva sitt uppehalle genom
fiske och sardeller, anjovis och thon-

fiskar, hvilka de insalta och till andra

orter forsalja.

f denna by bodde, fiir nagra ar se-

dan, en ung flicka, Michelina Montal-

do, som, a'fven under dagens betaste

stunder, flitigt arbetade for att skaffa

uppehalle at sin gamla mor och en

yngre syster.
Michelina var stor och stark; hennes

anletsdrag mera adla, an regelbundet
skona. Nar man sag htnne en helg-

dag med de skona, kolsvarta flatorna

hopfastade pa hjessan medelst en silf-

verpil, i skarkikanskjol och svartsam-

metslifstycke; nar man betraklade hen-

nes solbranda ansigte med den greki-

ska profilen och korallapparne, skulle
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man akerligen icke trott henne vara

Venus, men val den jagtalekande Diana.

Michelina forljenade sitt uppehalle

derigenom, att hon for betalning bi-

tradde fiskrarne vid fangsten erler in-

saltningen. 1 eynnerhet var hennes

fortjenst betydlig den Srstiden thonfi-

ken fangas. 1 sallskap med n&gra
fiskarc fran Solanle, begaf hon sig da
till Termini, en narbelagen stad, hvar-

est thonfisket utgb'r ett indragtigt na-

ringsfang. Under en af dessa farder

gjorde Michelina bekantskap med en

ung ejoman, vid namn Damiano, men
i hela orten kaud under binamnetAme-
rikanaren, emedan ban gjort en resa

till Amerika, en hogst sallsynt omstan-

dighet for en Sicilianare. Damiano etall-

de alltid sa till, att ban under arbetet

var narmast Micbelina, och hon var

alltid man att jemte sig hafva en ledig

plats for Damiano. Detta adrog dcm

sjomannernas skamt och de unga flic-

kornas stickord. Man kallade dem de

bada alskande, och likval hade annu
intet ord om derns omsesidiga karlek

undfallit dem. Detta var en stillati-

gande, afgjord sak; men i deras lycka
feladt's annu den oppenhjertiga bekan-

nelse, som borde bekrafta dees var-

aktighet.

Aret 1824 var ett, af de lyckligaste
for thonfisket; Micbelina atervande for-

nojd med sina fortjeuta penningar till

den forfallna kojan, men likval nigot
oroad af atankcn p& Damiano. Hon'

anklagade yriglingen for kallsinnighet;

ty om ban alskade benne, borde ban
forst forklara sig, och likval bibeholl

ban en tystnad, som stod i uppenbar
strid med bans tydliga bemSdande att

bebaga henne. Michelina var saledes

tankfull och sorgsen; hon besvarade

kort sin mors och systers frSgor eller

latsade icke bora dem. Dfi hon gick

ut, var hon liinge borta; hvarje afton

gick hon ur sin mnrs koja, for att hela

timmarne sitta p& liafsstranden ensam
och forsankt i bctraktelser, bvilkasfo-

remal ingen anade.

En at'ton da Michelina, s&som van-

ligt, satt pS den odsliga stranden vid

Gap Zafferano, forsankt, i sina dystra
betraktelser, fastades hennes uppmark-
samhet p en af dessa rorliga eldar,

-Bom flytta sig oordentHgt. Ett vandt

Oga kunde genast se, att den, som satt

i denna bat, icko befattade sig med fi-

ske. Facklan nalkades stranden; Mi-

ehelina baftade ayfikna blickar derpa.

Det var ban, den unge sjomannen,
hvilken hon i sitt innersta hjerta al-

skade, och gerna ville valja till make,
om ett sadant val vore hennes kon til-

latet. Men af hvad tilliallig anledning
befann ban sig i detta farvatten? Ge-
nast hade hon kunnat fa upplysning

derom, genom en fraga till ynglingen,
som nu var belt nara stranden; men
hon tillbakabolls af en medfodd blyg-
samhetskansla.

Hon var i brydsam belagenhet, och
eburu hon omsade stalle for att blifva

bemarkt, var det forgafves: Damiano
fattade sina aror, svangde om bateu

och rodde ut till sjos. Michelina knnde

ej tiga langre, och trodde sig hafva fun-

nit ett fortriiffligt medel att tysta sitt

samvpte: hon ropade ej sin karleks fo-

remal vid namn, men hon sjong den
valkanda barcarolen, hvarpa hon straxt

flydde undan,- liksom torskrackt 6'fver

sin dristighet, och gorade sig bakom en

stor sten. Fafang forsigtighetl Den

lycklige Damiano rodde med fordubblad
ifver uiot stranden, sprang i land, och
flickan hado knappt hunnit gomma sig,

da alskaren stod bredvid henne.

Karlekens framsteg aro hastigare pa
landet, an i staden, emedan man der

ar mera uppriktig och okonstlad.

"Michelina^, sade den unge sjoman-
nen, sedan din afresa bar jag ej haft

samma drift att arbeta, som forr. Jsg
vardslosar mina nat och ligger hela da-

gen pa golfvet i min koja, med annaf-
ne i kors och tanker pa dig, endastpa
dig. Om natten sofver jag icke, eller

drommer jag om dig: derfore bar jag
fattat det beslutet, att uppsoka dig bar

och for dig uppenbara min karlek. I

gar afton blef jag, utan att kunna an-

gifva nagon orsak, sa skramd. att jag
icke vagade lagga i land, och kanske
hade det gatt pa samma satt i afton,
om jag icke hade kant igen din alska-

de rost. Michelina, du vet, att jag icke

Sr rik; men om du vill taga mig till
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man, skall jag arbeta sa flitigt, att jag
sakert forvarfvar hvad jag behofver.n

Ofvermattan glad, beholl likviil Mi-
chelina nagra ogonblick valde ofver sin

kansla, men tillstod andtligen att hon,
ifran forsta dagen lion sag deu alsk-

varda ynglingen, onskat sig honom till

man.
Sedan de unga alskande gifvit hvar-

andra tusen forsakringar om omsesidig
omhet, kommo de ofverens om de steg,
som borde vidtagas till befordrande af

deras iinskningars fullbordan. Andra
dagen skulle Michelina for sin mor om-
tala hvad som forefallit, och hon var

o'fvertygad, att den goda gumman skulle

gifva sitt samtycke; ty da hon af sin

dotter forsorjdes med uppehalle, hade
hon aldrig nagon annan vilja, an det

alskade barnet. Dagen derpa skulle

ocksa Damiano gora bekantskap med
sin svarmor, och brolloppet firas tre

veckor derefter.

Salunda intradde gladjen i tvenne

fattiga hushall. Den stund, da den lyck-

liga foreningen skulle knytas, afbidades

pa bada si.dor med lika langtan. Da-
miano skref till en af sina broder, vid

namn Antonio, som bodde i Neapel,
och hvilken han mycket alskade. Han
bad honom pa det entragnaste, att be-
vista brolloppet.

Under det forberedande anstalter vid-

togos, for en hogtid, som skulle full-

komna det beskedliga fiskarefolkets lyc-

ka, forsummade icke Damiano att hvarje
afton bcgifva sig till Solante, for att

besoka sin fastmo, som alltid vantade
honom vid den sten, som varit vittne

till deras forsta karleksloften.

Salunda forfloto tvenne veckor. och
endast atta dagar aterstodo till brol-

loppets fi^ande, da Damianos broder an-

kom fran Neapel. Antonio var fyra ar

aldre an brodern, och var honom myc-
ket lik, med den enda skilnaden, att

han hade hogre panna och mera djupt

liggande ogon. Betraktade man honom
nogare, sa markte man en hardhet i

anletsdragens uttryck, som icke fanns

hos Damiano. Den sistnamde hade ef-

ter Antonios ankomst satt segel pa sin

bat, och hvarje afton atfoljdes bada
broderna till Cap Zafferano. Under det

de bada alskande tyst talade med hvar-

andra, uppgorande tusentals ljufva pla-
ner for framtiden, och stundom tvistan-

de om en kyss, som, alltid forvag.rsd,
likval slutligen erholls, lag Artonio i

baten, rb'kte lugnt sin pipa, oc'i lorn

nade sina glada tankar fritt lopp. Sa
trodde atminstone Damiano ecu :

ai.s

alskarinna, samt tillato sig afven stun-
dom ett litet skamt ofver den tjeiut-

aktiga broderns roll. Ack! de voro Uingt
ifran att ana sanningen; ty under det
de Sfverlemnade sig at karlekens oskyl-
diga uttryck, smog Antonio som en
odla mellan buskar och stenar, der han
alltid tog sin stallning sa, att han kun-
de se och hora allt. Hans haftiga,

svartsjuka sjal drack gift ur sjelfva
kalian. Han fruktade att blifva upp-
tackt i denna misstankta stallning, och
sokte saledes att hej da sitt hjertas slag;
men detta upproriska hjerta klappade
annu haftigare af detta tvang.

Den olycklige kunde ej se Michelina,
utan att upptandas afglodande passion.

Nagra dagar kainpade han deremot,
och sokte annu i gnistan qvafva deuna

brottsliga laga; men hans bemodanden
voro fruktlosa. Hvarje morgon, efter

nagra timmars vederqvickar.de somn,
kande hau sig aga nog kraft att for-

drifva den gam, som fratte pa hans

hjerta, och hvarje afton utplanades hans

modigaste foresatser, vid asynen af Mi-
chelina.

Ibland, da han horde Damiano tillata

sig ett oskyldigt infall om honom, eller

da han sag denna lyckliga bror stjala
en kyss af sin fastmo, lade han handen
medvetslost pa sin dolk, och en gruflig
tanke utpressade kail angestsvett pa
hans panna. Sicilianerna aro i allman-

het redliga och adelmodiga, men deras

lidelser aro sa haftiga, och deras utbrott

sa hastiga, att det ofta ar omb'jligt for

dem, att afstyra en missgerning, som
har allt utseende af den nedrigaste elak-

het, men rnerandels icke ar annat, an

ett oemotstandligt anfall af vrede.

En afton amnade bada broderna b8r-

ja deras vanliga fard, da Damiano, som

uppmarksamt betraktat'horisonten, vi-

sade sin bror en flock fiskmasar, och

ibland dem nagra stormvadersfaglar,



327

hvilka hiiftigt flagtade med sina hvita

vingar och narmade sig kusten.

"Anton io", sade han, jag tror att

det i afton ar bast, att icke fara till

Solante, utau blifva hemma. Michelina

kan ej misstycka min franvaro, ty hon

finnor nog, att ovadret forhindrat oss.

Vi skola i stallet anvanda afton en, att

lappa det nat du medfort fran Neapel,
och under tideii skall jag beratta dig

atskilligt ora min resa till Boston."

"Sal" svarade Antonio med tillgjordt

lugn, "du ar en kallsinnig alskare. Ar
du radd for snufva, min fina amerika-

nare? Sa kail var jag Icke i min kar-

lek till Mariuzza. Jag lai: ;, drig skram-

ma mig af vadret, och hollre an att

forsumma ett enda mote, hade jag, i

saknad af bat, kastat mig i sjo'n och

forsokt simma till henne.n

"Basta Antonio, sade Daraiano, "jag

skall for dig tillsta hela min svaghet.

Sedan jag blifvit kar i Michelina och

6'fvertygad om hennes genkarlek, ar lif-

vet mig mera kart, och jag ar radd

att vaga det. Det ar sa ljuft att va-

ra alskad af denna engel, att en for-

tidig skiljsmessa vore gruflig."

Salunda stotte han en tornetagg i

broderns hjerta, utan att ana det. San-

nolikt utkastade han annu icke den

mordiska planen att forkorta sin brors

dagar: men han hyste ett svagt hopp,
att genom nagon olyckshandelse blit'va

ryckt ur sin odragligabelagenhet, Om
han drunknade, vore hans lidande slut;

drunknade ater Damiano, sa hade ju

Forsynen nedrifvit skiljemuren mellau

Antonio och Michelina. Han var der-

fore envis, och lemnade Damiano ingen

frid, fo'rran han samtyckte att antrada

den vanliga farden.

Do bada broderna hade varit till sjos

rid j>ass en timme, och vinden som lag

inat kusten, hade nodgat dem att sty-
ra ut i oppna hafvet, for att undvika

den farliga, steniga stranden. Den dim-

miga, tjocka luften blef annu mb'rkare

af de tunga moinen. Boljorna blefvo

hvarje ogonblick hogre, och hafvet be-

tacktes redan af dessa skumbollar, som

sjoinanner kalla gumsar, emedan de

pa det brusande hafvets yta se ut som
hvita far pa en ang. En brigg flog

forbi baten, och morkret var redan sa

tjockt, att den sa nar blifvit ofverseg-
lad. Pa afstand danade redan forfar-

liga askslag. Ofantliga boljor. uppdrif-
na af haftig blast, reste sig majestatiskt
mot den lilla farkosten, hvaruti tvenne

dristige man af alia krafter kampade
mot elementernas raseri. Baten, som

hastigt upplyftes tiil svindlande hujd,
ilade lika hastigt ned i djupet, for att

ater uppstiga och falla. Damiano satt

vid styret och Antonio forde arorna.

Bada tego: Damiano tiinkte pa Miche-

lina, samt anropade Jungfru Maria och

alia paradisets helgon. Han besvor

dem att forunna honom nagra ars lef-

nad tillsammans med sin utkoradebrud,
och lofvade madonnan sa val pilgrims-
farder som dyrbara skanker. Antonio

var hemsokt af helfvetets qval, och

hvarje gang baten var nara att uppslu-
kas af vagcn, svallade hans hjerta af

grasliga forhoppningar. Ett ogonblick
sviifvade broderna i storsta fara: eu

vag, som slog ofver den latta baten,

ryckte ena aran ur Antonios hand, och

da han lutade sig, for att upptaga en

annan, som i reserv var medtagen, hor-

de hau sin bror gifva ett genomtran-

gande anskri. Han vande hufvudet och

sag ej mer Damiano : en vag hade vrakt

honom ur baten. Den olycklige anvan-

de alia krafter for att nalkas baten,
och tillropa sin bror om hjelp. En vag
kastade honom intill batens reling. An-
tonio kunde radda honom: redan bevek-

tes han af medlidande att racka honom
handen; det minsta bemodande hade

varit tillrackligt att fralsa Damianos
lif. Han drog handen tillbaka.

"Gudomliga Forsyim utropade han, "ske

din vilje!"

Men da han sag, att Damiano annu

holl sig nara baten, gaf han honom ett

kraftigt slag med aran, i hufvudet.

"Forbannelse ofver dig!" ropade slagt-

offret. Stormen uppslukade skriket;

dock tycktes askans rost otverlemna

det at strandens echo.
Forts.
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dat posterad. Redan nalkades spek-
taklet sitt slut; men i samma ogonblick

Godt minne. Den bekante Nodier, Moren rusar pa Desdemona, laggersol-

f5rfattare till ^Souvenirs de jeunesse^ daten an. och stracker honom dod till

satt en dag. vid ett vardshusbord i en hennes totter, under yttrande: "Aldrig

fransk smastad. Ingen kande honom.

Man talte om den nyaste litteraturen,

och Nodier ahorde, icke utan uppmark-

far en neger mo'rda en hvit qvinna i

min narvaro."

J)6 bdda riksdagsmdnnen. Hr . . . ,

samhet, de omdomen, sora falldes ofver mycket kand for sina langa och breda
storre delen af bans vanner. Slutligen

kora turen till honom sjelf. nNodiers
tal pa riksdagarne, sade en gang till

en standsbroder, da de, efter slutadt

Mmnen, sade en gainmal man, kunna sammantrade gingo hem: "Men, min
visst vara interessanta och genialiska, basta van, i dag har ni ju icke opp-
men sauna aro de nappeligen; ty huru nat munnen." ''Jag ber om forla-

ar det val mojligt, att nagon fran sin
telse," svarade den andra "jaggtispar

barndom kan erinra sig en sadan mangd alltid da ni talar.n

detaljer, som Nodier bar anfo'r?* -
Nagon som kopt en bossa af enva-

"Hm, sade var Nodier, som hittills
pensmed, aterkom snart med den, kla-

tegat
?

ett sa beskaflFadt minne anser de
-

fver att pipan var bQj dj ^j
jag just icke for nagonting ovanligt; fo

-

rballandet verkligen sa^ sade boss-

sjelf har jag ett sadant." Ja sa, smeden< s^ s^\\e n i fatt betala mer
min herre. Med hvem har jag den

f(U
. don nllar s^ ?n fragade koparen.

aran att tala? "Tillat mig fcirst nEmedan detta slag ar salunda kon-

ga er ett bevis. Bodde ni icke i Be- struerat att man denned kau skjuta
for 40 ar sedan ? Jo visst.

ornkring gathornen.^ du gk Id; ellef icke?n

en ro ^ f
, ^* 3

- Den 30 mars 1793 var heir de <

bos er., -- Han var en af mina ba-

sta vanner; ban ar nu dod for lange-

sedan.- ~
^Ilan

hade med. sig;.
on yng-

ling, och dot var jag; utomdess voro.

tjugo personer vid ert bord. "Det

ar-mycktt mojligt; men med hvem bar

jag. da den ivran att tala?n "Sall-

skapet bestod af lojtnant N., af mala-

ren E.,
n och nu uppraknado Nodier

pa fingrarne alia tjugo gasterna. Den

gamle mannen ah('rde honom med allt

mera stigande forvaning, slog ihop sina

hauder och utbrast: Sa noga kan jag

ej minnas det; men alia, som ni na

up]2gifrit, kunna mycket sakert vid den

tiden ba a tit. bos mig: ty alia voro de

mina vanner och bekanta. Men jag
ber och bcsvar er, att saga, hvem ni

ar?" 'Mitt namn ar Charles Nodi-

er." - - Man torde kunna fiirestalla sig

bordsallskapets ofverraskning och bi-

fallsyttringar.

Den tragiska utvccklingcn. F6r

nagra ar sedan kom en vandrande tea-

terti'upp till Cayenne i fransyska Gui-

ana, och som nagot teaterhus der ej

fans, maste den spela i en lada. Den

gaf Othello. Vid ingangen var en sol-

n

$varade til ,fra de

utreda

Prisuppgifter.

v
Cbarad \o 40-

Forr, i cheval^ric's dar,

Mitt ftirsta ofillgangligt var;
Det stod ila hogi pa klippan.
Da led mitt (indra mycket tvinp,
Var ej, som mi, i en salong,
Den glada nippertippan.
Mlitt held iioll man kar^ nvn strlngt;
Det hedradt var, men itmestangdt
Och ofta blygt, som sippan.

Prtu

En vacker gravyr.

LOgningar emottagas till d. 15 Janufiri 1861.

1'ri.slottuiu^eii eger rum d. 25 Janunri 1861.

STOCKHOLM, TUYCKT I10S J. .b A. U!!.:<, IS(iO.



42. NYTT 1860.

LORDAW1AGASI1
Utkommer minst 4 ginger i manaden. Prenumerationspris f6r hel urgaiigtn 3 R:dr R:mt

eller 25 Ore i mauaden.

Den tokiga flickaii pft Solan te.

Forts, fr. foreg. nuramer.

En manad hade forflutit efter detta

rysliga brotts forofvande; Damianos van-

ner talade trostande ord at hans bror,
som tycktes tacksamt upptaga dem.
Men da Darnianos lik med krossad huf-

vudskal uppkastades pa stranden, begyn-
te obyggliga rykten kringlopa. Man
hviskade at hvarandra, att Antonio om
forloppet visste mera, an ban ville be-

ratta: man borjade utlagga hans osam-

manhangande tal, for att deraf harata

bevis for den allmanna misstanken.

Man undvek honom, och han sokte ej

heller sina Jandsmans sallskap. For-
skrackt eller Jedsen o'fver detta hemska

rykte, forsvann Antonio, och man trod-

de sig veta, att han begifvit sig till

Lipari, den betydligaste af de Eoliska

oarne.

Snart omtalades ej vidare denna han-
delse a afliigsnare orter, men sa mycket
mera i trakten af Termini. Hvarje af-

ton i skymningen sag man en ung flic-

ka med utslaget har, barfotad och tyst

oppklattra pa berget Alfano, och blicka

utat hafvet, liksom vantande en bat,
hvarefter lion ater gick ned och ropa-
de pa den odsliga stranden: "Damiano!
Damiano! kom hit!"

Da hon nalkades, undanflydde bar-

nen, som lekte vid stranden; ty de

fruktade, att den vansinniga flickan

skulle kasta dem i sjon. Sedan den

dagen hon forlorade sin fastman, bade
Michelina ej kunnat arbeta forsittop-
pehalle; hennes mor dog af sorg, hen-
nes syster fordes till ett hospital i Paler-

mo, och lion sjelf lefde na blott af

allmosor.

Upphofsmannen till alia dessa olyc-

kor, brodermordaren Antonio, hade an-

sett radligast, att lata nagon tid for-

flyta, innan han vidare fullfoljde sitt

brottsliga uppsat. Da och da infann

han sig i Solante, hvarest ingen kande

houom, for att inhamta underrattelser

om Michelina. En dag foljde han hen-

ne pa kusten och var asyna vittne till

det sonderslitande upptrade, som vi

nyss skildrat.

Denna upptackt syntes honom sar-

deles gynnande for hans afsigter. Han
for saledes en dag fran Lipari, och af-

passade farden sa, att han i skymnin-

gen hann till kusten af Solante. Sa-

som redan ar namdt, var han mycket
lik sin b'ror, men for att gora denna

likhet annu mera skenbar, nyttjade
han dess klader, och for att annu sak-

rare forvissa sig om framgangen afsitt

foretag, tog han endast med sig en gos-
se fran Lipari, om hvars trohet och

tystlatenhet han sokt forsakra sig genom
frikostiga penningegafvor. Hans afsigt

var, att bortfora Michelina till en af

Eoliska arkipelagens obebodda oar. Da
han kommit helt nara kusten, hvilade

han pa arorna, for att afbida morkrets

infallande.

Damiano! hor hitl" ropade kort der-

efter den vansinniga flickan.

"Michelina In svarade den fdnnente

Damiano och rodde fram till stran-

den. "Michelina! jag ar har, hvad vill

du mig?
Djup tystnad foljde pa detta korta

saratal. Flickan hade blifvit sa beta-

gen af gladje eller ofverraskning. att

hon fallit pa kna, kyssande det rad-

band, hon fatt af Damiano: derefter

8t"<; hon upp och utbrasf, liksom fore-

bnxende: ^Damiano, hvarfore bar du
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sa lange? Alskar du mig-ej mer?

Jag ar ju din brud?
. flftTa/ rain alskade ^Michelina, du ar

kain b*ud,
! och jag kommer for att af-

bftmtat(

dig till min faders hydda. Vill

da foija ra?g?
5Om jag vill folja dig? Damiano!

bar du glotr.t min ed?
Under det hon sa talade, hoppade

hou latt i baten, och don glildjedruck-
ne Antonio skyndade fran.stranden raed

sitt< byte. Han amnade sig till Lipari-
ska oarne, och for att hastigare hinna

fram, ansag ban radligt att satta till

segel. Under det ban, bitradd af gos-

sen, var sysselsatt ined seglen, kastade

sig Micbelina i bans armar.

^Damiano! hvart for da raig?" ro-

pade hon.

Till min far."

"Nej, der bor du icke; jag vill till

ditt hem. Du tillhor ej mer denna
verlden; ditt hcmvist ar der nere pa
bafsbottnen; jag vet det nog, och du
sOker fafangt inbilla rnig nagot annat.

Ack, hvad jag bar gratit! Men nu ar

all sotg forbi, och jag ofvergifver dig

ej mera.

Hon slot Antonio i sina starka ar-

mar, och forsi: kte, att med honom ka-

sta sig i bafvets vagor. Utrymraet var

ej tillrackligt att brottas.

"Michelina, du ar tokig! Satt dig",

sade Antonio.

Nej, jag ofvergifver dig ej mera;
kom, Damiano, min brudgum, kom!"

Nino, h'plp'.n ropade Antonio: men
den forskramde gossea kastade sig

framstupa i buteu.

For Guds skull, toka! Jag ar ej

Damiano > Skrck Antonio i diidsang-
Bten. "Kanner du mig icke? Jag ar

Antoni^, jag ar

I detsamma rullade baten, och det

tatt slutna pnret foil ofver bord For-

gafves strotadn Antonio, for attslingra

sig lo% Den vansinniga flickan hade

iindat sig kring honom, som murgriins-
rankan krinj eke -

. Vattnet s.usade fiir

denne Cains (iron och tycktes antaga
bans bror& riist, rytande: ^Fo'rbannelse

ofver dig!"

Nino, som halfdod af kold lag i ba-

ten, upptow.s amlra dagen af ett skepp

i dppna sjon. Enligt de upplysningar
ban meddelade, uppfiskades de bada li-

ken: de voro annu sa hardt hopsling-
rade, att deras stelnade armar maste

sonderbrytas for att atskilja dem.

Hviskarea.

Irlandsk saga. (Fran Engelskan).

Da man fardas genom den forst^rda

sfaden Kilmallock, finner man vid dess

yttersta anda, tatt invid den gamla,
stora ekeu, en forfallen smedja. Den
tunga hammarens slag, som forr hordes

vidtomkring, ha tystnat for langesedan,
och ban, som sa raskt och ihardigt
fiirde den, sofver i frid den langasom-
nen vid ostra sidan af det gamla klostret.

Han var en lustig kail den smeden,
innan man lade lionom dit, der ban nu

hvilar, och en skicklig karl dessutom.

Men hvad som satte honom i mesta

rop, var bans konst, att genom en hvisk-

ning tiimja de obandigaste hastar, hvar-

fore ban ocksa blef kallad hviskaren;
och bans namn genljudade i det sang-
rika Munsters alia sex grefskapor. Da
man bragte det vildaste hastkreatur in-

for Teretiz O'Sullivan sa hette sme-
den steg- denne oforskrackt fram
och grep tag i manen. hviskade kampen
nagot. Gud vet hvad, i 6'rat, och inom
ett par minuter var ban spak och sedig
som en qva'kare. Den ena forklarade

detta under pa ett, den andra pa ett

annat satt; dock bestod allt i blotta

gissningar, eftersom annu i dag ingen

vet, huru harmed hiingde tillhopa, utom
sonen. Dennis, at hvilken Terenz pa
dodssangen anfortrodde sin hemlighet.
Men det ar en gammal klagan, att verl-

den med hvar dag blir sarnre; den be-

krilftas iifven bar: ty Dennis forstar

icke sin konst balften sa bra, som fa-

dcin gjorde. Folket tror felet ligga

deri, att Dennis icke gar hasten nog

djerft pa lifvet; ocksa var Terenz i si-

na dar en stark och vig buss, som hvar-

ken plagade frukta for djur eller men-

niskor, och det ar val mojligt, att foi-

ket kan ha ra'tt; ty det forballer sig,

i det afseendet, med en adel hast som
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md en vacker flicka: med b&da gGr
man ba'st, att g& djerfc tillviiga.

Dock bar a'r icke meningen att un-

dersoka, huru hviskaren kunde idka

sin konst, utan att beratta, p& hvad
sa'tt han fit ft, lara den; detta hade till-

gatt suit 'ii da:

En Jiet julidtig var Terenz. som van-

li'gt,
i sin smedja och smidde ha'sfskor,

tankte p& ingenting annat i verlden

och hvieslade for sig sjelf p& en viea,

da en gammal halt soldat kom fram-

Blapande pa lan-devagen.
Gud och den heliga Jungfrun

vare med dig! ropade Terenz till

den trotte vandmren.
Haf tack for din valmenta 6n-

skan! svarade soldaten. Men var
nu ock sa barmhertig och skaffa mig
en dryck vatten: jag fo'gas af torst.

Vatten! skrek Terenz, under

det han hamrade, sa att gnistorna yra-
de omkring honom vatten dricker

jag aldrig, utom i nodfall. och jag a'r-

nar icke gora mot andra livad jag vill

och 6'nskar, att de icke sko'a gora mot
miir. Men jag kan bjuda d?g pa den
basta karnmjok. som fins pa vagen
harifran till Dublin.

Med dessa ord lade han hammaren

pa stadet, gick ut och kom med den
lofvade drjcken at den fattige soldaten,

som tomde den till sista droppen.
Du bar gjort en himmelsk ger-

ning eade soldaten. Och fasta'n

jag a'r s& fsttig, en menniska kan vara,

vet jog anda* n&got, som sfcall kunna

gora dig rik. Lat oss ga in i smedjan,
sa. ekall jag lara dig en hemlighet.

Terenz O'Snllivan sinalog at man-
nens tal; han tog honom Jikva'l in och
fick sa vela hemligheten. Terenz var
va'l mlgot otrogen; emedlertid lofvade

han att forsoka ooh nar han det

sedan gjorde, gick allt. till bans stora

forvaning, sa, som soldaten forutsagt.
Da soldaten med del at smeden sin

tmderbara konst, tryckte han honom
hjertligen handen, forteatte sin vag ve-

ster ut. och syntes sedan i Eilma'llock

aldrig mera till.

Hviskarens rykte spridde sig snart

bfide vidt ocli hredt. oeh han ta'mde

alia ha'sfar psi tjugu mil omkring sta-

den. Det enda felet dervid var, ai,t

han gjorde dem for mycket beskedligft^ .

ty efter hviekningen tycktes allt deras

kurage vara borta. Sa snart de ho'rt

hvad Tertnz eagt dem i orat, begynte
de att darra oeh skalfva, och en kall-

svett brast ut b'fver hela deras kropp;
ja det p&stds, att de sedan icke kunde

nyttjas hvarken till jagi eller kapplop-
ning. Ocksa sade man skamtvis om
hvar och en vildbasare och rumlare,
som genom aktenskapet blifvit en an-
nan menniska: han har gatt igenora .

O'Sullivans hastkur.

Just da bans rykte var som storst,
rakade en den hyggligaste gosse i sock-

nen, eller, rattare sagdt, i sju socknar,
vid namn Jerry Ryan, att bli kar i en
sa vacker och a'lskvard flicka, lasaren

nagonsin formar onska sig, i Mary Mul-

cahy, hvars far trettio ar varit skol-

mastare i byn, och nu var dod. Hvar-
fore Jerry Ryan blef ka"r i Mary Mul-

cahy, kan jag icke fork lara
5
men jag

formodar, att det skedde afsammaor-

sak, som alia ynglingar i verlden for-

alska sig i vackra flicker: bans ode
ville sa; och dd cidet vill, att enyng-
ling skall erfara karlekens makt, d&
ma han for Guds skull Inta saga pig,

och icke la'nge och bangstyrigt strafva

emot: ty det masle su vara.

Det varsta vid detta frieri var, att

Mary Mulcahy's mor var moster St

Jerry Ryans moster, oeh romerska kyr-
kan forbjuder sa beskaffade aktenskap.
Jerry Ryan gick till pastorn; men olyc-r
kan ville. att han kom till honom vid

olaglig tid; ty pastorn hade samma
morgon haft ett skarpt gra'l med sin

husforestdnderska. Och medgifvas in&-

ste, att en olagligare tid knappt kan

valjas^ da man af nagon vill utbedja

sig en tjenst eller en gunst. Jerry
blef snopligen afvisad.

Gd du harifran, dn ovardigafpoj-
ke! sade doktor Delany: sii hette

pastorn ga, och visa dig icke i mitt

bus pa ar och dag I Hvad? du vilV

tubba mig att Sfvertrada Guds ochi

kyrkans bud, handla emot de heligaj

dekretalcrna, de heliga conciliernas be-

slut och stadganden, oh vigadighop,
med Mary Mulcahy, en nara slagting,
till din egen kottsliga, moster? Jerry

Ryan, Jerry Ryan! med inne^lig be-
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drofvelse sa'ger jag det om sonen till

din moder, som var en from qvinna,
Gud vare henncs sjal nadig! du ar

icke stort battre, an en kattare.

Han sade delta orb a'nnu mycket
mem, och bnllrade och skrek sa, att

Jerry var rait glad da han hade prest-

huset bakom sig; men ir>elankolisk sag
han ut; ty han a! skade Ilickan for myc-
ket att kunna begripa, hvarfore Marys
na'ra slagtskap med bans moster skulle

vara ett hinder for hans aktenskap
med Mary.
Under det han nu, tryckt af sina be-

kymmer, vandrade framat vagen, kom
hviskaren ridande.

Hvad gar det at dig? fragade
honom denne. Du hanger ju hufvu-

det, lik en oxe, som mistat hornen.

Jerry berattade bonom sitt samtal

med pastorn.

Jag onskade bara, min goda Te-

renz, att du hade lika mycken makt
ofver kinkiga prester, som ofver mot-

spa'ostiga ha'star; da skulle du kunna
hviska den gamla Del any nagonting i

b'rat. att han kom till fb'rnuft.

Kanhanda later det sig gora
svarade hviskaren.

Tjiigu pund ville jag med gladje

uppoffra, om ...

Tjugu pund! Ar det ditt allvare?

Mitt fulla allvare.

Godt, du skall fa din viljafram:
men, min gosse, tro mig, det kan kom-
ma en dag. da du gerna ville betala

fyratio pund, om ditt akfenskap vore

ogjordt. Emedlertid bar jag ingalunda
drifvit gaek med dig. Gif mig nu.tju-

gu pund, och ar icke Mary Mulcahy
inom veckans slut din hustru, sa vill

jag aldrig mer satta min fot i en stig-

bogel.

Jerry Ryan trodde knappt halften

af hvad hviskaren lofvade, men be-
talte honom likval hans tjugu pund;
hvarvid han dock la't honom svara pa
messboken, att redligen aterbetala sum-

man, i fall saken ej kunde ga i full-

bordan.
Hviskaren red sin va'g frani, men gick

ej straxt upp till den gamle Delany,
utan vantade till eftermiddagen, da hans

hogvordighet plagade sitta vid ett va'l-

uigt punschglas. Sa tids pa dagen ar

menniskans hjerta sSrdeles mildt och
va'lvilligt, som Terenz af egen erfaren-
het va'l visste.

Jag gissar, min goda van Terenz
att ni kommer hit i anledning af det
der bruna stoet. Jag gissar afven. att
ni icke nekar taga ett glas punsch.

^Jag
tar tva, om ers hogvordig-

het sa befaller.

Vanskapligen satte de sig bredvid
hvarandra, och samtalade forst om den
starka hettan, sedaa om potatisva'x-
ten, vidare om whisky-priserna, squire
Johnsons sista jagt, katolska emanci-
pationen, nya vagen ofver bergen. med
ett ord, om allt. Slutligen, eftersom

pastorn var vid ett sa'llsynt godt hu-
mor, drog hviskaren, sa varsamt som
mojligt, fram med Jerry Ryans ange-
lagenhet.

Tala aldrig- ett ord om den hi-

storien, min kara Terenz O'Sullivan
infoll doktorn. --

Drick, drick ni bara.
Det kan icke ga for sig omojligen!
De aro for na'ra slagtingar; det strider
rakt emot kyrkosladgarne.
Och han citerade den helige Augu-

stinus och Thomas af Aquino, Sarda-

napalus, Nebuchadnezar och andra kyr-
kofader, dem han alia kande pa sina
fern fingrar: ty han hade absolverat
sina studier pa det beromda universite-
tet i Salamanca, der han ar 81 var blef-
ven promoverad doktor i jus canonicum.

Hviskaren afbidade taligt slutet af
doktorns langa tal, och yttrade sedan:

Det ar anda en herrlig sak, herr

doktor, att vara en sa lard man, som
ni! Huru all denna ofantliga lardom
kan fa rum i ert hufvud, det ar mig
likval obegripligt.

Doktorn myste pa munneri.
Men fortfor Terenz bland

alia dessa helige man var visst anda

ingen enda, som skulle ha vagrat att

hora goda skal; och om det blefvemig
forunnadt, att fa hviska ers hogvordig-
het nagra fa ord i orat. sa torde sa-

ken kunna fa en annan farg.

Hviska mig i 6rat
?
karl? Tar ni

mig for en hast?

Bed Gud bevara mig, att jag
skulle la ers hogvordighet for ett oska-

ligt djur! Men tillat mig, bara forro-

lighets skull, att fa gora ett litet forsok.
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Det var val det allra tokigaste,

jag hort i min lefnad! Dock, ma B

ske, efter ni envisas. Men jag sager

er forut,! att det tjenar till iugenting,

emedan jag aldrig . . .

Icke sa bradtom, fader Delany!
afbrot Terenz, lade sin mun till

bans o'ra och framhviskade sa sina ska'l.

Ha! sade pastorn ni ar

mig en besynnerlig karl, Terenz O'Sul-

livanl Ja, ja, det forandrar saken: nu

ser jag den verkligen ur en annan syn-

punkt.
Staokars de unga tu! Skicka

hit dem, skicka hit dem: vi skola ge-

nast staila allt till ratta,

Hvad hade Terenz hviskat honom i

orat? Jag kan icke gissa det. Men

det ma nu hq, varit hvad som heist:

Jerry Ryan och Mary Mulcahy blefvo

gammanvigda innan veckans shit, och

h-viskaren dansade pa deras brollop.

Det vore val bra underligt sade

denne om jag, som kan tamja den

obandigaste hast i hela grefskapet, icke

ocksa skulle kunna bringa en gammal

pastor till reson!

Man kan hvad man vill.

Lustspel i tva akter

af

Scribe ocfc J. L. Heiberg*)

Personerne.

Marie Anne af Osterrike, regerande drotl-

ning. Enka efter Konung Philip den 4:<le.

Carl -den andre. Konung af Spanien,

hennes son, omkring 15 r gammal.

Grefven af Santa Cruz. Generalissimus

och konungens hofmaslare.

Herliginnan af Ascoli. Drollningens for-

sta hofdam.

Donna Cabrera. Hertiginnans tant.

Ruy Gomez. Lojlnant. Inigo. Konun-

gens tjenare. En Officer. En Lakcj hos

drottningen. En Tjenare hos herliginnan.

En Skyldvakt. En Notarie. Soldater.

Handlingen foregSr i Spanien, ar 1676.

Emellan akterne ar en tid af ire m^nader.

*) Uti denna ypperllga kemedi upptradde fru

Heiberg nyligen for forsta gangen efter lang

hvila under publikens stormande bifall.

Pjesen uppsattes for narvarande afven pi
Stockholms Miudre theater.

FSrsta Akten.

En gothisk sal pa hcrtiginnans af Ascoli

slott. Dorrar i bakgrunden och pi sidor-

ne. I bakgrunden till hoger, (midt for

SskSdarne) ett stort fenster ined en altan.

Forsta Scencn.

(Hertiginnan i

af Ascoli ensam, sitter vid

ett bord sysselsatt med ett handarbele.)

Hertiginnan. Himlen vare lofvad! Ha-

danefter kan jag vara lugn. Ofverallt har

han forfoljt mig: standigt s5g jag honom.

Men har har jag en saker tillflykisort; p5

delta sS afsides liggande slott shall det val

ej falla honom in att uppsoka mig.

Andra Scenen.

Herllg. (Ruy Gomez intrader utan att

blifva sedd af herliginnan, som sitter sS,

att hon vander ryggen At honom.)

Gomez (afsides). Gudskelof ! Jag misstog

mig icke. Det ar verkligen har, som hon

uppehSller sig. Jag mSste tillstS att lyc-

kans gudinna gynnar mig. (Vander sig

om). NSgon kommer! . . . Ah! det ar ater

denna gamla qvinna. Hvarest skall jag

kunna gomma mig? (Han skyndar sig

in i ell sidorum). Vid det buller han gor,

vander sig herlig. sig om och varseblifver

honom flygtigt.

Herlig. (reser sig hasligl). Min Gud!

Skall jag tro rnina 5gon? Var del verkli-

gen honom jag sag?

Tredje Scenen.

Herliginnan. Donna Cabrera (koramer in

fran fonden, hell forskrackt).

Donna Cabrera. Malhilda! Malhilda!

Herlig. Hvad ar 5 farde, kara tant?

Donna Cab. (sailer sig). Gudskelof, att

jag ser dig Ater! Hvad jag skramt mig!

Hertig. Tant har skramt sig?

Donna Cab. Jag rnasle beriitta del for dig.

Hertig. Hvad ellet hvera var orsaken

derlill?

Donna Cab. Orsaken var en ung maa.

Herlig. SS S!

Donna Cab. Eller rattare sagt, en djef-

vul; ly knappt mensklighelens arf-fiende

horde f5' det infallel alt angripa ell sadant

fruntimmer som mig.

Herlig. Hvarest befann sig dl den un-

ge marinen eller djefvulen?
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Donna Cab. Hogsl pp pi muren;
der stod ban iippratt, sS rak som en

k;ipp. Han var af ofvernalnrlig slorlek.

Hertig. Ar del mojligt?

Donna Cab. Som jag sSger. Forestall

dig alt jag gar licit lugn under de stora

castnnielriUlt'ii, och tanker pa ingcnting.

Jag gick och lasle i niin bonbok. Plotsli-

gen scr jag upp och varscblifver denna

mcnniska. som star uppe pa muren; i sam-

ma Sgonblick lioppar han ncd ocb ligger

frarofor mina fotter; men han reste strait

upp sig, betraklade mig mod en underlig

blick och forsvann.

Herlig. Men hvarl tog han d/l vagcn?
Donna Cab. Hvarl han tog v3gen? Tror

du att jag vet del? Jag skramde mig sa,

att jag icke tankte pA n&gonting annat an

att taga till flyklen; jag sag mig sannerli-

gen ej om.

Herlig. (afsides). Jag forstar, del 5r

han. (Ser at sidorummel) Stackars tanl!

det var ledsamt.

Donna Cab. lien del fir ocksA dill fel.

Hvad skuile det val tjena till, att sA der

plolsligt och hemligt Icmna hofvet, under

p.lstaende att det skulle vara lyckligt att

lefva i stillhet pa dilt
slolt, till (less den

dagen kommer, da du skall fira dilt brol-

lop raed din trolcfvade, Grefven af Santa

Crux. Det var ocksa en ide"e. Det ar just

ej n5fi;ot noje for tva fruntimmer att vela

sig vara cnsamma
]ifi

delta aflagsna slolt.

Herlig. Nagon fara finnes ej. Vi hafva

ju dessutom tillrackligl med tjenare som
kunna beskydda oss.

Donna Cab. Nagon fara linnes ej, sS-

ger du. Ar icke den syn jag haft, mer
an nog, for alt skramma lifvet ur folk?

Jag kan arinu bora hum fort mitt hjerta

slar. Jag liar sprungit sS fort, att jag
blifrit belt varm. (Nar hon lager i silt

forklade faller elt href ut ur fickan). Hvad
ar del?

JJerlig. Ett brcf? (Tager upp det och

J3ser utanskriflen). Till Donna Cabrera,

for alt ofverlemna till hcnnes brorsdoller,

hertiginnan af Ascoli.

Donna Cab. Hvad ar det for ett trolle-

ri? Jag vet alldeles icke hvarifran del bref-

vet kommer. Se efler livad som star i del.

Herlig. (oppnande brefvel). Det rar just

min jifciet. (Laser). "NSdiga berliginna!

DeHa dyrbara 5gonblick, da eder Srevor-

diga lant knabojer infor Herrcn, begagnar

jag mig^af ffir all smyga diir hrel i hen-

nes ficka . . .

Donna Cab. Hvad h6r jjrgl 1 kyrkan!
hvilken ogudaktighet!

Herlig, (fortsalter lasningen) . . . ai det

hopp alt hon snarl skall linna ett tillfalle

ait ofverlemna del i edra liander. Eders
Nad bor vela att jag har en van, som 5r

mig karare an en broder. Han ar ung
och bar lijerlat p3 ratta stallet; men bans
hufvud ar uppfyldt af romangriller ocb han
ar ylterst forvSgen. Han har icke kunnal
se Ers hoghet, utan att alska edcr: fasliia

han blolt ar en simpel lojtnant i regcmen-
tet Caslilien, pastar han dock, alt ban va-

gar alska en herliginna, och att han vore

i staad till att vinna hennes genkailek lika

lait som en simpel bondllickas. Han pa-
star att med en sann och djup bojelse i

hjertat kan man gora det omojliga mojligt
och alt man vid sadana tillfallen kan hvad
man vill; sa att om ni fordrar att han skall

blifva Grande af Spanien cller General s5>

sk;ill han blifva det. Jag ar radd for att

han i sin enthusiasms slulligen bringar
Eder i folkels mun och alt Sdrager sig Eder

:

vrede. For all forekomma denna olycka
beslular jag mig till alt forrada bans hera-

lighet. Jag her Er, nadigaste hertiginna,
haf ofverseende med denne unge man, sona

pastSr att af allt, som skulle kunna biinda

honom, skulle inlet gora honom sa olyck-

lig, som om han skulle adraga sig Eder

vrede, Ah han dessulom annu ej en gang
lalat rnrd Eder."

Donna Cab. Men hvad skall allt delta

belyda?

Herlig. Jag tycker atl det iir ganska

lydligt : Del ar en ung man. som foralskat

sig i mig.

Donna Cab. En simpel lojtnant vagar

foralska sig uti bertiginnan af Ascoli, den

forsta hofdamen hos var allernadigasle. re-

gerandc drottning! Och en sadan ofiir-

skamdhet kan du tillala?

Herlig. Jag mSsle, ty sanrierligen jag

vet huru jag skulle kunna hindra det.

Donna Cab. I dill stiille lal jag kaslaf

den djerfve i fSngelse.

Herlig. Jag (ror att det gifves elt biitt-

re medcl alt kunna omvanda syudaren.

Donna Cab. Och det skulle vara?

Hertig. Likgillighet.

Donna Cab. Ah ja! Del ar inte sa ilia

att begynoa med ; men langre ffam fordras
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mer, isynnerhfl di man har att gor ind
ett s.idant hrushufvud.

Hertig. Var obekymrad, min gada tanl!

Ni m.'isie al inse, att da jag, f5r all und-

g& v'Sra unga och cleganla hofmans tragna

anbud, beslot mig till att efter tva ars

enkestand; taga till ';ikt;i en man af mogen
alder, Grefven af Santa Cruz, Gcneralissi-

mus och vflr unge konungs hofmastare, bor

jag val ej gifva cfter for en lojtnanl, livil-

kens natnn jag knappt kanner.

Donna Cab. Del gifve Gutl! Hvd som

isynncrhel lugnar mig, ar alt Grefven af

Santa Cruz vantas hem i dag . . . Nagonting
faller mig in! Den der unga menniskan up-

pc pa muren, eller djefvuleii som skramde

mig, del var kanske herr Idjtnanten!

Herlig. Del ar mojligt.

Donna Cab. Gud bcvarc oss vSl ! Jag
vill slraxt lata gcnomsoka hamnen oeh hela

slottet; jag skall lata draga upp vindbryg-

gan och gifva hefallning om an man sailer

vakt for alia dorrar. Jag blir ej lugn forr-

3n jag ar saker pS alt dcnna drisliga lojt-

nanl hvarkcn kan ni'inna sig mig eller

dig. (lion g5r fort ut gcnom bakgruii-

deu).

Kjerde Scenen.

Herliginnan ensam.

Berlig. Slackars, goda tanl! lloa skullc

vela att ban 5r dcrinne! . . . Aba, min bcrr

lojtnant! I trots af mitt kraftiga salt att

ga till vaga, i -trots af min afresa ifran Ma-

drid, fort far ni anda alt fdrfolja mig. Alt

. jag bcstandigt boll mig pi ell vissl afsland,

ty edra ouppborliga' forfSljelser och smSg-
lancle ogonkasl bade visal mig Edra tankar

del var ickc nog for cr. Jag maste

formligt laga till Hygten, men nu forslar

ej heller del. Ni smygcr er in. pS ett

illistigt salt, i min cnsliga tillflyklsort, och

tror, att blott ni kan erbtilla ell samtal

med mig, skall jag besegras af eder valla--

ligbet och spclel vore vunnct. Valan, det

samlal Ni aslundar skall ni fa
1

,
och det p5

ogoriblicket.
-- Det Sr det klokastc jag

kan t^ora, del ar ocksa del riillasle. Jag
biir ickc lala den unge mannen ofvetlcmna

sig at eit sjeirbedriigeri, som kanske kunde

gora honom olycklig. Ulan ivifvel :ir bans

bufvud uti ett bellinkligare lillstand 5n bans

hjeita. Jag skall forsoka bota bonom; det

ar sakrare 3n alia de foi>kansningnr, som
min tant lager sin

lillflykt till. Intel upp-

,
inlet bailer vill jag .gflra, men gif-

va bonom ell klart och tydligt afsked i all-

deles olveiydiga uttrjck. (Hon oppnar ddr-

ren till sidorummet och talar i/iai). Vill ni

ma sa god och komma ut?

Pemte Scenen.

Herlig. Ruy Gomez.

Gomez. Vagar jag val tro min lycka.
Sennora! Ni vissle alt jag var bar, och i

sliillet for all jaga bort mig, kallar ni mig
till Eder?

Hertig. Ja, och jag vill till och med
bedja eder taga plats. (Hon sailer sig).

Gomez (i det ban lager en stol och sat-

ler sig) Det ar vida mera Sn jag hade

vantat!

Herlig. Till.1t mig, all for det fdrsU

fr3ga, hum ni heler, min berre?

Gomez. Iluy Gomez, Ers boghet! Jag
ar lojtnaiit . . .

Herlig. Vid regemenlet Castilien; jag
vet det.

Gomez. Ni vet dell

Hertig. Valan da, Don Ruy Gomez! jag
har llinge doskat alt fa tala med eder.

Gomez. Oh, hvilken lycka for mig!

Herlig. Men denna lycka skall vara af

koft vjraklighet.

Gomez. Skullc den blott racka en mi-

nut, En sadan minut vore mera vard

an clt belt langt ar.

Herlig. Till saken. Ni filskar mig,
icke Nannt?

Gomez. Obeskriftigt!

Herlig. Jag vill icke bestrida det, ty

ni sjelf bor vela den saken bast. Hvad

som fon-kommcr mig vida mer iorvanande,

ar eder sfikra ofverlygel.se om, att viana

min genkarlek.

Gomes. Sennoral

Hcrig. Del ar eder tanke, edra egna
ord. Ni scr alt jag a"r val underrattad.

Gomez. NA val, jag behofver ej heller

forneka del, ty hvem har val nagonsin al-

skat. ulan alt boppas?

Herlig. (afsides) Han forlorar icke sio

fattning.

Gomez. Nadigasle berliginna! Nar jag

tager i belraktande. alt ni for elt halft ar

sedan icke vissle att i Madrid, i naiheten

af edert palats, bodde en ung man, hvars

enda lanke, enda Snskan, enda mal i den-

na verlden var alt bora sig lilltalas ;'f cilcr

?l?.mma, varc siij med likgilUche*; ell, r mod
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yrede; nar jag erinrar mig, alt jag da

tankte att miinga, manga Ar skulle forga
1

,

innan jag kunde hoppas alt uppnS dcnna

lyckaj nar jag nu betanker, alt jag i

delta ogonblick siller bredvicl er och hor

er lala lill mig och saga till mig all ni

tanner milt namn och alll hvad jag gjorl
for att narma mig eder, med ett ord : att

ni vet att jag alskar er; Sag da om
jag gor oriitt i alt satta tro till min kar-

Ick, nu da redan halflen af min drom gStt
i fullbordan.

Herlig. Del later hora sig; men jag
bor gora edcr uppmarksam pS all i vissa

saker ar den forra halften liillare an sed-

nare. Si ar forhallandet hiir. tyi har va-

ril er egen radgifvare vid den terra men
om den sednare skall lyckas masle jag

komma er lill hjelp. Jag har redan sagl
alt jag onskade tala med er. Del var

hlolt for alt fa saga er alt jag aldrig

amnar g3 er till motes uli ederl forehaf-

vande, sa att del klokaste ni kan gora,
ar all stanna pa halfva v'agen och sedan

vanda beskedligt om igen. (Hon reser

upp sig).

Gomez (reser sig ocks5.) Del kan jag ej.

Herlig. Ni blifver dock tvungen deriill,

ty del ar i dag forsta och sisla gSngen

jag talar med er.

Gomez. Hvad sager ni?

Herlig. Jag har lagil mina forsiglig-

helsmalt och gifvit bestiimda befallningar at

milt folk. Hadanefter skall del blifva eder

omojligl all kunna inlranga lill mig.

Gomez. Hvad hor jag! Del ar da sa-

lunda ni amnar forsvara eder? Genom for-

sigtighetsmall, genom befallningar till edert

folk? 0, jag tackar er lusende ganger; sa

mycket hade jag icke vantat af eder godhet.

Berlig. I sanning, del fordras litet nog
for lillfredsslalla er.

Gomez. Delia ar ickc lilet, del 3r myc-
kel och isynnerhet niera an jag hade hop-

pats.

Ueriig. Jag forstar er icke.

Gomez. Belank, alt orn ni hade en on-

skan, som stode i min makl alt upjifylla,

sa behofde ni Moll saga elt ord lill m:g.
ocb jag skulle gora del omojliga. Ni Le-

der mig icke aflagsna mig, ni sager lcreniot

att ni skall tvinga mig liei'till. Na val, dct

3r just en utmaning lill m::isatscn <'Cli jag

pr d^n moil lac!-> nn'ic'l. Ni i i
;

'

tar mig, som en fiende, hvars forvagenhet
ni vill salla pa prof; del skall ske och jag
forsakrar er p5 forhand alt jag skall blifva

den segrande.
Forts.

Anekdoter.

En liten lojtnant exercerade en of-

ver 6 fot hog Irlandare. Lojtnanten
skrek: nHall upp hufvudet och se rakt

framfor dig!" Rekryten fragade med
en Irlandares enfald: Herr lojtnant, ma-

,ste jag alltid fb'rblifva i denna stall-

ning?n Ja, bestandigt sa, svarade

officeren. Da god natt, herr lojt-

nant, vi se hvaiandra aldrig ater.

Hvad ar ett Amphibium? fragade en

la'rare sin forhoppningsfulle larjuuge.
"Ett djum. blef svaret, nsom uppehal-
ler sig dels pa landet, dels . . . dels . ..

Na! dels?" Dels i staden.

Prisnppgifter.

Charad N:o 41.

Mitt forsta aldrig sags om nagot som g^r med,

Det i en loggbok ej behofver lange sokas.

Det ar for vart begrepp ett ondt, en sky, som
vfed

Oss hotar med sin blixt, just da bekymmer okas.

Mitt andra ar ett ord, som 6'kadt med ett /,

Man jemnt och standigt hor fran hnndratusen
BiQTinar.

Mitt tredje ar ett ord, som gor en yngling sail,

Da for sitt hjertas dam sin karlek ban forkun-

nar.

Om qviniian for en man mitt hela hyser, di

Hon ej
- - for Himlens skull mitt tredje

c'aga ma !

il&t-A N:r 41.

Om dig mitt fOrsta poar, nar dn mitt andra 3.r,

Du af mitt fiirsta sakprt mitt andra blifva lar.

Och som du mitt hela mitt forsta slut ej tar

Tills du utaf mitt forsta mitt andra blifxit har.

Pris :

Eu vacker gravyr,

Losningar emtttages till d. 15 Jannari 1861.

Prislottningen eger rum d. 25 Januari 1861.

sri) KIK'LM TKYl-KT HOS J. & '. Xll*, 1800.
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Utkornmer minst 4 panger i manailon. Prenumeraijionapris fOr hela argangen 3 R:dr R:mt
cller '2!> Ore i mauaden.

ni er kunna bruka list for att
ofverrumpla

mig, sa skall jag veta forhindra del. Vi

f^ v-il se huru snarl ni trotlnar.

Gomez. Troltna? Af hvad? Af att iilska

^r. af atl anviinda alia de medel som min
karlek upplinner? Nej aldrig ! Mycket star

visserligen i er magi, men lillinletgora min
kiirlck. del formar ni ioke. Vore ni iin Spa-
niens drotlning skulle er makt cj racka s.\

langt. Nu ar (let min tur att siiga er nagra
ord: icke en dag skall forga ntaii att jag
pa, etl eller annat salt skall pamirina er om
mig. Oupphorligt sk;.Il jag forska cfler lill-

fallen all fa se eder; jag skall vSnta hela
limmar for att finria elt sadant. och i( ke

forspilla en minul for att begagna mig der-
af. Kommer del icke af sig sjelf skall jag
veta alt forskaffa mig etl och antingen jag
ar nara eller fjerriin, i denna verldsdel
eller i en annan, skola mina ord, mina blic-

kar eller mina bref siiga er .att jag evigt
fortfar att alska er.

Hertig. Min herre, jag bar ingenting
att svara Er.- (Won ringer pa en klocka.)
Lat mig, i afvaktan pa de pSminnelser hvar-
om ni talar, forst forvissa mig om er bort-

Man Kan hvad man viil

Lustspel i tva akter.

af

Scribe och J. L. Heiberg.

Forts, fr. foreg. uummer.

Herlig. Hum !

Gomez. Dot laller naturliglvis af sig sjelf

all del blir segrami, som kommer alt ba-

ra den ofvervunnes bojor.

Herlig. Ni missforstAr mig alldeles.

Jag vill alldeles icke siHla er pa nngot prof,

men dercmot gilva eder ett rad. som jag
her er komma (hog. De bel'allningar, hvar^

ora jag lalar, aro licit enkla forsigtighel.s-

matt for att spara- eder lid och min

ocksa. Jag ar dessulorn ofvertygad oni alt

ederl egel fdrnuft skall gora deni ofverflo-

diga. Som jag iekc haft nagon annan af-

sigl med delta samlal, Jin atl saga er delta,

boppas jag att ni ej tycker ilia vara om
jag ... (niger som for alt gS).

Gomez. Blott ett o'gonblick, med er til-

Kitelse! I ganska fji ord liar ni forstfltt atl

sammanfatta de mest kriinkande och foro-

lampande ni kunnnt upptinna. Ni tror nu

all jag bor vara forkrossad, (illintPtgjord.

Sennora, ni kanner ieke Ruy Gomez! 1)5

ni sade alia dcssa grymma ord, lyssnade

jag blolt till klavigen i eder stiimma. som

fylldc mitt gladjedruckna 6ra. Jaj sag blott

eder blick, som trangde djupt in i min

sjrd. Del ar allt hvad jag sett, allt som

jag bori och i trots af eder afsigt gar jag
harifran med del saligaste hopp i mitt

hjerta.

Herlig. (afsides) Det ar ej latt att beta-

ga honom model, (hogt). Na viil, dn sa-

ken forblir sig lik, sS liit mig atminstone

saga er alt jag finner er val mycket envis

for att icke saga djerf i edra fordrin^ar.
Men '-ng ar lika envis som ni; jag sailer

upp mitt egensinne emot ederl och Ivor

Sjette Scenen.

Oe forra. En tjchare.

Hcrtig. (till tjenaren). Folj ut dcnne
herre genom slotlsporten (hviskar n5gon-
ling 51 honom) bar du forslatl?

Tj'enar. Ja, ers hogbet.

Herlig. (lager en nyckeJ och lemnar at

Ijenaren) Se der. ga hii! (Niger for Ruy
Gomez) Farviil Sennor!

Gomes. Farval Sennora! Inom tvfmne

timmar alerser ni mig. (GSr ut med tje-

naren genom en sidodorr.

Sjunde Scenen.

Hertig. (ensam)

ttertig. Inom Ivanne timmar! flan sS-

ger del med en sakerhel, som arforfurau-
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de. LyckliStvis kan jag forltta mig pa min
tants forsigtighelsmait. Del ar val alt lion

ar h&r, ty ensam skulle jag vara radd.

Hvem bar va'l nftgonsin sett maken till en

sadan fantast ?om denna lojlnant? Jag mS-
ste dock tillsta alt saken bar sin allvar-

sarama sida. Sa mycket ar sakert alt for den

man visat sig ininst coquette ... 0! jag
ret flera darner vid hofvet, som icke skulle

hafva nSgonting emot en s eldig alskare.

Han bar en siikerhet, en djerfhet, en tillit

till sig sjelf, som kan forma honora att

gora det otroligaste. Den som ger efter

for bonom, kan atminstone trosta sig med
att saga: "del var ej mitt fel.

Attonde Scenen.

Hertig. Donna Cabrera.

Donna Cab. Gud ske lof! Jag mcdfor

en god underrallelse. Grefvens af Santa

Cruz vagn kor i delta ogonblick in pa

garden.

Hertig. Redan? Men ar det verkligen
ban?

Donna Cab, Han sjelf i egen person.

Jag hor redan bans steg.

Hertig. (afsides) Det var verkligen pre-

cist for att gifva herr lojtnanten respass.

Niomle Scenen.

De forra. Grefven af Santa Cruz.

Grefven (i
del ban ilar lill hertig. och

kysser hennes hand.) Alskade Mathilda!

Andtligen far jag' da
1

aterse er! For nagra
timmar sedan trodde jag det icke.

Herlig. Huru? Har nagot ondt hiindt

er? bar ni rakat i n3gon fara?

Gref. Ja, i den storsta af alia: faran

att icke fa se eder.

Herlig. Hvem bindrade er derifran?

Gref. Kan ni forestalla er att nagra
mil harifran blef min vagn anhallen af sex

maskerade personer, som med spanda pi-

sloler tvingade mig alt stanna.

Donna Cab. Du forbarmande Gud!

Hertig. Ar det mojligl?

Gref. Att salla sig lill molsland var

bar icke tankbart. Da emedlerlid mina

anonyma berrar angripare icke fordrade

nagonting annal af mig, an all jag skulle

vanda om och k5ra .lillbaka, sa slot jag

deraf att de ej voro rofvare, utan att de-

ras afsigt var all forbindra min ankomst

hit till slotlet.

Hertig. (afsides) Det ar sakerligen Ruy
Gomez som drifvit silt spel.

Grefven. Jag eflerkom deras begaran,
men dS jag lyckliglvis kiinner trakten batt-

re an de, som anhSllit mig, sa begagnade
jag mig af nSgra bivagar och kom saledes

anda till mill mal.

Hertig. Hvad i all verlden kunde hafva

formatt dessa menniskor till ell sadanl vaid?

Grefven. En mycket enkel orsak. Ja-
lousie hos n3gon medlaflare.

Hertig. Det Mr icke tankbart.

Grefven. Ar det icke? Kasla blolt en

blick i spegeln.

Donna Cab. Nej hor blott, bur arlig!

Min kiira grefve, jag mSsle saga all om ni

uppfoslrar den unge konungen efter er sjelf,

sa s'kall sakerligen aldrig nagon arligare

monark buril Spaniens krona.

Grefven. Tala icke med mig om min

kungliga elev; jag ber er, tala icke om
honom. Aldrig bar nagon fursle gjort sin

hofmastare sa slora bekymmer som han!

Del ar nu tva dagar sedan jag lemnade

honom; jag var nodsakad att besoka mitt

slott, Almeida, innan jag for hit: jag maste

ju gora tillredelser for all kunua emoliaga
min brud pa ell vardigt salt. Jag ar i den

slorsta oro ofver hvad som kunnal handa

under tiden; ty jag ar den enda," som bar

nagot inflytande ofver den unga konungen
och del skulle ej forundra mig om han i

min Mnvaro began hundrade darskaper.

Donna Cab. En konungs darskaper aro

alltid betankliga.

Gref. Anna 'ar ban ju blolt ell barn,

men det besynnerligaste barn man kan t'an-

ka sig. Ibland annal inbillar han sig ocksa

all en konung bor kanna det land och det

folk, han regerar ofver; derfor drommer

han ej om nagot annat an om all genom-
slrofva Spanien lill fols ocb alt tala med
hvar och en som han mSter pS vagen.

Donna Cab. Han maste verkligen gifva

sin minister tillrackligt all skSla.

Greft Det ar barnsligheler, som gar of-

ver med aren. Nar han blir slor, kommer

han nog alt lanka och handla, som alia

andra.

Donna Cab. Den tanken delar jag full-

komligt. Men vi stS bar ocb uppebaila er

med prat da ni sakerligen langtar lill hvila.

Gref. Jag ar i sanning mycket trott af

resan.

Herlig. Sa lat oss fora er till edra rum.
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Gref. Jag liter mig foras af er hvart-

h5n ni vill.

Herlig. Till en lugn badd, hvarest ni

kan hvila er. /

Donna Cab. Man ser straxt alt resan

medlagit edra krafler.

Herlig. Gtefven ar annu icke van vid

bivagar. (De gS ut genom en sidodorr).

Tionde Scenen.

(Inigo intrader iftin bakgrunden och gor

miner, sorn om ban skulle tala med de

personer, som ban ser gS ut genom sido-

dorren.)

Inigo, Med eder tillatelse! Eltord! De

aro redan borta. Hiir i buset far man dS

hvarken se till tjenare eller herrskap. Alia

aro som fortrollade. Del ar ett lustigt

stalle vi kommit till.

Elfte Scenen.

Inigo. Konungen intrader frSn bak-

grunden.

Konungen. Hurra I Nu ar jag bar. Del

vill jag kalla ett lif att draga omkring, som
en vandrande riddare och besoka folk sav'al

i hydda som pa slott. Del ar nagonling
annul an att silta som en fringe i Madrids

palats och icke se nagra andra an hoffol-

ket, den ena varre an (den andra. FrihetenI

Del ar den enda sanna klenod, som finnes.

Hvad del ar behagligt alt ga
1

flera mil, att

fS kasta sig i graset, alt blifva troll, bung-

rig ocb lorstig ulan alt behofva bafva en

trfikig hofmaslare vid sidan, som oupphor-

ligen sager: ntag er i akt, ni kan lalt ska-

da er med det eller det.n NS Inigo,

bar du kommit s5 15ngl att du vet bos

hvem vi aro?

Inigo, Ack nej Sire ! Annu icke.

Konungen. Vill du vara tyst med ditt

nSire." Skulle man fS vela hvem jag ar

s skulle man snarl fora mig tillbaka till

Madrid.

Inigo. Vi horde aldrig hafva lemnat det.

Konung. Blott litet tid. Vi komma
nog tillbaka dit.

Inigo. Det rattaste vore att vi straxt

begSfve oss pa v3gen.

Konung. Hvilket infall ! Vi hafva ju an-
nu icke upplefval nagonting. Vi hafva

knappt blifvit v3ta af regn; ej en enda
rofvare bar ofverfallit oss, vi hafva ej en

gng svindlat vid en afgrund. Nej, jag
vill sannerligen icke stanna pa \\\-.\". -a va-

gen. Alia upprepa for mig alt Spanien
lillhor mig, det ar d ej mer an rait och

billigt att jag lar kiinna min egendom.

Inigo. Men ni behofde ju blotl yttra
ett ord om att det vore er onskan.

Konung. SaSl Du Iror det. Alia kalla

mig sin beherrskare, och dock ar det jag,
som niciste ralla mig efler deras vilja. Hade

jag yltrat min onskan, hade den endera
blifvit afslagen, eller ocksS hade man gjort

mig sallskap pa resan, och att vara allena

ar vida behagligare. Det var slunipen, som

gjorde att du kom med; jag molte dig just
i det ogonblick dS jag tog till flykten.

Inigo. Mig forblef blott all valja emel-
-lau alt angifva eller aMfolja Er; emellan

att bedrofvad qvarstanna eller all uppoffra

mig for Ederl infall for att dtminstone ktinna

vaka ofver Er; och jag Ivekade ej all valja

del sednare.

Konung. Ja, du ar en bra pojke! Men
du bar ocks& dina nycker. Hvad skulle

det tjena lill att jag icke fick bedja fort

paktaren om natlharberge,jiitan nodvandig-
skulle in i delta slolt.

Inigo. Ar dS icke ett slott vardigarc
att emottaga er an en forpaktaregSrd.

Konung. (leende.) Du kan likvissl sjelf

se huru vi blifva emollagna bar. Den ena

hiilflen af tjenslefolket ar druckeu. Den
andra ar i full sysselsattning med en vagn,
som kom for ett ogoublick sedan; man
svarar icke p v3ra fragor: annu hafva vi

ej fall veta hvem som ar egare lill delta

slott. I sjelfva verket ar det ganska ro-

ligl, det ar s& afvenlyrligl. Jag, S min
sida hoppas att egare ej heller skall fa veta

hvem jag 3r. Det ar rigligt behagligt alt

ingen tager nolis om mig, icke mer an
om jag vore en af mina egna pager I^vad

pagerna Snda aro lyckliga.

Inigo. Det vill saga, nar de ej fS fore-

brSelser.

Konung. G, Inigo, och se efter om det

ej finnes nSgot kok i delta bus. Jag be-

gynner alt blifva allvarsamt bungrig.

Inigo. Jag skall straxt anstalla under-

sokningar. (G5r ut genom bakgrunden).

Tolfle Scenen.

Konungen ensam,

Konungen (kaslar sig i en landslol). Det
ar foljden af alt vara hela dagen i fria

luften. I Madrid var jag aldrig hungrig;
bar deremot bar jag en sSdan appetit att

jag skulle kunna ata hvad som heist.
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Det ar bra roligt! Men det a"r sannt, jog
skull val icke resa som ett dumhufvud utan

att hafva nytta af min resa. (Tager upp
en bok ur tickan och skrifver i

den.) F6r-

sla anniarkningen: resor gifva god, utniarkt

god Yippelit" . . . Ja, hvad var det egent-

ligen?... Ah, nu bar jag det! Andra an-

markningen: (skrifver) att gifva en konung
en hofmlistare, strider emot sunda fornuf-

tet, ty en konung ar jusl den som aldrig
1

later miistra sig.

Trettondc Scenen.

Konungen. Hertiginnan.

Herlig. (utan att se konungen). Nu ar

da Hndtligen grefven, min kiira brudgum,
bosatt hiir pa sloltet, sa att herr lojtnan-

len kommer for sent for att hindra mitt

giftcrmal.

Konung. (afsides) Elt frunlimmer! For-

modligen slollets herrskarinna?

Herlig. (afsides). En ung man? For-

modligen en af grefvens pager?

Konung. (narmande sig hertig.) Min na-

diga Sennora!

Herlig. Hvad scr jag! Konungen!

Konung. Hertiginnan af Ascoli! (afsi-

des) Det ar min hofmftslares brud. Jag
onskar alt den onde toge Inigo, som fort

inig hit.

Hertig, Hvilken ara for mig. Sire, och

bvilken gliiilje for ecler hofmastare!

Konung. Min hofmastare? Ar ban d5

bar?

Herlig. Han kom just nyss.

Konung, (afsides) Det var scrdeles oliig-

ligt.

Hertig. Jag vill slraxt lata honom

vela . . .

Konung. Ack ncj ! Lat honom ingenling

vela. Jag siitter mycket viirde p3 att vara

hiir incognito; jag" ville ofverraska honom
vid bans trolofning.

Hcrliy. Saa.

Konung. Yppa derfore icke. min hem-

lighet.

Herlig. Det iir vii] 6fverfl(")digt att fra-

ga orn bennes ma.jesf.at, enkedrollningen,
tillatit . . .

Konung. Ja, det ar ofverflodigt. Det

faller af sig sjelf all min moder . . . Men
del blir for vidlyfligt att forklara. (a(sidps)

Jag maste nodviindigt blifva af mod henne.

(liogi) Skulle n i vilja gora mig eh sann

tjenst, s1 ar nu riilta slunden dertill?

Herlig. Sire, Ni behofver blolt befalla.

Konung. Skaffa mig nagot alt ata.

Herlig. Pa ogonblick^t; jag skall sjelf

draga forsorg derom, (afsides i det hon

gar) och med detsatnma gifva grefven en

vink, ty bans majestals nurvaro syries mig
nagol misstankt. (gar in i sidorummet.)

Konung. (allena) Sa der ja ! Nu masle

man lagga benen p5 ryggen.

Fjortonde Scenen.

Konungen. Inigo.

Inigo. Ack, Sire! Hvad bar jag gjort !

Vet ni val hvarlhan jag fort ~er?

Konung. Jag vet del: och da du varit

so oskicklig alt fora mig in i hvalfiskens

buk, sa bar dig nu sa skickligl at att du

kan fora mig dcrifran.

Inigo. Hvad skall jag gora?

Konung. Fort ned i stallet och lat i all

hast sadla ett par b'astar. Vi maste bort

ofver stockar och stenar, for att finna ett

nattqvarler, hvarest det icke regnar hof-

mastare ifran bimmelen.

Inigo. Ja, del iir visserligen bra, men. . .

Konung. Men for fan, sS skynda dig

da! (sloter honom i ryggen).

Inigo. Jag gar, jag gfir. (afsides) Var

lierre forbarme sig ofver oss ! (gar ut ige-

nom bakgrunden).

Femtonde Scenen.

Kouungen ensam.

Konung. Om hertiginnan icke tror mig,

om hon bcraltar for min hofmastare att

jag ar bar? Det skulle just vara en treflig

bisloria!... Jag ar bra dum, somslfirhar

och vantar pa Jnigo. Det ;ir vida biillre

a'.t jag skyndar mig ned i stallet for alt

bjelpa honom all sndla bastarnc. (Han sprin-

-ger till do'rren i bakgrunden och oppnar
den. En skyltvakt star utanfor och strin-

ger vagen)
Vakfcn (utanfor) Har slipper ingen ul !

Konung. (afsi.les)
Tiinkte jng dot' icke?

Hon bar forradt mig: jag ar langen i delta

rum. (till vakten) Hor pa, min goda viin; .. .

Vaktcn. Hiir slipper ingen ul.

Konung. For fan, det bar jag borl :

men lal mig bara saga er . . .

Vaklen. Har slipper ingen ut. (stanger

dorren)

Konung. Den ulvagen maste jag 6'fver-

gifva. Min hofmiistarc bar icke lali t narra

sisr, '!^n samlc riifven! .fag tror all jag
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gerna skulle gifva hiilften af mitt rike at

den som hjelple mig \>orl harifran! . . . Hu-

ru skall jag bara mig at ? (gar till sidodor-

rarnc) Dcssa dorrar leda utan tvifvcl till de

inre rummon. Der skulle jag blifva upp-
tiickt. Ah! der Sr ctt lonster. Lat sc

(llan .gar till fonstret, som ar sliingdt; i

delsamma syncs Buy Gomez ulanl'or pa al-

tanen.) Hvem ar der? En man, hvad

vill lian?

Sextonde Scenen.

Konungen. Ruy Gomez.

Gomes (pa altancn, klappar sakla pa fdn-

sterrutan) Oppna, oppna! Men for all del

lysl, sa tyst som mojligt !

Konung. Han ber mig oppna ocli del

sa tyst som mojligl. Ka ja, dermed bor

jag viil kunna tjena honom. (oppnar fonstret.

Gomez hoppar in).

Gomez. Tack, min van, tack! Du bar

besparat mig bosviiret all sIS in en rula;

del kiinde bafva gjort buller och salt hu-

sets folk i rorclse. Jag bar kanske dig alt

tacka for all den lycka och saligbct, som

jag vantar i denna verlden.

Konung. Da bar jag ska (Tat dig den for

godt piisv

Gomez (afsides.) Han siiger: Du.

Konung (af-ides) Har ban kunnat gS
den viigiMi, ,sci bor jag ocksa kunna dot.

Gomez (afsides) Jag skall lialla milt ord!

Hon skall se alt jag for hennes skull ar i

stand I'll allt.

Konung. (sliir honom pfi axeln) Kamrat,
ett ord!

Gomez (afsides, i del ban drager sig

tillbaka) linn ar n'igot nSrgangen, den der

unga herrn.

Konung. Tjenst fordrar atertjenst. Jag
har hjelpl dig in: lijelp du nu mig ut.

Gomez. Del skall ej blifva svfir!. Der

3r dorrcn.

Kotiung. Noj, jag tycker into om all ga
ut igenom dorrar, da del fumes andra vagar.

Gomez. Hvarfor icke?

Konung. Jag bar mina sk.ll, goda och

giltiga skill. Jag vill ga samma vSg, 'som

du kom. Visa mig den, men slnxt!

Gomez. Hjertans gerna ! Det nr icke

mer an bijligt. Se bit! (forcr honom till

fonslret) Del ar flera rcmnor i ilitiren; d5

man snller fotterna i dem sa iir del en latt

sak att komma ned.

g- (ser ut genom fonslret.) Ar
del en litlt sak?

Gomez. Ja, nar man tillika passar p5
att siitta hiinderna i andra remnor, for att

lialla sig fast. Del iir ungefar, som om
man gick ned pS en stege ;

del ar ganska

beqvh'mt.
'

Konung. Ah, ja ! rad beqvamt. (afsi-

des) Isynnerbet for den, som bar lust alt

bryta balsen af sig.

Gomes. Sedan skall man ofver den lifla

muren, som ni ser der nere; den ar icke

mer an sjulton fot hog. Der bar man sig
at p3 samma satt.

s

Konung. Of.h del ar lika beqvamt?
Gomez. I alia aiseenden. Nar del ar

gjort bebofver man blott passera slottsgtif-

ven. Jag har redan kastat en lang slang
i den; den Jigger annu och flyler pa valt-

ne?. Man bebofver blolt lagga sig rak lang

pa den och sakta skjufa fram sig med biin-

derna, sS kommer man snarl ofver, och

sfi ar man pa fast mark.

Konung. Ja, del ar visserligen bra,

men jag kan inle simma.

Gomez, Simma? Del behofves ju icke,

da man skjuter fram sig med handerna.

Konung. Men om jag faller i vattnet.

Gomez. Alan faller icke i vattnet, d5

man maste till .stranden.

Konung. Tusen tack for den trosten!

Gomez. Sa nng, ocb redan ffirdig att

forlora model! For fan! Var modig. Sitter

ej hjertat pS rait stiille. s5 blir du aldrig
en man.

Kd^ung. Mycken tack. Hvar och en

har sin r.atUr. Jag bar inte liirt all gS pa

vjiggen. som en (luga. eller alt krypa 5f-

ver vattnet pA alia fyra. Finnes del ingen
annan \Tig?

Gomez (pekande pa b;ikgrunden.) Jb, der

3r slora slottslrappan.

Konungcn (slampar med foten) Jag har

ju sag!., ntt jag icke vill gA den v.lgen.

Jag har skal, vigiiga skal.

Gomez. Stanna da der du ar.

KonMg. Stanna bar! I fanenskap!
Gomez. Hvad? Del galler din friliet o'cb

du b'rtiinker dig?

Konitng. (afsides) Met ar sanrit! Allt Sr

baltre fin ait pa nytt falla i min hofmasta-

res liiindc'r. (host) Farvrd! (gAr till fonstrel.)

Gomes (nfsidos) Stackars unge gosse! Hah
Sr icke mycket bojd att g den vagen.
Kanske ban ktrnde skbfla sig? (gar
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till konuugen) Jag vill dock icke vara or-

sak till . . .

Konung. (sora emedlertid g5tt ut pa al-

tanen. vjinder om och gar Gomez till mo-

tes.) Blott annu elt ord!

Gomes. Har ni glomt nSgot.

Kounng. Ah nej! Men man maste clock

kanna sina viUiner. Hvad heler du?
Gomez. Ruy Gomez.

Konung. Hvad iir du?

Gomez. Lojtnant i regemehtel Castilieri.

Konung. (trycker bans hand) Jag skall

komma ihag del, Faisal!

Gomez (haller honom tillbaka) Jag vill

ocksa hafva litel retla pa dig. Hvad he-

ter du?

Konung. Man kallar mig Carl.

Gomez. Hvad ar du da?

Konung. Konung af Spanien och Indien.

Gomez (kn3bdjan.de) Sire!

Konung. Lemna del der till en annan

gang. Jag bar inte tid nu alt emottaga
din hyllning. Farval ! (gar till fonstret).

Gomez. Nej, jag kan icke tillata att

eders majestat uts'atter sig for en sadan fara.

Konung. Du sade ju nyss, att vagen
var sa beqvani.

Gomez. DS visste jag icke . . .

Konung. Der liafva vi detf Du sade ju
alt om jag ej vore modig, s& skulle jag
aid rig blifva en man; nu, da du hor, att

jag ar din konung, sd vill du ej att jag
skall blifva det.

Gomez. Nej, sag icke sa.

Konung' Vagen kan val ej hafva blif-

vit svarare 5n den var for ett ogonblick
sedan. Och dessutom, min frihet, som du

sjelf erinrade mig om.

Gomes. Ni har ratt, Sire. LSI ossgSl
Konung. '.Hum? Vill da gS ined?

Gomez. Ja, Sire! Lat en Lojtnant vara

edert sauvegarde!'

Konung. Du talade om lycka och sa-

lighet som viintade dig har?

Gomez. Forsl vill jag vara 6'fverlygad
om att eders majestat ar i sakerhet^ sedan

skall jag vanda ora samma vag.

Konung. Du maste hafva forkarlek for

den vagen. S3 kom clS och visa mig den.

(De ga ut p5 altanen)

Gomez. Lat mig g5 forst. (stiger ut)

Kom nu, Sire! (konungen stiger ut) Hall

er nu val fast ined handerna. Har ar den

fb'rsta remnan. Gif mig er fot ! . . . Sa der

ja! Nu skola vi skynda oss! (De forsvinna

smaningom.)

Sjuttonde Scenen.

Grefven kommer frn sidorummet.

Hertiginnan kommer efter honom.

Grefven (bugar sig djupt i dorren) Sire-

Kan eders majestat forlata att jag tagit mig
friheten, att . . . Na? Hvar ar han da?

Hertig. (som foljer efter grefven) Ar
han icke harinne?

Grcf. Se sjelf.

Hcrlig. (oppnar dorren p5 motsaltsida)
Kanske ar han har... Nej! Hans majestat
har, utan tvifvel, tagit till flykten.

O-ref. (springer omkring at alia sidor)

Tagit till flykten? 1 trots af alia mina for-

sigtighetsmatt?

Hertig. Ni har begagnat allt for Ung
tid till att gifva befallningar; jag sade er

det pa forhand.

Grcf. Hvad jag ar orolig! (oppnar dor-

ren i bakgrunden) Skyltvakl! Har ni pas-
sat pa?

laklen. Ja, sli noga som mojligt.

Grref. Har ingen oppnat derma dorr?

Vaklen. Jo, en ung man, omkring fern-

ton a sexton ar.

Grcf. Hvad sade ni till honom?
Vaklen. Jag sade blott: har slipper in-

gen ut. Jag upprepade det trenne ganger.

Gref. Hvad gjorde den unge mannen
sedan?

Vakt. Det vet jag icke. Jag stangde
dorren och sa hvarken sag eller horde jag
af honom.

Hertig. (smSler) Det ar ju n'astan ett

underverk.

Gref. (gar till fonstret) Genom fonstret

kan han 'omo'jligt hafva undkommit. F5r-

raderi maste hafva varit med i spelet, men
har ar icke tid att foretaga undersoknin-

gar; jag maste p& ogonblicket skynda mig
bort for att soka fa reda p3 bans maje-
stat. Far jag icke reda p& honom skulle

det kanske kosta mitt hufvud.

Hcrlig. Sa farval, och skynda er! Det
ar ej viirdt att satta hufvudet pS spel.

Gref. Och jag, som kom for att fi nag-
ra dagar frid och ro, och for att fS fira

mitt brollop. Nej, jag kan inte langre ut-

harda! (GSr ut genom fonden.) (Det bor-

jar morkna).

Forts.
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Marggrefvinnan af Baireuth.

Napoleon- hade ar 1808 en samman-
komst med Alexander. Fransjske kej-
saren ville forvissa sig om, att de nor-
diska hofveri icke skulle motverka hans

plan, att satta Joseph pa spanska thro-

nen. Sammankomsten hulls i Erfurt,
der alia Rhenforbundets furstar infunno

sig, mindre for att taga nagon verksam
del i kongressen, an for att, hoja glan-
sen af den fest, Napoleon ville gifva
sin bundsforvandt. Fransyska trupper-
na voro sammandragna i stadens grann-

skap, Vi lago i Franken, i byarne
omkring den lilla vackra staden Bai-

reuth, icke langt ifran den hojd, pa
hvilken man ser marggrefvens gamla
slott. I trots af sitt lika beqvama, som
pittoreska lage, hade derma byggnad
statt ode alltsedan den sista marggref-
vinnan, VVilhelmina af Brandenburg,
der afled; den var till och med ett

foremal for fruktan och forskrackelse
hos alia landets invanare; ty en sagen
gick, att marggrefvinnan visade sig alia

natter, och vandrade omkring derinne,
i langa hvita klader och med facklor
i handen. Tio, tjugo, hundrade per-
soner sade sig hafva sett henne.

Vi hade fatt qvarter hos en ganska
redlig och beskedlig, men vidskeplig
man, och en afton berattade denne,
med sa innerlig ofvertygelse, for oss

nagra anekdoter om marggrefvinnans
nattvandringar, att de tycktes gora det

djupaste intryck pa en af vara kamra-
ter, artilleri-lojtnanten G. Slutligen
sade G. leende:

Herr Wolburg, vill ni i morgon vi-

sa mig vagen till slottet, sa vill jag
blifva der en hel natt, for att ofverty-

ga alia marggrefskapets invanare, att

marggrefvinnan spokar endast i deras

hjernor.

Ack, min gode herr lojtnant! sla

den tanken for Guds skull ur hagen
ni kunde fa angra er. Peter von

Wunside var en modig och tapper
soldat; han ville ocksa se marggrefvin-
nan, och fick se henne; men det ko-
stade honom hans forstand.

nMitt beslut star fast svarade

lojtnanten. I morgon tillbringar jag

natten i slottet, och gor bekantskap
med den store, Fredriks syster."

Dagen derpa vidtog G. alia anstal-

ter, for att verkstalla denna sin fore-

sats; han forsag sig med goda vapen,
en butelj arack m. m. Pa hans bega-
ran ledsagade vi honom a'nda till slotts-

porten, ofver tistel och torne, som
frodade sig pa den foga besokta vagen.
Vid porten slog G. upp eld, upptande
en fackla, och bjod oss god natt; vi

tryckte hans hand, och han gick med
raska steg genom hvalfvet, in pa den
stora garden. Der forlorade vi honom
ur sigte. Det blef natt, och vi skyn-
dade oss tillbaka till vart qvarter, utan
att frukta nagot for var kamrat, hvars
mod langesedan var beprofvadt. Pa
halfva vagen vande vi oss om, och

sago skenet af facklan fran fonsterna
i ofra vaningen pa slottels ostra sida;
snart forsvann likval skenet.

Vid aterkomsten funno vi var vard

obeskrifligt angslig. Han forespadde
var kamrat en saker dod.

~

Afven vi

hade mistat skrattlusten, kunde ej sla

ifran oss en viss oro, och borjade gora
oss forebraelser derofver, att vi lemnat
rar van allena i sitt galna foretag. *

Knappt belystes slottstornen af mor-

gonrodnaden, forra'n vi uppstego for att

ga G. till mote. Vi funno honom redan,
da vi kommit utom husporten. Hans
anlete var lugnt, men dodsblekt, och
hans kladsel i oordning; han syntes
forsankt i djupa tankar.

Straxt ropade vi med en mun: "Na,

marggrefvinnan? Har du sett marggref-
vinnan ? Han svarade icke, utan gick
in i koket, der va'rden var, som vid

hans asyn fallde gladjetarar och om-
famnade honom. Derpa lade var van
ifran sig kappa och vapen, och satte

sig ned i en vra i gastrummet, utan
att sa'ga ett ord.

Sa sag da, har du sett marggref-
vinnan?" fragade honom en afvara
kamrater anyo.

Jag har sett henne, pch talt med
hennen svarade han kallt, och vi ut-

brusto i ett hogljudt skratt, som endast
var vard kuude nedtysta medelst an-

skaffandet af frukost. Vid dess slut

tog lojtnanten, ater bestormad med
fragor, andtligen till ordet och sade:
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I gar var jag klentrogen liksom ni,

och betraklade allt, hvad jag hittills

hort (alas om ofvernaturliga syner, Bom

skrock, som en foljd af bristande bild-

ning, eller som bevis pa en sjuk in-

billuingskraft."
Forts.

Anekdoter.

Waverley. Det ar mark vardigt, men

faktiskt, att denna, den forsta och ostri-

digt den basta af alia Walter Scotts

romaner, i mer an sex ar blef liggan-
de i forfattarens pulpet, emedan ban

ej kunde finna forlaggare. Aldrig ha-

de ban val kunnat dromma om, att

Waverley skulle gora ett sadant upp-
seende i verlden; ty det ar notoriskt,

att da, 1805 om, hosten, flere af bans

vanner besokte honom pa bans landt-

gods. for att anstalla ett jagtparti, ocb

beklagade sig ofver brist pa papper
till foiladduing, han var i begrepp att

for fiadant andamal fjt'na dem med rna-

nuskriptet till sin Waverley.
Den fromme predikanten Newton

sade: Ofver tre ling skola vi forundra

oss, da vi en gang komma i himme-
len: for det forsta derofver, att man-

ga, hvilka vi vantat i himmelen, ieke

traffas der: for det andra, att der fa

se flere, dt m vi aldrig der ta'nkt raka;

men for det tredje oeh framforallt, att

sjelfve befinna oss dersammasfades.

Invdnarne i Connecticut aro bekan-

ta for sin nyfikenhet. Da en framling
besOker dem, fraga de honom vanligen
utan alia nmsvt'p: ^Hvarifran komnu.'r

ni? Hvart arnar ni er? Har ni huslru

oeh barn, o. s. v.? Franklin, som stun-

dom reste fran Filadelfia till Boston,

plagade alHid foreknmma dem; ty dd

han intradde i eft IJTIJ?, yttrade han ge-
nast: "Min vffn, ni vill veta, hvem jug
ar. Jag heter Benjamin Franklin, och

ar posfmastare i Filadt Ifia
;
min hustru

ar dod; jag bar en son och en dotter,

som finnu lef'va, och rcser till Boston,

fiir att bcsi''-ka min gamla mor och min

Blfigt.
Se pa, frnga mig nu icke mera."

Post scriptum. Ett fruntimmer skref

till sin hlskaro ett bref, hvari hon be-

garde penningar. I sift p. s. tillade

hon: Knappt var pigan med brcfvet

atom porten, forran jag riktigt
des ofver hvad jag hade skrifvit, och
skickade flux ett annat bud efter hen-

ne, for att fa igen brefvet; men hon
hade fatt for stort forsprang och var

redan pa posfen."
Ursakt. A. Min ka'ra bror, du skrif-

ver icke ortografiskt. B. Hur fan

kan du begara, att man skall skiifva

ortografiskt med sa usla pennor!

Nyligen arresterades en parisertjuf
i sin egen bostad: vaningen som han

bebodde var ufst^yrd med de dyrbara-
ste lyxartiklar. "Min Gud, hurharNi
kunnat sfjala ea mycket penningar till

att uppkopa allt detta?" fragade den

forvanade poliscommis.sarien, hvarpa

tjufven med a'del stolthet ocb sjelfmed-
vetande svarade: "Min herre, jag koper

aldrig nagot!"
En bonde, som tillfragades. hvarfor

han <illat sina svin dela familjens bo-

stad, svarade belt allvarsamt: Hvartor

icke? Har icke platsen alia de beqvam-
lighpfer som ett svin kan astanda?"

Prisnppafifter.

eharad ?hr 42-

Mitt forsta man fran marken tar

<>ch lafrper pa mitt andra.

Mitt forsta med en farg si klar

Inbjudfr dig att vandra,

tlppa dess ytas blomstergrund.
Mm blifver svart i samma stund

Man dftt fran marken tagpr
Och gor deraf ett lappr.

Mitt andrti ofver allr man ser,

1 stad. liksom i by,
Och om det skulle falla ner,

T)er blAf ett fasligt guy.
Mitt hela ej i Stockholm fln.,

Men fran hvar smastad man det; mins.

fi&la 1K:T 42

Himme.lens Konnng mig aldrig bar sett

Och jordens Konungar sallan.

Men eiMOt menniskor ofta jag left

Men lorkar dem ock titi fallan.

Prit :

J-:n varker gva^yr.

LOsnin^ar emotta?as till d. 15 Jannari 1881.

Prislottningen eger rum d. 2-
r
> Januuri 1861.

STOCKHOLM, TRTCKT HOS J. & A. R1I8, 1860.
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Marggrefvinnan af Bairenth

Forts, fr. foreg. nummer.

"Jag ville tillbringa natten i slottet,

<endast for att kunna tillintetgora de

goda Tyskarnes fordomar och skrock.

I dag masle jag med dem dela tron

pa andar, soni ga igen, och vill upp-
riktigt beratta er allt, hvad jag sett

med mina egna 6gon.
Enhvar holl tillbaka lojet, som svSf-

rade pa lapparne, och G. fortfor:

"Sedan jag gatt igenom det morka

porthvalfvet, kom jag till en fyrkantig,

mycket stor gard, alldeles betackt med
tjockt ogras, som skjuter upp mellan
stenarne. Danet af mina fja't, skenet
af min fackla uppskramdenattfaglarne,
som bebo de hoga rummen, och de
orena djur, som flytt till ograset och
buskarne. Fran alia hall hordes de

sallsammaste, de meat olikartade to-

ner, hvilka Jjodo i mina b'ron som en
rnusik fran afgrunden. Jag sag i mid ten

af byggnadens hogra flygel en port;
vid mitt forsta forsok att oppna den,

gaf den efter, och en lang, enslig gang
upprepade, hundrafallt forsta'rkt, det

dofva ljud, hvarmed porten rorde sig

pa eina hakar. Derefter blef det tyst,
som i en graf. Framfor mig var en

stor, skon trappa: jag gick iipp i for-

sta vaningen genom en lang stracka

af rum, som ej tycktes ha varit opp-
nade pa ett halft sekel. Slutligen kom
jag in i ett stort formak, hyars tape-
ier hangde i trasor; men der var en

spis och dorrarne sloto val till. Detta
ttestamde jag till min kammare ofver
natten. Jag lade ifran mig mina va-

pen och undersokte rummet noga. Tre

gamla stolar och nagra andra murkna
mobler af ek voro der till finnandes.

Derpa drog jag tillhopa tapeter fran

golf och vaggar, och snart hade jag
en brasa i spisen. Med de gamla mob-
lerna forskansude jag dorrarne, men
beholl en stol vid elden, derjaggjor-
de mig min punsch, stoppade pipan
och lugnt afbidade midnatten, sasom
varande den stunden, pa hvilken marg-
grefvinnan skulle visa sig.

"Natten var lugn, och den hemlig-
hetsfulla tystnaden afbrots endast af

ugglornas skrik och dallringen i fon-

sterrutorna, som rordes af en svag ve-

stanvind. Jag hade fortart mycket af

min prakliga punsch, min klocka var

redan nagra minuter ofver tolf, och
redan vilJe jag ofverlemna mig at som-
nen, da jag fornam ett buller, Jiksom
af en gaende. Det blef allt starkare,
och stegen narmade sig till en af dor-

rarne i rnitt rum. Jag sprang upp ef-

ter pistolerna, spa'nde hanen, och i sam-
ma ogonblick instortade dorren och
alia de uppslallda moblerna. Derpa
syntes en stor, hvit skepnad. som kom
emot mig med allvarliga, afma'tta fjat.

Den stadnade nagra steg fram for mig,
och nu hade jag sa pass sansat migr

att jag kunde betrakta den: en lang,
hvit sloja betackte den fran hufvudet
till fotterna; i ena hauden hade den
ett slags fosforiskt ljus, som spridde
ett rodaktigt sken; stundom lade den
handen pa sitt hogra brost. der dess -

kladnad var flackad med blod. Maje-
stat och skonhet rojdes i dess anlete,
sa blekt och fortardt det an rar, smSr-
ta och godhet i dess stora morkbruna

ogon; det hela af dess anletsdrag var

ej olikt de portratter, man har af den
store Fredrik."

"Ni Sr Fransman orh soldat; frukfar

ni en qvinna?" fragade hoa i en,

ton, som ej hade liagot jordialit, ocli.
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f&ste dervid en blick pa mina bada

pistoler, som jag krampaktigt hb'll i

handerna."

"Jag tillstar, att jag, vid det satt,

hvarpa ni intradt, oeh vid er asyn, icke

kunnat qvafva en kansla af rysning och

fb'rskrackelsen, svarade jag, men
lade af hoflighet bort mina vapen. Skep-
naden syntes icke taga denna upp-
ma'rksamhet ilia.

"Jag ar Wilhelnaifla af Brandenburg,
sista marggrefvinna af Baireuth"

borjade lion. Jag vet hvem ni ar

och hvarfbre ni kommit hit, nemligen
i andamal att forjaga den forskrackel-

se, min narvaro i delta slottastadkom-

mer; men jag onskar, att ert besok
matte medfbra en annan ny tta : att for-

oka eder kejsares a'ra och forsakra Eu-

ropa om fred.

"Jag kan icke beratta, hvad hon sa-

de mig vidare." tillade G. "Hem-

ligheten rorer saker af sa stor politisk

vigt, att jag blott kan yppa dem for

en person i verlden kejsar Napo-
leon. Da marggrefviunan slutat,
helsade hon med en latt rorelse pa
hufvudet, giok till en lilen sidodbrr,
som jag forut, ej kunnat uppta'cka, opp-
nade den och fbrsvann; men annu
horde jag nagra sekunder hennes lang-
samma, hogtidliga fjat; derefter fojl

allt tillbaka i sin forra stillhet och in-

genting storde min sonin."

G. hade berattat oss silt afventyr
med sa mycket allvar, att vi icke va-

gade skratta. Vi fordubblade endast
vara boner, att, fa vela den dyrbara
hemligheten, som anden skulle hafva
anfortrott honom men ha-n kunde

ej formas dertill.

Snart spriddes ryktet, att lo'jtnant G.

hade sett marggrefvinnan, rch vara for-

man skfimtade derofver. Ryktet kom
till beffilhafvaren for artilleriet, divi-

sionsgeneral Dulauloy. Han forundra-

de sig, att en sa utmarkt officer som
G. kundo tro pa spoken, och kallade

honom till sig; men G. pastod sig full t

och fast ha sett marggrefvinnan, och
forsakrade generalen, att de medde-
landen, hon gjort honom, voro af den

yttersta vigt. Generalen talte med en

af kejsarens kammarherrar. Denne la't

bjuda G. till sig, men kunde ej fa veta

mera, an ri visste. Vid passande till-

falle blef historien foredrogen kejsar
Napoleon, som mycket a'Iskade det un-

derbara; han Shorde den med noje
och log, men sade ingenting. Tva da-

gar derefter kallades li'.jtnaut G. till

kejsaren.
Na, ni har da sett marggrefvinnan?*
fragade honorn Napoleon vid in-

tradet.

Ja, Sire.

"Vill ni beratta mig ert a'fventyr?
Sire, endast for er kau jag om-

tala hvad hon anfortrott mig.
Pa ett tecken af kejsaren afla'gsnade

sig alia, som voro i rummet, och G.
arnade borja sin berattelse, da Napo-
leon visade detta" allvarsamma ansigte,
for hvilket kronorna pa konungai'nes-
hufvuden darrade.

j>Omojligen lar ni knnna inbilla er,

att jag skall satta tro- till er lojliga r

absurda saga."
Sire! svarade G.. utan att

komma ur fattning jag skall icke

sa'ga eders maj:t nagot annat an san-

ningen. Jag begriper icke hvad som
skett; men allt, hvad jag har att sa-

ga, har jag sett och hort.

Jag vill hora er.

Lojtnanten" berattade nu hvad vara
la'sare redan veta, men tillade foljande,
sasom taladt af marggrefvinnan. Ni

tjenar en stor man; for honom ligger
en omatlig framtid af Sra. Sa vida
hans lyetnad efter denna ara icke for-

leder honom till daraktiga foretag. kan
han sasom lagstiftare bfvertraffa aldre

och nyare tiders slb'rste man: redan

b'fvergar han dem sasom krigare. Snart
skall cesarernas dotter dela hans sang
ooh ba'ra den kejserliga kronan; en son
skall betrygga hans thron

; men der-

efter ma han lata krigarens svard hvi-

la, lemna Tyskland och hela Norden
i fred, befSsta sin makt och arbeta pa
sina undersatares Ij'cka; ty vid Polen

ryta valdiga stormar, blixtaine draga
sig tillsammans, ett maktigt eldhafho-

jer sig mot himmelen: ma han frukta

ett nytt Pultawa och besinna, att han
kan do en annu samre dod, an Carl XII."

Nagra fa dagar efter detta foretrade

hos kejsaren forst sedan flera ar

forflutit, erforo vi de narmare omstaii-



digheterna dervid blef G. kapten
och ordon nans-officer hos kejsaren, se-

dan baialjonschef, ofverste m. m., och

blef slutligen en af Frank rikes utmark-

taste generaler.
Den hastiga lycka, lojtnant G. gjor-

de. och den han> for o'frigt fullkomligt

fortjenade, har, som man pastar, sin

grtind i nu anforda berattelse: afven

lormena alia, som omgafvo kejsaren

pa nara hall, att han forst genom detta

afventyr blef bragt pa den tanken, att

begara en erkehertiginna af Osterrike

till gemal.

Man kan livad man \ill

Lustspel i tv& akter

af

Scribe och J. L. Heiberg.

Forts, fr. foreg. numraer.

Adertonde Scenen.

Uertiginnan ensam.

Herlig. Stackars grefve! Han kan verk-

ligen mista forstandet. Matte kouungen
blotl kunna skydda sig; grefven liir val

s'atta himmel och jord i rorelse for all la

reda pA honom. Emedlerlid ar jag nu

orolig ol'ver att jag Aterigen ar allena liar

pa slottet. Om min forvagne lojtnanl skulle

visa sig under grefvens franvaro! Hans sista

yttranden kan jag ej glomma : "inom tvcn-

ne limmarr, sade han, rfar ni aterse mig.
Del begynner redan morkni . . . Ah,

det har ingen fara ! Ute ar (let annu tem-

ligen ljust. (Gar till fonslret och ser ut.)

Na, min Gud ! Del ar ju han, der komuier

han! . . . Det ar dock allt for mycket; en

sadan djerfhet ar utan like! Till all lycka

kan jag vara lugn; ty jag har gifvit str'an-

ga befallningar till mitt folk, all icke pa

nSgot vilkor slappa honom in. Likvisst

klappar mitt hjerta fortare, d3 jag vet, att

han star dernere under altanen! (Ser ut)

Na, Gud forlat mig, jag tror att han kry-

per upp pA muren! Och grefven, som ar

Lorta . . . Om jag ropade pa hjelp, kunde
han skramma sig, halka med foten, falla

ned och sl5 ihjal sig. Det vill jag anda

ej hafva pS mitt samvete . . . Han kommer

bestandigt narmare och narmare
;
hvad skall

jag val gora?... Om jag skuHe bedja min

lante komma hit i mitt stalle?... Min

tante! Nagot fuller mig in! Ja, det ar rat-

la saltet alt saga honom sanningen. Del

ar s8 mSrkt har i rummet; han skall ej

m'arka min lisl . . . Ah, jag ser redan fjad-

rarne pa hans halt. Forl borl ! (Hon sprin-

ger in i elt sidorum.)

Niltonde Scenen.

Ruy Gomez kommer fran allanen

in pa scenen.

Gomez. Nu ar jag ater har, och ko-

nungen ar i siikerhet. Det var ingen lalt

sak, men allling har gait hra; jag tror in-

te att man sa latt skall fa reda pS honom

der jag gomt honom. Allt gar forlralfligt

och hadanefler skall det ocksa gora det,

ty man kan hyad man vill. Lat mig na

tanka efter hvad vag jag skall ga for alt

komma till herliginnan. (Lagger oral till

dorren pS det rum hvarest hertiginnan gick

in). Jag hor en rost; del ar hennes. Vis-

serligen har jag bloll hort den .en gang

forr, men jag misslager mig icke: jag skul-

le kanna igen den ihland tusende. Jag vill

ga dit in (Dorren oppnas och herliginnau

kommer ut, forkladd med Uonna Cahreras

halt, kappa och glasogon.

Tjugonde Scenen.

Ruy Gomez. Herliginnan.

Gomez (afsides) Hvad ser jag! Det ar ju

detsamma frunlimmer som jag sag da jag

hoppade ned frAn muren. tanlen Donna

Cabrera.

Herlig. (med forstalld rosl) Hvem 3r

der? En ung man. Hvad soker ni, med

hvem vill ni lala?

Gomez. Sennora! Jag ber om forlMelsc.

Jag kom for an ...

Herlig. (afsides) Han kommer till korta.

(liogt) Na, sa forklara eder da, om rii ej

vill alt jag skall tro det ni kommil i en

dalig afsigl.

Gomez. Jag! (afsides) Jag onskade fan

loge henne!

Herlig. Ja, just ni. Nu kanner jag

igen er! Ni ar ju den der narren, som

alltid springer efter min brorsdolter. men

nu kommer ni for sent. Hon visits icke

mera hiir pa slotlet.

Gomez. Hvad hor jag!

Herlig. Som jag sager; hon har rest

h3rifran: saledes ser ni att ni ej bar nS^

gonting bar. att gora.



Gomez. Hon bar rest harifran, och del

for min skull, for alt undga mig! Men del

g&r ju forlriilfligl !

Herlig. (forvanad och mod sin nalurli-

ga stamina) Huru? Gar del forlraffligt?

Gomes (forundrad) Hvems var den rosten!

Hirlig. (med fSrsliilld rosl) Del masle

val vara rain.

Gomiz , (ufsides) Del var besynnerligl.

Skulle del vara mojligt, alt del ar lion?

Herlig. Jag skulle gerna vilja vela livad

sora under siidana omslandigheler kan for-

orsnka eder pladje?

Gomez. Sax lieldre gora mig lycklig,

forljust. Alt lion ;uiser nodvandigt alt

undfly mig. bevisar del icl<o, alt hon tror

pH milt ord, pS mina forsakringar?

Herlig. Men del bevisar ocksa alt hon

beslaml sig lor, alt icke vilja se er mera.

Derfore vill jag gifva er ett godt rad. Del

tjenar er till inlet alt forfolja min brors-

delter ; ty hennes karakler ar hell annor-

lunda an ni forestallt er den. Hon liyser

inlet intresse for eder kiirlek : i silt hjerta

gor hon narr af er och ni trotlar nt henne

med edra suckar och karleksforklaringar.

Gomez (afsides) Hon uppmuntrar mig

just ej!

Herlig. Hon bar hedt raig s3ga er alt

hon hadanefier ej onskar se er.

Gomez. Hon vet mycket v3l alt hon

ej kan r&kna pa min lydnad i delta af-

seende.

Herlig. Af hvad skal tror ni det?

Gomez. Af hennes hastiga afresa har-

ifran.

Herlig. (med sin naturliga stSmma)

Yerkligen?
Gomez (afsides) Det 5r hon sjelf fhogl)

Hvad annat skulle jag val fro om denna

plotsliga afresa, hvilken har allt utseende

af en flykt. Hon fruklar for alt icke kun-

na motslS min nrvaro. hon fruktar for all

blifva rord af mina boner. FrSn delta

gonbliek ar jag saker p3 hennes genk'Srlek!

Hertig. (raed sin naturliga stamma) Hvil-

ken ofdskamdhet alt saga mig det rent ut.

Gomez. Ah, nadiga hertiginna, det ar

da ni . . .

Herlig. (aflagande glasogon, kappa och

hall) Ja, det ar jag sjelf. som forkla-

rar alt jag icke fruktar er n2rraro. all jag

icke alskar er och all jag aldrig skall al-

ska er.

Gomez. Forlal Sennora ! Ja har redaa
i borjan af vnrt samlal igenkiinnl er och;

jag var blotl oiorskamd emedan jag ville

tvinga er alt dcmaskera er. Eljest skulle

jag vissl icke varil djerf nog attlalasa...

oaktadt den ofvertygelse jag bar i milt

hjerta.

Hirliy. Men nar jag nu s'ager all jag

icke alskar er?

Gomez. N4 val, da bor jag tro er: dock

blolt hvad del narvarande betriiffar; fram-

liden deremot, hvem kan svara for hvad

som kan handa? 1 dag behagar jag er icke,

jag raisshagar er lill och med, det ar myc-
ket mojligt. Men i morgon, det vill saga

om ett ar, om Iva ar, om fyra ar, edert

lycke kan forandra sig. Hvem vet? Jag
ar ling och har lid alt v'anta.

Herlig. Men jag har icke lid, ty om
trenne dagar gifter jag mig med grefvee

af Santa Cruz.

Gomez. Om Ire dagar!

Heriig Ja. Ni ser saledes all lidea

icke ar tillriicklig for all milt lycke for

er skulle kunna forandras.

Gomez. Jo, Sennora, liden ar lillracklig.

Herlig. Ederl hufvud masle vara for-

virradt.

Gomez. Pa tre dagar kan man vinna

Ire faltslag.

Herlig. N7 i talar som ell barn.

Gomez. Ell barn! Jag ell barn?...

Lika mycket! Nar jag belraktar grefven af

Sanla Cruz, har jag ell exempel pa huru

man smaningom kan ralta delta fel.

Herlig. Men ar det mojligl? Vagar ni

anna hoppas . . .

Gomez. Ja, jag hoppas, ty jag kanner

alt det ar omojligt alt ni skulle kunna

emotsU en sa stark karlek.

He.rlig. Jag tror ej det ringaste pS

eder karlek, men val p& eder fafanga, eder

Sregirigiiet.
-

Gomez. Dessa 8ro de hardasle ord jag

horl af er. Val har jag ibland sagt mig

sjelf alt en herliginna ej kan gifta sig med

en lojlnant; och da var jag fortviflad 61'ver

min stallning. Men alt ni, alt ui Sennora,

ej battre forslar den bojelse ni ingifver

mig, det ar oforklailigt. Jag ar saledes

fafang, jag ar aregirig. Na val, jag skall

blifva det, emedan ni onskar det. Jag lof-

var eder alt jag skall blifva det. Jjg skall

stiga si hegt alt ni, for all aarma eder

till mig, ieke skall behofva sliga sed. F&r
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ogonblicket iir del mig nog att vela, att

edert lijerta ar frill; eder person skall af-

ven snarl vara fri; ilerlill beliefver jag ej

mer an ire clagar. Farval! (gar uLgeuom
fonstret.)

Herlig. Men vill ni iule vara sa god
och ga den riilta vagen.

Gomez. Mycken lack, Sennora ! Jag iir

redan sa van vid denna. (Forsvinner)

Herlig. (afsides) Delia gar naslan for

langt. Tre dagar aio er saledes nog for

alt hindra milt giftermal? IN'a viil, jag vill

forkorla liden. Ni skall ej 1'S mer an ire

limmar . . . Jag hor nagon . . . Del ar

grefven !

Tjugoforsla Scenen.

Hertig. Grefven inlrader frftn fondon.

Slraxt efter Donna Cabrera.

Gref. (i dorren, lill sill folje ulaufor)
Ni maste fortsalla cdra el'terspaningar at

Biolsatt sida. Jag kommer straxt efler.

Donna Cabrera. Ar del verkligen san-

ning alt bans majesiiit konungen ar borla

ocb att man ej kan aterfinna bonom?

Gref. Del ar lyviirr sannt. Hvad skall

drollningen saga? Hvad skall hela Spanien
tanka?

Herlig. Man skall nog aterfinna honom.

Gref. Alt delta just skulle handa da

jag tankte pa gladje ocb lycka, da jag v;sr

sysselsatt med tillredelserna lill mill brollop!

llerlig. Na viil, vi vilja paskynda brol-

lopet.

Grcf. Hum?
Donna Cab. Rail tankt, Mathilda, myc-

kel ritlt.

Gref. For denna godbet tackar jag er

af hela mitt hjerta. Man talar om krig,

kansko maste jag snart draga bort for att

taga befal ofver armeen; huru ljuft alt

da bara namn af er gemal.

Herlig. Latom oss slraxt gifva befall-

ningar at rain Capellan.

Tjugoandra Scenen.

De forra. En tjenare.

Tjenar. Haiule ar en boncle sbui bef-

all fa lala med herr grefven; ban sagcr
att ban medfor underraltelser om bans ma-

jeslat konungen.

Gref. Om konungen! Lat bonom komma
in, pa ogonblicket. (Tjenaren gar efter

att hafva oppnai dorren for Ruy Gtynez,
forkladd som boode).

Tjugotredjc Scenen.

Grefven. Herliginnan. Donna Cabrera.

Ruy Gomez.

Gomez. Grefven af Santa Cruz?

Gref. Del iir jag. Tala, min viin, forl!'-

Gomez (betraklande bonom) Ar del ni?

(skrattar) det iir da inle sannt.

Gref. Hvad vill det saga? Hvad skrat-

tar du al bondlurk?

Gomez. Jag skrattar; ... jag skrattar

nar jag ser pa er.

Gref. Oforskamde ! (hertiginnan bailer

honom lillbaka ocb lalar sakta med honom).
Gomez. Aldrig kunde jag iro alt ban

vore Grand af Spanien, general och en

konungs bofm'aslare.

Donna Cab. Hvarfor icke?

Gomez. Sa ser ban inle ut.

Herlig. (afsides, belraklande Gomez) Det

ar da en besynnerlig menniska.

Gref. (till Gomez) Lat oss nu f hora

edert arcnde. Ni bar ju nagot alt saga

ifrau konungen?
- Gomez. Jy, ban bar bedt mig lemna

eder delta href.

Gref. Ett bref frfm bans majestal! Men

sa gif mig del da. (Han rycker det ur Ruy
Gomez band och laser hogt). Min kara

hofmastare! Sedan jag skiljdes ifran er bar

jag inle haft ledsamt en enda minut . . .

Hvilket lyckligl temperament! . . . For nar-

varande gor jag en resa, sa viil for alt

samla kunskaper, som for att roa mig. PS

dessa tva dagar bar jag lart mera an ni

lart mig pa tva ar. Jag lycker derfore

all ni icke borde hafva lagit sa slranga

matt och stcg for att Anyo bemakliga ep

min person. Det ar jus"t icke edert fel att

jag ej brulit halsen af mig . . . Brutit hal-

sen! Store Gud!

Gomez. Jesus !

Gref. Hvarje forsok att laga reda pS

mig der jag gomdt mig ar onylligt. Dea.

man jag sander er skulle bellre lata hanga,

sig iin ban skulle forrada mig . . .

Gomez. Ja, det ar sannl.

Grff. Jag kunde hafva lust alt forso-

ka det.

Gomez. Det lonar icke modan.

Gref. Som jag bar ett mildt och godt

bjerta orb som jag shitligen maste aler-

vanda lill Madrid, s5 vill jag gora er elt:

forslag, som jag ar saker pa att ni 2r fer.-.

nuftig nog att antaga. Jag lyoker jusi
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inte om alt fa forebraelser af rain morler

och jag anlager, att ni ej heller skulle

tycka om, om hon blefve ond pa er. Ni

bor derfore vanda tillbaka till Madrid, utan

att forspilla en minut, sA alt ni inlraffar

der pS samma gflng som jag. Vi skola

saga min nioder att vi hafva gjort en resa

i hvarandras sallskap; i annat fall ar ni af

ined eder hofmastarbefallning, ty jag |7>r-

klarar, att om ni inte gar in pS milt lor-

slag, bar jag beslamt mig for all resa an-

nu i tvft manader. till' (less jag blir myn-
dig, da del halt kunde falla mig in att san-

da er pS resor. Jag, konungen.
Gomez. Del &i da sa klart orb tyclligt,

som man kan onska del.

Gref. Han ar i stand till alt halla silt

ord. Hiir finnes saledes inlet val; fort till

Madrid, (till herliginnan) Ni bur hort del

Sennora; ni inser att jag masle uppoffra

mig for bans majestats vilja.

Hcrtig. Men iir delta bref verkligen

ifran konungen?

Grcf. Del ar bans stil. <Se sjelf!

Herlig Del ar sannt. (afsides med en

blick pa Gomez) Jag vet icke. men den

der menniskan forekommer mig misslankl.

Gref. Saledes till Madrid! Jag bor ej

forlora elt ogonblick. Farviil, mina darner!

Herlig. Farvjil!

J)onna Cab. Lycklig resa ! (Grefven gar

ut genom bakgrunden; Donna Cabrera fol-

jer efler. Herliginnan vill ocksS ga, men

Gomez i del ban gar lorbi benne sager

half-hogf.

Gomez (till berliginnan) Jag behofde icke

tre dagar dertill (gAr).

Herlig. (studsar) Min Gud! del var ban!

Andra Akten.

En sal pS kungliga slotlet i Madrid. I

bakgrunden flygeldorrnr, som sta oppna;

pS sidorna tillstangda dorrar.

Forsla Scenen.

Drotlningen och hertiginrian sitta

vid etl b ord och samtala.

Drotlning. Forlfar, min kara bertigin-

na, fortfar. Eder berallelse inlresserar mig
i hog grad. Del bud, som medforde ett

bref fran min son till grefven af Santa

Cruz, det var saledes eder lojtnant, for-

Vladd till bonde?

Heflig. Han sjelf. Huru del gatt till

all ban blef budbSraren af komlngens bref,

livilket befallde grefvpn att hals ofver huf-

vud begifva sig till Madrid, vet jag ej:jag
bar aldrig kunnat erfara nagot derom.

Atla dagar sednare begynle kriget: min

brudgum masle draga i fait, som General-

lissimus ofver trupperna. Salunda bar den

ena tillfiilliga omsliindigheten el'ter den an-

dra bindrat firandet af varl brollop.

Drotlning. Vet ni alt jag tycker gan-
ska bra om denna unga, djerfva alskare,

atminstone efter alll bvad ni berattat mig
om bonom. Och ban ar blolt en simpel

lojlnanl! Man kan sannerligen rAka i fre-

stelse all forskafifa en sadan menniska avan-

cemenl.

Hcrtig. Sa vida ban icke stupat i striden.

Vrotlning. Det tror jag ej! Han har

allt for goda utsigter: ban bar sakerligpn

ej latit skjuta ihjal sig.

Andra Scenen.

De forra. Konungen.

Konung. Hvnrt i all verlden tog ban

viigen? Ah! Der silta drottningen och her-

liginnan! (Han g3r ut genom bakgrunden
ulan nil de sett bonom)

Tretlje Scenen.

Drollningen. Herliginnan. (De resa

sig och komma fram pS scenen.)

Drot ning. Den arme Santa Cruz. Han

ar verkligen all beklaga! Del ar en lycka

for bonom och landel all ban drog i fall

fore brollopel.

Hcrliy. Hvarfore det, Eders majestat?

Drollning. Emedan det ar temligen svarl

alt gifta sig med en dame, som uppvacker
en sa valdsam karlek bos en annan

Hcrtig. Jag hoppas alt don Ruy Go-

mez trollnal forfolja mig, eller all bans

fornuft atervandl. Del h'r nu fjorlon da-

gnr sedan v5ra officerare kommit lillbaka

till Madrid, och iinnu bar jog bvarken sett

eller hort lalas om bonom.

Vro'tning. SAa? Den omstandigheten f5-

rekommer mig litet belanklig. Men lika

mycket! >Sa sfikerl som ni ar den iiJsk-

viirdasle dame vid bufvet, sa sakerl skall

ban lAta bora af sig, ocb niir det sker,

mitt barn, skall jag saga er hvad jag tan-

ker derom.
Forts.
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Historian om en gamnial kit rick.

Af Dickens.

(Ur Tidskrift for hemmet.)

I.

En rnorgon sken so-]en herrligt, bort-

ifran sitt blaa hem i skyn, genom
nagra spridda bleka, gulaktiga inolu.

Derpa folio dess stralar, modstulna
och afkylda, pa ett lager at' halfskarnd

atmosfer, oinkring tva eller tre hundra

yards i utstra'ckning, hvarunder bel'aun

sig en stad, nsom holl pa att komma
sig upp.

Gatorna voro tranga och husen be-

synnerligt sammanpackade med ett

standigt nedsmetadt utseende; men
hvad som fattades dem i skonhet och di7
mensioner ersattes genom deras mangd.
Sjoman stodo pratande i skiljda grup-
per. Hvartenda par byxor i hela sta-

den var mer eller mindre in drank t

med tiara, och en del af dem, som
buro dem, voro vack'ra hardiga exem-
plar af Sachsarnes race, med kulfor-

made hufvuden; dogguackar, valbil-

dade solbrynta anleten och straft, stri-

pigt gult har. Sma, fern ars gamla
pojkar sprungo omkring, utstyrda i

fadernas sydvestar och knuflade hvar-
andra da de mottes pa gatorna; en
annan lofvande ungdom holl pa att

klattra upp ofver en mur pa ett slags
flugmaner, instickande taspetsarne i

osynliga remmor och hallande sig fast

vid utsprang, som ej knnde skonjas
af vanliga cigon. Han foil mer an en

gang, cch det fi-an gauska respektabel
hojd, men steg upp igen, langt ifran

afskrackt, och borjade pa nytt. De
buro alia pregel af en viss t-rotsig

sjelffortrostan, och voro iorrnodligen

just af ratta ractn for att bilda Brit-

tiske sjoman. .Till och med ntseen-
det af de mindre aktningsva'rda qvin-
nor, som gingo skojande omkring bland

mannen, skiljde sig pa ett sallsamt
satt fran deras forvissnade och fortarda

London-systrars. Deras skratt var stor-

mande, deras roster hogljudda och
djupa, deras kroppsbyggnad massiv.
De forefollo och voro ock i hogsta
grad oqvinliga. Langre till hoger
syntes en ma'ngd arbetare i full verk-
samhet att uppfora solida murar till

fordamning mot hafvets intrang pa dea
lilla stadens omrade. Har syntes musk-
ier och senor, sadane som blott old

England kunna produCera, i sta'ndig
och hurlig verksamhet. Angmachiner,
af olika former och till olika bruk,
arbetade afven pa sitt satt har for
att pumpa ut vatten, der for att purnpa
in. Dessutom sag man hundratals stora

hastar, slapande otroliga bordur sa

lugnt, som om de varit fullkornligt
vanda vid angmachincrna och fiagat
litet eller intet efter deras buller.

Sjelfva arbetena voro val varda att

taga i betraktande. Har upprestes brost-
varn och murar, hvilka rnaste hafva
forvanat hafvet, allt som detta grad-
vis utestangdes fran sina gamla land-
marken. Mer an en gang hade defr

ocksa passat pa, nattetid, rest sig i

vredesmod och ha'innate, samt salunda,
pa nagra fa timmar, bortspolat hela
manaders arbete. Men nasta dag sag
man samma rnSn, lika lugnt som van-

ligt, gripa sig an med att reparera
skadan; dervid anvandande fordubblad

orasorg och ersattande den instortade
muren med en af mangfaldigt storre

styrka. Olaliga tunnland mark hade
pa detta satt redan blifyit hafvet af-

tvungna. Har och der kunde man se
man af tankfullt utseende, staende pa
nagot afstand, skarpt och med sam-
mandragna ogonbryn ofvervaka arbe-
tets fortgang.

Langre bort sags en man, med kors-

lagda armar och ett sardeles nedsla-

get utseeude, afven se sig omkring.
Han var bredaxlad, af nagot undersatt-

sig, men langt ifran oproportionerlig
oeh mycket rnuskelstark kroppsbygg-
nad. Han hade stora bla ogon, yf-
vigt rodaktigt har, och bred mun for-
sedd med starka hvita lander. Af nu-
turen hade han en leende, ljus och
jovialisk uppsyn: men nu syntes den

betydligt mulnad. Slutligen gick han
fram till en af uppsyningsmannen med
en min, .som utvisade beslutet attgora
annu ett sista forsok innan han upp-
gafve allt hopp.

Har ni da icke alls nagon utsigt
att kunna anvanda mig, Mr Langford?

Nej, pa min heder, Sellon. Ser

ni, Renny dirigerar alltsammans ocli
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tiar kassan om hand. Platsen skulle

haTpassat er synnerligen val, och ni

ekulle fyllt den langt battre a'B Ren-

nys brorson; men ban bar makten. Det

gor mig ondt, men det kan ingen

hjelpa't, Stephen."

"Valan, farval da, Langford. Jag
m&ste vara i Wendon om sondag." De
;skakade hand och skiljdes dt.

II.

Det var hvilodag i den gamla sta-

den Wendon, och en sprue-ken klocka
i den stora kyrkan hojde sina upp-
maningar till iolket att tra'da in genom
helgedomens oppnade portar. Det var

en gammal kyrka, det synt.es af de

besynnerliga, hoga, inbyggda bankarne,
hvilka ingen from, ung hjelp-prest
Snnu latit nedhugga. Fonstren voro

clammiga och ofverspunna med spin-

delnat, med har och der en ruta. ma-
lad i fantastiska farger. Fran dessa

fonster hade man utsigt at baksidan

af nagra dystra hoga bus och ofver

nagra notta grafstenar, hvarunder den
nuvarande generationens forfa'der slum-
rade. Langt, tofvigt och blekgront

gra's, ha'r och der uppblandadt med
tusenskon och snackskai, kaniade graf-
stenarne. Nagra tra'd med genomrokt
gronska uppvaxte och forvissnade lika

l&ngsamt utmed den gamla kyrkans
murar. Tagen, hvarmed klockan sat-

tes i rorelse, hangcle ra'tt ned inuti

kyrkan och en eldstad reste sin van-

prydande pipa, mid't uti skeppet, upp-
buren af jernstanger, som slralformigt

utgingo i alia riktningar. Kyrkoradet
hade redan intagit sina platser eller

rSttare throner under pellerna af

de for dem besta'mda bankarne, och

ago ned pa den ofriga menigheten
med ett forakt, naturligt hos de hogre
oppsatte. De voro dessutom ganska
t&ta gubbar, hvard era egare af sta-

dens forna'msfa handelsbodar, och hade
aSledes all rftttighet att se ned pa an-

nat simpelt folk. Bankarne utmed

kyrkans langsidor hade f&U en extra

tillokning i hojd, och hagnade gehom
den enslighet, de erbjodo, an den

fromma andekten, an den storsta la'tt-

sinnighet. Denna gang synles der blott

nSgra fa skolflickor, hviskande i desg
dunkla djup. Dynorna i dessa bttn-

kar hade lorlorat hvarje nyance af

sin ursprungliga grona fa'rg. Somliga
hade fatt en klar brun teinte och vi-

sade oforsynt hvarje trad i varpen ;

andra, med en forunderligt ullig yta,
skiftade i skrikande gront; travirket

var pa otaliga sta'llen matlatet och
formultnadt' och i golfvet syntes hal,

hvars djup man pa mafa kunde gissa.
Pa tvenne pelare syntes ett par tra-

taflor uppspikade, pa hvilka voro in-

ristade vapen och andra heraldiken till-

horande insignier, a'fvensom namn,
med ansprak pa att hafva tillhort sa-

dana forsamlingens medlemrnar, som
bekla'dt den arofulla platsen af Lord

Mayor. Hvart och ett af dessa var

beledsagadt af data, nagra uppgaende
a'nda till 1720-talet. Deras a'rade qvar-
lefvor multnade nu inom den vord-

nadsbjudande byggnadens hemska mu-
rar och atnj4to besynnerligen ringa
forman af den hoga vardighet, de in-

nehaft. Predikanten bar hela pregeln
af en gentleman, och en skarpsinnig
observator skulle hafva tillagt af

en bonvivant. Han utforde gudstjen-
sten pa ett nagot bradskande, men
dock tillborligen orthodoxt satt. Aho-
rarne voro ej talrika och forsamlingens
svar yttrades endast genom klocka-

rens naston.
Frts.

Prisnppgifter.

Charad N:o 43-

Ett rackert flor mitt forsta stnndora ar

Och stundom endast en osynlig dimma.
Mitt andra an ofantligt vara plar
Och an sa smalt, liksom en liten strimma/

Uppa mitt hela, i en andlos rad.

Man lange stnpat i var hufrndstad.

Itebnsg&ta N:o 44

B hinder.

fris:

Em racker gravyr.

L6ningar emottagts till d. 15 Januari 1161.

Prislottningen eper ram d. 25 Januari 1161.

STOCKHOLM, TRTCKT IIOS J. & A. KHS, 1860.
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LORMGS-
Utkommer minst 4 ganger i manaden. Prenumerationspris f6r hela Hr

eller 25 Ore i mauadeu.
3 R:<lr K:mt

Man kan livad man vill.

Lustspel i tva akter.

af

Scribe och J. L, Heiberg.

Forts, fr. loreg. iiumuier.

Hertig. Eders majestat missforstar mig.

Jag behofver bloll saga, lor alt bevisa er

min uppriglighet, alt jag berattal bela hi-

storien for grefven af Santa Cruz.

Drotlning. liar ni beriiltal den for ho-

nom, sa har ni sannerligen gjort elt mii-

slerverk. Huru skall den sluckars unga
marinen nu kunna niirma sig etler?

Hertig. Del iir just del jug velat for-

hindra.

DroUning. Del ar ingenling annat an

koketteri. Ni liigger honom blolt nya hin-

s
der i viigen, for all ban skall ofvervinna

dem och gil'va er nya bevis pa sin kiirlek.

Hertig. Jag marker alt eders majest lit

gor narr. af mig.

DroUning. LSngt derifran! Deremot iir

del ni som gor grefven lill er narr.

Herlly. Jag tror mig dock bevisa inot-

satsca genom alt gifta mig mod honom.

JJrollning. Det iir sannt. men iinnu bar

del ej skeli.

Herlig. Men redan i dag vill ju konun-

gen, saviil som eders majestat underteckua

vart iiktenskaps kontrakt.

Droltniny. Kanbaada; men forsl inaste

jag dock vc-ta om den ildle, unge ridda-

ren ar dod eller Jet'vande.

Herlig, Eders majestat iir i dag sa

spefull emot mig. Uet ar snarl audiens-

tid; med eder tillatelse vill jag ga lor att

underratla hofdamerna om edra bel'allningar.

Drotlning. Ga da, min kara bertiginoa.

Meu alt ga sin viig, del iir just ej det-

samma, som att gii'va. ett svar. (Hertigin-
nan niger och gar.)

Fjcrde Sccnen.

Drotlningen ensam.

DroUning. Hennes undflyktcr tjena bea-

ne till inlet. Hos ett fruntimrner kan hvar-

ken en generalissimns eller en prius upp-

viiga en person, som inlresserar genona sin

ovanligbet.

Femlft Scenen.

Drottningen. Buy Gomez intrader

genom en sidodorr.

Gomez Jag horde hennes stamrua

(blir varse droftningen, som vanderiyggea
at honom.) Skulle det vara hon (narmar

sig haftigt till drotlningen, som vunder sig

om) Gud ! det ar drottningen.

DroUning. En t'riimmaiule har ! Hvem

ar ni? Hvad vill ni?

Gomez. Jag vill ... jag ar ...

Dro'lning. Sa svara da, bvad heter ni?

Gomez. Ruy Gomez, eders majeslat.

DroUning. (brister i skratt) Ruy Gomez!

ha ha ha! Lojtnant i regementel Castilien,

icke sannt?

Gomez. Kapten, eders majestat.

Drolln'ng. Ni inaste hafva blifi-it det

nyligen?
Gomez. For en m'tnad sedan.

DroUning. Och ni kommer hrt f5r att

s5ka hertiginnan af Ascoli?

Gomez (forandrad) Jag tillst.ir det.

Drol'.nintj. Oert'oc vagar ni atl irrtri'mga

i mi n a nun?
Gomez (knab()i;inde) Jag brinfaller hos

ediM-s in;i|est;it om tillgilt.

DroUning. Stig upp min herre.

Gomez. Ej forr an ni skiinkt mig eder

forlalelse.

Drotlning. Niir man kanner eder hislo-

ria, kan man ej blifv;i ond pa er.

Gomez. Hum! Eders raajesiiit kanner.. f

DroUning. Er kiirlek, eder standaktig-

het. Del iir bra, unge man! Detkanblif-

va nagonting af er.
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Gomez (med gladje). Eders majestat

gillar dA mina tankesatt?

Drollning. Ja, mm van! Hvarje frun-

timmer som liar . . . eller som haft ett

lijerta, maste kiinna sig rord af eder pas-

sionerade k'arlek till berliginnan.

Gomez. Men lion sjelfda?

Drollning. 1 del fallet masle man forst

vela om hon bar ett lijerla.

Gomez. En gang boppades jag del.

Dro'lning. All ni annu hoppas derpS,

inser jag val. Det varsla ar alt hon^gifter

sig med grefveii af Santa Cruz.

Gomez. Det bar da" annu ej sketl?

Drollning. Ni har tillit till lyckan.

Gomez. Ja, eders majeslat, del har jag.

Grefven ar miigtig, innehar en glansande

stallning, Gud ma vela, hvarfore jag bar

blott min k'arlek. Men det ar detsamina.

Om nagon skulle vilja sl vad medmig...

Dro'lning. Ni skulle latt forlora. Be-

tank sjelf, nar man har alt valja emellan

en simpel kaplen och en generalissimus .. .

Gomez. Da gor man klokast uti att ta-

ga kaptenen.

Drol'ning. Tror ni det?

Gomez. Ar det ej langt batlre att laga

en man, som ar van vid att lyda, an att

taga en, som ar van att befalla. Dessutom

kan jag avancera: jag har redan avancerat

en grad.

Drollning. Det ar sannt, jag erinrade

det ej. Hvarigenom har ni uppnSlt edert

r avancement?

Gomez. Genom att ofverfora ordres frjin

hufvudqvarteret till general Molinas, som

kommenderade den venslra flygeln.

Drollning. Hvad hor jag! Ar ni den

officer som vagade passera fiendens front,

som vagade sig genom kanonelden.

Gomez. Ja, eders majestat.

Drollning. Men hvarforc stod d5 icke

edert namn pS grefvens officiella rapport.

Gomes. Det ar ganska latt alt forkla-

ra ! Han ville ej att milt namn skulle kom-

ma infor en viss person.

Drollning. Vet ni val,
Sennor Gomez

att edert uppforande vid delta tillfalle va-

rit beundransvardt? Hum latt kunde ni

ej forlorat lifvel.

Gomez. Jag tankte ej derpl.

Dvollning. Elt s5dant mod . . .

Gomez. Nej, eders majesliil! Del var

kke mod, jag har alldeles ingen iorljensl,

tj det foil mig ej in alt tanka pa farao.

Jag gick emellan kulorna, som jag g3r 6f-

veralll annorstades.

Drollning. (afsides) Jag hade god lust

att omfaimia bonom.

Gomez. Eders majestat ser deraf, hum
latl man kan blifva arad. Da jag Sterkom

lill regemenlel skulle man hafva burit mig
i triumf, om jag ej lorhindrat del. V5r

generalissimus ville knappl Iro sina ogon
af forundran att alerse mig.

Drollning. (afsides) Grefven bar uppen-
bart velat taga lifvel af honom; del ar

uppr5rande. (hogl) Unge man, ni har bor-

jat edcr bana pa etl hedrande salt. Ha-

danefter skall drottningen vara eder be-

skyddarinna och sorja for eder framlid.

Gomez. Ack, eders majeslat, derraed

har det ingen bradska. Det finnes en an-

nan, ISngt slSrre godhet, som ni kan visa

mig.

Droltning. Och det vore?

Gomez. Att forbjuda hertiginnans gif-

termal med grefvenr

Drollning. Min makt stracker sig ej lill

hjerlat.

Gomez. Det ar ej heller min mening

all eders majestat skall forbjuda henne alt

alska honom; forbjud hennc blotl alt gifta

sig med honom. Resten alager jag mig.

Drollning. Ni sailer en miirkvardig for-

trostan lill eder lycka och ar lika modig i

k5rlek som i krig. Hum skall jag kunna

forbjuda, det, som jag for langesedan tillatit.

Gomez. Eders majeslal afslar minhe-

g3ran.

Drollning. Jag inser ej huru jag skall

kunna uppfylla den. Men man kan ej s5

noga vela ... Ni behofver derfSre cj for-

lora model.

Gomez. Fdrlora model? Nej det g5r

jag ej, ly jag ar saker pa all alll skall gi

efter min onskan.

Drollning Det var da en m3rkvardig

sakerhet.

Gomez. Man kan hrad man vill.

Drollning. Jag kan ej neka till, all om

alia v3ra militarer hyste den tanken, skulle

det vara en litt sak for oss att erSfra

hela verlden.

Sjetle Scenen.

De forre. En lakej.

Lakej. Grefven af Sanla Cruz anhaller

om audiens hos eders majeslat.
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Gomez (halfhogt till drottningpn). Na-

digasle drottning, om ban f/ir se mig, ar

(let forbi mecl mig. Jag liar liemligt lem-

nat en fastning som ban anfortrodt mig.

Far ban vela att jag lemnat den sA later

ban arrestera mig.

DroUning. Verkligen?
Gomez. Tillat, eders majestal, jag be-

svar er Illicit mig . . .

Dro'lning. Hvad da, min licrre?

Gomez Att fa aflagsna mig denna v5g.

(pekar pa den sidodorr genom hvilken ban

koni in.)

DroUning. Del ar mina hofdamers rum.

Gomez. Jag vet del; del var derifrfln

jag kom.

Draining, (afsides) Skulle jag val satta

honom i fara genom alt fora honom till-

sammans med en rival, som redan en gang
velat lata doda bonom?

Gomez. Jag afvaklar eders majestats

bcfallning.

DroUning. Na val, da ni kanner va-

gen s2 . . .

Gomes. Tack, ers majestiU, luserilack!.

(gar ut genom sidodorren).

Droltning. (till lakcjen) Bed grefven
kotnma in (lakejen gar) Den arme grefven,
som tror att bans rival sitter p& fiistningen!

Sjunde Scenen.

Drottningen. Grefven.

Grefven. Jag kommer for att iifira eders

majestats befallningar.

DroUning. Angaende edert giftermSl,

icke sannt? (skraltar) Ha, ba ha!

Gref. Tors jag fr5ga om orsaken till

eders majestats muntra lynne?

DroUning. (skraltande) Baste grefve, salt

for all del ej pa er Jen der allvarsamma

minen, ty da dor jag af skralt.

Gref. Del glader mig alt se ers ma-

jestiit
sa glad, men

DroUning. Ja visst men. Har ar just

ell aienn. Del ar just orsaken till mitt

skratt. som oroar er, och jag Iror just ej

den skulle gliUlja er, om ni visste den.

Gref. Jag lillstiir att jag ej del ringa-

ste vet ...

Droltning. Nej, ej del ringaste . . . Del

ar just del roliga. Ha ha lia!

Gref. (afsides) Hennes majestat Sr i dag
vid ett synnerligt godt lynne.

Attonde Scenen.

De forra. Hertiginnan.

Dro'lning. Der hafva vi ju bertiginnan.

Herlig. Jag konimor for att saga att

eders majestat vantas vid audiensen.

DroUning. Det ar bra. (Sakta till her-

tiginnan) Jag bar underratlclser om eder

riddare.

Herlig. Ar del mojligt?

DroUning. Nu skall ni fft bora bvad

eder bekannelse for grefven tjenade till.

Den bar varit nara aft kosta den unge
mannen lifvet.

Herlig. Min Gud! P3 hvad salt?

DroUning. Hans medtadare hade gifvit

honom ett hogst arofullt uppdtag, meu
tillika sa farligt. att del ar ett Guds under,

att han sluppit derifran med lifvet.

Herlig. Hum nedrigt!

DroUning. (hogt till grefven) Farval,

grefve 1 Jag bar inga befallningar alt gifva

er; ni kan saledes begagna min franvaro

till att forsakra herliginnan om eder kar-

lek. L5t se, alt ni gor del, ty ni bar in-

gen tid att forlora. (Grefven bjutler drott-

ningen handen och for henne till dorren i

bakgrunden. Drottningen g5r och grefven

Sterv3nder.)

Herlig. (afsides. under det att grefven

ledsagar drottningen.) Skall jag Iro bvad

jag hort? Skulle han hafva missbrukat sin

rayndighet som general, for all gora sig af

med sin rival! Jag blir ej lugn forran jag

vet att den unge mannen 9r i sakerbet!

Nionde Scenen.

Hertiginnan. Grefven.

Gref. Det ar till er, Scnnora, som

heanes majeslat visar mig, for att erballa

upplysning om bennes miirkvardiga glom-
ska af allvar och vh'rdighet. Hon pastSr

all ni, ballre an lion sjelf, kan saga mig
orsaken derlill.

Herlig. Dertued kan jag ej tjena er.

Gref. Drottningen skratlar at mig. Det

ar hennes lycka alt fienden icke gjorde

detsamma under kriget.

Herlig. Under krigel ! . . . Herr grefve

ni liar handlat pa ett salt som . . . (hon

tyslnar tvart).

Gref. Som ar ganska naturligt och ej

fortjenar nflgra loford. Jag ville gora mig

eder vardijj, oeh derfore vantar jag ocksi

att fa segrarens beloning, ly nu ser jag
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godheten alt beratla for mig, om don Ruy
Gomez och bans obelvingeliga vilja.

Herlig. (afsides) Han vagar tala om ho-

nom, el'ter hvad han gjorl!

Gref. -Jag tviflar mycket pa alt han
nu skall inlinna sig for all hedra varl

trollop med sin niirvaro.

Herlig. (afsides) Jag rysor da jng hor

honom lain sa. Kosta hvad del kosta vill,

jag inaste hafva visshel i denna sak. (hogt)
Ni mennr saledcs n"tl don Ruy Gomez ej

langre iilskar mig?
Gref. Del vagar jag ej pasta. Men

da han npphdrl med sina lorfoljelser. kan
man ju hoppas alt hans sinne blifvit lugnt
och alt han insett sin darskap.

Her fg. Deniti misstager ni er, lierr

grefve, ty lor kort lid sedan var han h'ar,

J5g. han for mina fotler.

Gref. Hvad hor jag I han var har, och

ni har lillalit . . .

Herfiff. Del ar icke min sak, del beror

pa cr. H var fore passar ni ej biittre pa
honom? Har jag icke er till min sauve-

garde V

Gref. (smAleende) Nej. nej sa later jag

ej narra nug. Hvad ni nyss berattade var

blolt en saga, ty del ar en omojlighet.

Herlig. En omojlighet. (afsides) Han
kommer mig alt darra. (hogl) Hvarfore ar

del en omojlighet? Har ni lath kasta ho-
nom i fangelse?

Gref. PA intel sail, han ar ej berof-

vad sin frihet.

Hfrtig. (afsides) GiuU vare lofvad!

Gref. Sa handlar jag ej: jag ar iidel-

modigare emof mina tiender. Hvad jag

gjorl har varit till hans egen fordel : iag
har gifvit honom tillfiille till all utmiirka

sig: jag hade uppdragil at honom ett a-

rende . . .

Herlig. Ja, jag vet del. Elt arende

som latt kunde hafva kostat honom lifvet.

Gref. Hum? Del vet ni?

Herlig. Ja, man har berattat mig del.

Gref. (afsides) Fordomt! Pet var ono-

digt. (liogl) Han banade sig derigenom viig

till all blifva kapten och kommendant pA
en f;ilning. som ligger temJigen langt bort.

Herlig. Ar ni saker derp3?

Gref. Om jag ar siiker? Del ar jag som

forskatt'at honom denna utniimning. Han

ar ol'ver hundrade mil ifran Madrid.

Herlig. (afsides) Ofver hundra mil.

Gref. Han har fall uttrycklig befallning
att ej en enda dag lemna fastningen.

Tionde Sc'eneii.

Ruy Gomez kommer frftn sidorummet
och gar nagra slcg fram pa scenen.

Hcr'ig. (far
se Gomez) Gud! (Gomez

gAr fort tillbaka m i rummet innan gref-
ven sett houorn.)

Elfte Scenen.

ilei'tigiiuian. Grefven.

Gref. Hvad fattas eder? Var del na-

goniing som skriimde eder?

Herlig. Nej. del var ingenting alls,

men hvad var del sora ni talade om den
der fastningen?

Gref. Ingenting annat an att den 5r

en vigiig plats vid griinsen; om derlore

den unge hjellen va.gade lemna den . . .

Herlig. Hvad slrafT skulle han d2 fa?

Gref. Blolt en bagatell! Han sknlle

blifva skjuten.

Herlig. Gud bcvare lionom.

Gref. Ni kan vara lugn. Visserligen

har donj Ruy Gomez en dristig, forvagen

karakter, men han skall siikert ej drifva

sin djeri'liet till en sAdan ylterlighet. Det

skulle saledes vara barnsligt om jag liit

skramma mig af eder beratlelse att hafva

sett honom.

Herlig. Nej, jag har ick'e sett honom.

del forsiikrar jag er.

Gref. (afsides) Det var besynnerligt, att

bon forsiikrar mig derom (hogt) Nu ar

del mia tur att fraga er: iir ni saker pa
att ej hafva sett honom?

Herlig. Nalurligtvis. For att vara upp-

riktig vill jag tillsta, att del
siitt,

hv;irmed

ni skalTade er medtallare befordran, upp-

lyllde mig med f")rskr;ickelse. Jag ville vela

hvad del blifvit af den unge mannen och

for alt tvinga er till alt saga sanningen

bcgagnade jag mig af en osanning.

Gref. (afsides) Med hvilken hiiflighel hon

talar, med hvilken forvirring! (hogl) Jag

tror ocksa att ni rnisshrukat sanningen;

men var del i cdert sista svnr cller i elt

foregaende?

Herlig. Hvad menar ni?

Gref. Om del som ni forst sade, vore

sanningen hvilket jag likviil iir lAngl ifrAn

a tt iro da skulle del gora mig ondt

om don Ruy Gomez, ty jag forsakrar eder

all jag ej en minut skulle draga i betan-
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kande all lata gripa honom, hvar jag an

traffade honom, vore del till och med vid

dra foller.

Hertig. (afsides) Gud!

Grcf. (afsides efter alt hafva noga br-

traktal henne) Han iir bar! Hon bar sett

lionom!

Hertig. Men om jag skulle bedja er

skanka honom eder forlatelse

Gref. DA skulle jog hafva den sorgen

att neka till er bon.

Herltg. Mycket bra! Men nu skall jag

aflagga min bekiinnelse: DA jag denna

morgon lofvade er min hand, visste jag ej,

pa hvilket fb'rbatligt salt ni gjort bruk af

mitt forlroende. Det naktadt vill jag pj

taga mitt ord tillbaka; jag skall ej heller

soka att liigga nagot binder i vagen for

var forbindelse, men skulle nAgot hinder

intrafi'a uti hvilket jag ej bar nftgon del

och hvilket ni ej bar formatt forutse eller

undvika, sa maste ni forlata mig om jag

gifrer efter for skaparens vilja.

Gref. (efter ett ogonblicks tyslnad be-

I traktande henne). Innan aftonen skall ni

vara min. Det ar lid pa att vi begifva

oss till drottningen.

Hcrlig. (afsides) Hvilket qval att nodgas

gi bort utan att fa saga honom . . .

Gref. Far jag bjuda er min hand? (gif-

TCF hertiginnan handen. De gS.)

Tolfte Scenen.

Ruy Gomez kommcr fran sidorummet.

Gomez. Jag liar ej kunnat bora mera

an ell ord, men del ordct gick sasom ett

dolkstygn genom mitt hjerta. "Innan al'-

tonen skall ni vara min" sade ban och med
detsamma gick ban bort med henne! Och

jag skulle ej fa lala med henne, ej fa saga

henne?... Nej del skall aldrig ske! Ma
de da gripa mig, ma de doda mig, men
hon skall se mig, skall bora mina ord !

Handa hvad som handa
vill, jag springer

efter henne.

Treltonde Scenen.

Gomez. (Konungen kommer in ocb ta-

gcr Gomez i armen just d3 denne amnar

springa).

Konung. Stanna !

Gomez. Konungen !

Konung. Ja just konungen, som ar gan-
ska ond pj dig. Hvad skall del belyda?
du 3r i Madrid och kommer ej till mig;

jag vet ej en gfing af att du ar bar. Plots-

Jigen f5r jag se dig igenom fonstret. Jag
skickar Inigo efter dig: ban s3ger att du

skall vara hi'ir. och da jag kommer for att

taga emot dig, sa ar du borta och ingen

vet hvarthan du tagit vagen.

Gomez. Jag her om fSrlAlelse, Sire,

men om ni visste hvad som tvingade mig
all laga lill flykten. hvad som annu i delta

ogonblick tvingar raig. (ban vill springa,

konungen hindrar honom)

Konung. Nej, nej! Du slipper mig icke!

Nu bar jag dig och stanna skall du ! Ilu-

ru du bar dig at och del efter tre mSna-

ders franvaro ? Jag bar ju ej en gang fait

lacka dig for den tjenst, du gjorde mig . . .

Du kommer nog ihog del? Den langa stan-

gen ofver sloltsgrafven?

Gomez. Sire! Hvem som heist i milt

stiille skulle t^jort detsamma.

Konuny. Pral! Du allena bar mera f5r-

stand an alll mill hort'olk tillsammans. Men

derfor tycker jag om dig, jag lycker myc-
kel om dig. Du kan ej forestalla dig hvad

dessa tre manader varit I<inga, hvad jag

langtat alt portugiserne skulle fa smorj,

Lara for att du skulle komma tillbaka. Sa

fort jag Tick vela alt vi segrat skickade

jag bud efter min krigsminister. som ar en

bra karl ocb som jag tycker mer om an

om de andra ministrarne; ly ban ar ej sa

skenhelig; honom befalldc jag, alt hau

straxt skulle lala dig Stervanda hil.

Gomez. Ar det mojligt? Jag bar ej fait

nagon befallning derom.

Konung. Del ar ej tJinkbart. Jag bar

sjeif sagt det at honom.

Gomez. Del ar min egen vilja, sorn fort

mig lill Madrid ocb hit till slotlet. Befall-

ningen var att jag skulle stanna pS elt

annat stiille.

Konung. Hvilken skiilm till krigsmini-

ster. Ja, ban skall Mminstone slippa do

med den synden pft hjertat! Hvad gAr at

dig, Ruy Gomez? Du'hor ju blott med ett

balft ora pa hvad jag sager dig? Hrad

felas dilt bufvud?

Gomez. Ack, Sire ! det ar ej hufvudet

utan hjertat.

Konung. Har du ondt i hjertat? Lukta

blotl pi denna svmp(losa.
Gomez. Alia verldens svampdosor kunna

icke hjelpa mig.

Konung. Markrardigt, det hrukar hjel-

pa 1 Denna svampdosa bar gjort underrcrk
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iblanil miri moders hofdamer, sa lange kri-

gei varade. Med den bar jag gjorl mitt

falllcig, och del var ibland besvarligt nog.
Alia skulle de lasa krigsbulletinerna, och

na'r de last alt den officern var skjuten,

alt den officern var sarad, sa foil an den

ena, an den andra damen i vanmagt, och

jag gick ifran den ena till den andra och

liit deni lukla pa min svampdosa, sa alt

jag i sanning kan saga, all jag gatl bar

hemma och forbundit de sar som Ni slagit

pa valplalsen. Isynnerbet pSminner jag

mig en gang, d man talade om regemen-
let Castilicn, som ulmarkle sig genom sia

tapperhet, ty man sade . . .

Gomez. Hvar ocb en af oss gick med

lihije i el den.

Konung. Del ar sannt, du tjenar ju vid

del regementet. Kan du tiinka dig, alt

en dag, just d5 del lalades om dess bedrif-

ler blir hertiginnan af Ascoli bell blek . . .

Gomez, Hvad hor jag? HOB vardiga-
des . . .

Konung. Ja, lion va'nligades dSna. Un-
der en hel qvart maste jag halla min dosa

under hennes niisa. Del ar ledsaml alt

vara hos frunlimmer som dana.

Gomez. Jag masle straxt uppsoka hen-

ne for all taeka henne!

Konung. (bailer honom qvar) Hvad ar

del for prat?
Gomez. PS regementets vagnar.

Konung. Du ar inte rigtigl klok.

Gomes (som ser ul at, afsides). Min

Cud! Jag misstager mig icke! Delarhon!'

(lill konungen) Sire, jag ber om er nSd,

jag bonfaller derom for edra fotler. (kna-

bojer).

Konung. For den skull bebofver du ej

knaboja.
"

Stig upp! (Gomez reser sig)

Hvad 5r del for en nad som du bega'r

af niig?

Gomez. Sire, jag vill blotl bedja eders

majeslal om . . . all afliigsna sig.

Konung. All aflagsna mig. Del var

en besynncrlig nad.

Gomez. I delta ogonblick ar del den

slorsta ni kan visa mig.

Konung. Tack skall du hafva! Men 15t

mig dock forst bora, hvarlere du vill, att

jag skall ga.

Gomez. Jag masle tala med ett frun-

limmer, som kommer der; jag masle nod-

vandigt tala med henne.

Konnng. Del ar ju hertiginnan af^Ascoli.

Gomez. Del .ar just bon. lion ar slraxt

bar. I himlens namn, Sire!

Konung. Naval, jag mSste val ratla mig
efler din vilja; hvad skall man val saga
om en konung, som ISler kora sig pS dor-

ren af en undersale?

'Gomez (bedjande). Ack, Sire!

(Konungen gSr in i sidorummet.)

Fjorlonde Scenen.

Gomez. Herliginnan kommer ifrSn

bakgrunden.

Jlerlig. (afsides) Han ar annuhar! Him-
len vare lofvad. (bogl) Don Ruy Gomez!

Gomez. NSdiga hertiginna! Andtligen
5r jag sa lycklig och fSr se er!

Herlig. Del ar af medlidande jag kom-

mer, af menniskokarlek. Ni mSste lanka

pa eder sakerbet. ni maste pa ogonblicket
lemna Madrid. Man soker efter er; del

galler eder frihel, edert lif.

Gomez. Del ar detsamma! Ni sjelf ar

ju fri, icke sannt?

Herlig. Om en limma 5r jag del ej mer. \

GomcZ. Huru. Ni amnar gifta ermed

grefven.

Heriig. Jag raaste val.

Gomez. Hvad hor jag, hvilken Jycka!
Om jag saledes kan finna ell medel till

all hindra denna forbindelse, s5 skulle ni

ej bafva n5gol deremot? Kanske onskar ni

del, kanske vantar ni, att jag skall gora del?

Herlig. Del bar jag icke sagt.

Gomez. Jag beder er. Berofva mig
icke hoppet, del ar mig oundgangligl!

Herlig. Annu en gSng, hor mig! Jag
bar bloll lid till att radda en lif. Olyck-

ligtvis kom jag att yppa for grefven att

ni var i Madrid. Del ar omojligt alt ni

undgSr bans efterspaningar; upphor d5 att

forlsiitta en strid, som ni nodvandigt m-
ste forlora. Fly s5 foil som mojHgt, del

ar del enda som Slerstar er; ly om ni

faller i grefvens hiinder, sa vantar eder en

saker dod. Ni ser hvad ni bar alt frukta

om ni ej ogonblickligen tager lill (lyklen.

Gomez. Ack, sag mig hellre hvad jag

bar all hoppas om jag stannar qvar?

Herlig. Inlet, Sennor Gomez ! Jag var

ISngt ifiin alt vanta del ni ej. efter tre

manaders forlopp, hade andral edra lankar.

Forts.



MistorieH em en gammal karlek.

Af Dickens.

(ur "Tidskrift for hemmet)
Forts, fr. foreg. mimmer.

Stjaxt fore syndabekannelsens upp-
lasande smog sig en vacker morkogd
flicka framat gangen, med en nagot
litet samvelssjuk min, oppnade med
svarigbet en af db'rrarne och dolde

sig ogonblickligen inom en af de allra

hogsta bankarne, hvarest hon knafoll
och gjorde en tyst bon. Efter tinge-
far sa pass lang stand, att det bl'ef

patagligt, det ban drojt utanfor blott

for att det ej skulle se ut som orn
de kommit samtidigt, intradde Stephen
Sellon oeh tog plats i en narbelagen
bank. De bada unga uppforde sig
icke desto mindre hogst anstandigt,
blott gifvande hvarann en och annan

oskyldig blick i smyg, och det langa
stunder emellan; men nar predikan
var slut drojde flickan nagot la'ngre
S.n vanligt i knabojande stallning och

Stephen vantade till dess hon stigit

upp. Tysta iemnade de sedan tillsam-

mans kyrkan och togo af nedat en
bred vag, skuggad' af trad, som kan-
tade strommen, utmed hvilken siaden

lag. Allt som de aflagsnade sig fran

den utsrummande forsamlingen sags
Stephen som var en forefagsam yng-
ling, satta sig i besiltning af en af
flickans hander och titta in under hen-
nes hattskygge pa ett sa'tt, som tvang
henne att se blott pa honom. Han
betraktade henne salunda lange, men
utan att, som det tycktes, derafhemta

nagon trost, ty nar han ater ratade

upp sig, hb'jde han en djup suck.

"Margaret, min alskade, jag har inga
goda nyheter att gifva dig. Jag har
varit uppe vid dockarbetena; men den

plas, Langford hoppades kunna gifra
mig, Sr upptagen, och det finns icke

utsigt till nagon annan. Det ar ingen
brist pa unga oforsokta handkrafter,
och tankekraftar hafra de ofverflod

af, pastas det. De aro hardhjertade
mSn, Margaret; de kunde a"tminstone
latit mig visa dem hvad jag duger
till.

"Men, Stephen," sade flickan och
Siennes rost Ijod osaker, du vet findd,

3S9

att hrad dn Onskar ej nu later sig

gora. Jag kan ej lemna min far. som
borjar sa sorgligt aldras. Jag har

lange markt att hans ogon bli allt

mera dunkla, och numera heir han
hellre all sin vackra musik epelas for

&ig, an han utfor den sjelf; och min
ide, Stephen, min hogsta forhoppning
ar att jag skall kunna ofvertaga hans
e"lever.

Dermed har det ingen] svarighet,

Margaret, du som l^ir en sadan un-
derbar formaga att vinna va'lde ofver
menniskor.T

Margaret log, och i hennes leende

lag ett eget, halft spefullt uttryck,
som krusade hennes la'ppar, pa samma
satt som en liten oskadlig stromhvirf-
vel krusar vattnets yta. Men hon var
snart ater allvarsarn.

"Du kan ej tro hvad jag ofvar mig
flitigt om qvallarne och hum omsorgs-
fullt jag soker behalla i minnet alia

hans Jardomar. Om jag blott kan
forma en eller par familjer att lata

mig taga hans plats, 8r redan mycket
vunnet. Nar han, da blir sa gammal,
att han

ej formar arbeta, kanjagfort-
farande underhalla honom sa som han
varit van att lefva. Han har arbe-
tat for mig det ar da ej for myc-
ket. att jag arbetar for honom."
"Men om jag kunde erhalla nagon

syssla har i narheten, sa behofde du

ej lemna honom
;

vi kunde gifta oss

och lefva lyckliga alia tillsammans."

Nej Stephen, vi aro for unga att

fa'sta oss vid sa osakra utsigter. En-
samma ma vi strafva; om vi da ga
under, draga vi atminstone ingen med
oss; men vore vi gifta och du ej fatt

nagon for framtiden sa'ker syssla, skulle

bekymren komma ofver oss fortare &n
vi kunna afvarja dem. Tro mig, vi

gora battre i att forblifva ensamma!"

Han var ej sjelfvisk, den unge man-
nen, och dock kunde han. med en
mans natur, ej undertrycka svaret:

"Margaret, du tanker mera pi din far

a'n pa mig. Mitt unga lif och
har tvartystnade han.

"Jag skulle ej blifva dig en bra hustru,

Stephen, om jag sveke min pligt sa
1

-

som dotter; sok derfor ej mera ofrer-

tala mig, gode Stephen. Gud m& vet&



360

att jag redan ar tillra'ckligt profvad,"
och harvid frambroto slutligen de lange
aterhallna tararne.

Inom -sig gaf Stephen sig sjelf en

hel niangd straffbenanmingar, hvari-

bland omanlig, usling och odjur voro

de lindrigaste: men liogt sade han
blott:

"Jag vet det, Margaret forlat

niig," oeh bonen var knappast uttalad

ion1 an den blef uppfylld; jag formo-
dar det alminstone, ty handen lades

ater fBrtroligt i hans. Han fortfnr :

jiDet varsta aterstar dock: jag bar be-

slutat att soka mig ut till Indien, och

kapten bar lofvat att skaffa mig ar-

bete som verkmastare eller dylikt, sa

snart vi kornma i land. Det ligger

ingen fornedring haruti," sade han med

.styrka. "Val hade jag hoppats att

kunna borja hogre upp; men jag bar

aldrig skytt arbete. och jag vill visa

att en gentleman kan gora ett lika

godt dagsarbete som nagon annan.

Jag bar strafvat forr bland dam och

sot och olja, och jag kan gora det

an. Jag kanner mitt yrke i grunden,
dess lagsta fom dess hogsta grenar:
detta ar bai-c* att borja fran borjan

igen, och jag ar ung och stark."

Ja, du har nog ra'tt.n sade den

stackars Margaret, men mera fick hon

ej ofver sina lappar.

"Jag skall aldrig glomma dig, Mar-

garet : tjngo ar skola mahanda gaom,
innan vise hvarann igen, men a'nnu da

skal] jag vara din, blott din.

Margaret log, men denna gangen
var det ett trostlost kampande, stac-

kars leende. Da skall jag vara gani-
Hial och vissirad, Stephen."

"livad betyder de'," svarade htui,

rned en trofast och kfirkksfull blick.

"Du ma hufva blifvit gantmal och vi'ss-

ad, tard och .skrynklig, men du skall

for rnig forblii'va mera an uugon an-

nan qvinria.j?

Nu viinde de sina sleg ater tillbaka

mot kyrkai).
Hor mig, Stephen; jag vill ej bindu

dig med nagot lofte; vi vilja fulja

vara egaa hjertans ingifvelser. Vi

hafva verlden for oss och Gud med
oss, sade hon.

De gingo tigande en liten stund.
Vi maste nu skiljas, dyre Stephen."

"Fartyget gar till segels i morgon."
De stodo sorgset stinande mot graf-

stenarne; en atmost'er af fukt och for-

multniijg omgaf den) pa alia sidor;
der fanns ingenting varmt och lef-

vande, mer an karleken och det una-O
dornliga hoppet mom deras egna bjer-
tan; men dessa segrade a'fven i denna

sorgens stimd. Han slot henne i sina

airnar, tryckte en sista kyss pa hen-
nes lappar och lernnade henne ater

fri. Nasta ogonblick var han borta,

Och sa skiljdes de med svidande hjer-
tan, fruktande, sasom manga ung*a al-

skande fore dern, att tidens timglas
eller dodens lia skulle atskilja dem
for detta lifvet.

Forts.

Anekdoter.

Landtmannens frieri. "Du Peter t

Jag vill gif'ta mig med en af dina tre

flicker."

"Hvilken vill du da ha?"
"Ah ! den som far storsta hemgiften.n

"Jag gor ingen skillnad hari utan

gifver den tna sa nijcket om den
andra."

"Na sa kan det ocksa vara for mig
detsamma, ge mig hvilken du vill."

Prisuppgifter.

Charad N:o 44.

Mitt fiirsta du pa gatan hoptals fiimer,
Men afven iLlanci' perlor och bland gull
Ratt ofta i ett undanlast sfhaful),
Samt afven i en kakelugr:, som "brinner.

Mitt andra emot kold och storm och regn
Och ouda iiieuniskor forlana hrgn.
East ar dock nar mitt andra ar mitt held,

Tank et'ter och din gissning skall ej fela.

Pris :

En vacker gravyr,

Losningar emottages till d. 15 Januari 1861.

Prislottningen eger rum d. 25 Januari 1861.

STOCKHOLM. TKYCKT HOS J. & A. KII8, I860.
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Utkommer miast 4 ganger i mtuaden. PrenumeraUonspris fi5r hela argangon 3 R:dr Knot
oiler 25 ore i manaijen.

Man Kan hvad man vill.

Lustspel i t*a akter

af

Scribe och J. L. Heibery

Forts, fr. fiireg. wumtner.

GomeZ. (afsides) Hon liar riiknat mana-

tlerna. (hogl) Jag maste ju forsoka all gora

mig eder viirdig, alt blifva Grande af Spa-

nien, general eller nagot dyliki? Maslejag

ej forsoka all frigora mig fraa eder kran-

kande beskyllning for aregirighet och fa-

fanga, ifran del forolampande namn ni gaf

mig, da ni kallade mig ett barn! Jag elt

barn! Jag skulle onska alt dessa Ire ma-
nader varit tio ar, sa all jag kunnat blifva

gammal under kriget och Atervandt betackt

med arofulla arr! Men krigslyckau ar tyviirr

nyckfull och del lyckas ej hvar och en alt

blifva sflrad om man ocksa gor sitt biista.

Nagra ganger tycktes lyckan gynna mig,
men den bedrog mig. Jag fick ett ypper-

ligt sabelhugg, som om del blott. kommit

pS r'att stalle, nog skulle hafva gjort mig
tio ar aldre, men. olyckligtvis fick jag det

i luifvudel, s5 alt man ej kan se del. En

annan gang tra'ffade en kanonkula milt hog-
ra hen; man talade om alt laga af det

men ....

Hertig-. Det iir ju afskyviinll!

Gomes. En duktig skrama midt ofver

ansigtet och sa ett traben, det kunde baf-

va varit nog! Da iror jag ej alt man

Jangre kallat mig elt barn; men efter alia

dagar var milt sabelluigg liikt och benet

Lief ocksS bra: jag liar likvisst lilet ondt

i det, men jag kan omojligt halla.

Herlig.
mSsle vara fran forstandet.

Gomez. Gif mig blott lilel lid, lat elt

nyll 1<rig komma och ni skall fa so ...

Herlig. All ni amnar 15la sl& ihjal

eder fur alt inte se un" ut.

Det ar verkligen skada! Ni

Gomez. Ungdomen ar eit sa slort fel i

etlra ogon.

Hertig. Men jag vill ej all ni skall

do; det kan ni inse da jag kommer for

alt underralta er om deri fara, hvari ni

svi'ifvar.

Gomez. For mig finnes ingen annaa

fara an edert foreslaende gii'lermal Un-

derratla mig om alt m slagit det ur lia-

gen och p mina knan skall jag tacka er.

HerHg. llvad vill ni da alt jag skall

gora? Har jag ej gifvit milt lofte, bar ko-

nungen ej gifvit sitt? Hvad utvag finnes

det da?

Gomez. Om jag skulle kunna forma

konungeh alt atertaga silt lofie?

Herlig. Hum skulle det vara mojligt?

Gomez. Det ar min bemligliet.

Femlonde Scenen.

De forra. Konungen oppnar sido-

dorreu och liltar in.

Konurtg. Na, ar du snarl fardig?

Hertig. Gud, Konungen! (springer ut)

Sextonde Scenen.

Gomez. Konungen.

Konung. (intrailande) Skulle man tro det!

Herliginnau lager liil llyklen. 'Ar det val

jag, som jagar henne bort?

Gomez. Ja, inle ar del jag, som gor

del. Ni kommer ju in som en kanonkula.

Konurtg. Du horde ock.s.1 skyndat dig

lilet. llvad kande du val hafva alt tala

om med beane.

Gomez. Jag vill forklara del for er;

men skall ni val forsta
1

mig?

Konung. Hvarfor icke, om del ar me-

ning i dina ord.

Gomez. Na val, jag ar dodligtforalskad

i herliginnan.

Konung. Ar del mojligt!

Gomez. Om jag ej far henne si skall
, i ; . . * i -i
del blifva mm uoa.

ntiih
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Konung. Prat! Hvem skulle val do tor

sa litetV

Gomez. FSrran jag skulle misla henne

skulle jag doda grefven, bortfora herligin-

nan och lamia eld pa palalset . . .

Konung. inte sa bradtow ! Du glornmer
att palalset trlllior mig.

Gomez. Dm jag blott hade en van!

Konung. Ah en van? L5t mig vara

din van.

Gomez. Ni, Sire? Det ar allt for smick-

rande. Hvad jag behofver det ar en man,
en verklig man . . .

Konung. Ni val, jag...
Gomes. En kraflig man, med fast vilja.

Konung. Hvad ar dA jag?
Gomez. Ack, Sire!

Konung. Tala frilt! Hvad ar d5 jag?
Gomez. Ett barn.

Konung. Elt barn!

Gomez. S& saga atminslone alia vid

hofvel.

Konung. De oforskamda ! Jag, som for

en manad sedan fyllde femton ar, och som
nu kan arises myndig. Hvad skall jag da

gora lor att bevisa dem att jag icke ar det?

GomcZ. Gifva befallningar, i stallet for

att emottaga sadana; icke lala alt eder

hofmaslare r ederl namn och utan att fr3-

ga er . . .

Konung. Det ar sannt, man fragar mig

aldrig. Men det ar bra! Jag skall snart

lara dem . . .

Gomez. Eders majestat kan gora det

straxt, om det behagar er.

Konung. Hvad mcnar du?

Gomez. Ni ar konung ofver Spanien
och Indien, oinskrankt herrskare ofver alia

edra undersAler, och ni bar ratlighet att

disponera ofver hertiginnans hand.

Konung. Det ar sannt!

Gomez. Sire, lat mig fS henne!

Konung. Du skulle gerna fa henne, om

jag icke redan lofvat bort henne St gref-

ven af Sanla Cruz.

Gomez. Men lirollopet bar ju annu icke

egl rum.

Konung. Det ar detsamma! Grefven liar

mitt lofte.

Gomez. Ni kan ju taga det lillbaka.

Konung. Skulle jag begynna min rege-

ring med alt bryta ett lofte? Ocb mot

hvcm? Mot en. man, som skulle beskylla

mig for otacksamhet och draga sigtillbaka

iiria min tjenst.

Gomez. Sailer ni da s5 stort varde p&
att behalla honom uti eder tjenst?

Konung. Som hofmSstare ma ban resa

sin vag, niir ban vill. Men som
general,

del ar en annan sak. Hvem skulle s5 spm
ban ga emol inina fiender och vinna seger
ofver dem.

Gome?.. Oet finnes nagon annan som
skulle gora det likasS bra som ban.

Konung. Nagon annan? Hvflken (U?
Gomez. Jag, Sire!

Konung. Du ?

Gomez. Dei skulle icke vara forsta

gangen, jag gjorde det.

Konung. Hvad vill det saga?
Gomez. Sire, vardigas lasa delta (gif-

ver honom ett papper.)

Konung. (ognar igenom det) Hvad ser

jag! Det ar ju planen till det sista faltta'-

get, som sS forl gjorde slut pS kriget.

Gomez. Jag liit lemna den t grefven
Ulan att namna mitt namn.

Konung. Utaf hvad skal gjorde du det?

Gomez. Emedan jag fruktadc, att hans

stolthel skulle fork as la en simpel lojlnanls

id^er.

Konung. Men da ar det ju dig, som

jag bar alt tacka for derma vigtiga scger?
Gomez. Ja, Sire! Tro blott icke att

det skall stanna dervid. Utnamn mig blott

till general, och ni skall fS se!

Konung. General, vid alia helgon, du

bar bra dtom.

Gomez. Man mSste v'al begynna med
nSgot.

Konung. Det ar sannt, ocb som du i

sjelfva verket redan vunnit Ptt slag . . .

Gomez. Jag skall vinna manga flera!

Sire, om ni blott ville taga makten ifrSn

alia dem, som utofva den i edert namn;
om ni ville jaga alia dessa gamla odugliga
och skenheliga hofman pa dorren och sStta

unga, kraflfulla man i deras stalle, mau
som hafva hj^rta i brostet, som aro arliga

och konungen tillgifna, da skulle ni f5 se

alt det i hela Spaniens rike ej skulle finnas

en menniska som ej valsignade er.

Konung. Tror du det, Ruy Gomez?
Gomez. Om jag tror det? Ni skulle

sjelf snart blifva ofvertygad dernm, A& ni

tinge bora de enlhusiastiska bifnllsrop som
skulle emottaga er dfverallt bvarest ni vi-

sa de er.

Ah, det skulle vara skdntl



Gomez. Ja, del skulle vara skonl. Och

;ir jag belanker, alt ni blott behofver sa-

ga ett ord, blott nicka med hul'vudet, for

ait alia ulan undanlag skulle sluta sig till

eder och undersUidja er. Men ni sjclf

inihilc gifva tecknet, del ar ni som mSste

borja, ty det ar eder, Sire, som man al-

skar, det ar af eder som Spanien vanlar

sin lycka.

Routing. Del iir besynnerligt, hvilka nya

tankar dina ord uppvacka i tnin sj'al! Den

eld som lyser i dina ogon och i dina ord

.liksom berusar mig. Jag ar ej mer den-

samme, af ett barn liar du gjort enkonung!
Gomez. Sire, mi ar det jag, som beru-

sas af edra ord.

Rowing . Du skall stanna hos mig; du

skall vara min general, rain minister, min

van. Vi bada skola vinna fallslag.

Gomez. Det ar sa sakert, som om vi

redan vunnit dem. Men icke sannt, ni

skanker mig herliginnan?

Rowing. Tror du da, all hon iilskar dig?

Gomez. Jag vSgar naslan svarja derpa.

Bet ar ingenting annat an fafanga och stolt-

lict, som binder henne vid grefven.

Ronung. Det faller mig nagonting in.

Hvad ar du? Grefve, baron?

Gomez. Ack nej, Sire! Jag ar alldeles

ingenling. en simpel Hidalgo, fader och

moderlSs, den sista af min slagt.

Ronung. Det ar val deraf, hela olyckan

kommer. Hvarfor sade du mig ej det for

Ire manailer sedan, d& vi, p5 alia fyra,

kropo ofver den langa stAngen? Du kan

val begripa att en hertiginna ej gifter sig

med en simpel Hidalgo. Men det ar del-

sainma, annu ar del tid, ofverlemna saken

at mig, och vanla har min aterkomsl. Jag
vill ga in i mitt kabinett; nar jag kommer
tillbaka skall du fS se, att jag icke liingre

ar elt barn. (gar in i sidorummel).

Sjuttonde Scenen.

Gomez allena.

Gomez. Hvad amnar ban ral gora?
lien min plan skall lyckas, den blir djerf-

vare och djerfvare. Nu kommer det ej

endast an pa att aflagsna min rival fran

dn qrinna, jag alskar: nej, nu galler det

att uppracka manliga bojelser hos en ko-

nung, som aanu ar ett barn, att jaga hof-

vets och regeringens rSdgifvare pa llykten,

med ett ord: g5ra en he! revolution. Skall

Jag lyckas? . . . Hvarfor icke? Det iir
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stamma som hviskar till mig: ?man kan

hvad man vilh. och jag vet att jag vill.

Adertonde Scenen.

Gomez. En officer och nSgra soldaler

intrSda fran bakgrunden.

Offieern. Sennor, jag mste utbedja mig
cr viirja.

Gomez. Min varja?

Offieern. Ar ni ej kaplen don Ruy
Gomez ?

Gomez. Del ar mill namn.

Offieern. Jag bar ordre fran generalen,

grefven af Santa Cruz...
Gomez (afsides) Han liar sSledes upptackl

mig! Del iir jusl bra tillstallt! Och konun-

gen som jusl nyss gick borl! Jag bar bu-

rit mig ilia at, del kan icke nekas; siiker-

ligen ar jag redan domd. Min medtaflare

forspiller icke sin tid. Om min knngliga

van och beskyddare ej hjelper mig ur den-

na belagenhet . . .

Offieern. Min herre, jag vantar pa er.

Gomez. Ni har da mycket UrSdtotn?

Offieern. Motsland kan ej tjena er till

nagonting. Jag a'rresterar er uti konun-

gens namn.

Niltonde Scenen.

De forra. Konungen inkommer

sidorummel.

Ronung. I konungens namn? Det ar

tillrackligt.

Gomez (afsides) Han kommer jusl lagom.

Ronung. (till officern) Nar har jag gifvit

befallning om att arrestera min goda van?

Visa mig den.

Officern. Har ar den, Sire! (gifver ho-

nom ell papper).

Ronung. (ser i det) Tillforlitligt! (afsi-

des) Jag har verkligen underskrifvil denna

ordre, ulan att lasa hvad den inneholl I . ..

Ruy Gomez hade rait, da han sade, att jag

var elt barn, men jag ar det ej mera . . .

Hvad skall jag val gora?
Gomez (afsides) Hvad tanker han pa?

Ronung. (afsides) Huru skall jag bara

mig at for alt radda min van, gora honom .

lycklig och spela min hofmastare ell bra

spralt! Ja, no har jag det I (hogt med

komiskt allvar). Kapten don Ruy Gomez
Ni har lemnat eder post, ni mSste dommas
efter lagens striinghel. Et konungs forsta

pligt ar att halla lagen i helgd. Det ar

ej ftiriidijt att jag fattar regeriugstommar*
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ne; ni sjelf bar sagt del och ni kan nu

se alt jag begynner. (till officeren) Fr in

forbryliiren i (iellS rum. (pekar pa en si-

dodorr) iemna honom ioke och passa val

pa honoin.
Forts.

Ilisioricu cm en gammal ItadeK.

Af Dickens.

(Ur Tidskrift for hernmet.)

Forts, fr. foreg. nummer.

III.

Stephen Sellon drog batten ued of-

ver ogonen cch riktade i modfalld och

dyster tdmusstamning sina steg mot
det lilla vardshuset, hvarest bans

verldsliga gnda befanns inpackadt till

afresan. Han var sa pass olyeklig soin

en yBgling gerha kan kamia sig, och

ehuru han bet sig i lapparna cch pres-
sade tandradtrna eiuot hvarandra, var

det ej mer $n det ville, att han kunde
aterhalla taraine. Fafangt uppmanade
ban sig sjelf att icke kcinna pa den

sargande sniartan i hjertat; forgafves

upprepade ban, forst i tankarne och

sedan belt bogt, i hopp att frambringa
stoire verkan, Drottning Elisabeths

kalla och visa ordsprak, "Tiden skall

trosta oss; hvarfor da ej sjelfva 6f-

vertaga tidens uppdrag?" Naturen var

starkare an alia manhafliga foresatser.

Hans middag affardades med stor hast,

derpa tande ban sin pipa, lade benen

i kors och stirrade dystert in i elden.

Han lade annarna hardt ofver brostet

ccb tankte pa henne. Derefter Jutade

ban sig .ut genorn fdnsfret, i den ro-

mintiska forestfilhiingt'u, alt vinden

skulle iillfoia honoin en fla'gt af htn-

ne.s andedragt, eller alt sanima niflne

skulle blicka ned pa dem bada. Han
bade af nature-n ingen fallenhet for

sjelflortyr, tvartom: men da man a'r

kSr blir man sa der daraklig. Han
sag henne i tankarne sasom sin hustni:

och stlg henne aterigen, utta'rd och

forsfrafvad, ka'mpa for fadren mot miss-

gynnande omsfandigbeter ocb svigt'! ti-

de, ntan klagan, men ulan bjelp, int;-

dan bans tirm skulJe vara fjcrran ifran

henne. Du kom en positivgosse och

lade sin sticka med pa balet, opp-
stammande en sang, sum han ofta

bort Margaret sjunga : han ryckte till,

soni orn han blifVit orm.-tungen. Visftn
var gammat ocb sjong 01:1 oirohet och
ban bemodade sig forgut'vt-s att ihag-
komma Margarets egna sista ord. In-
tet lofte hade blifvit gifvef, t-huru myc-
ket antydt. Bortjagad frau fo.nstret af

positivet, atervande ,han til! sin forsta

van, brasan, foljande med blicken ring:
efter ring af den nppat svingande ro-
ken till dess han fdrsjonk i ett slags
dvala. .Men kort derpa rusade, han

upp, sag pa klockan, tamlade sitt ba-

gage och skyndade bort i tid, for att

komma med natt-taget till Staden.
Han tog plats i en torn, andra klas-

sens vagn, lade sin nattsack under

hufrudet, bredde sin plaid pa banekn,
strackte ut sig derpa till hela sin Jangd^
och fall i djup somn, uttrottad s'om

ban var till kropp ocb sjal, och vak-
uade- i London.

Nagra fa dagar senare befann sig

Stephen redan i Marseille och tog der
mot simpel sjomans aflo'ning, tjenst
sasom machinist pa. den Osterlfindska,

angbafen Ava. Den lyfte snart ankar
ocb den langa farden begyntts. Var
ccksa bans hjerta tungt sa forblef dock
bans lynne latt; bans tillit till Mar-

garets trofasthet var betydlig och bans
tro pa sin egen bestandighet utais

gransor.

IV.

Omkring tre ar senare sags en dame?
varint kladd i sidcn och pelsvcrk, en'
klar vinterdag g;i framat den iornam-
s'a gak;n i Vv'cndon. Eon bar en li-

ten rnlle med musikalier under kappan
ocb stannade vid eit af de stoia klo-
sterlika husen, sorn i tillborligen dy-
ster stelbet omgafvo Catbedraltn. Hou
drog pa klockstrfingen ocb blef skynd-
samt inf'ord i forrna'ket. Hon lade

ifran sig musikalierna, aftog schal ocb
hufva och blottade Margaret Meritons

ansigle. Blomstrande, glad och vac-

kcr, stod hon der med ett fortrollande

drag af humOr kring de fulla lapparne
ocb en klar och bcsfamd blick ur de

morku ogonen. Kort derpa oppnades
dorren och en lang, till utseendet na-



got bortskamd, ung flicka, med ett par

ISgande bla ogon, korn nastan sprin-

gande in. Hon var nara utfc rned en

omfamning fangsla Margaret pa stal-

let, men denna hejdade henne pa sitt

eget lugnande, betydelsefulla satt, i

det hon lade handen pa den unga da-

mens axel, sagaude: Na val, Cecile,

bur ar det med rb'sten, och hur gar
den nya romancen?

Ack, Miss Meriton, pappa sager att

jag r hes och att jag forkylt migj
men lat mig forsoka."

For min egen enskilda del, anser

jag det vara ett otvifveJaktigt 1'aktum,

att skolfliokor egna mera uppmark-
samhet at lektioner, som gifvas dem
af manliga larare, an af larare af de-

ras eget kon ; och jag satter icke i

fraga, det ju ej. da menniskoslagtets

upplysning och platoniska karakter en

gang skall tillata, att ynglingar upp-
fostras af qvinliga professorer, samma
sats afven bar skall gora siggallande.
Men icke destomindie iinnts det ett

annat fakturn att uppsatta deremot,
sasom handelsen varit med alia fakta,

som funnils till sedan verldens begyn-
nelse; och det ar, att en qvinria vid

en vi&s alder, som har sjelfbeherrsk-

ning och som odlat sin formaga att

behaga, kan, 6m hon sa vill, vinna

ett inflytande hos unga flicker, som,
a deras sida, gar nastan till afguderi
och mot hvilket knappast en alskarts

kan segra. Pa detta satt hade Mar-

garet Meriton, som alskade att inlaga,

men som, man vet ej af hvad orsak,

undvek all vanlig kurtis, lyckuls gora

sig synnerligen forfjusande fJr sina

pupiller, hvilka alia tilibado henne pa

unga flickers vanliga manor. Vi kunna

ocksa, om vi sa onska, furesta'Ua oss.

att hon ibland tankte pa den stackars

Stephen, och att hon, for bans skull,

ej ville af bristande ofning ligga af

sig i konsten -att behaga. Emellertid

satte de bada damerna sig till pianot
och lektionen fortgick en sturid i all

vanskaplighet ;
men slutligen fick Mar-

garet det infallet att Miss Verecker,
skulle upprepa en viss passage ett gif-

vet antal ganger, sasom en slags bot-

goring for det hon ilia ofvat den. Den

unga flickans lynne bar till en borjan" ad -;y
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ej delta strafF med sjnnerlig undergif-
venhet; forst uppresle sig hennes stolt-

het;jda framtradde forodmjukelsen till

slrid med denna ocli slutligen Siinkto

~ig-
ofver bada, vroigheiens ande och

forlamade totalt Miss Vercckers vokala

foimaga. En fullkomlig tystnad in-

tradde. Magaret, inom sig leende, da

en svafvande intonafion nadde hennes

6'ra, vande sig ernot deu unga sanger-
skan oeh motte ett uttryek af saupp-
fladdrunde harm i det unga anletet,

utt lion (det gor oss ondt att nodgas
erka'nna det) lockades att skratla a'nnu

rner. Dei pa bcirjac'e hon sangen sjelL

Refrangen var--

Langt batfre tro och bli bedragen,
Och djupt begrata se'n den dagen.
An tvifla pa ett enda ord, som, trodt,

Dig skulle sail och lyeklig gjort.

Hon sjong den forfjusande och tyck-
tes deruuder glomma eller glomde verk-

ligen, bade sin eieve och hennes hem
och hela den omgifning hvari hon be-

fann sig. Musikens hemlighetsfulla ge-
nius talade till henne om andra ting;
och da hennes fingrar gledo ofver tan-

getiterna smog sig ofver hennes drag
ett drommande, nastan sorgset uttryck
och hon glomde att retas med Miss

Verecker, som rordes af hennes sang^
sasom fordom Saul, i sa mattoattdea

upproriska anden lade sig och att hon
som bast begynte fundera pa huru
hon skulle kunna nedstiga fran sin

stolthets piedcstal och underkasta

sig Margarets vilja, utan att forlora

nagot^ af ?in vardighet. Margaret fra-

gade ej efter erofringar i vanlig me-

uing, men var forunderligt man om
vtildet ofver sina clever: hon cgnade
derfb'r ett ogonblicks uppinavksamhet
at Miss Verecker, och efter att med
ett nastan omarkligt ogonkast hafva

genomsk&dat den unga damens sin-

nesforfattning begynte hon anbringa
siua starkaste medel. Hon tog ro-

mansen och lemnade henne den, sa-

gande med sorgsen ton, Snda till i

dag har jag alltid med noje sjungit
denna sang, Cecile: men du har lor-

enat med den ett mindre angenamt
minne; jag hoppas du ma sjunga den

heldre a'n jag hadanefter kommer att

gora:" och derpa b6jde hon siff ofver
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noterna och skref i kanten : Rtvolte.
Cecile Verecker gaf luft at en kon-

vulsiyisk snyftning, men innan hon
hunnit uttala de angrande ord, som
svafvade pa hennes lappar, intra'dde
*ned hastiga steg en yngling om sjut-
ton ar, sin systers afbild. Lat mig
folja er hem, Meriton; jag bar drojt
ha'r just i denna afsigt," tillade han
med barnsligt bonfallande rost.

Margaret holl just pa att svepa scha-
3en kring sina axlar, hvilket hon full-

gjorde med mjeken omstandighet, me-
dan, oaktadt hennes sankta" hufvud.
ett skalmaktig leende sags spela kring
ihennes lappar. Under tiden betrak-
tade henne ynglingen, sasom hade han

langtat att hjelpa henne, men aterhal-
Oite af fruktan att blifva afvisad. Moj-
ligen underblastes denna skenbara ater-

hallsamhet af minnet af nagon fore-

gaende vagran. Sluf.ligen sag hon

upp, rackte honom sin hand och sade:

jNej tack, unge George; en fatti- mu-
siklararinna far lara sig att undvara
^skort. God afton. Cecile. n

Ynglingen foljde henne till dorren
med en fortretad min i det vackra an-

sigtet. Han rande derpa om till system
och stallde sig att sfirra in i elden.* Hon

;ar alldeles for vacker att ga ensam
sa har sent. Jag ville (inska att jag
vore en man, Cis, ssi skulle jag gifta

mig med henne.

Denna nya asigt gaf Cis litet att

fundera pa. Resultatet af funderin-

garne blef gynnsamf. "Det skulle

rara for praktigt, George, jag finge
-da jemt vara med henne. utan att be-

hofva sjunga for henne, atminstone
icke andra ganger an dem, jag sjelf

valde," tillade hon i det hennes bliek

foil pa ordet JRJvolte.

Margaret gaf a'nnu tvenne lektioner

och fortsatte derpa snabbt och trotts

unge Georgs farhagor i trygghet
Ta'gen hem.
Hennes far alltid fattig hota-

-des nu af ett varre armod. Passio-
nerad musikvan hade han nodgats
tillgripa sitt noje sasom medel for sin

existena. Helpan svek honom dock,
s&som vi reta, mer Sn lyckan, ty Mar-
garet hade, saom hon onskat, lyckats
itfrertaga hans lektioner, och, i fraga

om sin dotter, var han utan trifvel en
hogst afundsvard man. Da hon ater-
kom satt han i sin stol vid brasan
och tankte pa henne en lang tanke,
som Skotten sager; for hennes ogon
syntes han, hvarje gang hon kotn till-

baka, hafva blifvit annu mera lutande,
svag och skugglik, an forut. Hon
sysslade omkring honom gladtigt. upp-
lifvande och skamtande sasom hon
brukade.

V.

I korta berattelser sasoni denna,
hvilka ej fa upptaga langre tid an

skymningen en vinterqvall, finns intet

rum, och icke heller nagon nodvan-
dighet att beskrifva for] oppet af hvarje
dag. Margaret Meriton blef med hvarje
ar rikare. Jag menar ej att hon ^sam-
lat nagon fast jord-egendom, men hen-
nes namn hade lange statt bland taxe-

ringslistorna pa dem, som skatta till

staten for viss arlig inkomst, och jag
iir saledes sa'ker att hon skall vinna

hvarje Engelskt hjertas sympati. Ar-
bete var lagen och vilkoret for hen-
nes tillvaro; men hon forrattade sitt

varf gerna och latt, det var afpassadt
efter hennes anlag och smak och in-

komsten deraf satte henne i stand att

med all mojlig komfort omgifva sin

gamle far. Hon var dessutom hjertligt
afhallen af alia, som kande henne,
och hennes aldrig trytande glad tighet,
hennes goda hufvud och hennes herr-

liga sang gjorde henne synnerligt
valkommen inom alia kretsar. Blott

tvenne ganger hade hon lyckats er-

halla nagra underrattelser fran Sellon

och likval hoppades hon, och blom-

strade, glad och vacker, och lycklig
som forr en fullkomlig motSats till

hvarje gangse forestallning om den

sorjande karlekens bild.

Tio ar efter den dag da ri sist

tecknade hennes portratt hade hon
intradt i sitt fyrtionde ar. Det var

en vinterafton; det hade snogloppat
hela dagen under skarp, bitande nor-

danvind; piskade, forblindade och sLut-

ligen besegrade af ovadret drogo sig

fotgangarne pa gatan in i sina bonin-

garj de som ej hade tak ofver huf-
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vudet smogo in i grander och port-

gangar for att soka skydd. Himlen

aag vresig och hotande ut och en

kompakt massa af graaktiga moln i

nordvest lofvade patagligen fortsatt-

ning at' ovadret. Jag trotsar nago-n
att finna en vackrave och behagligare
anblick an den af Margaret Meriton

denna afton, der hon satt i det tref-

liga hvardagsrummet, kladd i en rik

dra'gt af mork farg, sasom det anstod

hennes ar och borS, och sysselsatt att

servera det rykande kaff'et, Hennes
far lefde a'nnu och satt i sin gamla
vanliga landstol. Hans hufvud var

snohvitt och djupt sankt mot brostet

och hans fingrar slogo rastlost takten

mot stolkarmen. Hon talade blott da
och da och da nagra ord till honom,
.omma oeh smekaade, sasom till ett

barn. Slutligen tog hon plats i sin

egen mjuka hvilstol, skar upp en ny
bok och var snart fordjupad i dess

lasande. Smaningom fann dock den

nya boten sin hviloplats pa golfvet
och Margaret slumrade lugnt, sofd af

stormens aflagsna brusande deruteoch
af tystnaden derinne. Plotsligen hor-

des vagnsbuller narma sig huset och

upphorde forst vid porten. Men det

lag ingen magnetism i luften, som kun-
*aat gifva Margaret forkanslan af att

nagon ahnan fanns nara henne, an den
bleka skuggan af hennes far, som hon
;i sa manga ar vardat. Derpa Ijodo

steg i forstugan- och en hand fattade

i laset till dorren. . Sjelfva,. sjusofvame
vaknade en gang, och da dorren opp-
nades flog Margaret upp-ur stolen full-

komligt beredd att forneka det hon ej

hela tiden varit fullt vaken. Hon
horde en djup stamma saga, "jag kan-

ner va'gen," och derpa sag hon fram-

for sig ett anlete, rodbraunt af solen,

och ett par trofasta bla ogon, som ej

voro henne helt och hallet fremmande

(atminstone hade bon sett ett par sa-

dana i drommen), en massa af har,

skSgg, mustacher och polissonger af

en farg, som kunde kallas blek blott

i jemforelse med ansigtets. Allt detta

kronte en gestalt stor i alia rikt-

ningar, men isynnerhet pa bredden.

Margaret stod undrande gestalten
ilika sa. Likt den garale sjGuianueii i

visan "han henne med glittrande ogon
sSg an,n och medan hon undergick den-
na profvoblick afdrog han ytterplagg
efter ytterplagg och stod der slutligen
sasom den lifslefvande Stephen Sellon

af minst sexton stones rigt. Ogonen
dansade af belatenhet. de hvita tan-

derna lyste mellan det roda skagget
och slutligen brot ett klingande, hjert-

ligt, ljudeligt skratt isen.

"Margaret, kanner du icke igen mig?
och dermed steg han fram och kysste
henne forst helt latt pa hvardera kin-

den, men derpa, forande henne ifra

sig pa en armslangd, lat han med an-
nu en vaim blick och ett hjertligt

skratt, den forsta kyssen atfoljas af en
hel svarm, som kommo sa tatt att

Margaret sannerligen ej hann undvika
dem. "Jag har forsakrat mig om, att

du a'nnu ar Margaret Meriton; eljest
skulle du ej sett mig har i qvall. Ar
detta din far?"

Hon ledde honom sakta fram till

den gamle. Tala omt till honom,
Stephen, han ar nu alldeles som ett

barn." Nagonting af den undertryckta
smarta, som aterljod i Margarets rost,

ofverflyttade sig i Stephens hals med
en krampaktig kansla; men klarande

strupen helsade han vordnadsfullt Mr
Meriton och fattade hans hand.

Den stackers gamle mannen sag upp
med ett tveksamt flygtigt leende. "Blif

god emot Margaret, Sir, blif god emot
min Margaret!" och dermed fortsatte

han att prata utan sammanhang.

Margaret hade ej lagt af att rodna,
och vid dessa fadrens ord rusade blo-

det upp anda till hennes harrotter och

smiukade hals och kinder med en hog
rodnad. Detta fortjuste patagligen Ste-

phen; han gned sina ha'nder fornojd,
strok sitt yfviga skagg och satte sig

slutligen att se pa hur Margaret, med
samma uppsyn af lugn och glad till-

forsigt som for tjugo &r sedan, slog i

kaffe at honom.

Ahl Margaret," fortfor han skrat-

tande. "Jag svor att om du Sn Tore

aldrig sa tard och forvissqad, aldrad

och skrynklig, akulle jag likafullt vara

dig trogen; men du har icke alls sOrjt

ofrer mig du kan ej vara nog for-
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inaten att vilja pasta det. Ar jag da

lost fran rnin ed?

Margaret uppslog sina ogon med en

illparig blick. sum kunnat ofversattas

salunda: Et tu Brute!

Jag forstar," infoll ban och tog en

bekymrande ofversigt af sin korpulenta

figur. Vi lara val i den vagen bada

hafva rnycket att forlata hvarann."

Der begardes inga forklaringar, ty der

voro inga att ge; men bada kande sig

utomordentligt lyckliga.
Skola vi lernna detn sa? Ack ! J

unga iilskande, skullen J kunna anse

det mojligt, att denna lyckliga vackra

qvinna, full af lif och helsa, a'r den

Margaret Meriton. sorn, tjugo ar forut,

var domd till skiljsrnessa, ovisshet och

arbete for brod; eller att den gndlynte
mannen, sa frank, sa jovialisk och vid

sa godt hull ar den landsflyktige al-

skaren? Fatten mod inenskorna

do och maskarna ata dem *butnot

for love.* De hade bada gjort sin pligt,

icke med dyster tungsinthet eller kaii

slutenhet, utan med noje och framgang.,
och deras kat eK blomstrade skout om
ock sent. Mahanda finns det, af alia

naturens gafvor, icke nagon som gor
ett sa godt intryck pa oss som den

allvarliga, men ljufva skonheten afen

frisk hostblomma, hvilken gla'der yara

ogon annu sedan sommaren flytt och

viaterns kyla ar i antagande da him-

len blir blygra och mulen och var mo-
der jorden stelnad, kail och liflos.

Aiielidoter.

Den oformodadelyckan. Forngra
ar sedan hande sig i Irland, att en

sk-adespelarc blef hastigt sjuk, hvari-

genom direktoren ofver truppeu blef

tvungen att gifva hans roll .;it en an-

nan, som af publiken uthvissladfs hvar

enda afton, ban visade sig. Pjesen
hade tre akter, och han skulle vara

med i dem alia; men att la'sa ofver

rollen anda till slut, det ansag han for

ett ofverflodsarbete. *Jag kan icke

flnnan tankte han nhvarfore jag
skall braka min hjerna med alia tre

akterna, dti den otacksamma publiken
va"! acda, nu som forr det iir nog

med tva, handa hvad det vill ! Sagdt
och gjordt. Spektaklet borjas, och
den arme synd'aren upplSdeius for for-

sta gungcn i sin lefnad. "Mitt ode vill,

att sjelfvu min lycka skall forvandlas
i olycka" tanker han. "Hum skall

detta slufas?" Ju laugre han s])elar, ju
mer tilltaga bifallsyttringarne hans

olycka ar gifven. Nu kommer den

beniga tredje akten. Da ar skadespe-
laren ense med sig sjelf. Han fram-
tra'der och sager till askadarne: Mina
Herrar! kanske torden J nu forlata mig,
om mitt minne sviker men sa fullt

och fast ofvertygad har jag varit, att

af edra siffletter och stfifvelklackar blif-

va utvist fran theatern, redan fore an-

dra aktfns slut, att jag icke gjort mig
modan, att lara den tredje. * Man
tanke sig effekten af denna exempel-
losa oppenhjertighet! Skadespelaren
njot en verklig triumf.

Ur en olyclclig qvinnas dagbok.
"Den 10:de November kom min man
aterigen forst den ll:te kl. half fern

pa morgonen hem.

Pristippgifter.

Charad N:r 45-

Ack, nar barnet gor mitt forsta, hvad det da
ar englaliktl

Gor en flicka det mot alskarn blir hans bjet-
ta gladjerikt.

Du mitt forsta ser p marken ocb. uti ett

seltzerkrus.

Menskan ar ock af mitt forsta, sa vi se vid
Skriftens Ijus.

Om du rakat bli mitt andra. bort till foreina-

tet snart

Alia dina tankar flyga, flyga med mitt tredjes
fart..

I hyart htishall vi mitt hela fmna, mindre ellet

mer:
Ofta friska blad ocb. blommor man mitt helot

pryda ser.

Pris :

En yaeker ffravyr.

L8sninsar emottagas till d. 15 Jannari 188I

Prislattaingcu eger ram d. 25 Januari 1861.

STOCKHOLM, TRYCKT HOS J. & A. BUS, 1860.
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Andra Upplagan.

NYTT 1860.

LORMMAGASIN,
Utkommer minst 4 ganger i manaden. Pr< nnmeratiouBpriB f6r hela argangeu 3 R:dr K:mt

eller 25 dre i manaden.

Han kan hvad man vill.

l.ustspel i tva akter.

af

Serib? odt J. />. Heiberg.

(Forts, ooh slut fr. foreg. nnmmer.)

Gomez. Hvad hor jag! Ardetmoj-
ligt att eders majestat . . .

Konung. Atlyd utan nagra anmark-

ningar!... Det ar sannt! Stanna ett

ogonblick. Jag vill foist skrifva nagra

befallningar (satter sig vid ett bord

och skrifver).

Gomez (afsides
1

. Hvilken forandring!

Han, sorn nyss kallade mig sin gene-
ral, sin minister, sin van!... Hvad
bar da skettr1

. . . Fallen i onad, redan!

Det kan man kalla en favorit, som ej

far tid att vacka afund.

Konung. (reser sig upp och gifver
Gomez det papper pa hvilket ban skrif-

vit). Tag detta med eder och las det.

Gomez. Men, Sire, vill ni da ej

saga rnig . . .

Konung. Ingenting, med undantag
att ni ar min fange. Inne i rummet
far ni tid att lasa. (Han gifver officern

en vink: denne och Gomez ga in i si-

dornmmet.)

Tjugonde Seenen.

Konungen ensam.

Konung. (hoppar at' gladje;. Hurra!

det gar bra! Hvad jag ar glad 6'f'ver

detta iufall! Nu skola vi se, om jag
annu ar ett baru. .la sa, min go-
da hertiginna, ni alskar en ung kap-
ten och ni gifter er ined en gammal
general.

- Och ni, min kara hofma-

stare, ni skulle gerna lata skjuta min

basta van, for att han ej skall taga
eder brud ifran eder? Vi fa val se!

Mina goda herrar hofman och mini-

strar, J skoleii fa dansa efter min pipa.

J tron annu, att man kan fa mig hvart

man vill; att jag alltid bailer med
den som talar sUt, att mitt bufvud

ar en vindflojel, som vauder sig for

hvarje vind. Ni misstagen eder, rnina

herrar! Vaderflojeln bar stannat, den

ror sig icke langre.

Tjugondeforsta Scenen.

Kouungen, Drottningen, Hertiginnan,
Grefven och en Notarie inkomma.

Hertig. (sakta till drottningen). Jag
vet ej en gang om det lyckades honom
att taga till flykten, om han undgatt
faran.

Drottning. (sakta). Var ej oroligl

Konungen, min son, bar ju alltid rat-

tighet att benada.

Grefven (till konungeni. Sire! Detta

ar det ogonblick da jag, enligt eders

majestats iofte, skall fa emottaga dn
dyrbaraste beloning for miua tjenster.

Hertiginnan af Ascoli och jag kommer
for att bedja er att ni skall lata det

ga i fullbordan.

Konung. Ar ni saker pa att jag ej

amnar bryta mitt Iofte?

Gref. Sire derpa tanker jag ej.

Kontraktet ar redan uppsatt: jag vill

straxt uuderteckna det. (Gar till bordet

bredvid notarien och skrifver).

Drottning. (sakta till hertiginnan).

Men, min ba*t;t, ni sager ju indenting?
Amnar ni skiifva under?

Hertig. (sakta). Hvad skall jaggora
nar ingen . . . (ser sig om) kommer mig
till hjelp.

Drottning. Ack, min Gud 1 Ni mar

ilia; det ar ett fortraffligt skal.

Hertig. Jag bar lofvat att iutet

i skall komma ifran rain sida.
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Drottning. Och ni vill halla ord.

Ni ar ocksa en sa god katholik.

Oref. (efter att hafva underskrifvit).
Eders majestiit ville ej tro pa rain lycka.

Drottning. Hadanefter skall jag
tro pa den . . . (afsides) sa val som pa
fruntiinmernas egensinnighet.

Gref. (ger hertiginnan en penna). Nu
ar det er tur.

Konung. (afsides) Vi fa val se om
hon undertecknar.

Hertig. (tager pennan, afsides). Han
koinmer icke! Och jag bar lofvat . . .

(Gar till notariens bord). Han var sa

saker pa att bans plan skulle lyckas!

Gref. Naval !

Hertig. Straxt. (Afsides). Han kotn-

mer ej! Har ar intet att go'ra, allt

hopp ar fo'rbi. Viilan da! (hon skrif-

ver under).

Drottning. (afsides). Hon underteck-

nar!

Konung. (afsides). Hon skrifver un-

der! Tank om rain goda van miss-

tager sig och hon ej alskar honom.
Det skola vi snart fa se.

'Q-ref. (till hertiginnan). Andtligen fa r

jag kalla eder min: ty nu felar blott

deras majestaters uftderskrifter. (TiU
konungen). Sire, vagar jag bedja er?

Konung. Gerna, min kara hofma-
stare! Det ar det minsta hvarigenom
jag kan bevisa min erkansla for den

tjensteifver som ni for ett b'gonblick
sedan adagalagdt.

Drottning. Hvaruti bestar den?

Konung. Det ar mycket enkelt! En
ung kapten i var arme hade lemnat
sin post: krigsratten bar db'mt honom
till doden, och just nyss blef ban, ge-
nom herr grefvens foranstaltande, gri-

pen bar i palatset.

Hertig. (afsides). Miu Gud!

Konung. Grefven bar dertill betje-
nat sig af mitt namn, och jag maste
tacka honom derfor.

Hertig. (afsides). Jag forgas af an-

gest!

Gref. Sire, jag amnade just nu

bedja er om bans benadning.

Konung. Hans benadning! Nu ar

det for sent!

Hertig. (afsides). 0, himmel!

Drottning. Hvarfore ar det for sent?

Konung. Den unge mannen hade

begatt ett subordinationsfel och i delta

ogonblick finnes Ruy Gomez ej mer.

Gref. Ar det mojligt?

Konung. Har ni ej sjelf afgjordt
bans dom? Har ni ej sjelf bestiimt

hvem som skulle utfora den?

Gref. (afsides). Jag forstar ej . . .

Hertig. Det ar en upprorande hand-

ling! Sire, ni vet icke att den enda

forbrytelse deune unge man begatt, var
att ban alskade mig; derfore traktade
man efter bans lif.

Gref. Sennora! Jag bedyrar eder

att det icke varit min afsigt . . .

Hertig. Det ar afskyvardt! Redan
en gang bar ni gjort edert basta for

att de fieiidtliga kanonerna skulle triiffa

honom: ni fruktade att ban slutligen
skulle gora intryck pa mitt hjerta.
Val an, nu da han ej mer kan hora

mig, nu da ni missbrukat eder makt
och mitt fortroende, nu forklarar jag

hogt och tydligt, infor konungen och

drottningen, att jag tager mitt ord till-

baka, att jag aldrig skall tillhora eder,

ty jag alskade honom, men jag fb'r-

bannar eder.

Drottning. (afsides). Det skulle hon

sagt forr.

Konung. (afsides). FortratFligt!

Gref. (till hertiginnan). Annu en gang
forsakrar jag eder . . .

Hertig. Ni bar latit gripa honom,
ni bar latit db'mma honom, ni har la-

tit ... Jag kan ej utharda den tanken!

Fran delta ogonblick aro vi for evigt

atskiljda. Se hit! Jag sonderrifver

detta kontrakt jag trampar det under
mina totter (rifver sonder kontraktel).

Gref. (afsides). Del ar forbi.

Drottning. Min basla herliginna ! . . .

Hertig. Tillat, eaers majestiit, att

jag drager mig tiilbaka ifran hofvet,

for att ga in i ett kloster.

Konung. Icke sa hastigt! Ni vet

att det tillkommer mig att bestamma
6'fver eder framtid. Jag hade lofvat

att gifta bort eder med grefven af Santa

Cruz. Ni tycker icke langre om ho-

nom; det var en annan som ni alska-

de, jag rar ej derfor. Da jag nu pa

grund af eder vagran att akta grefven,
ar berattigad att disoonera ofver eder
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band, sa skanker jag den at min Ma-

jor domus.

Hcrlig. Sire, hvad menar ni?

Drollning. Hvad eager du ? Din Ma-

jor domus dog ju i forrg&rs efter en

for stark maltid.

Konung. Naturligtvis ar det inte

med den dode jag amnar gif'la henne,

utan med bans eftertrfidai e . . . Det vill

saga, om hon tycker oin honom, ty
det vare langt ifran mig att vilja tvin-

ga nagons hjeria.
- - Herr grefve. var

god oeh oppna den der dorren! (visar

p del rum, hvarest Gomez fir).

Gref. Jag, Sire?

Konung. Just ni! Gor som jag eager!

(Grefven gar och oppnar dorren).

Heriig. (under tiden). Nej, Sire! Al-

drig, aldrig!

Konung. Ni kan ju forst betrakta

honom ; det kostar ingenting.

Tjugondeandra Scenen.

De forre. Ruy Gomez kommer
ut ifran sidorummet.

Gref. (studsar). Ruy Gomez.

Heriig. Store Gud!

Drollning. Hvad ser jag!

Konung. (till grefven). Ni misstager
er. dot ar ej Ruy Gomez. Jag bar

ju sagt er att ban ej mera finnes till.

Kaptenen kunde jag ej forlata
;
hans

dodsdom bar jag underskrifvit och den

har redan gatt i fullbordan. Jag pre-
senterar bar for eder hertigen af Flo-

rens, Grande af Spanien, och Carl

den and res Major domus.
Gomez. Sire, eder godhet forstum-

mar mig.
. Konung. (sakta). Kom ihag den langa

stangen.

Droilning. (afsides). Sa fiek den vag-
halsen anda sin onskan uppfylld.

Gomez, (till bertiginnan). Sennora! All

denna lycka ar annu ingenting for mig.
Det finnes en lyeksalighet, som ar ma-
let for allt mitt strafvande; ni vet

hvad del ar; vill ni skanka mig den?

Heriig. (ra'cker honom handen). Huru
skill le jag nu knnna sa'ga nej?

Grcf. (afside?). Jag bar forlorat sjielct.

Konung. (afsides). Jag ar nojd med

mig Bjelf. Jag har ganska bra befa-

lat min kara bofmaslare det som jag
var honom skyldig.

Crref. Sire, efter ett sadant behand-

lingssStt aterstar mig ingenting annat
a'n att draga mig tillbaka ifran hofvet.

Men nar faran kommer skall ni for-

ga'fves soka den, som mer fin en gang
forskaffat eder seger.

Konung. (sakta till grefven). Tag er

i akt for att jag ej finner honom! Jag
har i mina bander planer till ett visst

falttdg.

Gref. Huru!

Konung. Folj mitt rad och lat oss

vara goda vanner; vi kunna ju lemna
denna sak at glomskan. (hogt) Ni gar
miste om eder brud, men aran. den
far ni behalla. (till drottningen) Na
val, min goda moder, a'r jag annu ett

barn? Som ett barn belraktad, tyckes
det mig dock, som om jag ej skulle

forfjena nagon baklexa.

Drollning. Ditt forsfa utofvande af

den kungliga makten har varit ofver

all forvantan. Boj dig likvSl for den

riddare, hvars devis sir:

Man kau hvad man vill.

Slut.

Gustaf deri Tredje i Neapel.
(En tafla fiin 1780-talet.)

Ur Hesperider?>, 2:dra upplagan. 1860.

Af

K. A. Nicander.

VSrsolen lagaile varm och blandande i

sin fullaste glans ofver del af naturen sa

rikt valsignade Neapel, medan konung Gu-
slaf III frSn Sverige en dag salt till bords

emellan konung Ferdinand af begge Sici-

lierna och hans genial, drottning Maria

Charlotla, iodd erkeliertiginna af Osterrike.

Don hoge gasten hade der tillbragt flera

clagar och redan hlifvit liusvarm. Han
kandc redan hela hofvet i Neapel hka val

soin silt eget i Stockholm och hade, gc-
nom sina lika a'lskvimla som snillrika egon-

skaper och silt medfodda behag, intagit

alia alia utom drotlningen.
Del led till slutel af maltid en. och <ies-

serlen framsatles. Bland andra lackerl:eler

forekcm afven en, som sardeles fasiadc

den svenska konungens uppmarksamhet.
Den horde (ill det slags lackerhcler, som i
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sodra Italien bara ett gemensatnl nami af

frvtli di mare (hafsfrukter) och beslA af

de umlerligaste, lefvaitde djur, dem en

nordbn vanligen icke utan rysning aska-

dar. och utan alt Tara n5dtvungen omoj-

ligen kan fortara.

Kouung Ferdinand, som under hela m;'il-

tiiien varit temiigen tystlaten, borjade blif-

va spraksam, n3r de sista ratterna serve-

rades.

nBror Gustaf!" sade ban: Har komtuer

najronting som ar lackert. Du bar val for-

ui , liksom jag, atit som en best; men ser

du. nagot sadant bar du aldrig smakal.

Du 3r nu i Neapel. Du giistar bos din

brodfir. en konnng vid Medelhafvets strari-

der, och jag ar viss pa, alt dn icke for-

smar bvad husel formar.*

I samma dgonblick frambars pa ell blan-

kande silfverfal en uppslaplad hog afsmA-

sakcr. liknande nalhus af elfenben.

Drottningen tog ett af dessa nalhus och

lade del pa sin tallrik.

Nu kom ordningen till konungen af Sre-

rige Han tog ocksa etl exemplar, och

dot sag ut som ban ville gomma del i

fickan.

Derefter tog konung Ferdinand, med en

full band, sin andel af anrattriiiigen och

fyllde dermed sin lallnk.

En rikt broderad page stallde framfor

konungen etl pepparkar. och en .innan slod

ororlii; bakom bans slol.

Konung Ferdinand fattade tre af de pd
bans l;illnk liggande nalbusen, krama<le

dem sakta mellan fingrarna, och smaningom

utkrop ett lika antal bvita maskar. bvilka

sago ledsna och somniga ut, men blickade

omkring sig, sa godt de kunde, med ett

par svarta ogon. Knappt hade de likval

stuckit ut hufvudet, forran konung Ferdi-

nand doppade dem saml och synnerligen i

pepparkaret, och. oaktadt all visad gen-

strafvighet, i ea blink sog maskarna ur

skalet ocli nedsvaljde dem.

"C'est abominable" sade Gustaf den

Tredjc, <>cb viinde sig till drottningen.
Men drottningen teg ocii sSg ned pa

sin tal'rik.

"Bror Guslaflt yttrade Ferdinand: "Du

bar ju ingenling atit af Neapels kostliga-

ste alsler. Ser du, tolf tjog af dessa for-

tar jag dagligen. sedan jag atit. mig matl.n
"1 norden ater man ingen lefvande va-

relse, svarade (lustaf den Tredje.

"Utoui ostron, Ers Majestat! infoll baron

Armfell.

"Prat!" sade konungen af bada Sicilier-

na, under del ban pepprade och fortarde

flera tretal af samma kostliga neapolitanska
maskar. - - "Prat! I norden, liksom

bar, sysselsatter man sig, vid lediga stun-

der, alt ata upp bvarann. Om den, som
blir offret, ar vederborligen slaktad forut,

eller icke, betyder icke stort. Du ar icke

rait hemmastadd annu, bror Gustaf! Du
ar full af nordiska fordomar. Blif bar ett

half! nr, sS skall jag lara dig all lefva!"

Hit bar jag icke rest for all uppfo-
stras". svarade Gustaf.

Och ett sardoniskt loje sval'vade ofver

drottningens liippar. men som snarl borl-

blandades och alldeles forsvann i del stela

alivar. som vid oft'entliga tillfallen herrska-

de i hennes anletsdrag.

"Corpo di San Gennaro!" utbrast konung

Ferdinand, i raseri, emedaa bans tallrik

var lorn: "Talar du i denna ton, sS kao

ocksa jag sjuoga en visa for dig."

Pagen, som markt konungens otalighet,

bade emellertid forsell honom med ell nytt

lager, och ban fortsatle, under maskarnas

dodskamp :

"Hor nu, bror Gustaf! Bry dig icke

om min genial. droUningen ! Hos henne

ar du ohjelpligcn forlorad. Men saken

ar den, alt jag iir kung och bon ar drotl-

uing ! Vore hon kung, sa lick lion regera.

Nu iir jag kung, och hon masle tiga och

lyda.s

Och i delsamma resle sig konung Fer-

dinand upp fran bordet, kastade stolen i

vaggen. fatlade den svenska konungen i

armen. skakade den och sade: "Du vill

icke ata lefvande niaskar. Vel du, del ar

min vallusl. Nar jag forlar dem. sa tanker

jag pa sa manga andra maskar, som jag

Jicllre ville ala upp om jag kunde.''

Konungen af Sverige bod sin arm at

droltnirigen af Neapel. Konungen af bcgge
Siciliema tog afven sin liema! under ar-

nien, p3 andra sidan. och sa vaiidrade del

boga klofverbladet fiam genom de prakl-

fiilla salarna, atfoljdl af liot'manneiis lysan-

de skara. till dess laget stannade i ett

kabinelt. flit endasl fii af del granna sall-

skapel fingo folja med. De Sfriga roade

sig, |),-i egen hand, i <le kunglipa riimmen.

Solen borjade sjunka ned emellan Capri

och Cap Micene.
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Senges konung lyftade pi eU forhan-

ge, sag ut Sfver Golfo di Napoli, som ISg

forklarad i den glodande affonrodnans ar-

niar. Han sade:

"Broiler Ferdinand! Jag hade slot- lust

alt gora en promenad pj vattnet i qvallln

"Lycklig resa! sade Ferdinand, som

salt nedsjunken i en landstol och syntes

alldeles lillintetgjord.

0m du icke foljer med", sade Guslaf,

tsa spar jag min lust fa nl till en annan gang.
Men en sad;in afton Itar jay annu ickc

upplufval, och jag ville icke gerna ull-

hringa <ien inom fyra vaggar."

0orpo di San Gennaro! Du har rait.

Sadant der liar du aldrig sell forr. Jag

fSljer med dig!" ulropade Ferdinand.

Men baron Gustaf Maurilz Armfelt, den

svenske knnungcns kanunarherre och gunst-

ling. stod upp och afvaktade sin herres

befallning.

H6r nu, bror Gustaf!" sade konung Fer-

dinand. Vi vilja gora en luslresa. Du

skall fe'rst gS till fots nagra famnar. och

derefter flyta pa vattnel i den nedgaende
solens sken. Sagdt och ajordt! Bror Gu-

staf och jag begifva oss till hafs. Sag till,

att mina batsman halla sig fardiga !"

Drollningen, med sin uppvaktniiig. af-

lagsnado sig snarl, och de begge monar-

kerna, ritfoljda af baron Arm fell och en

neapnlilansk hofrnan, hvars namn nu mera

ingen menniska ininnes (ly koiiung Ferdi-

nand hade inga favoriler), vandrade nlfor

slottstrapporna, for alt till fols begifva sig

ned al Chiajan, dit konungen af Neapel be-

fallt sin praktslup, vederborlifien bemannad.
Ferdinand var en hog gestalt, m?d grof-

va, men iirligt uttrycksfulla anletsdrag. Han

gick forl och lungt. och gjorde vid delta

tillfalle ell starkl afbrolt emot den nordi-

ske konungen. som vid alia tillfallen iakl-

tog en pa en gang elegant oob majesliitisk

vardighet, men icke gerna visade sig of-

fentligen sasom folgangare. Innan del for-

nama 1.1 get hunnit ofver Ferdinandslorget,
hade Neapels konuug redan flera g1nger
stStt och va'ntat pa sin lioga gast. och un-
der liden hackal pa stenarna med silt slo-

ra, rikl beslagna spanska ror. Gustaf lat

sig delta icke bekomma. ocb syntes foga

bry sig om vardens forsprflng, viss att ban
vid slnpen skulle aterfinna honom. Ferdi-

nand yltrade inlet ord eller tecken till

missnoje. ulan vagen forlsatles p5 samma

salt som forut. Crupper af folk bade sam-
lal sig dfverjilll, for att helsa sin monark
ocb belrakla den svenske konungen, hvil-

keu bitliils foga visal sig for allmanbeten.

Ferdinand nickade till svar pa karlarnas

underdSniga helsning, men bSjde hufvudet

framat och vinkade med handen. nar da-

merna nego. Gustaf lyftade batlen och

helsade alia med leende, vanliga anlels-

drag och slrAland* dgon.

\iir de ba'da konungarne nalkades Chia-

jaii. lilltog folksamlingen ocb trangseln.
ilassor af lazaroner, med nakna armar och

ben. svangde sina mossor i vadret, och

skralade: "Viva Ferdinarido, ewiva Gusta-

vo!" Ferdinand hotte belydelsefullt iit dem
med silt spanska ror, men ropen hlefvo

all I sl.it kare.

nTyst, satpack! rot konungen af bada

Sicilierna med en stemorsresl; men cfler

ett ojjonblicks lystnad ulbrast ater del for-

farliga skralet med fordubblad slyrka. Ty
lazarorierne kande sin konung.

Hen nar nu konungen ville nalkas den

slup, som vantade vid den kungliga bryg-

gan, bade iazaroner, med bustrur och barn,
si skockal sig tillsammaa, alt foga utsigt

var att komma till slranden. Allt hvad lif

och anda har. ropar, skriker, vralar: "Viva

Ferdinarido! Ewiva! Viva il Re di Suezia!"

Ferdinand, som rakade i raseri, utbasu-

nade annu en gang sill: "Tysl, salpack!
och lacktes derefter med egen hog band
i nader utdela (lera grundliga kapprapp i

hogen, hvilka atfoljdcs af nagra aflagsna

skrattsalfvor, men i ofrigt endast uppmun-
Irade vivaropen. Sedan konungen en stund

nyttjal kappen, gafs dock rum: fiustaf den

Tredje steg i slupen, och satte sig ned pi
hedersbanken. Just som Ferdinand var i

begrepp all intaga platsen bredvid honom,
framlrader en ung lazaron, af en skon,

smidig gestalt och med praktiga anletsdrag,
som alldeles ofverstralades af de slora,

svarta ogonens glans. Han omfaltar ko-

nun^ Ferdinands knan och ser. mod vfd-

taliga blickar, upp mot bans ansigte. Fer-

dinand, redan forargad pa sill goda >sat-

pack" och otalig att komma ut pa hafvel,

huiar den unga lazaronen om lifvet, lyfter

upp honom och kastar honom handlost i

slupen. i del ban utbrisler:

<>Har du n5gol alt bedja om, din slyn<;el!

s3 far du krama fram del, nar din konung
blir flott, slyngel! Ocb ro fir du pa kopet,
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slyngel! ly jag ser. alt hat- ar tunnt ora

armar i dag. Corpo di San Gennaro!

Bror Gustaf! Del satpackei kan ta lifvet

af folk, af lutter karlek."

Och dermed drog konung Ferdinand till

ell gapskratt, som, medan slupen svafvade

utSl golfen, heledsagades af lazaronernas

oupphorliga : "Viva il Re di Suezia !"

Ferdinand resle sig upp i slupen, hotle

it sina vanner annu en gang med del span-
ska rorel, och ropade med hog rosl: Viva

Ferdinando ! Edra kanaljer!"

Och hela stranden genljod af ell bru-

sande :

nViva Ferdinando Evviva il Re de' La-

zaroni !"

Nu satte sig konungen fornojd ned bred-

rid sin kongliga granne och bel'allle, all

slupen skulle ros rakl ul emol on Capri.

"Broder Ferdinand !n sade konungen af

Sverige. "Du handlerar dina fredliga

lazaroner nastan hardliandlare an Guslaf

den Forsle. glorvordig i Aminnelse, behand-

lade de upproriska dalkarlarne."

"Guslaf den Forsle hvad var del for

en?n fragade Ferdinand af bada Sicilierna.

"Del var en slor konung i Sverige",

svarade Gustaf den Tredje. "Aha!" infoll

Ferdinand, "jag forstar, del var en slor

konung i Sverige, och ban belle som du,
faslan ban var storre och starkare an du."

"Del var ban visserligenn, sade Gustaf.

*Svenska bislorien forvarar dessutom inlet

namn af en konung. som bildal sin odod-

ligbet med kiippen ocb knytiiafvarna.n

Harpa svarade Ferdinand inlel ord. ulan

salt nagra orir.^lick forsankt i en tankfull

tyslnad. Men snart lyftade ban sill huf-

Tud och kastade elt par sk-arpa blickar

f .aal foren, der den unga lazaronen, med

iorslagda armar sail ridande p5 slupens

forgyllda delphin, som med sin slingrande

tjeri krusade de violblSa viigorna.

"Kom hit, slyngel!" ropade konun<ien.

T6m ut den pase. der du inpackal dina

boner, alt jag ma rensa ograsel ifrau hvelet."

Eders Maj:t, svarade ynglingen, i del

ban vordnadsfullt stod upp och bugade sig

djupl for konungen. Eders Majrt! Jag
har nu mera iutel all bedja om. Min na-

dige konung har redan uppfyll't min bou.

innan hon hann Sfver mina lappar.n

"Hvad menar du pojke? utbrasl Ferdi-

nand med notion baftighet. "Tala ul fort,

annars ISter jag vr5ka dig i hafvel, begri-

per du. Hvarom ville du bedja oss?

Jag ville folja medn, svarade lazaronen.
ocb derom amnade jag bedja, (IS Eders

Maj:l allernSdigsl kastade mig i slupen."

Ferdinand skrallade godi oeb vande sig
lill den svenske konungen, som med eldi-

ga ogon och lifligl dellagande betraktade

den unge lazaronens skona, uttrycksfnlla

gestall.

"Hvarfore ville du sS gerna folja med,
min gosse?" fragade konungen, med god-
hel. F6rsUr du icke, all var kongliga

slup ej Sr en plals for ell sSdanl krealur

som du, och icke heller du ell passande

sallskap for oss och var kunglige broder

Gustaf. bvilken vi annu icke bedl om ur-

sakl f5r del vi. lianforde af olalighet all

komma utom de dr slynglarnas dunslkrels,
besvarat bans ogon med din Ssyn."

Harvid vexlade konungarne nagra fdr-

bindliga ord i
tystbel, och Ferdinand forl-

for till den unge lazaronen :

"Hvarfore ville du folja med?"
"For all visa mm konung, all jag kan

ro sa bra som nagon i Neapel. och sa var

del elt annat skal till "

iHvarl var del for etl skal? r5l konung
Ferdinand emol den oforfarade, men blyga

ynglingen.

"Jag ville se konungen af Sverige pa
nara b5)l. Jag har hdrl min fiirfar lala

om konung Carl den Tolfle, den ban sell

i Pohlen, och jag tycker myckel om Carl

den Tolfle.n

Min broder Ferdinand!" sade Guslaf den

Tredje. om du tillaler, sS vill jag forsoka

alt tala med den vackra gossen."

"Cerna for mig, bror Guslaf!" svarade

Ferdinand; "men om du bebofver nagon
lolk, s2 vand dig lill mig! Jag begriper
del der packels sprak bailie an nagon i

Neapel."
Den svenske konungen vinkade nadigt

med handen t lazaronen, hvilken. efter

elt ogoriblicks slum hiipnad. hoppade of-

ver roddarbankarna, ocb slannade, med

blottadt hufvud, men rak, och .stralande

af ungdomens eld och nalurliga fagring,

nara del rum, der monarkerna snllo.

"Hor, min gosse!'
1 sade Guslaf, p3 ett

sS godt lazaronsprSk, ban i basl kuiule

asladkomma. Du kiinner Carl den Tolfle

bur sSg ban ul?"
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Han sag ut som en hjelte, och hade

en blS rock och ett par gala handskar

och s3 hade han ett stort, stort svard",

svarade lazaronen.

Hvad gjorde han med del stora svar-

del?" fragade den svenske konungen.

uDerrned slog han sina h'ender", svande

ynglmgen. och s5g pa konungen med en

fast blick.

"Hvad heter du? frSgade Guslaf.

rEders Maj:t! Mitt namn ur Zarino, uch

min mor heter Zara."

"Lefver din mor, och hvar bor hon?
"Min mor lefver, och hon bor pa Ischia

der borta*, sade ynglingen, och peka-
de at del hoga Epomco, som just nu blef

synligt i den dimma af gylleue stralar,

som nedllot fran den sjunkande solen. Ber-

get och hela on rnalade sig. med skarpa
konlurer. alldeles ultramarinblS emot en

gyllene grund.
sDu ar en praklig gosse, sade konung

Gustaf. Vi|l du folja med mig til] Sve-

Lazaronen nedslog sina slora, glansande

ogon, men lyftade dem genast upp, och

sade :

"Eders Maj:t! Min mor ar sjuk, och hon

behofver mina armur. Jag kan icke ofver-

ge henne. s3 lunge hon lefver: men om
hon dor, sa vill jag simma ofver till Sve-

rige.

Pojke. ropade Ferdinand. Kan du
simma ? -

"Jag kan simma, min herre

och konung ! svarade Zariuo.

nViilkonunen till Sverige en g5ng! sade

Sveriges konung. nBehall delta minne af

dagen for dig sjelf, och auvand derma

summa till din moders basta!"

DS rackte den svenske Gustaf at la/a-

roneri en dosa, pft hvars lock den Tolfte

Carls bild var malad i sanna, lefvande fiir-

ger, och tillika en bors med pennitigar.
Man vet icke, huru mycket den inneholl, men
det var, i alia handelser, en konglig gafva.

Zarino kyssle forst dosan, under ett hogl

utrop ;if fortjusning: kysste derefler konung
Gustafs hand, stoppade dosan i munncn,
och stortade sig i hafvet.

Konungen af Sverige gjorde en rorelse,
sora utlryckte fasa ; men Ferdinand log
och sade :

"Broder Gustaf! Du far snart se honom
igen. Men blicka nu omkrieg dig! Nu ar

ratta stuuden."

I delta ogonblick befann sig siupen mult

pa golfen, emellan Posilipo och Torre del

Greco. Roddarne lyftade sina aror och
hollo slilla. Sakta gungade den prakliga

siupen pS den djupt himmelsblaa oceanens
barm. Mellan himlen och valtnet lag, so-

der ut, on Capri, lill formen liknande en

jiitte-mausol6, skiftande som en kristallklip-

pa i regnbagens pristnatiska farger. Bortom
den sammansmaltes bimmel och haf af den

sjunkande solens purpurslap. BI3 och ren

och klar blankte annu Epomeos yltersta

spets. Ischia holjdes redan af en violett,

geuomskinlig dimma; men Sorrentos hoga
strand och Caslel-a-mares lagerkionta kul-

lar broto sig, klart forgyllda, genom rok-

pelaren fran Vesuvius, som smog sig, Iran

sin afbrutna himmelsfiird, blygsamt langs
efter den sydostliga kusten.

"Gudomligt!" utbrast Guslaf, na'r ban sag
solens sista strale tindra pa toppeti af Cap
Micene och aftonrodnaden, i sin glodande

prakt, eftertrada dagens drollning.

Viva Ferdinando! Evviva Gustavo!" ro-

pade den tinge simmaren, som lik en ystcr

delphin krusade hafvets blankande via, ocb,

sedan han med upplyftadl hufvud ultalat

dessa ord. forlsalle sin skona, blaa bana

emol det doftande Ischia, som var lians

moders hem.

nJag ville skanka bort Ischia, och Procida

pA kopet", sade Ferdinand. om jag hade

den pojken i siupen igen. Han drunknar

han forstor sig han dor och sii hafva

vi p5 vrt samvete, all vi vi'illut bans (lod.n

Konungen resle sig upp, och synles far-

dig befalla siupen alt ro efter ynglingen,
som oupphorligi med armar och brosl ut-
- klde. sina liljor ofver liafvets i bifitt och

purpur skifiaude spegel.
D5 uppslod en af roddarne pa den kong-

liga siupen, tog af sin mossa, som pryddes
at' elt gyllene rial, och sade :

nEders Maj:t! Vardes forlAta, alt jag ta-

lar. Zarino simmar lika
a|, som Eders

Maj:ts egen slup; for bans lif, som hundra-

de ganger, pa stonnande haf. varil i slorre

fara. vill jag ansvara med mitt hufvud.

"Salt dig ned och tig. du! och ro se-

dan ! ullat sig Ferdinand, redan forargad

pa sig sjelf, alt han kunnat ytlrn sS tydli-

ga tecken till dellagande for en lazaron.

nTackles Edcrs Majrt betrakta, bur han

simmar. sade baron Armfelt. nDet ar en

superb figur."
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Kunuug Gustaf ka&tade annu en blick (it-

it hafvet, der den unge simmaren snarl

forsvann i aftonrodnans flodande glans. och
vJkndc sig derefter mat gotten, hvilken nu
framstallde en ojemfoilig lafla.

Der lag for ogat den stora, praktfulla

staden, kronl af del pupurfargade Sanl
1

El-

mo, och skiflade i de skaraste bryiningar
af dagrar ocli skuggor. Terrasslikt hojde

sig kyrkor och palatser mellan orangegar-
dar och lagerlundar rundt omkring den
straiande hafsbugten anda till Ponte S.

Magdalena, der villor och kapeller, i ell

violelt fjerran. forenade konuugastaderi Ne-

apel med Portici, Resina och Torre del

Greco, hvilka, med sina hviu has och

gronskande bosqueer, bildade liksom en
krans af jasminer kring foten a I det lysl,
men maktigl rorande Vesuvius.

Lange hade den sveiiske konungen sultil

forsankt i en klar och stilla askadning af

den bliindande amfilhealer, som lag ulhredd
for haas blickar. Han synles omatllig i

njulningen af alll del skoria, som qvallens

sydliga Aurora malade varmt med sin ;m-

dedragt. Slulligen utbrast ban:
Broder Ferdinand! Pa en skonare stad

an din hufvudstad skiner icke solen. Him-
mel och haf och jord hat'va hiir rackl hvar-
aiidra handen och svurit skonheteris orygg-
liga forlmrid. Del nialle vara hiirligt all

vara konung ofver ell sadant paradis!"
Ferdinand, som under liden hvisslai nag-

ra gamla lazaronmelodiei, runkade endast

pa hnfvudel och forlfor alt hvissla, under
det slupen alll narmare nalkades II Molo,
der konungen hefallt den lagga till.

Men apropos! min broder Ferdinand!"
sade Gustaf den Tredje. da inlet svar foljde

pa hans sista nrd: "din hufvudstad iir sk5n
Sfver all besknfnina;; men j;ig alager mig
all erofra den med en enda svensk fregalt."

"Forsok!* svarade Ferdinand, och hviss-

lade aler.

"Inloppef till hanuien ar ju icke forsva-

radl. Hela dill prSkliga Neapel kan jag
erofra med en svensk fregatt och femlio

mans besaiining.n
Ferdinand sade da: Del skulle kunna

hands, alt du hann med fregatlen sA langl
som vi nu hunnit med slupen, och nagra
alnar langre; men ser du, min broder Gu-
slaf! da, men icke forr. hvisslade jag sa

bar, och hundratusen Inzaroner skulle i blin-

ken vara fardiga alt hindra din landstigning.n

Konung Ferdinand resle sig npp i slu-

pen, hvisslade starkt ire ganger, och da
den kongliga farkosten i nasla ogonblick
landade vid Molon, hvimlade hela hamnen
och stranden anda fran S:t Magdaleuas bro
till villa Reale af tusenlals askadare, hvil-

kas blandade rop af *Viva Ferdinando!"
och Viva Gustavo di Suezia ! jemte en

konglig salut frdn ivenne
p,1 golfen lig-

gande. praktiga orlogsskepp, som hissade

Sveriges och Neapels Haggor, fangslade
den uordiske monarkens uppmarksamhel till

den grad, alt h.in icke forsokte nagon ve-

derlaggnmg af sin kongiiga viirds senaste

uttryck. som i denna slund hade for sig
alminslone etl stort sken af satining.

Konung Gusiaf underlat icke at) gora

sig fervissad om Zarinos lyckliga ankomst
till Ischia. Det beratlas. alt denne seder-

mera hafl ell enskildt foretrade hos Gu-
staf, men alt del ej varil mojligt all ofver-

lala honom alt lemna sin moder. I ett

lilel bus, omgifvel af fikontrad. till venster

om vagen em'llan sladen Ischia och klo-

slret San Nicola, som ligger pS spet.-en af

Epomeo, forvarades annu for icke ISng tid

sedan, som en helgedom, den dosa med
Carl den Tolftes bild. sotn Sveriges Gustaf

skankte lazaronen Zarmo, hvars son, man-

ga ar derefter, vid Pizzo i Calabrien, upp-
offrade sitt lif for att radda Neapels olyck-

lige konung Joachim Mural.

Prisuppgifter.

Charad N:r 46-

Mitt fiirxta ett ofantligt villkor ar,
Mitt andra en benamning innebar.
Mitt tre.dje med ett e pS slutet, plar
For mangen varelse ett skramskott vara.
Mitt hela rullar fram pa fyra bjul:
Mot bagel och mot regn det ar ett akjul.
Der ung och gammal, vacker eller ful,
Blir transporterad. utan allskons fara.

(,'ata.

D& andra tiga, talar jag
"Ocb dH de stundom sofva ar jag vaken!"
Sa talade en man en dag
Hvem var den mannen? Tank pa sakenr

Pris :

En Backer gravyr.

Ii6aningar emottagas till d. 1.1 Jannarl 1861.

Prislottningen eger rum d. -2f> Jtinnari 1861.

STOCKHOLM, TRYCKT HOS J. k A. KII8, 1860
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LORDA<MIAGASIi\,
Utkommer mlnst 4 ganger i manaden. Prenameratlonspris f6r hela argangen 3 R:dr R:mt

eller 25 Ore i manaden.

Gnstaf Wasas sista Icfnadsar

ot'h dod
till minne of Tians 300:arigadodsdag

d. 29 September 1860.

af

A. M. Strinnholm.

(nr "Sverigcs historia i sammandrag" III De-
len. Stockholm I860.)

Gustaf, i sin kraftfullaste, basta al-

der, skildras af sin systerson, Peder

Brahe salunda: till vaxt var ban en

man af medelmwttig langd, nagot ofver

tre alnarj ban hade ett trindt bufvud,

hvitgult bar, vackert, yfvigt, langt

skagg, skarpa ugon, liten, rak nasa,

valskapad mun, rb'da lappar, blommor

pa kinderna, vackra bander, starkaar-

mar, smala ben, natta, vackra fb'tter,

fyllig kropp, sa bel, att der icke fanns

en flack, der man kunde satta en nals-

udd uppa, ofverhufvud hela bans leka-

men sa skickad och proporlionerad,
som nagon konstrik malare bast hade
kunnat mala honom af. Manliga, siar-

ka, kommgsliga kla'der bar ban gerna,
och burulunda och vid hvad sa'tt de
ock voro skrirna, stodo de honom all-

deles val. Han var af naluren lus<ig,
lait och glad (ill lynnet, sa ofta lill-

falle dtrtill kunde gifvas, och uar eljest
ban var obekymred och ofortoinad;

aldrig voro sa manga innehosbonom
pa salen, att ban ju visste frga sig i

snack och lol med bvar och en, med
man som qvinna, med adcl cch oadel,

frar^ den fornfimsla till den rirgaste,
effer bvar och ens st^nd; anlingen de
voro verldsliga eller andliga, vissle

ban fa fora sitt tal, sasrm bvar rch
ens egenskap tillpade. Han alskode
musik och hade etcr lust alt ssdnn

hora, s& val med menskliga efammor

som goda och lustiga instrument, hade
ock icke allenast ett godt omdome
derom, utan var ock en artist Ladeuti
att sjunga och spela. Bland alia in-

strument boll han lutan for den Ijuf-

ligas<e, och var ingen den afton, nar
han var ensam, att han icke ofvade

sig derpa. Andock han uti bokliga
och andra konster icke var synnerli-

gen ofvad, emedan han tidigt i sin.

ungdom blifvit dragen derifran till hof-

tjensten, hade han dock af naturen
sadana gafvor, att han om allehanda

konstigt bandtverk, om belaten och

maleriverk, contrefej. laudskapsbygg-
ning, a'fven om foglars, djurs, tra'ds

och orters egenskaper, visste da skarp-
sinnigt domma, att han deri ofvergick

mangen. som derpa studerat hade. Fick
ban ratt stadig syn pa en person, da

1

kunde ban grannt ka'nna bonom igen,
om han ocksa icke bade sett honom
sedan 10 eller 20 ar tillbaka, och baa
visste a'fven att domma omhansnatur,
art och sinnelag. Han hade ett ofver-

naturligt godt minne; hvad han hade
hort en gang eller tva, glomde baa

aldrig; hvar han en gang eller tv&
hade fardats fram i bygden, der villa-

de honom ingen vag; ban visste icke

allerast namn p& byarne, men a'fven

pa bo'nderna, som der bodde den tid,
ban fardades fram i sin ungdom. Han
var ock framfb'r andra svara lyckosam
i sina drgar, icke allenast i dobbel och

spel med larningar, nar man kom bo-
nom dtrtill, det dock icke ofta sked-

de, ufan ock med segcr rcb oTvervin-

nirgar i krigssaker, med akerbruk, med
boskap, med fynd af fordolda skatter
i jord<n och i nmar, med bergverk
o< h elfabenda mnlm, ?S cck i sjoar
rch efrc'mmar med allalianda fiske.

Hans konungsliga slott och gSrdar vo-
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ro med all ymnighet uppfylda. Han
var mycket gudfruktig och tjente Gud

gerna bade morgon och afton. Och

andock ban gerna umgicks med tacka

och dajeliga qvinspersoner. var han

likval sa forsynt, att han aldrig blef

beryktad att halla sig nagon concu-

bina, medan han var ogift. eller visste

man att saga om nagra hans oakta

barn, utan sitt aktenskap holl han val.

I korta ord sagdt: Gud hade begafvat
honom framfor andra med stor skick-

lighet. hiigt och mycket torstand och

manga furstliga dygder, sa att han val

vard var att bara konungslig spira och

krona. Ty han var icke allenast for-

etaudig framfor alia andra. utan der-

jemte manlig och duglig, i domar skarp-

einnig och rattvis, och i manga styc-

keri varkunsam.

Sa maste man ock bekanna, heter

det i en annan samtida anteckning om
honom. att der det minsta arende i

riket skedde eller ske skulle, da ville

han det veta, ja sjelf derom handla

och befalla, och andock klagade han

aldrig, hvarfore ock en harvarande

Doktor. benamd Carolus Paludanus af

Frankrike, svarade en sin landsman,

som honom fragade, hvad Konungen i

Sverige var for en herre, ty det ginge

underliga sagor om honom: spor du.

hvad min herre och Konung ar for en

herre, sa vet, en Guds Konung ar han.

ty han hafver ett foruriderligt forstand,

sa skarpsinnig i alia saker andeliga
och verldsliga. sa jag nappeligen nagon
tid hans make funnit, hafver. ty i Guds
ord ar hnn bade i Gamla Testamentet

ocb Nya sa forfaren, aM hvilken som

spor honom i de andeliga saker, vet

han allegera Skriftena ch svarar der-

till ratt, vet ock ratta sina Prester:

dernast, i verldsliga saker. da befaller

han de arenden atl bedrifva. som ingen
kan besinna eller tro att, det nagon tid

skall fa framgang, mycket mindre nyt-

tigt vara: men det far framgang mot

alias torstand och varder lycksaligt,

S& alia forunclra sig derpa: ty maste

man for visso tro. att Gud a'r med
honom. derfore kan jag icke annat kalla

Hans Nade an en Guds Konung.
Huru vid Konung Gustafs hoi' man

forde ett muntert och gladtigt lif de

tider, da allt- i landet var gtilla och

Konungen gaf sig nagon ro, skildrar

Ptder Brahe i sin kronika vid ar!532
med dessa ord: Konungen hull ett fir-

ligt och konungsligt hot' bade af in-

landska och utlandska herreman och

ett anseendes fruntimmer. Hvar dag
var efter middagen en timme forord-

nad. nar alia herremau matte komma
pa daussalen. Der kom da hofmasta-

rinnan in med fruntimren, och Konun-

gens spelman lekte dansen for dem.
Hvar annan eller hvar tredje dag red

Konungen ut med sina herreman och

fruntimmer antingen pa jagt eller eljest

till att spatsera och med nojsam ro

tiden fordrifva. Lat Konungen ock

hvar vecka halla en firi faltskola, och

holl den unga adeln att lara och ofva

sig sa val i denna konst som i ridder-

lig wfning med harnesk och full rust-

ning, stundom afven med rannande och

stickande. dertill Konungen sjelf afven

hade lust att ofva sig uti. Och hvil-

ken deri ofvergick den andra, blefbe-

lonad med en arlig foraring antingen
af jnildringar oiler perlekransar och en

Fbrdans med en jungfru af fruntimret.

Det synes varit Konungens lust och

giadje att gora brollop at sina trogne
man. Sa ar 1548 gjorde han pa en

gang fern brollop pa Stockholms slott,

da hans svager Sten Eriksson Lejon-

hufvud forenades med Ebba Mansd ot-

ter Liljehok. hans systerson Peder Brahe

med Beata Stenbock. Riksradet Axel

Eriksson Bjelke med Elsa Axelsdotter

Posse, Riksradet Carl Holgersson Gere

med Christina Nilsdotter Ferla, och

Clas Jdransson Stjernskold med Maria

Nilsdotter Grip. Da skedde afven irc-

lofning mellan Lars Siggeson Sparre
och Brita Trolle, och foljande arei fiia-

de Konungen deras brollop pa Giips-

holm. Samtida kronikor ve(a formala,

att vid tillfallen da Konungen gjorde

gastabud, ingen var af de kallade,

som icke med lust infann sig, om an

de hade tlera mil att fardas, ty hvar

en visste, att hos Konungen vantade

dem frojd och gladje. Su lyda afven

Konungens kallelse- eller bjudnirgs-

bref. att de skulle komma med hiistiu,

barn och jungfrur cch gora sig glada

med honom och hans gode man och



vanner. Ar 1547, sedan StSndema pa

riksdagen i StrengnSs samma a"r gillat

bans tor dem uppla'sta testamentsord-

ning ined tillkannagifvande, hvad land

och Ian ban tSnkte gifva sina soner

till furstendomen, gjorde Konungen ett

stort ga"stabud pS Gripsholm, till hvil-

ket ban kallade rikets samtliga Rads-

herrar jemte andra gode man. Drott-

ning Margareta bar sjelf in allahanda

konfekt, och Konungen sjelf bar in

dryckerna, drack de gode herrarne till,

bad dem gora sig glada och lustiga,

tackade dem, att de erkant bans soner

for Sveriges riksarfvingar, och lofvade

p& deras vSgnar, att de och deras barn

efter dem skulle lata rikets man ve-

derfaras all gunst och stadse bevisa

sig som hulda, trogna, rSttradiga her-

rar. Det-ta gastabud rackte hela fjor-

ton dagar bortat. Dec r&dde i mycket
annu de fordria sederna, praktvidser-

skilta, hogtidliga tillfallen, sparsamhet
och huslighet ater i det hvardagliga
lifvet. Det Sr nSmndt, att Drottning

Margareta sjelf fo'rde uppsigten ofver

ladugarden vid Gripsholm, och till sin

gemal Katarina skrifver Konungen vid

tillredelsen till sin aldsta dotters brol-

lop: jiHjertans kare Katarina, vi hafve

bekommit tidender, som mer liknelse

hafva till krig och orlig an till brollop.

Synes oss derfore icke vara behof att

du iler eller haster rnycket med bak-

ning eller annat, som till hogtiden be-

stallas skall.w Till sin son Magnus,
som da uppehcill sig pa Oiand, skrif-

ver Konungen ar 1558: nVar kara hu-

stru Katarina sander dig fern skjortor,

som du ma komma ihog att akta."

Konungens manga, stora bekymmer
och omsorger under sin hela regerings-

tid, det ofta ofvenuistrangande arbete

jemte andra pa bans alderdom tillsto-

tande, sorger borjade emellertid alltmer

lara pd bans lifskrafter och nedtynga
bans sinue. Djupt verkade pa houom
gfven bans Slskade Margaretas dod:

hon sasom moder for bans manga barn

och alskvard genom sitt adla, goda
vfisende var Ivonungen af hjertat kar.

Den ena efter den andra af bans al-

driga. fortrogna man och vanner ba-

dangick till den eviga bvilan, och vid

hvarje sadant intraffande dodsfall var

Konungen en Jang tid tung till sinnet

och svarmodig. Hans i forra tider for

glftdjen och skftrntet stSmda lynne var

torsvunnet; man sSg nu mei sal Ian

nagot drag deraf. Aren 1557 oeh 1558
hordes ban borja att mycket angslas
om rikets vSlfard och regementt . kla-

gande synnerligen ofver sina f'gdars
ohorsamhet och forsumlighet, att de
icke sa fliteligen aktade p& alia sak^r.

Han borjade nu profetera om sin till-

stundande dod, onskade att enart kom-
ma ha'rifran och sade alltid, aft bans
tid och dagar, som tillbaka stodo, icke

voro annat Sri sorgedagar. Synnerli-

gen, nar nagot jarteckan hordes eller

syntes pd himmelen eller jorden, voro
bans ord alltid dessa: "det galler mig.
Gud unne mig tid att fullkomna mitt

testamente oeh allting forordna och
stadfasta om mina barn.w Mer och mer
rontes heter det i bans bigtfader

Magister Johannis bera'ttelse eller Un-

dervisning om Stormctktigste Herrea
och Furstes Gustaf Erilcssons, Sveri-

ges, G-Qtes och Vendes Konungs heir-

liga aftidande
~- att ban nu icke var

sa stark som tillforene, icke heller mer
s& stadig till minnet; ban begynte nu

mycket andra sina egna befall ningar
och aTven makta fela i minnet, hvilket

i forra tider aldrig skett. Ar 1558 af-

brann genom vadeld Gripsholms ladu-

gard med mycken boskap: Glia ladu-

gard vid Torvesund (Drottningholm)
likasa, och foljande aret instb'rtade p4

borggarden ett litet, nyss iippmnradt

palats, hvarvid nio personer omkom-
mo, tilldragelser, som alia gingo Ko-

nungen hogligen till hjertat. Han gf-

ven mycket sbrjde ofver handelserna i

Lifland, der Ryssen framfor med mord
och brand- Men annu mer och djupa-
re an allt annat verkade pa honom de

bekymmer och sorger. som orsakades

honom fr&n bans barns -sida.

Erik var den forstfodde af Gustafs

soner och den enda med bans for<ta

gemal Katarina. Knrmngens andm De-
nial Margareta todde honom jemief-m
dottrur afven flera sfiner, af hvilka

Johan, Magnus och Carl kommo till

mogen alder. Efter arfforeningen
Vesteras betraktades Erik som utvald

Knn;:ns:. bvaraf hno s tundom afven fin-
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nes kallad Arfkonung. Johan, Gtistafs

forstfddda eon med Margareta ocli for

honom den karaste, erholl ar!5461a'n
i Finland, och tio fir deref'ter ofverlem-

nade Konungen till honom hela Fin-

Jand som forlaning. Att tilliredsstalla

Erik, som icke utan afund och miss-

nftje s&g sin broder Johans foretrade i

fadrens karlek, forla'nade Konungen ho-

nom ar 1557 med Kalmar och Krono-

bergs slott med derunder lydande Ian

jemte Gland. Erik tog inom sin for-

laning ed med skriftlig forpligtelse till

tro och huldhet af ridderskapet och
adeln. Delta sonens steg vackte Gu-
etafs misstankar; han visste icke, huru
ban det skulle taga och forsta, och for

all sakerhet besoldade in i riket trenne

fa'nikar Tyska ryttare jemte en fa'nika

knektar samt beholl ryttarne hos sig
sin ofriga tid. Erik va'ckte i manga
fall sin faders missnoje, och med be-

kymmer sag Gustaf pa honom fortplan-
tad bans moders underliga sinne. Men
det storsta bekjmret fororsakades ho-
nom genom det af Erik fattade och
med dennes vanliga haftighet bedrifna

forehafvande att vinna Elisabcts i Eng-
land hand och saluuda blifva Konung
ofver tvenne riken. Gustaf ansag detta

foretagande for en galenskap, forutsa-

de, att det ingen framgang kunde haf-

va, men afven om det komme i ver-

ket, skulle deraf endast folja forderf.

Gud iorbarme sig derofver, ekrifver

den aldrige Konungen till sin son. att

din stora och omattliga affekt skall

leda dig sa vidt, alt du blifver ford

och kommer Iran allt menskligt judi-
cium och forstand och in uppa det som
aldrastorsta forderf och galenskap ar,

dig sjelf och oss alia samt ditt ka'ra

fadernesland till en oofvervinnerlig och

evig skada; hvad der vill efterfolja,

kan arligt och forstandigt folk domma
om. Oss forundrer storliga och befruk-

ter nog, hvad det bef.yder, att ditt fa-

dernesland a'r dig sa ledt blifvet, att

du det s, litet vardar och aktar be-

gifva dig derifran uti allsom storsta

farlighet. Sv'eriges rike, mente Ko-

nungen, gifver sin Her re och Konung
nog att skaffa utan fremmande natio-

ner. Vore godl", Sager .han till sin

son, du betiinkte din slagts och alia

Sveriges inbyggares basta, hvilket han-

ger som pa en silkestrad, och betrak-

tade det kail, dig Sveriges inbyggare
anfortrott efter var dodliga afgang, sd

att du den a'ra och heder. som dig af

ditt fadernesland bevisad a'r, ville som,

en arlig Furste lagga pa sinuet." Men
Gustafs alskligaste son Johan lade sig
ut for sin broder hos den ovillige fa-

dren, hvilken, ornsider bevekt, "lat af

en mild vilja utosa stora penningar for

de statliga beskiekningarne till Eng-
land, andockn, sager haris sekreterare

Sven Elofsson, "det under tiden sved
honom om hjertat, uar han for sig ens-

lig betankte, hvad deraf folja ville, om
den handel an fast ville ga for sig.

Broderna Erik och Johan hade hvar
for sig sina planer, hvarutinnan dc med
hvarandra forenade sig mot sin fader.

Den 1 Oktober 1559 flrade Konun-

gen pa Stockholms slott sin a'ldsta dot-

ters, den 20-ariga Katarinas formalning
med Grefven af Ostfrisland Edzard II.

Gustaf fordrade vid deWa tillfalle icke

nagon brollopsgard af riket, ehuru han
dertill af lag och sed var bera'ttigad,
utan betalte brudskatten med bergs-
manssilfver af 1555 ars bruk, det silf-

ver nemligen, som Konungen af detta

ars tillverkning inlost fran bergsman-
nen vid grufvorna. Deraf utvagdes nu

3,844 tackor, som tillsamman vagde
12,295 marker "1% lod och gjorde i fint

eller sextonlodigt 12,152 m. 12^ 1.,

svarande mot den for bans dottrar be-

stamda brudskatt 100,000 dafer eller

specie riksdaler. Den ofriga utstyrseln
bestod i juveler, guld, silfver, pennin-

gar, pelterier, klader m. m., som ko-

nungadottern antingen sjelf forut egde
eller nu vid bilagret erholl dels af sin

fader Konungen, dels af ridderskapet
och adeln, af biskoparne och stander-

na, hvilka efter urminries plagsed alia

till hogtidligheten infunno sig med rika

brudgafvor. Dertill kom annu hennes

modernearf, som utgjorde 7,254 daler.

Bland brudgummen Edzars folje befann

sig afven bans broder Johan. hvilken

vid forsta asynen blef intagen af bru-

dens syster, den unga, 3
rstra. 19-ariga

. Cecilia, den andra i ordningeu af Gu-
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stafs dottrar, den skonaste af qvinnor

pa sin tid. Brudparet atfoljdes p sin

hemfard af Johan och Cecilia till Vad-
stena. Der lilldrog sig, att Johan er-

tappades en natt i Cecilias rum. Erik

i sin h&ftighet. utan att berakna iolj-

derna, lat gripa honom och sSnda ho-
nom fangslig upp till Stockholm. Man
kan lattare forestalla sig fin med ord

uttrycka den gamle Konungens djupa
harm och missnoje, serdeles 5fver Eriks

obetanksamma forhallande. Hvad som

eljest kunnat stadna vid ett lost rykte,
blef nu genom Eriks tanklosa hand-

ling landskunnigt inom och utom riket.

I detta sakens skick tog Konungen
densamma strangt, sasom konungahu-
sets vardighet fordrade- Grefve Johan
blef insatt i fangelse. Han hotades
med doden. I Sngslig ovisshet om det

ode honom kunde foresta, ville hans
broder Edzard icke ofvergifva honom,
men stadnade qvar jemte sin gemal.
En qvalfull angest intog rnodrens hjer-

ta, nar ryktet iorde till hennekunska-

pen om denna hfindelse; hon sande hit

ilande .bud till utverkande af sonens

befrielse; sa'ndebud i samma andamal
kommo fran flera Tyska Furstar. Pa
deras och moderns forboner blef Johan

andtligen frigifven efter nio manaders

fangelse, sedan han offentligen med ed

bedyrat sin och Cecilias oskuld och

heligt lofvat att icke tanka pahamnd.
Eriks obefanksamma forhallande sa

i det ena som det andra bekymrade
mycket den gamle Konungen. Pa hans
forebraelser och faderliga formaningar
svarade Erik med haftighet och lat sin

fader forstd, att han icke sa borde
skrifva till Arfkonungen som till sina

fogdar. Detta trotsiga oforstand grep
Konungen djupt i sjalen. Kare son

Erik, skrifver Konungen till honom
fran Arboga den 25 Mars 1560, du
skickar oss mangahanda skrifvelser.

Gud allsmaktig vet, med hvad gla'dje
vi dem lasit hafva, eller med hvad

grund vi skulle dem ratt kunna forsta,
ulan med var hogsta och storsta hjer-
tans sorg och bedrofvelse. Sa vele vi

dig for Guds Sons Jesu Christi dod
och pina skull formant hafva, och efter

den sonliga karlek och lydnad som

alia fromma barn bora hafva till sina

fora'ldrar, att du ville afsta med sadan

martering, som du din gamla fader be-

lastar med och plagar. Sven Elofs-

son berSttar, att han sett stora tarar

rundeligen tillra neder at Konungens
kinder, d& han stod och talte med
Drottningen om tilldragelsen i Vadstena
och sonen Eriks forhdllanden, icke

sasom hos honom funnits radsla och

feghet, utan han angslades derofver sa

svara och svarligen i hjertat, att talet

derom tryckte honom ut tararne af

ogonen."

Samtidigt harmed kommo till Konun-

gen manga varningsskrifvelser med un-

derrattelser om de anslag, som mot
honom forehades, och att Christian II:s

slSgt och va'nner bekommit ett stort

anhang och aktade med krigsmakt hem-
soka Sveriges rike. Konung Christian

III i Danmark dog Nyarsdagen 1559,
och hans son Fredrik visade motSve-

rige en afvoghet, som icke samman-
stamde med den naboeliga, mellan ri-

kena upprattade vanliga forening. Gu-
staf maste patanka, att halla sin har

och flotta i beredskap, och han skref

till sina fogdar och befallningsman i

Sodermanland och Nerike, att efter den

farliga lagenhet, som nu hordes och

pa farde vore. de skulle lata brygga
och baka det mesta 61 och brod, som
hvar och en af den spannmal, synner-

ligen den som la'ngst legat, hade rad

och arnne till. Sa manga pa en gang
sammanstotande bek^ymmer och sorger
tSrde hardt pa den dldrige Konungens
sista krafter. Den 24 April 1560 in-

sjuknade han pa Juleta gard i Soder-

manland, "af en hastig feber eller skalf-

va." Da efter nagra dagar han ater

kande sig stark nog att kunna fordra-

ga friska luften. begaf han sig derifran

den 7 Maj till Kungsor, der han hade

sina galerer och hapor liggande, drog
sa in i Malaren omkring pa oarne,
sasom han vanligen plS^ade under den

vackra arstiden. Den 25 Maj kom han

till Eskilstuna. Da anlande dit hans

son Johan, som jemte Sfen Eriksson

Lejonhufvud och Johan Axelsson Bjelke
statt i spetsen for den <ill England af-

fardade kostsamma beskickning i Her-
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tig Eriks friarearender. Nu derifrSn

Sterkommande, blef Johaa med stor

gladje af sin fader mottagen. Nagra
dagur derforut (den 18 Maj) hade Ko-

nungen genom utf&rdad skrifvelse kal-

lat Rikets Stander att sammantrada i

Stockholm den 16 Juni, "emedan vi,

yttrar Konungen i kallelsebrefvet, be-
finne oss bade svage och alderstigne,
och mange svare och vigtige saker pa
tSrde fire." Jemte Ridderskapet och
adeln samt rike's alia biskopar eller

ordinarie, sasom de nu nSmndes. kalla-

des fill riksdagen tvenne beskedlige
prestman och bonder fr&n hvart hftrad

jemte fyra borgare fran hvarje kopstad.

Den 16 Juni om aftonen aterkom

Konungen (ill Stockholm och fann der

forenamnde Rikets StSnder jemte sina

soner alia forsamlade. Dekal lades att

komma upp pa slottet i stora salen

(Rikssalen) den 25 Juni pa efterrnidda-

gen. Nar de alia voro forsamlade, in-

trad de Konungen med sina fyra soner
och intog det rum, som var tillredt

nagot hoger fran golfvet. Erik, Johan
och Magnus, de trenne a'ldsta af bans
soner. stallde sig till vensfer om Ko-
nungen, hvar efter sin &lder; den yng-
ste. Carl, stod framfor sin fader vid

hans knan. Konungen helsade Stan-

derna, tackade dem. att de horsamli-

gen kommit tillstades, och talade s&

vidare: de hade val alia hort. och de
som till alders komne voro, sjelfva for-

nummit. huruledes detta konungarike,
vart kara fadernesland, uti stort betryck
och elSnde fordom varit under frem-
mande herrskap och konungar, och en-

kannerligen p& det sista genom den
omilde tyrannen Konung Christian, hvil-

ken Gud lat straffa och genom honom
fordrifva; horande alia, sa hog som

lag, sa herre som tjenare och under-
sdte, ung sS val som gammal. samma
hans gudomliga hjelp och forlossning

aldrig forgata. Ty eho eller hvad man
var han att forjaga en slik m8k tig ko-

nung, som icke allenast regerade ofver

tre konungariken, men ocksa var be-

fryndad med den valdigeKejsaren Carl

med det narrmet (ien Femte, s& ock
ined de fornamsta Furstar uti 'J'ysk-
land. De s;1go honprn nu har i ett

kongligt palats. men for dern borde
icke forgatet vara, att for fyratio ar

sedan detta syntes for alia menniskors

ogon omojligt, nar han gick i skog
och ode fjall och omkeligen maste stic-

ka sig undan for fiendernas svSrd.

Denna foriindring var han for ringa att

utralta: men Gud dref verket och gjor-
de iionom till sin undersman, han, den-

samme allsmaktige, barmhertigc Guden,
som gaf den unge David, hvilken var

sin faders faravaktare, seger mot den
store och valdige Goliath, och upp-
hojde honom till kongligt stand och
a'ra. Sa hade ock Gud (och tarar bru-

sto hSr Konungen ur ogonen) honom

ovardig man till lycksalighet hulpit,

och det icke for hans skull, utan for

deras, Sveriges rikes inbyggare, detta

med allsam storsta tacksamhet och od-

mjukhet mot Gud ihogkommande. Nad
och valsignelse hade i rikligt matt ve-

derfarits bade honom och dem genom
Guds ords sanna kunskap (matte de

aldrig vika derifran!) sa aTven genom
timmelig ymnighet, som allestades och

i all rum ofver hela riket synligt och

for ogonen vore, Gudi dess lof! Kare,

gode Svenske man, hurusom jag haf-

ver statt eder fore, beder jag, att J

hallen det till godo: ar nagofgodtut-
rSttadt, da hafver Gud det gjort. tacker

honom derfor: men om nagon brist

och fel varit i denna framlidna tid uti

regementet. att all ting icke 8ro drifna

sa ratt och sa val, som dem borde,

da ville han bedja, att de som trogna
undersater mat.te dermed ofverse och

forlala honom. Gud skulle vara hang

vittne. att icke vore det skett af arg-
het eller motvillighet. utan af mensk-

lig svaghet, att han icke hafver kunnat
eller formatt battre gorat. Hans upp-
sat hade alltid varit sta'ldt till riksens

inbyggares formering och val. Han
visste. att han i mangas tankar varit

en hard Konung; men den tid kunde

komma, da de honom sakriade och

gerna skulle rifva honom upp ur mul-

len. om de kunde.

Vidare gaf han Rikets Stander till-

kanna, att han af manga sitt lifs ofor-

mogenheter hade tecken. som Ifito ho-

nom forst?;, att hans tid ej vore lang,
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derfore ban annu i siu valmakt latit

uppsafta en testamentsordning, der bans

soner och deras efterkommande skulle

sig efterratta, forhoppades, att den-

samma hade godt skSl med sig, och

begarde fordenskull Standernas stad-

fastelse dera. Sedan de, efter upplas-

ningen deraf, densamma gillat och be-

svurH, s<od Konungen upp, taekade

Standerna, att de gjort bonom till en

stamf'ader for Sveriges konungahus,
formanade dem med allvarliga ord till

lydnad ocb horsamhet for sina arfher-

rar. till samja och endragt mellan sig,

anbtfallte dtm i Guds skydd och nad,

utstrackte valsignaride sina bander, och

tog sa. afsked af sitt folk. Det var

sista gangen de sago och horde denna

valtalande Konung, bvilken de sa of(a

hort tala till dem under bans valmakts

dagar, och honon: sa gerna hort, att

da vid riksmitten bans embetsman skulle

foredraga arendena. ropade allmogen
mtrandels och begarde, att fa bora

Konungen sjelf: ban gerna afven efter-

kom devas begaran, ty bans tal, sp'ger

den samfida antecknaren, flot sa lalt-

ligen af, att ingen modaspordes. Han
lat nu fran rikssalen leda sig af sina

soner, och med t-arfulla ogon foljde
honom alias bliokar. sa la'nge de ho-
nom kunde se.

Vi kanna vim dodenn, yttrade Ko-

nungen nagra manader fore sin hadan-

gang till Sten Eriksson Leji^nbufvud
och sin sekreterare Olof Larsson, "hu-

ru vill nu Sverigts like ga? Vare so-

ner aro fast unge och kanna intet verl-

den. Vi hafve annu om riksenssakev

u&goi obestyrdt: der Gud ta'ckes unna
oss lifsf'rist nagon lid, skulle detkom-
nm Sveriges rike mycket till godo ;

eljest vill ett nytt regemente falla eder

Svenske vanskeligt. om vi sa hastigt
aflida skulle; forty denna svinda verlds

lagenhet kunnen J fast litet forsta. J
fa val vetat i fiamtiden; Gud gifve,
att J Svenske hade lafit ga eder vara

trogna rad och formaningar mera till

bjertat." Han hade med bekymmer
sport, huru i fremmande land sig alltid

upphafva manga sekter, ocb fruktade,
att nagra sddana, tillfifventyrs kunde

btgifva sig bit in i riket oob astad-

komma nagot obesfSnd; ty Sverfgrs

mfin, sade ban, naro mer snare all

samtycka. an att ulrona, bvad sannt

och nyttigt ar. Han foimante stadse

sina barn, att sta fasta i tron och i

karleken inbordes, ty jag fruktar", til-

lade ban, "intet mer an tu stycken,

nemligen om tron till Gud genom bans

heliga evangelium och karleken inbor-

des mellan eder varder forspild."

Den 14 August!, samma dag Erik

tog afsked af sin fader for att^i egen
person begifva sig ofver till England,
nedlades Konung Gustaf pa sotsangen.

Sjukdomen borjades, likasom under

Konungens vistelse pa Juleta, med en
brannande hetta och skalfva, men iik-

tes sedan med en haft'g magvark eller

den sjukdomen ndiarhea", sager bans

bigtfader. De trenne forsta. veckorna
af sin sjukdom talade Konungen annu
ofta, stundom med mycken slyrka sa i

verldsliga som andliga saker: till sin-

net ater var ban mycket ombytlig. an
mild och vek anda till tarar, an ater

stra'ng och bard i sitt tal, serdeles i

formaningarne till sina barn. Da na-

gon sporde bonom lill, om ban ville

bafva nagot, svarade ban: nja, jag vill

hatva. det du mig icke gifva kan, him-
melriket.n Ofver deras bemodanden,
som ville ftirlanga bans lif, skamtade
ban med sadana ord, att de narvaran-
de hade svart att halla sig fran loje.

Vid ett tillfalle, da ban tog den heliga
nattvarden, gaf Slen Eriksson Lejon-
hufvud en vink till bigtfadern, att ban
skulle tal a for de fattiga fangar, eom
i fangelset lago. Han gjorde det med
knafall, och Drottningen med alia de

narvarande knafollo. Da sade Konun-

gen hasteligen: bedjen J for alia, for

uppenbarliga mordare och forradare,
och namnde nagra af dem vid namn.

Nej, "svarade de, endast for dem, som
till akters aro pa rakenskapen. Hvil-

ka, som i bans skuld komna voro,
utlat sig da Konungen, dem ville ban

gerna fcirlata, atergaf sa de i fangelset
insatte fogdar friheten och loste dem
fran deras gald, 15.000 m. ort. Den
23 September, da ban borjade bardt

antastas, kallade ban sin bigtfader till

sig, tog ater Herrans Naftvard, gjorde
sin trosbekanntlse. sade sig gerna vilja

f"r;afa a!!a dpm n,
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mot honom brutit, bad Sten Eriksson

Lejonhufvud forkunna det, och bad,

att alia matte tillbaka forlata, hvad

ban dem emot brutit hade. De sista

dagarne af sin lefnad lag Konungen
for det mesta tyst som i en dvala.

Hans gemal Katarina lemnade icke un-

der hela tiden af bans sjukdom hvar-

ken natt eller dag bans sang, ehuru

andra fruar ocb herrar afloste hvaran-

dra; alia forundrade sig ofver hennes

styrka. huru hon sa kunde utharda,

och man borjade afven frukta for hen-

ne. Det enda tecken till lif bos den

nu ytterst svage Konungen rojde sig

deri, att man sag honom stundom lyfta

handerna sasom till bon. Hans bigt-

fader ville i sista stunderna med troste-

grunderna latta for honom ofvergangen
till det eviga lifvet. "Det 8r forgSf-

ves", sade Sten Eriksson Lejonhufvud
till honom, allt hvad J ropen, ty Her-

ren borer ej mer.n Da lutade sig pre-
sten ner till den doendes hufvud med
de orden: Tron J pa Jesum Christum
och borer min rost, sa gifven oss na-

got tecken dertill." Till alias forun-

dran svarade Konungen ett hogt "Ja."

Det var bans sista andedrag klockan 8

pa morgonen S:t Mikaels dag Sonda-

gen den 29 September ar 1560.

Den 21 December nedsSnktes Ko-

nung Gustafs stoft, jemte bans tvenne

forut aflidna gemalers, i den af honom

sjelf uteedda graf i Upsala Domkyrka,
der man ser bans grift-chor genom bans

efterkommandes. serdeles genom vara

dagars vardnad och forsorg tillredt pS,

ett salt, sasom det hofves det ododli-

ga minnet af en Konung, bvilken som
ban verkat och lefvat for sitt lands

och sitt folks val.

Anekdoter.

Loppans och hennes anforvandters

vpprinnelse. Ewlia bera'tlar i sin re-

sebeskri fning foljande sagen, bvilken

bibehallet sig innm en sekt bland Kur-

derda. som dd bodde vid fotenafber-

get Sindshar: "Da Noaks ark stott pa
ea klippa, icke langt

och blifvit lack, och Noak nsistan fOr-

tviflade om rgddning, kom ormen och
forsakrade om bjelp i noden, om ban
ville tillata honom, att efter syndaflo-
den fa nfira sig af menniskans blod.

Noak lofvade honom det, cch ormen
lade sig i ISckan och tillsfoppade den
med sin kropp. Sedan arken salunda
blifvit raddad, och alia dess invanare

begifvit sig ut pa det torra, paminte
ormen om uppfyllandet af det honom
gifna och med en pant beseglade lof-

tet; men pa Gabriels inradan kastade

Noak panten i elden, och spriddeaskan
i luften, da deraf uppkommo loppor,

flugor, vSgg-ohyra och alia dylika

otScka| insekter, som lefva af menni-

skoblod.

I Georgien i Nordamerika finner man
pa en af Athens brj-ggor ett plakat

anslaget med foljande varning: nDen
som kor ofver denna brygga ofverda-

digt, skall, om ban ar en l)vit man,
betala fern Dollars, men ar ban en ne-

ger, sa skall ban erhalla fern och tju-

go piskslag. Halften af slraffet till-

fader angifvaren-."

Prisuppgifter

Cfaarad N:o 47>

Svart mantel jn mitt ftirsta har

Och tnnga, svarta vingar,
Men ar dock alskadt af en hvar,

Ty frid och ro det bringar.

Mitt andra, ett imperativ,
Har stundom godt i perspektiv,
Och stundom ondt, dessviirre.

En egenskap mitt tredje ar,

Som man hos raangon sakna plar,

Hos storrp, som hos smarre.

Mitt hela i sangkammarn star

Och icke just parera far.

Ty mycket det ju go'mmer,
Hvarom man ieke dronamer.

Rebus.

Unnnnnnnnneee

Pris:

En vacker gravyr.

LOsningar emottagas till den 15 Januari 1861.

Prislottningen eger rum d. 25 Jan. 1861.

STOCKHOLM, TEYCKT HOS J. & A. BUS, I860.










