
16 MITKÄ SUOMALAISET OVAT.

suvahte, että heitä kuttutaan Lappalaisiksi. Niin aina ylpeys istuu
i h m isessä k ii n j. La ppa la i set tahtovat olla Suomalaisia, Suom ala iset
luulevat ittensä jotakin olevaksi, jos he vain taitavat jonkun sanan
Ruottin kielen mukaan vääntää.

Vielä Venäjän maassakin löytyy Suomalaisia. Niin esimerkiksi Viro
laiset, jotka Suomen eteläpuolella olevan meren takana asuvat ja
ittensä kuttuvat Somalassed. He ovat kaikki Kristin oppia. Mutta
pohjan puolella Venäjän maata elävät usiammat kansakunnat, jotka
vielä ovat pakanat, asuvat pystemujoissa niinkuin Lappalaiset ja

10 muuttavat poroineensa (niin kuttutaan elättö—peurat) paikasta pai—
kaan. Näiden kielestä kansa ymmärretään, että he ovat Suomalaisia.
Heidän seasa on jo ajastajan aikaa elänyt yksi Suomenmaata ja kieltä
rakastava meidän maan miehistä nimeltä Kastreeni, että hän oppisi
niiden kieltä, sanomia ja tapoja tuntemaan ja siitä löytäis jonkun
hyödytyksen oman maan kielen ja menoin tuntemiseen.

Näin on, niinkuin lauleli Korhonen, aivan »köyhiä sukulaisia»
Suomen kielellä ja Suomalaisilla. Omassa maassakin on Suomen kieli
tullut hyliätyksi sentähden, että maakunta yli kuusisataa ajastaikaa oli
Ruottin alla. Sillä oppineet ja virkamiehet kaikki silloin tuli vat Ruot

20 tista. — Mutta nyt kuin ej sieltäpäin enä tulevia ole, ja kuin armolli
simman Kejsarin alla väkeväsä ruuhasa eletään, niin on kuitenki
toivoa, että vielä kerran Suomen kieli pääsisi vullalle, vaikka kyllä vielä
kauvan sen asian kansa mahtanee viipyä. — Sillä se ei ole niin helposti
tehty. kuin sen outo luulisi. Ensinnäkin täytyy Suomen kieli tulla niin
kirjoisa harjoitetuksi, että sillä kielellä saattaa oppia kaikki, mitä nyt
Ruottin kielellä opetettaan. Mutta ei nyt vielä herrasmiehet paljon
huoli Suomea lukea. Niin on se maamiehen asia olla halullisempi
lukemaan kuin hän tähän asti on ollut, että nousisi ylös usiampata
Maamiehen ystävätä hänelle lukemista tarjoamaan. Siitten vasta saa-

30 tetaan oikeen selittää, »mitä Suomalaiset ovat”, kuin Suomen kieli ei
enä ole oppimattomain mutta myöskin oppineitten kieli, ja kuin ej
kukaan enä Suomessa sano muukalaisten kieltä äitinkieleksi.

9 DE ARBETANDE KLASSERNAS HISTORIA.
Saima ,,:o 2 11.1 1814

En historia öfver dc arbetande klasserna är nägot sä nytt, att man vore
40 frestad hellre anse vär rubrik tala om en allmän historia för dessa

klassers behof, än om en berättelse, hvars hjeltar dc sjelfva äro.
Historien har hittils varit konunuarnes, kriearenas, adelns, presterska
pets. Afven religion. vetenskap, vitterhet harva smäningom intagit en
sjelfständig plats i dess bildergalleri, jemte thronvexlingarne, krigen,
upproren. — Men handeln, handtverkena, åkerbruket mcd dessas
idkare hafva föga sysselsatt häfdeforskaren. Man medgifver visserligen
åkerbrukets nödvändighet för en ordnad statsform. Man nämner ocksä
handelns mäktiga infiytande pä kulturen. Men ännu harva vi sen fä
historieskrifvare söka framställa, hvilket inflytande pä verldshändelser

50 na idkarenas af dessa näringar samhällsslällning utöfvat. Och likväl
betviflar ingen, att ju alIt hvad verldens stora män utfört, det harva dc
förmått endast genom att sannt uppfatta den stora massans dunkla
vetande, dess önskningar och behof.

Man bör väl icke lägga för mycken vigt pä menniskans materiela
intressen, ty hennes historia är den menskliga andens. Men dennas
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uLveckling röjer sig afven sättet aLt liilfredsstaiia de förra, och den
närmaste orsaken Liii massornas röreiser ligger ailtid i otiilfredsstäiida
lekamiiga behof ehuru LUer svårigheten att uppfyiia dessa har sin rot i
en hämmad andlig utveckling. 1-iuru man iikväi Lin mä betrakL detta
vexelförhåiiande melian dc andiiga och lekamiiga behofven, rn&iste det
vid närmare besinnande förvåna hvar och en, som studerat historie, aH
han vet sä litet om dc skiida Foikens dagiiga sträfvanden och syssei
sattningar. Han känner vai några drag ur deras hemseder och poiitiska
förhåilanden, men om dc olika folkkiassernas verksamhet för famiijens
bestånd och för statens inre maki har han ingen kunskap. Sä t. cx. vei 10

vai icke en biand tusende af dem, som läsit Roms historia, hvari
Romerska rikets handei Förnämiigast bestod, hviiken plats i samhäilet
handtverkaren innehade, hviika den Romerska iandtmannens förhåi
landen på en sednare tid voro? Förvånad mäste mången blifva, dä han
fär veta, att en stor del aF detta veridsväides inre Förvaitning sköttes aF
dess handlande och handtverkare, att Feodaiismen i detsamma var
iikaså hemmastadd som i medeitidens stater o. s. v.

Hvar och en har erfarit, huru menniskans vettgirighet vanligen söker
sin tiiiifredsstäiielse i det aflägsna och För henne heit och häNet
fremmande, medan hon saknar håg att lara kanna det, som närmast 20

omgifver och närmast rörer henne. Sä iärer man ulan orättvisa kunna
antaga, att t. ex. bland värt iands handiande och industriidkare flnnes
mängen. som alskar kunskapen om fremmande länder, kanske afven
oni Finland, som kan beundra utmärkta bragder, men icke någonsin
failit pä den Lanken, att hans eget yrke kan ega sin historia, sina hjeitar.
Man skuile dock tro det För en sädan man, dä han läser om Qesars krig
och öden, böra ega intresse att veta, huru dc handeisman, aF hviika
Cesar köpte kiädet till sin toga, skötte sina affärer. Ocksä kan vai icke
kunskapen om handelns öden under olika regeringsformer, olika
iagstiftningar o. s. v. biifva utan nytta för sjeifva hans utöfning aF sitt 30

yrke.
Det kan vai t. cx. vara För industriidkaren nedsläende att höra, att

han troiigen är en afkomiing afden frigifne trälen, aH tider funnits, dä
hans sysseisättning ansägs för så iäg, att endast denne, som icke egde
nägon lott i fädernejorden, Lvangs att för sitt hfs bergning tiiiigripa
densamma. Men det bör äter vara uppiyftande, att trälens usla afföda
smäningom gjort sig till herre öfver veridshistoriens gäng, att han höjt
sig icke genom väidets och den räa styrkans rait, utan genom uppiys
ningens oemotständiiga makl, genom fredens biidande yrken, ja att
denna hans emancipation i sjeifva verket sammanfttiler mcd nalioner- 40

nas och menskiighetens utveckiing.
Sä kan han iedas till en äsigt aF sitt kafl, som ger honom en högre

tiiifredsstälieise, än den han eger vid biotta äsynen aF sina skepp, sina
magasiner elier sina frukttyngda skördar. Ty den fröjd menniskan
känner, dä hon ser sina mödor bära frukt, är vai iofvärd. Men denna
fär en högre betydeise redan genom sin bestämmeise ati gagna den
arbetandes närmaste omgifning och den högsta genom hans medvetan
dc, ali hans arbeLe i och för sig bidrager att föra rnenskiigheten mot
dess höga mäl. Afven utan insigt kan förtröstan härpä hos hvarje
redligt sträfvande menniska flnnas; men först mcd insigten uti hennes 50

arbetes sammanhang mcd menskiighelens sträfvanden öfverhufvud
vinner hon härom en hist öfvertygelse och derjemte häg och förständ
aLi iäta 51tt arbete iedas af denna insigt.

Till dessa reflexioner hafva vi bhfvit iedda af ett är 1837 i Frankrike
utkommet arbete: 1-listolre des C/asses h,dustrieuses, af Gran 1cr dc
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cassagnac, hvilket enligi Bokhandelsannonser nu afven flr öfversatt till
Svenskan under titel: Den Arbetcmc/e Klasseus Historia. Vi skola uti en
följande artikel nämna naigra ord om dennu skrift, hvilken är en bland
dc mest originela och lärda, men som tillika är nk p njutning och
undervisning för hvarje bildad läsare och genom siti ärnne för dc
industriidkandc samhällsklasserna mtiste ega det närmaste intresse.

o 10 NYHETER
Saima mv 2 11.1 1844

St. Petersburg. På allernådigste befallning har Knigsministern kungjort.
att underofflcerarc, som blifvit dekorerade med en pori d’ep& af
silfver, äfvensom alla militarer, hvilka blifvit hugnade mcd militäror
dens eller St: Annte Ord. utmärkelsetecken eilen och mcd medaillerna
»för räddning af menniskolif» och » för nib>. äro frikallade från
kroppslig bestralTning, sCi l(inge de innehafva namnde tecken.

20
UTRIKES

lefver man sä stilla och fromt. aH Finl, Alim. Tidn. äter fäti lof att söka
sina nyheten frän Turkiet, Egypien, Hayti o. s. v. Den sednasle
ministerfönändningen i Spanien luin frambrugi en »för sin belefvenhet
utmärkt» Konselj-Pnesident H—r Gonzalez Bravo. Sanningen ait säga
synes också icke detta vanit af nöden. emedan ett uppförande mm den
unea drottningen sådant som Olozagas salt Spanionernas beleRenhet
temliaen i misskredit. Ett bevis pä sin niddenlighet har den nya

30 ministern genast gifvit genom att inbjuda Drottning Kristina till
Spanien. Man erinran sig. att hon, dä Espartero tvang henne ali
utvandra. sade till honom: »Jag har gjort dig till alli, men till en niddare
kundcjag icke göna dig.» Anda frän denna tid mätte Tit. Bravo säledes
vara den första riddare i regeringen. Obegripligt är det cmcliertid. att en
sä ung drottning som lsabella icke väcker någon enthusiasm hos det
unga manliga slägtet. Deita skulle gifva anledning förmoda. att hon
icke vore nägon utomordentlig skönhet.

40 INRIKES.

1 Helsingfbrs lefver man pä »jubelminnen och jubelförhoppningar.»
Minnena gä till 1714 och aro sannerligen ej at juhla ät. Förhoppning
arne blicka bortom »mansåldrar.» Emellentid är Helsingfors »en
medelpunkt för Finlands framtids hopp.» Dennu notis är lånad ur
H—fors Morgonblad. Den artikel, hvarest den flnnes. innehåller eli och
annat, som, Red. mä förläta oss, kunske lika gerna kunnat vara osagdt.
Morgonbladet lefver ocksä i den tro, ali den vetenskapliga och litteriira
bildningens framsteg i Finland under sednuste deeennier »ickc tvrde

50 vara ringa». 1 falI som della behöfver man ej stadna vid ett »iorde.»
Den litterära produktiviteten gen har den enda bestämda måttsiock.
Det skall vara oss kärt, om Morgonbludet kun uppvisa dess »fram
steg».

Sorda vala: Tidningarne från Helsingfors bekrafta de berätielser om
olyckan i Sordavala, som i privat väg kommit oss tillhanda. Afven
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upgiften på dc omkomnas antal, femtiofyra, är öfverensstämmande. —

Flvad vi harva a it tilliigga är blotL, att dessa till större delen varit
ålderstegne personer ccli barn, samt att ropen: »stLi In ingarne ramla,»
blandat sig mcd: »kyrkan brinner,» och ökat förskrLickclsen. Kyrkan
larer nemiigen i anseende till en p&igiende reparation varit uppfylld aif
tirnrnerrnansställn ingar.

Från Aho, Boigä ccli Iasa hafva vi alis inga nyheter och äro deröfver
otröstliga.

10

11 sÄ FICK FINLAND EN LÄKARE.
Saima n:o 2 och 3 II. och 18.! 1844

Mcd glad och öppen blick hastade i den varma middagsstunden en ung
man öfver nya Kungsholmsbron i Stockholm. En Stockholmare, som
såg hans nägot bleka drag, på hvilka själsansträngning tryckt en lätt
laslig pregel, som sg boken under hans arm och visste, aLI Carolinska
lnstitutet och Serafimer-Lasarettet finnes på Kungsholmen, skulle icke 20
tvekat aLL anse honom för en af dessa lflkarekonstens adepter, hvilka
vanligen vid denna tid befolka den långa bron. Och han skulle icke
misstagit sig. Men den unga mannens bridskande steg kunde knappt
hafva en så prosaisk orsak som aptiten. Dertill voro dc för snabba, och
arven hans Cramåt spanande blickar gåfvo tillkänna andra orsaker.
Han hade ocksa knappt hunnit förbi dc vid sina batar vänlande
Dalkullorna på midten af bron, röran hans öga fann en bestamdt mal
mi en smärt qvinnlig skepnad, hvilken från röda bodarne närmade sig
brons ända. Hans steg bevingades — hon syntes sakta sin gng, men slog
derunder mcd en behaglig rörelse upp den gröna voilen, kastade en 30

skygg blick bakom sig ccli höjde ännu en gång handen till ett par lätta
vinkar mcd sin näsduk. Knappt hade hon åter lätit den runda armen
sjunka, Förrän han stod invid henne och hans hand hade fattat hennes
späda, mjuka.

»Man, ljufva, goda älskade Man.»
1-Ians blick hvilade så varmt och genomträngande i hennes. Men ur

dessa skönt blaa ögon stal sig en rullande hr, och sa en annan, och
många följde, ±1 hon mcd darrande vek stämma sade:

Vilheim, det är förbi.
»Älskadc, hvad? — Vet din far? — lät oss bekänna alIt»! stormade han 40

oroligt.
Man kommer! — hviskade hon, förde näsduken öfver ögon och

kinder och nedfällde voilen. Båda gingo långsamt vid hvarandras sida
utåt nya Kungsholmsbrogatan.

Inga utomordcntliga händelser hade fönt dc båda tUlsamman. Den
unga läkaren hade heit vanligt gjort Manias bekantskap på en af
sommarbalcrna vid Djurgårdsbrunn. Såsom skulle det skett enligt
öfverenskonimelse försummade under den öfriga sommaren ingendera
någon enda af dessa baler. Den bedagade, ehuru ännu ogifta tanten,
som var Marias följeslagerska och som vistades hos hennes stenrika 50
adeliga fader, märkte oräd först sedan dc pianer strandat, hvilka hon
under dessa Lurer bcdref för egen räkning. Denna tantens förströclse
hade ocksä dc unga på bästa vis bcgagnat. Ingendera hade likväl under
ögonblicken af deras sammanvaro tänkt pä morgondagen. Det närva
rande var dertili alliför nikt. Ty kärleken ari sin morgontimma nk mcd
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liLet. D3 nu de båda damernas balbesök plötsligt upphörde, ±1 först
blef det den unga mannen klart, att hans kinsla denna gång hade andra
anspråk Un tillförene, och han vissLe, ait denna känsla delades afhenne.
Under det han annu uppgjorde de brokigaste planer för att vinna
inträde 1 hennes faders hus, der detta var svårt, ernedan blott några [3
personer dersLädes umgingos, förde hans lyckliga stjerna honom henne
till mötes — fastän blott på gatan. Ilon var ensam. Förän dc skiljdcs,
hade han tiggt sig till ett nyLt möte. Det var intet ondt den, kunde hon
linna, men deL van dock ett något, som häN hennes löfte tillbakaända

10 till afskcdets siund. Men ±1 mcd återscendet eljest såg 53 mörkt ut, och
±1 han så innerligt bad, som om luin skulle anat, att nästa gång blcfvc
den sisia — huru kunde hon ±1 säga nej? Likväl sade hon bioti: »n3gon
gång» — »efter någon iid,» — men mötei skedde dock inom 48 timmar
och p3 samma piais der vi nu voro viitnen till ett dylikt. Sedan förgingo
få dagar; p3 hvilka hindren 3 hennes sida voro nog mäkiiga alI besegra
hjertats ljufva länglan. Dc vandrade dä alltid borlät Klara kyrkogård
och under dennas sparsamma träd. P3 en sådan vandning lockade dem
en gång den öppna bisättningsgrafven att tiita in. Der fanns ingen. D3,
här i detta dödens paradrum, brann mellan deras trånande läppar den

20 första och enda kyssen. [Jan begände den ickc — hon vägrade den icke.
Nu ställde dc åter dii sin väg. Derunder förtäljde den nitton3riga,

huru det länge hotande nu hade inträffat. 1-lan bleF vai häpen, dä han
för fÖrSLa gången hörde talas om en högadlig kusin, en major, hvilken
vaI nu sedan eit är van stationerad i landsonten, men dessföninnan
såsom gardeskapien alltid sLälli sig i raden af Marias bcundrare. Men
hennes sväfvande stämma, nu och då afbruten af en halfqväfd snyFt
ning, gaf alliför öppet tilikänna, hunu litet han borde hafva alI Frukta
af denna medtäflane. Och dock error han snant, hunu fanlig denne var,
emedan han syntes harva den stränga Fadncns löfte, som gändags

30 aftonen hade Förkunnat Maria, att majonen i dag skulie äterkomma till
SLockholm, alt han nedan skriftligcn anhållit om hennes hand och ati
hon borde förnuftigi lyda sin faders råd.

»Och Man vagrade icke, hade icke ett ord för mig»? — utbrast han
mcd en älskanes vanliga häFtighet och onättvisa. Elon IillsIod barnsligt
fruktande, ali hon icke n3gonsin skulle väga motsäga sin far, och
hennes sorg tog 31cr öfvcnhand, ±1 hon tillade:

Nej, det flnnes ingen räddning. Ingen kan böja min fars vilja. — Miit
öde är afgjordt. — Vär lyckas tid är förbi — allI än fönbi — — slutade hon
mcd ohejdadt Förtroende afvcn till hans känsla. Hans hand darrade af

40 sinnesrönelse då den fatLade och trycke hennes, men hans stämma var
Fast, då han sade:

»Intet är förloradt, sä lange jag har min Maris känlek. 1 denna dag
skal 1 jag (ala mcd din fan.»

Försknäckt såg Maria upp till honom, och songen gaf vika För
häpnadcn. Aldrig hade det ftillit henne in, aLt nägon skulle våga ställa
sig i vägen För hennes Fars planer. Elon tyckLc vai alltid, ait hennes
Vilhelm såg sä rask ut — i salongen. Men nu, dä han hotade träda
hennes Fader under ögonen som en man inför en man, då hon såg det
allvar, nedan ett manl igt bcslut gifver, Framlysa un hela hans väsende,

50 såg hon i honom en heli annan person. Det var likasom om hon p3
honom skulle öfverllyitat en del afden obegränsade underdånighet hon
hyste för Fadren. Men denna sednare tog dock efter första ögonblickets
besörtning äter öfvenhand, och hon bad Vilhelm enträget att icke taga
ett sä Förivifladi steg. Elon »skuile icke sjelf våga visa sig för Fadrcn»
sade hon »om hon visste, att han ens anade till deras förhällande. —
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Han skullc aldrig förlita henne hvad som skett.» — Fiennes farhigor
gjorde ilskaren iter uppbrusande. — Han klagude öfver Iikgiltighet och
kallade si åter fram hennes tirar. Snart var hon nu beredd till alh. men
trösta henne fullkomligt förmdde han icke. Tiden hade redan länge
manat dem att skilias. 1-Jon gick mcd beklamdt hjcrta. 1 kyrkogrd
sporten stod han ännu qvar för ati uppfänga hennes ljufva blickair, di
hon upprepadt såg bakom sig. Nu vek hon om hörnet vid Drottning
gatan. Mcd snabba steg följde han summa vag, och först vid hemmets
port sig hon. aLI han Linnu vur henne nära. — Näsduken fläktade iter,
omärkligt för alla utom för honom, och hon var försvunnen. 0

11.
Eit halft ir dcrefter stod summa unga man i gröna kammarn hos
Lindströms N:o 1 uti Abo, iskänkande sitt glas ur en rykande bil pi
det lilla bordet. Hans drägt, synnerligen dc yfvigt pelsbebrämade
botforerna. gaf tillkmnna, att han förehade en resa, dc tre unga män,
som jemte honom funnos i rummet och nu stötte de klingande glasen
emot hans, att man drack till afsked, och hans blossande kinder och
häftiga rörelser, aH han druckit mycket.

»Vira flickors skil» jublade dc trenne. 20

Han klingade och drack, och en tir hängde glänsande i ögats vinkel.
Mcd en vild rörelse slungade han glaset golfvet, vmnde sig hastigt bort
— men närmade sig innan kort iter bordet och störtade ner Ire, fyra glas
efter hvarandra. Dc öfriga vexlade blickar; en hemsk tystnad följde pi
det glada sorlet. Han ensam visade lust aH forLsätta; men det lyckades
dc öfrigas förenade bemödanden att cfter en stund afbryta laget och
bringa honom till att resa.

BloLt nigra minader hade han vistats pi Finsk botten och derunder
fullandat sin medicinska kurs. Nu hade han sisom tjenstförrättande
mottagit en provincialläkare tjenst i det innersta af landel, och det var 30

dit han reste. Ganska fi personer hade nigon kunskap om, hvad som
förmitt honom att lemna sitt fädernesland. Mcd ganska fil af sina
studiikamrater hade han ocksi umgåLts. Desse kände honom som en
redligt tänkande man, men af ett dystert och slutet sinnelag. Blott ett
par ginger hade han blossat upp glädje, men i en stormande onaturlig,
och det vid tillfmllen. di det dracks efter studentsed och di han för sin
glädje anlitat bilen ända till sina medbröders förvåning.

<n:o M
Sä gick det mcd läkarens RisLmö.
III. 40

Endast en bland dc närvarande, som gjort tjenst vid Seraflmer Lasa
rettet pä summa tid som Vilhelm och händelsevis bott i Marias faders
Tms. hade hans förtroende och nigra ir sednare meddelade han. hvad
han visste. ungefär uti följande ord:

Länge hade jag kännt dc hidas förhiillanden. Den sköna svärmande
flickan visade honom en tillgifvenhet, sidan den endast vid nilton är
kun flnnas i eit qvinnohjerta. Aldrig hade dock Vilhelm mcd mig talat
härom. och han var icke den man, som ingaf nigon htlg alI intränga sig
i hans förtroende. Aldrig hade jag heller setL honom huset. Men en
dag sigjag ifrån mitt fönster honom gi upp För Irappun till husets dörr 50

och hörde hans stcg försvinna i öfra viningen. En vanlig nyflkenhet
orde nug uppmärksam, och jag hörde efter en kort stund öfver mitt
hufvud häftiga ord vexlas. Kanske för att höra bättre giäntade jag
tanklöst pi dörien till förstugan och sig den unga llickan som eli
skrämdt rådjur försvinna uppför Lrappan. Snart gick man häftigt
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dörrarne, och snabba steg hördes 1 samma tralppa men afstadnade åter
plötsiigen. Nu skailade en röst, hvilken jag igenkännde för Fadrens.

»Förtörare ar det s ni behandilar min dotter — och du, glömmer du
si, hvad du Lir skyidig diLt narnn. din börd! — att bedraga din ftir — att

kasta dig 1 en Fittig students armar!»
vIed gråtande sUmma bad hon: Förlåtelse — förit vördade fader!

jag LIr den oiyckiigaste. — —

Men hain albröt henne mcd en dainande: »BorL harifrain, gå! — och ni
viii ni trotsa rnig i mitt eget hus? — Petter, Frans! Fiit cm lymiar! Vrak

0 ut honom! — PL ditt rum ovardiga.» —

Hans sUmma hväste af vild, ohejdad vrede. Min unga biod blefvarm
och jag sprang ui 1 uppsåI ati maniigen bistå min kamrat. Denne stod
på nedersta trappsLeget, biek, orörlig, mcd knutna hander, och stirrade
uppah. Der syntes herrn 1 huset och bakom honom et par tvekande
betjenter. 1 dc mesL förnedrande ordaiag upprepade han sina upp
maningar tuli dem, afven sedan jag fattat Vilhelms arm, och denne taligt
]at sig bortföras. Men redan vid ingången Liii mitt rum ryckte han sig
lös och stormade ut genom porten.

Fiera dagar förgingo, utan att jag tersåg honom. Men en dag mötte
20 han mig vid utgåendet från Serarimer-iasarettet, der han tyckLes enkom

hafva vantat. Han heisade kort, framtog ett bref och frågade Lvärt:
»Kun du framföra deLla?»
Jag såg på utanskrifLen, ehuru jag 111tt kunde gissa till densamma,

och iofvade i ögonblicket göra mitt bästa. Mcd en varm handtryckning
Lackade han och tog afsked. På ord hade han ailtid varit karg. Dc
behöfdes ocksä nu icke.

Tuli Marias fadcrs hus hörde en liLen trådgard, 1 skyggd af hvars
lummiga lönnar jag ofta sett den unga dottren vid sitt arbeie och, jag
tiilistär det, icke mcd likgiltiga blickar. Lyckan ville, att jag ännu summa

30 eftermiddag, efter 11cm fåftinga spaningar, såg henne åter p denna
plats. Hennes arbete hvilade, och hon satt iutande sig öfver deL Iiliia
sybordet mcd det skönL Iockiga hufvudet hvilande mot handen. Jag
vägade icke nLircua mig Lrildgärden, emedan den kunde öI’vcrscs Från
huseLs fönsLer. Länge stod jag derföre obemörkt Post vid husets dörr
int gärden och jagades fiera gånger, dä jag hörde någon röreise i öfra
vaningen, tilibaka 1 min kammare.

Siulligen nödgades jag genom en 111tt hostning gifva min narvaro
tillikänna och, da hon saig upp, ännu öka hennes redan starka rodnad
genom brefvets framvisande. Ett ögonblick sLod hon redan upp ifrån

40 stoien, men satLe sig genast äter, och den mot ögonen tryckta näsduken
af mig tiliikänna, att hon tillgripit den vanliga qvinnotrösten — Lairar.
ALer följde en stunds väntan.

Men äfven under den största sorg måsLe vai en dame ändå se till,
hvart brefvet från den älskade och dess öfverbringare taga vägen.
Hennes blida biick fann mig pä min plats, och eliuru hon, dal jag åter
höjde brefvet, redan gjorde ett steg för att iemna trädgirden, dref mig
min ridderiigliet [1tt nedlägga detsamma på Lröskeln och buga mig till
afsked. Elon stadnade :iter och sag pröfvande upp till öfra viningens
fönster. Kanske hade dcrpå föijt en nådig vink mi mig, en belönande

50 heisninu. men jag afvaktade icke resulLaLet. utun drog niig tillbaka
nästan mcd liten Förtret. Likväi kunde jag ej underläta att glänLa pai
niin kammardörr. ända LuIs jag såg den sköna mcd en läLt bugning
upptaga det lycklia brefvet.

Först senare erinnide aie mig. att hon kanske ickc vissLe det minsta
om Vilhelms och min bckantskap. — Kanske leddcs hon af aningar och
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sakert hade hon vai under dessa långa dagar utfunderat aila möjlighe
ter För några ord ifnn honom. Atminstonc hade hon ej svårt aLL flnna
en vigt sätt För afsiindandet af sitt svar. Jag gick aila förmiddagar ui ki.
3/4 till 10. Precist fem minuter tidigare Föijande dag hörde jag någon
vrida om nyckeln i dörriåset. På miti barska: »stig in»! visade sig ingen.
Men ±1 jag gick ut, hangde öfver nyckeln i eU bhitt sidenband eit det
tackaste lilla bref. Jag var saker, att hon lyssnade trappan och sade:
»tystktet och sakert, sköna fröken.» —

Jag hade kunnat bedyra, att hon vid min vaniiga hemkomsttid
klockan tre pti eflermiddagen skuile Rnnas trLidgarden. Men jag
misstog mig. 1 detsamma jag intradde i huset hördes lätta steg frasa
utför trappan, och den unga stod Framför mig mcd rodnad öfver kinder
och hais, men i den så outsageligt intagande, att jag för ett ögonblick
glömde min Merkurii befattning.

»Ah! — Herr Doctorn! döm mig stackare icke strängt. Min Förhin
delse Ur för lifvet. Tack! niin varmaste tacksamhet»! — — sade hennes
veka men klangfulla stUmma, under det jag framtog brefvet. Jag afgaf
ett par försakringar, aF den art tiliFället fordrade. Men till långa tai liii
hon det cke komma. Så fortfor emellertid brefgangen aila dagar, och
det gjorde mig gliidje att se, huru hennes Förtroende tiliväxte. Redan 20

kunde hon Fråga mig, om han var fullkomligt Frisk? om han sag blek ui
o. s. v. Och först d jag harom rapporterade tili honom, blef han mera
meddelsam, ville veta dc minsta detaljer 1 hennes uppiradande och
tröttade riktigt ut mig, förran andra veckan var Liii anda. Men vid
denna tid gaf han mig del aFen pian, hvars raskhet högiigen intog mig
till bådas fördel.

Iv.
Det var redan mot slutet aFiuli månad, sa fortFor kLinnaren afVilhelms
öden i sin berattelse, och dc varma nätterna hade Eiter blifvit skumma 30

nog för alskandes hemhga möten. Vid denna tid hade min rol bhFvit
nästan halsbrytande, i det jag från brefbarare blifvit befordrad till
simpei barare. Ty det ar sannerligen sannt, aH jag en natt ki. nLira 12
vandrade ut ur mit logis mcd en icke sö obetydlig kappsäck under
armen. Mig sjelf tillhörde den icke, ty redan i god tid på eFtermiddagen
hade jag låtit transportera mina tillhörigheter till en Abo skonert, som
nu just skulle aFsegia.

Mina steg förde mig snabbt in på nflsta gata, derjag såg Framför mig
ett ungt par arm i arm. Dc syntes invänta mig, och den unga mannen,
Viiheim, hade icke ens i denna stund glömt, att jag icke var en legd 40

barare, utan ville artigt befria mig från min börda. Men jag stig, aLI den
unga qvinnan vaI behöfde hans stöd, och hörde dessutom hennes
högljudda snyftningar, behöll derFöre nattsäcken, men gjorde förslag
att taga en omviig genom närmaste grand, mindre af fruktan för
förFöljelse an för att ingiFva Maria en liten anstöt deraf och mcd den
göra hennes sorg liten aFbrLick. Efter ett par svängningar genom
stadens tranga grLinder hunno vi till Rskargången vid bltia slussen,
nedstego i skonertens vantande joll, voro snart på dess dLick, sågo
ankaret liittas och den svaga vinden fylia dess marssegel.

Jag hade hela den sednaste veckan spelat en, somjag numera är böjd 5o
att Lro, mer an dum rol. Mitt rum hade jag uppiåtil till olofiiga
sammankomster. Den beskedliga skepparen hade jag öFvertalat att
exportera en liten ganska tiick, det ar sannt, men fullkomligt passlös
personnage. Min portnyckel hade För henne öppnat vagen till flykt ur
den ftiderliga boningen. Mcd egen hand hadejag ledt henne öFver dess
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tröskel och mcd samma hand släpat hennes kanske enda fadernearf
samma vLig. Della var alh något ati betänka. Också salt jag räti
fundersam på skonertens däck. Slutligen tröstadejag mig dock dcrmed,
ali jag så ordeniligt tilIställi en gammal domestik den namnda pori
nyckeln, ltit henne stänga till porten efier mig och bell henne framföra
min ödmjukasie hclsning till huseis herre.

Maria hade illamående smygit in i skepparens trånga sängkamrnare,
som denne upphuiit för hennes enskiida begagnande. Huru svår hon
varit ali öfvertala till detta djerfva steg, vei jag icke, men alla

10 underräitelser stLimde öfverens deruti, ali hon föredragit delta för den
säkra utsigten ali inom tre veckor vara fru majorska och kallas hennes
nåd. Majorens kärlek hade icke kunnat afsvalas genom hennes öppna
bekännelse om siti förhållande till Vilhelm. 1-lan hade ochså slörre skäl
ali vara varm än denne, ty han hade säker utsigt flfven till fädernearf
vei, då till och med mödernet för den siuckars Vilhelm låg i eli osäkert
rjerran. Nu irodde jug oss dock hafva lurat Hr. Majoren pi båda.

Vilhelm såg också allvarsam ut, ehuru jag säkert vei, ali det var af
andra orsaker. »Om vi bloit en gång vore ute på hafvet» önskade han
upprcpadt. Men ingen hörde hans önskningar. Ty efier tre timmars

20 scgling lågo fjerdarne spegellugna i den gryende morgonglansen och
afbildade i en vacker vinkel ankarttget på vår skonert. Vi voro bloit
komne hulfva vägen till Vaxholmen. Flera gånger under nu följande
oroliga timmar väcktes fråga, att de båda borde begifva sig 1 land, för
ait antingen landväg e]ler i roddbt fara förut till Furusund. Men
Marias fortfarande illamt’iende hindrade uiförundei ufdenna förnufiiga
pIan.

Klockan var nu 8 på morgonen, Maria låg uppe på akterdäck, och
Vilhelm syssiade mcd ait spänna en flik af mesan öfver relingen för ali
Ljena henne till skydd moi solens redan brännande strålar. Mina

30 blickar voro ofla rigtade tillbaka mot Stockholm, men ännu hade ingen
båt från della håll möti de tulrika, som med tung rodd sträfvade in till
staden. En Amiralitets slup af dessa fula svarta och röda, som jag nu
såg sticka fram om udden, var den första. Den oroade mig icke stori,
ly det var gifvet ali den var på väg till Vaxholmen. Men oförmodadi
vände den ur sin kurs och styrde pi oss. Mcd en vink gjordejag Vilhelm
uppmärksam på densamma. Han syntes anu ondt likasom jag, men
underrättade likväl i lugn ton Maria, att besökare kommo om bord,
och föreslog, ali hon skulle på en stund fiylta ned i kajutan. Vid hans
arm svigtade hon till kajuitrappan, sedan hon med en lait rysning latu

40 sin blick halka öfver den mcd slark rodd framdrifna slupen.
Denna ltg snart vid skonerlens sida. En lulltjensteman mcd sin

uniform och bricka reste sig upp frtin loften, frågade eftcr farlygets och
skepparens namn saml skt: »finnas passagerare?» Jag irädde fram och
presenterade min person. Men vid miii svar kom ocksa ur slupens
salong Marias far, min f. d. husvärd, och efier honom en man, hvars
röda musiascher lillkännagåfvo krigaren. På den förres vreda utrop:
»Jaså niin gunstig herre»! svarade jag bloti mcd en lait helsning, mcn
på lullmannens fråga »Inga flera»? mcd elt iydligt: Nej. »Fariygel
måstc visiteras,» skrek den gamla Herrn. »Finns här ingcn annan»?

50 upprcpade lullmannen och vände sig dervid till tjcnstckamraten,
vaktmästaren, som fanns om bord. »En Hcrre och hans Fru till
Furusund» svarade denne. »Ar det en Lildre fru?» — återtog mannen i
slupen. lcke jusi lastgammal-gcnmältc vär vakimLislare undvikande.
Men den gamla Herrn hade härunder afvcxlat mcd försäkringar: »Det
äro dc»! »dc äro här»! och hvarjehanda hedersiillar till niig, som likväl
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ansåg dessa mcd en Filosofs lugn. Snart voro alla om bord och
vii lerva lain stor.

Besökaren gick eLL par steg utför kajuttrappan, men Vilhelms rop
»Tilibaka det gallier liF och död!» bevingade hans Fötter till en motsatt
rörelse. Den gamle Flerrn, som emeliertid i onamnbar vrede hade visat
hig att bira hUnder på mig, rusade nu till kajutgången, sedan han
funnit en uppmanande blick på majoren vara overksam. »Ja, mörda
ftidren, Fega qvinnoröfvare»! skrek han och försvann. Jag följde
oförtöfvadL.

Dåjag kom i kajutan, iåg redan den arma doitren vid fadrens fötter, 0

slingrande sina armar kring hans knän.
»Siit mig icke ifrån honom,» bad hon, »alskade fader! Föriåt oss

båda! för diii oiyckliga barns skuld, för min moders stoft, För
himmelens naid, Förlöt, förkit, förlåi!» — —

Hain syntes veknad och hade intet ord till svar. Men i detsamma föR
hans blick på majoren, som nu flfven vågat sig ned, och stoltheten
segrade öfver fadershjertai.

Bort ovirdiga härifrån — röt han åter och fattade henne kring lifvet
— han har min Förbannelse, min evinnerliga förbannelse.

Men han sag icke ens på den han förbannade. Denne stod derinvid 20
mcd en rostig värja, som tillhörde skepparen, 1 handen. Han stod der
orörlig, mållös, dödsblek, mcd stirrande ögon och mcd några skum
perlor öfver dc hirdt sammantryckta läpparne. Jag vred sakta värjan
ur hans hand, utan ali han visade något tecken till medvetande. Men då
ännu hennes rösi deruppifrån genomskärande ljöd: »Vilhelm»! dö
rusade han ut och uppför trappan, men störlade åter handlöst ned,
försökte aLi uppresa sig, men kunde det icke, och en dödsdvala betog
honom medvetandet af hvad som vidare hände. Han hade 1 fallet
krossat tvenne reiben.

Annu tvenne dagar dröjde vi för motvind på samma punkt. Mellan 30
feberparoxysmerna, ±1 han trodde sig vara hos henne, önskade han aLI
återvända, ali ännu försöka det omöjliga. Jag vei ej om jag gjorde räit
eller orilIL. Men den förgrymmade fadren hade Linnu ur båten hotat att
laita albemta honom, och jag ansåg vain Finland tilis vidare för en säker
tiillflyktsort mot lagens Förföljelser. Knappt hade vi anländt hit, förrän
Svenska Tidningar förkunnade den arma Marias giftermål.

yO

Sai iaingt vännens berätteise. Då han yppade, hvad han visste, muitnade
den unga Svenskens hjerta redan i Finsk jord. Bland hans papper hade 40

man funniL en bref [rain Maria genomandadi af den varmaste känlek.
Hennes man är död, och hon tillbjuder ungdomsvänncn sin hand »icke
saisom en gåfva, utan saisom en nättighet.» Ingen vet, hvad han svarat,
men man tror, att hans stolta manliga själ icke velat isma sig Lili en
lycka, hvilken han numera ansåg sig ovärdig. Ty af föntviflans Försök
ait döfva smäntan hade uppväxt en ovärdig passion, som äfven lärer
förkortat hans glädjelösa lif.
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