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har skil nii hoppas. mcd siörre noggrannhet än i fordna lider.

68 ETY BESÖK PÄ RIGI.
Sai,i;a n:o II och /2 /3. och 2/.!!! /834

Rigi är vcrldskunnigt, Ly Rigi flnnes 1 Schvciiz och utsigten frän dess
speis är den vidsiräckiasie heLi landet. ii)

Jag hade tillbragi nailen i den lilla suden Zug längiande ali engng
liinna dessa snötäckta jettar. till hvilka jag mcd s varm åirå sk dat
redan 1 Schvaben, dii dc vid en Majmorgons stnflar blänkie emot mig
i guld och purpur. Deras djerRa resning uppöfver moinen. mcd hvilka
man lätI förvexlar dem, och dcii skinirandc belysningen Föra dem bori
i en obeslämdL l]eri-an, under det att dc här och der insprängda mörka.
snöfria Häekarne biida likasoni franispringande plaitier, uppå hvilka
man iror sig Iän kunna räkna hvarje rörligt föremil. om stdane der
skulie visa sig, och flytta bergen nära till beirakiaren. Det är. Lror jag.
denna dubbclhci, deiia si nära och sa Lingt boria. som gör deras 20
anblick si rnystisk. Den afvikcr också skcnbart fran alla optikcns
regior — kanske är den derförc si fantastisk. Ungefär 10 12 Svenska
mils afsiånd förökar ickc litet dci undcrbara.

Fasiän någoi iröil af förcgiende dagars vandringar, emedan dcssa
cftcr cii halfl irs hvila voro dc första, kasiade jag rcnscln huriigt på
ryggen, gick ännu en gång upp på husets platform. för ali siärka mig
mcd anblickcn af den lockande bergverldcn. och scdan vägcn mot
Arth. En ung Tysk. jemic mig den enda gäst pä stället. hade samma väg
som jag, och vi hade snari öfvercnskomniit om cii ogencradt reskam
ratskap. — Hun var en iappcr foigängare, ehuru för tillfällct i hvad man 30
kallar naigot iriinga skor, hvilka jag före vår skilsmessa blott obetydligt
kundc utvidga. Vär väg visade inici uimärkt vackcrt. men slingrade sig
behagiigi fram langsiii Zugcrsjön öfverskugL’ad af Lräd och af dc berg,
vid hvilkas Cm den var anlaggd. Det var en söndag. och folket rörde sig
putsadi LiB kyrkan 1 Zug sami, längre Cram, ifrån den i Arth. Här hadc
drägten ännu mci utmärkande. mcd undanlag aC en högstärkt hvit
hufvudbonad för dc gifta qvinnorna och en och annan Schäferhatt 1
behagiig luining fäsiad öfver flickornus länga fläior. Fivem skulle tro
dci? — dc pryddcs af sidcnband och konstgjorda biommor.

Arih ligger vid f0tcn af Rigi, Redan p andra sidan om Zug Iåg dci 40

grönkiädda berget öppct För blickcn, och £ifven nära dess foi visade det
sig som en enda sior kuile, VAr håg manade oss ali snart fä skäda
verlden p dcss södra sida. men middagssolcn glöddc het, och vi
pröfvadc rädligt alI ickc börja uppstigandet tinder inllyiandc af dcss
stnUar. Jag kände än nu svedan i niin högra arm sedan gårdagcn, då jag
tågat öfvcr Albis ccli dä solsirälarne, som föllo vinkclräta mot
bcrgväggen. verkiigen brännde ända till olidlig svcda, sä länge jag
cnvisadcs att behälla rocken på rnig. Alitderföre vände vi oss till
G olda u.

Goldau är — nej var en by. ty nu linnas pä dess fordna rtim tvennc 50

värdshus och en kyrka, och nära Goldau Funnos ivenne andra byar,
Ober och Nieder ilusingen, och cli styckc väg derifnin en l]crde,
Loveriz, af hvilken Ire oli fyra hus ätcrsiå. Och den dal östcr om Rigi,
uti hvilkcn dessa byar Ligo, som fordom var sä leende af små mcn rika
irädgärds och :kcriäppor och af blomstersådda ängar, är nu en
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vildmark, Vuii aV uppstapiade grushögar och vaidiga stenblock.
Dalen innesiutes mm norden aFett 5000 fot högi berg, Rossberget.

på den motsatta sidan af en par lägre berg och ändas i öster mot en
luen siö. invid hvilken Lovertz är beläget, och som här biidar gränsen
meihin kantonerna Zug och Schvytz. 1-lösten 1805 hade varii ovanligt
regnig. synnerhet Förra häiVten aVSeptember mänad. På det mm dalen
jemnsluttande Rossberg, som var betäckt mcd rika betesmarker samt
här och der spridda skogsdungar och enstaka hvddor, linde man redan
ett par eånger märkt llndriga jordskakningar, tVöijda aV doEva och

0 suckandc Ijud ur bergets innandöme. Detta berättades nere i dalen.
Men dess trygga invnare gissade blott på grasserande onda andar och
bido något andäktigare än förr sin rosenkrans, dCi den dystra höst
qväilen stundade, och vesperklockans ijud bortdogo ui dalen. Si kom
den 15 Septernber. Hjordarne, hvilka redan Ryttat ned Vrån bergen,
löstes ssom vanhgt att beta kring dalens ängar. och folket spridde sig
att samia skörden Vr5n vainötträden. AlIt var si stilia, och dalen och
sjön lyste s gladt 1 soiens strålar, hvilka just no, För första gången
sedan Fjorton dagar. väniigt blickade ned genom dc delade regnmolnen.
Men det dröjde icke länge, Förran dessa itcr siöto sig och nedgjötos i

20 strida skurar. Ungelär Lvå timmar hade dessa varat. D hördes
piötsiigen ett förVäriigt dän, som tuscnfaldt upprepades aC bergens
echo. Förskräckta störtade invänarene 1 Arth ur dc darrande husen och
den lilla staden. Och dä dc bhckadc bori mot Goldau, sågo dc cndast
den viidmark, vi oVvanfZre beskriFvit, och stoFtskyar, som aC vinden
drefvos bort öfver Lovertz sjön. Alit var äter tyst. Icke ens en enda af
hjordarnes hundrade klockor klingade, ingen menskiig skepnad syntes.
ingen stämma hördes. Dc soFvo aila. nära Fyrahundrade män, qvinnor
och barn. under det förskräckliga jordraset.

Rossbcrget stod der kait och skådade ned öfver Förödelsen. Det
30 iångvariga regnct hade lossat hela jordskorpan Vrän den Vasta berg

grunden. Dc öfra iagren tyngde mot dem vid bergeis Voi. Dessa,
uppiösta aF regnet. gäfvo siutiigen vika, i det dc höjdes och, dä nu hela
massan började hasa utiöre. lager cFter lager drcRos öfver den
olyckliga dalen. ända uppför bergen på dess motsatta sida. AlIt skedde
mcd viid Van. Inom fem minuter var förödelsens verk Vuiländadt.

Trettiosex är voro Förllutna, men det mäsle likväl vara mcd en
sorglig känsia man vandrar öfver dessa dc lefvandes grafvar. Stundens
omsorger taga dock ailtid ut sin rätt, och vi spisade här vär middag
samt bereddc oss mcd makiig hviia till ftirden uppför berget. Vi hade

40 knappt anträdt den, sedan solen sjunkit mot vester, och väri uppsti
gande pä östra sidan kunde ske i skuggan, förrän vi omringades af en
svärm pojkar frän dc närbelägna hyddorna, hviika täflade att 1Tt bära
vära rensiar. Man skärndcs vä 1 nästan att lasta dem pä dessa unga
axlar, men förtjenst var afdcm päräknad, och sä valdc vi tvcnne bröder
i klappande träskor mcd höga spikbeslagna klackar. Jag hade alltid
förundrat mig öfvcr det onaturliga i Dalfolkets fotbcklädnad. Men jag
säg här, huru ändaniälsen liga dessa höga kiacka r ii ro vid “and ringar pä
bcrgen. Ty afven vid ncdstigandet gagna dc genom att skära i den
branta änustigcn och gifva Foten stöd. ±1 eljest detta är bcsväriigare

51) än uppstigandet.
Jag hade ännu aldrig kommit till 3 000 Voi upp öfver öfriga

kringbocndc menniskobarn, och detta i sakta stigande. Här hade vi en
brant väg. ungefär 4200 löi uppät pä en längd af en Svensk ml. Ty för
sädana vandringar var der plats pä den grönskande kuilen Rigi. pä
hvilken jag mcd förvåning lann en mängd dalar och stora slätter och
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småberg, för sig högre än något af dem man ser i Finland. Våra srnå

bärare, tien ena Loi f, den andra 10 är gammal, Lrafvade p s muntcrt,
aiL vi hade svårighei ali följa dem. Den sednare kunde bloit mcd siörsia
möda lbrmås aiL nu och di lemna renseln ifnin sig. Vi hvilade p halfva
vägen i eH Kapucinerklosier, mcd ire munkar och omgifvct af ire
värdshus, och förfriskadc oss aila mcd ym och bröd. Men det oakLadt
blefjag s uitröLtad, aLL jag ännu nödgades hvila 11cm gängcr under dc
sisia fcmlnn,dradc Voi, vi hade ali siiga till Siaff’el, en värdshus,
hvarifrån det ännu är ungefär 400 Voi till bcrgcis speis. Herrarne
bchaga lc? Äfven underskrifvcn iog sig den Crihctcn nägra dagar
scdnarc, ±1 han besteg vida högre berg. Men var så god och Vörsök
försia gångcn mcd fyralusen Voi! — Solcn lyste ännu der nere, mcn
häruppe icke. 1-lär störiade sig iunga, kaila dimmor, som mcd storm
t’ari iägade från sydosi, öfver bcrgei ncd 1 dalcn. Man såg dem rikiigi
falla ned stsom annat iungi gods. För den qvällen var säledes ali utsigi
förhindrad.

Men Vöre solens uppgång föijande morgon voro vi uppe på bergeis
speis, 5 559 f. öfver hafvei, jusi i dci solcn höjdc sig öfvcr Glarner
bergen. Täta moinmassor icke kngi under vära Vöiter doidc ogenom
Lrängligi alli, som omgaf bergeL. Men sjclfva molnhafvei erbjöd den 20
skönastc anbhck. Upplysta af solen till vcrklig siifvcrgians, här och der
mcd en lait rodnad eiler någoi liiet spår af förgyilning, ruliade dcss
vågor öfver hvarandra pösande såsom Ilockar af flnkardad bomull,
och man iröitnade icke ali besldda denna skifiande glans och svälian
dc rörlighct, ehuru man lockades ifrån dcss äskådandc aV andra
Alpkedjans i morgonsolen färgrika snöioppar, hvilka siolt höjde sig
öfver molnhafvei.

Sä småningom öppnadc sig i della eli och annat hil, gcnom hvilkei
än en blänande sjö, än en brokig siad, än en riki odiad iandilig nejd
visade sig. DeL var en underbart Vantasiisk syn ali sä der bakom 30

moinens föriåi skäda icke rymdcns döda blä, utan jordens i form, Varg
och bestämmelse vexiandc gestalier. Man glömdc dcrvid i sanning, aLi
man sjeifännu hade nöjeiega VoLfäsLc på cii siycke af sammajord. Alli
fiera och siörrc blefvo emcileriid nämnda öppningar, och dc enstaka
företeelserna runno iiilsamman och förvandlades till hela stora land—
skap, nils sluiligen, klockan ungcfTtr 10 ti ii förmiddagen, hela
molnhafvei hade försvunnil, man vissie icke hvari, och ögai öfvcrskä
dade en enda ofanilig karta, den man smäningom seit uppvexa för sina
bI icka r.

1 söder och sydost låg den mcd cvig snö bciäckta, majcstäiiska 40

bcrgvcrlden till en del skenbariigen sä nära, aiL dc 6 ä 7 mil, som l&go
emellan ögat och dc närmasie, försvunno Liii mindre än lika många
versi. Ofver dess niängfaldiga olika formade massor höjde sig äfven
spetsar frän försia och största aipkedjan pä minst 12 Svenska mils
afsiänd, och den i Alpernas geografi erfarnc kunde här räkna alla deras
noiabiiiieter. 1 kompassens öfriga rikiningar uibredde sig för ögai en
omvexling af sjöar, skogar, ängar, äkrar, städer, byar och kyrkor,
säsom en sköni arbetad karta. Till denna höra heia kantonerna Zug,
Luzern, Aargau ock Solothurn, sami delar af Schvytz, Uri och
Unierva Iden, a f 8cm, Basel, Zörich, St. Gallen och Glarus. Närmasi 50

bergeis Voi ligger pä ena sidan Vierwaldstädier, pä den andra Zuger
sjön, afcn sköni blå Värg, sädan man försi ser Rhein hafva den vid dess
uilopp ur Bodcnsjön, och i dcras närmaste omgifning städerna Zug,
Arth, Kössnacht och Luzcrn. Moi söder synies Stanz i Undervaiden,
och i nordcn framskimrade dc ialrika landihuscn kring Zörich. Förö
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Frigt sjöarne Sempacher, II alwyler, Baideker, Egeri, Lovertz och delar
al’ Zflrcher sjön. Orilkneiiga iro dc byar och enstaka boningar,
gömsUillen För menniskornas Förvillelser och sorger, hvilka på den
nä rm aste delen a 1’ kartan i’o syn I iga. Lä ngre bo rt leila tie si i ngra ii dc
vLigarne blicken eli blånande i]erran, der alli Försvinner, och man
änn u bioti mot den k lara h immeln 5cr dc vgiga lin ierna aF Schwartz—
vaid i Tyskland och Jurabergen i Frankrike, på eli aFsLnd aF mer iln
sexton Svenska mi.

Man har svårt ali skiija sig iFnn denna anblick, sikert en bland dc
10 rikaste 1 veriden. Men Lisai’en kun icke se dess rikedom, och den ir För

stor ali ickc Förlora genom en detaljbeskrifning. Dessutom väntar oss
vid ncdstigandet en tien rysligaste kaiastroF, som kun lära hvar och en
att vandra varhgt på Rigi och isynnerhet pä Uktenskapets Farliga sLrt.

<n:o 12>
Ii.
1 Fnn den herriiga taflan var det päkostande ali sk ijas. Dess oFan ti iga
utsträckning och den vexlande mångiilden aF dc FörentU, som IiFvade
densamma, gjorde dcss åsktidande till eli studium. Men vissa vandrares
vandring och hvila beror m indre a F tycke och behag än aF en Ii ten

20 obetydhg Föeslagare p resan — af börsen. —

Vi Logo vägen utföre tit Weggis, en hten on vid Vierwaldsiäiiersjön
söder om bergci. pa denna stråt, som sänker sig så brant, ali man
tvingas tiliryggaiägga den i haiFi språng, passeras en badinrättning. Alli
iFrån denna blir vägen den vackraste, man kun linna, och i ali sin
skönhet Framsnir utsigten vid eli på halFva i’ärden beläget kapell.

ELI stycke Förrän man närmar sig detta instänges vägen och utsigien
mellan höga khppor, och man passerar till och mcd en korrt naturi ig
tunnel. D man nu äter kommer UI 1 det Fria, hänger det lilla ka pellet
der vid bergbranten, pi en a Fsais, som jemnl iemnar rum För dess

31) grundval, kringskuggadt aF rika lummiga lindar. En hvilobänk invid
dess öppna dörr inbjuder den Lrötta vandraren till hviia, och madon
nans bild skiidar ur kapellets halFdunkel leendc emot honom. Berget
sän kcr sig Frän denna pun k t ned mot sjön en hra nt stupa och stiger
hka brant uppät, högt öFver den hRa helgonboningen.

Sjön Iåg lugn och glänsande klar som en spegel i aFtonsolens miida
belysning. Fnn dess vestra strand skimrade dc hvita husen i Luzern, 1
öster Framskymtade Brunnen, och ögat kunde der vid strandens
krökningar söka piatsen För den verldskunniga Förbundsgrottan och
klippan, Upp p hvilken TelI gjorde det modiga spränget Frn Gcsslers

30 htrtyg. Vid bergcts Fot tittade den lilla kyrkans 1 Weggis Lornspira upp
ur skogen, och bortom sjön höjde sig i söder dc eviga snötopparne,
blickande Frtn f]erran öFver dc stritndcrna omslutandc bergen ned i
dess djup.

Vi hade knappt hunnit taga en öFverblick aF alli della och återkom—
mande till stundens prosaiska omsorger gemensamt bek laga, at 1 vi icke
vid Kaltebad sökt en läskande dryck vatien, som kunnat mildra den
törst, vi nu ledo, Förrän bakom klippan en åldrig man Framträdde mcd
butelj och glas. Vi erForo snart, ali det var öl han bjöd 055 på, och
under dci vii bchaghg ro njöto aF den oväntade FörFriskningen, gjordc

50 jag honom nägra Frågor angåendc kapeliet. Jag visste tiet, ali hva rje
sädani har sin historia. Gubben Förberedde oss genast pö en berättelse,
»sdane som Fä Gudshus ha Fva den,» och, sedan han Förseti oss mcd
än no en bu te Ij a 1’ den 1 äska ii tie d rycken, herä t nide h a n Följa ii dc.

Weggis egde vid tidcn al’ Franska rcvolutionens utbrott säsom nu elI
värdshus mcd den mest landligt sköna belägenhet. Men detta värdshus
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inneslöt d nagot nier an nu, nemiigen den undersköna Katchen,
henne, som ickc vgade fara tiM Luzern, emedan hennes närvaro der
hvarje gång åstadkom en upplopp af dc sktdeslystna och lörtjusta
beundrare. som trängdes kring henne. Och della kände f(ätclien alis
icke lida. Elon såg vai david icke rädd ul,cj helier fälide lion just ngra
soraetärar. Mcii lion begaf sig dit bloti i högsta nödfall. och det fanns
intet trikigaie. än ali för dessa resor ordna dc glänsande dunkia
fläto rn a och Schä ferh a tIen s ba n d.

Ocks hade lion stori skäl alI trifvas vai pa faderneorten. Ty dci
kunde knappt flnnas en mera blygsarn och tiilgifven älskare än Heinz
ifrtn samma ort. ilan var vaI öfver ätta är äldre än skön Kätchcn, meri
det såg likväl UI. som om hon varit hans första kärlek. 1 [on visstc dcl
kanske. Men Heinz var alltid sti alivarsam; och det kunde hon icke
mcd, ty deL bädade tydligt, aiL hon 1 honom skulle fä en herre. Täligi
bar han vai nu oket af hennes mänga nycker, liydde henne hela dagar.
dä hon visat honom ifrån sig. men närmade sig äter mcd stri’tiandc
käriek i dc allvarligt blickande ögonen, sä snart hon mcd en för andra
omärkbar blick kailade honom tiilbaka. Men ocksä della behagade
icke. Qvinnan värderar sallan alh uppofirande kärlek hos mannen, En
dunkel känsia synes säga henne, att uppoffrungen är hetincs uieslutandc 21)
rä L 1 ighe 1.

Man pästod dock alI hon en dag gråtit bittra Lärar, sedan Heinz pä
morgonen gjort dl bcsök pä värdshuset och orncdelbart derefier lähI
följa sig öfver tul Luzern. för aiL lemna fädcrnehemniet. Sedan var han
tilistädes 1 Paris, i Schweiszergardets leder, då Tuillerierna stormadcs.
Alli han kom mcd lifvcL derifriin, var hvarken hans eller dc stormandes
förtjensi, ty han iåg redan nerc biand sina kamra 1cr mcd brösict
gcnornborradt af en pik. Men en gammal tjenarinna i slottet, som den
päföljande naiten vägade smyga ur sitI gömstäile, hade stapplat öfver
honom, der han Iåg uisträckt pä golfvet af en korridor, rnärktc lif hos Jo
honom och sörjde mediidsamt för hans räddning. Mcd alli skäl skulle
han derföre 30 är sednarc kunnat anse Canovas lejon i Luzern vara en
minncsvärd ufven åi hans trohct och mod.

Lidandc af siIL sär, blek och affallcn kom han till Weggis. Hans
första gång var till värdshusct, och Kätchen rnärkte vid f’örsta blickcn,
aLL hans förhäilande till henne ickc lidiL nägon förändring. DeL enda
besynncrhga, hon fan ii, va r hans fullkomliga underlä tenhet alI närma
sig henne. Bcsynncrligt nog sä verkade della vida mer än hans förra
undergifvenliet. Nu hade Kätchen naturligtvis icke kunnat iefva ful—
komligt svsslolös under dc Ivä är Heinz varil borta. En mcd henne 30
jcmnårig ung man. Frans. hade genast Lagit Fleinz piais i värdshussalen
i besittning. Men dcnna fäsiman lofvade inLct bröllopp pä niänga ‘tr.
Och Heinz säg ändä stoltare ui i sin uniform. och Kätchcns föräldrar
och anhöriga lutade naturligivis till förmän för den stadigare friarcn.
Sä hände det sig. ali l-icinz innan ärets utgäng var den cnda i \Veggis.
som ivifladc pä vcrkligheien afsin iycka aIL ega den sköna Kätchen till
Ii ust ru.

Ati se den sköna täman i en annans armar var mer än Frans k unde
uthärda. fastän ocksä den unga frun ingaiunda mcd ovän liga blickar
säg ella mcd hårda ord tilltaite den smärta blomstrandc Fränzcl. Dä 50
rvktet sprcds, att lian ville taga Ijensi 1 Franska armeen, afrädde lion
honom derifrän pä det varmaste. Meri della gjöt naturligLvis oija hans
brinnande stridslust. Ilari ville dö. dci var alli. Och liari deltog i
Na poieons lörsta Iilttäg i 1 talien

Ungefär eli är hade förliutii, sedan han lemnade Weggis. Heinz Iefdc
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derunder det iyckligaste Hf, hade öfvertagit värdshuset 1 stäilet för sin
gamia svärfltder. umgicks dagiigen mcd Engeiska Iorder och Ryska
furstar och njöt likti ofta triumfen aIL se den beundran, dc egnade åt
den sköna unga vä rd innan, ingen resande måiare leninade Weggis,
man att sin portföij mediaga hennes porträtt. Också gjorde nu en
flnare teinte och vekare foriner henne mera skön och retande än
nigonsin. ilon hade f rifi rande van 1 g!ad och yr och sak nades aidrig
vid ontens smä fster. Men vid närnnda iid märkte Heinz 1 hennes
uppförande en LydIig fsrändning. Elon van meni k-ali moL honom än

in eljest, men syntes derunder oroiig. Ofta försvann hon. han visstc icke
hva rt. A fvcn han kände nu aningar om olycka.

DA började man i Weggis hviska, alI Frans gestait visat sig uppe pti
berget vid ereniitkojan. [Ivar och en förstod, alI han var död, och aLt
man scIt hans skugga. Men hos Heinz, som seLI Paris och icke trodde
pt andar, uppslego härvid underiiga lankar. Kun biefspion, och hvad
han erfor, förde honom en Lidig efterrniddagsstund pti senhösten upp
till kojan. Och under sin vidu hius doide han vid denna utfärd tvenne
sabiar.

Eremitkojan var det nuvarande lilla kapcflet. Här fanns ocksä vid
20 denna tid ingen annan invnare än en gammal Gudsmoders bild, som

upprätthöll stäilets fordna helighct. Ty här hade fordom boLI en helig
eremit, hvars reliqvier ännu ulgöra den förnämsta heigedomen uti
Kapucinernas kyrka p andra sidan om berget. Här infann sig nu
Heinz och satt dyster och iyssnande pä kojans Iröskel. Hans spaningar
hade nemiigen gifvit honom den öfvertygelse. aLt Frans uppehöil sig på
andra sidan om Rigi 1 Lovertz och — ali han här, vid kojan, hade haft
hemiiga möten mcd Kätchen. Amncn nog alI Försänka en mans sinne
i dysterhet.

Frans hade Iockad af de demoner i hans bröst, han redan medförde
30 till italien, deserLerat frän siit regemente. 1 Weggis vägade och ville han

icke visa sig, ty hans desertion var en outplänlig skymf. Men han hade
gifvit allI Liii spiiio. för aH se och höra henne. Han smög ihårdigt
omkring i Rera veckors tid, tills eLI samtal Iyckades honom. Seil henne
hade han ofta uppifrån berget, der han mcd fä albrott lefde dagen om.
likasom ofta hela nälterna i Eremitkojan. Huru dcl iyckades honom ali
öfvertala KäLchcn till möten härstades, känner ingen. Men eli qvin
nohjerLa är vekt, och han lefde äfven biotl aF den föda, hon tiiiiförde
honom.

Länge hade 1 icinz icke väntat, Förrän piötsligen hans unga hustru
10 stod framtbr honoiii mcd en hlen korg pä armen. Stum, men biek och

mcd en liten darrning pä läpparne faltade han den förskräcktas arm
och Fördc henne in i kojan. sköl till den gamla, tunga dörren och
stängde den mcd en stör, som enkom för della Undaniäl tyckies linnas
der pä stället. Elon bad, hon började förkiaringar, men tysI och
hviskandc, ty hans blickar och tystnad gjorde henne rädd för sina cgna
ord. Mcii allI hade vanil förgäfves. Man salI der äter pä en klippkant
mcd ryggen vänd ät kojan. lutande hufvudel i bäda händer. Efter ntgra
minuters fönlopp väckies han ur denna ställning af raska steg, hviika
närmade sig genom hilvägen utför bergeL.

50 Frän denna framlrädde den vuntade, Frans, röd af den anslrängda
vandningen och kanske af nägon sinnesröreise, dä han no sä oförmo
dadt befann sig ansigte mol ansigte mcd den bieka, dysLra Heinz.
Denne pekadc blott pi den Lilislutna dörren till kojan, hvarifnän en
sak La jemmer och cvä fda snyfin ingar höides, kastade sedan tien ena af
dc medförda sablarne för Frans fötter och förde handen elI läLL tag
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öfver siit ansigte, ikasom för ali qväfva den vredens ljungeld, som
blixtrade UpY i hans ägon och i en meteorisk rodnad iWmiade pi den
bleka kinden.

Förbcredelser voro har icke af nöden. 1 skarpa hugg flögo redan dc
bda sablarne mot hvarandra. Katchen vågade nu högljudda böner,
men ingen lyssnade till dem. Snart hörde lion ett och annat tungt hugg
falla utan klang. Flvarje sdant. hvars betydelse hon anade. prassade
genomskärande ångestrop öfver hennes lappar. En gång nådde eli
klagans ljud hennes öra — det var Frans stLimma, och hon kLinnde
nastan en rörelse af tröst. Men d hon lyssnade till hvad som skulle 0
följa. förnam hon melian svärdens redan mattare klang Ijudet af en
ttingt arbetande andedragt, och hon igenkannde vai, ali den tillhörde
Heinz. Aler ljödo hennes böner och klagorop, men tvstnade åter. ty
hon hörde ett tungt faIl. och svardklangen hade upphört. Alli var tst.
Nej. rossiande andetag niidde ännu hennes (ira. FIon sprang till det lilla
galierfönstret, men harifnin slig hon bloit sjön och den vida utsigten.
Elon anstrUngde sina yttersia krafier för att öppna den murkna dörren

— alli var förgäfves. Hon iyssnade titer — endast löfven föllo prasslande
till marken. Sanslös dignade hon ncd mcd hufvudet mot stentröskeln.

En kapuciner, som mot qvällen stretade uppför berget till siit kloster, 20

fann dc båda rivalerna kaila och lugna. Frans hade falht p3 piatsen af
eLi dödligt hugg öfver hjessan. Heinz hade förblödt i sittande stLillning,
lutad mol den klippa, ifnin hvilken han uppstigit till striden, men salt
nu mcd den slocknade blicken vand mm eremitaget. En hviskande
klagan inifrån della röjde för munken den arma Kätchens narvaro.
Han befriade henne ur hennes fängelse, och döden befriade henne efter
två 3r från lifvets börda och den frätande Ianken p3 dessa uppträden.
Före sin död hade hon förvandiat kojan till eli kapell, som (innu
underhålles af de anslag, hon för detsamma bestami.

FILIr på denna plats, der vi sulo, hade således dessa passioner brunnit 30

och slocknat! Men hvar flnnes på jordens vida rund en punkt, der icke
menskliga lidelser kämpat, den icke 3ngerns l3rar fuktat?

69 GODA RÅD OCH DISKUSSION.
Saima n:o 1111.111 1841

Borgå Tidning önskar »värdig polemik» och »diskussion.» Vi för
vönades vaI häröfver. Men fredlig och stilla som Saima är. beslöt hon 40

genasi gripa verket an. Vi betänkte derföre. om vi för ait öppna en
diskussion borde påsLå, ati Ostiakerne vid sin gudstjenst icke ropa »haj,
haj,» man hoj, hoj. eller mcd ledning af det utropstecken. II. T. hängt
efter hisiorien om den galna Tit. Bersel. hviket tecken kunde uttydas:
den lycklige! skulle insinuera. att sådana rön icke böra framställas
allmanheten till exempel, utan att dc blifvit besannade afegen erfaren
het— men vi bekänna uppriktigt. att en värdig diskussion i dessa Umnen
skulle upptaga alltför myckct utrymme. Vi hade vai också kunnat yrka.
‘tt företalet till »Trones öfning till salwheten» icke innehäller, hvad
B. T. p3sLår detsamma innehålla, isynnerhet som vi aldrig sett boken, 50

men vi mäste här frukta, att kanske en och annan af våra läsare sett
den. Emellertid, och p3 det 8. T. icke m3tte sakna ali diskussion, och
d vidare det oskyidiga ämnet Iiller in i 8. T—s ekonomiska genre, taga
vi oss [riheten till diskussion framstalla följande insända artikel,
förbehållande oss, att 8. T. om möjligt icke säsom hittils störer den


