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krai’tigast a[vilrjas, och det synes äfven, som om icke ens den inskrLink
tEl ersättningen för partiela förluster kunde till dem blifva en Iockmat.

1-1 ufvudsaken Lir iinn ii, alI bolaget komme alI bestå endast ui’
skeppsredare. Ty detta sk ulle göra hva r och en del lagare varsam alI
öfva och uppmunlra bedrägerier. Försukringen skuile upphöra alI vara
eLI spei, men uppfyila sin beslLirnmeise alI försäkra mot verklig olycka
och ruin, hviiken sednare äfven pa »sjeifförvållade förluster» byggda
konkurser, såsom erfarenheten iän, icke iyckatsattaiböja.

10

123 KÄRLEK OCH BROTT
Salon, “:o 31, 32, 33 och 13 1., 8. och 15. VII! /844, 27.111 /843

1 den ijusa svaia sommarnatten sulo pä en öppen pian, som sak ta
slutiade mot sjösiranden, eli ungL par i förtroligt samtai. ilan höIl den
ena handen kring den unga sjutLonriga tärnans veka midja, och den
andra hviiade lätL på hennes venstra arm. Finn talade derunder Lyst
men ifHgt och letade stundom i hennes tankfulla öga eli återsvar. Hon

20 hölI della fästadt pä en ny biank guldring, mcd hviiken hennes flngrar
medvetslösl lekte; men vid hans blick vände hon lätt del bani ljusiocki
ga hufvudet alI sidan, och högre brann den [riska rodnaden pal hennes
friska kind, och eli gladt drag lade sig kring dc väiformade htet irotsiga
läpparne, då deras blickar möttes.

Dagen hade varit en söndag, och dess stilihet syntes ännu lägrad
öfver naturen. Ingen vindlläkt rörde sig, och den glatia sjön åierspeg
lade ur siit djup himlens ijusa bkl och den genom natten dröjande skära
aftonrodnaden. Ur den nära skogen hördes en tailtrasts melankoliska
siag, och mellan dessa bioit det lätta knastrandet ui’ den rörliga

30 insekiveriden i det omgifvande gräset. Pö sjeii’va herrgården, som lalg
ett stycke borta uppalt backen, hade redan hvarje ljud tystnat, sedan för
en stund tillbaka brunnstångens klngsLräckia knarrande gifvit det sista
tecken tuli hfoch röreise, och dess sträfva toner bortdött i skogens klara
alterljud, som denna afLon hördes färdiga ali förtälja äfven hvarje tyst
framhviskad hemlighet.

Pal den nämnda herrgalrden hade den unga Maja blifvit uppfostrad
en ijenarinnas ringa kuu, men en gynnad tjenarinnas, salsom händel
sen vaniugen är mcd dem, hvilka fraln en tidigare ålder upplefvat i
summa hus. Oaktadt denna ringa plats hade i ikväl hennes sälisynta

40 skönhet förening mcd en öfver den öfriga airnogens höjd biidning,
som hennes dagiiga omgifning meddeiat henne, gjort den unga Maja
tuli bygdens första tärna, åtminstone 1 dess ungsvenners ögon. Men
hennes sLiiia jemnglada väsende, hennes väniighet och tjenstaktighet
mot alla jemte det obefläckade rykte hon bevarat hade äfven förvärfvat
henne både äidres och yngres goda tilllgifvenheL, och gummorna kunde
icke nog prisa hennes färdighet och flinkhet i aila qvinliga handslöjder,
lalngt öfver en vanlig bondflickas. sai var det intet under, alI hon fastän
sai ung hade icke blott hvaijehanda varma tilibedjare 1 pjexor och
vadmalsjackor, utan äfven alivarligi sinnade friare.

50 Man haile redan pratat h 1 och d i om hennes framtid, men nu vissle
alla, alI hon besL mdi gifvit företräde alI den långa, smärta, nittonåriga
Hinlu, han som nu salt vid hennes sida, som eljesi var sai alivarsam och
faital ig, men nu syntes harva en 1 ika talande tunga som blickar. Man va
enda sonen i en välbehaihlen bondgård, den som syntes derborta pal
insjöns strand under de lummiga björkarne, och man visste öfvcraili,
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att dc redan ildriga Eöraldrurne ville öfverlåta den ärfda lilla egendo—
men it sonen, så snart denne tuli deras tysta hem förI en svärdotter ali

färestii husets inre vård. Redan hade han p den vai underrättade
modrens i’nica yppat, hvem som vunnit hans håg och tycke, och hon
hade gifvit hans vai sitt bifali, sedan hon i eli kort tai framstält
nödvändighetcn för den biifvande svärdottren att lära stilia dc karu
korna annorlunda än på herrgtrden, der den arma boskupen hvarje vår
såg sii skrai och mager uI. Det iterstod nu blott alI äfven vinna ftidrens
bifail, om hvilket den på gyilene förhoppningar rika sonen syntes vara
säker, och att i sedvanlig ordning mcd taimannens biträde högtidligen
fria. Det var hä rom han nu så i Frigt Lalade.

Tärnan unga delade icke fullt hans tro på fadrens benägenhet att
bifafla till hans vai, och med en huslig blick öfver till hans hem och
björka r sade hon:

»Mutta jos ei faari suostuiskaan koko tuumaan?»
KyWi se suostuu! svarade 1-lintu och fästade dc ailvarliga ögonen

ftilia af tiilförsligt på henne, tiliäggande: Juhannusaattona Wien minä
tänne, toisen talon En-ari puhemiehenä. ja silloin Lämä sormus pannaan

sinun sormees. Eikö niin kuitaseni? Sitten Mikkelinä häät pietään.
»En minä Mikkeliin ennätä» — — började hon, och eli skaikaktigt 20

leende ‘ederlade hennes ord, öfvertygandc [lintu, ali han vai ännu
skulie lyckas öfvertala sin tärmi utt icke uppskjuta brölioppet, biott dc
engäng voro föriofvade. Men hon fortfor icke, Ly i detsamma hördes
Enin skogen sprakandet nE ngon albruten torr qvist. Fion kände en
krampaktig sprittning 1 Fiintus henne omslutande arrn, och förskräckt
hoppade hon upp ifrån stenen, på hviiken dc suto. Afven han steg upp.
Båda sågo forskande it det Mli, hvarifnin dc hört Ijudet, men ingenting
syntes, inlet vidare hördes.

Bioit ett ögonkast hade [lintu sändt ditåt, ty han fängsiades nE den
ömma omsorg, som ögonblickets intryck röjde hos den älskade, och 30

hvilken nu sä tydligt Pramiyste. dä hon vände det af Eruktan bleka
ansigiet mot honom och sade:

»Kuin ei hän olis Hyvönen»?
Ei kuitani se ollut kukaan. Joku orava vielä lienee liikkeellä —

svarade han och tryckte den biekas hand, i det han mottog ringen och
gömde den till förlorningen. Och snart hade Mda iter glömt den kortta
oron, medan dc sa stodo hand 1 hand. och den ena giada pianen rör
framtiden i vexludt samspräk aflöste den andra. Men äfven nailcns
stunder vexlade snabbt, och den till morgonrodnad förvandiade afion
rodnaden manade dem snart att skiljas. En trofast handtryekning, och 11)

hon sprang unnan hans omfamning samt mcd läLLa steg uppät gården.
Finn stod ett ögonblick qvar och stig på hennes viga raska hopp Erän
den ena tiEde gtingsLigen afbrytande stenarne till den andra; sedan gick
han mcd itingsamma steg nedät stranden.

Före skilsmessan hade hon nemhgen bedt honom pä en aE herrgär
dens båtar taga vägen till hemmet öfver sjön, icke längsät stranden.
Derföre stadnade hon på slättan, öfver hvilken hon skulie klifva för att
komma till gärden. stig 1-lintu närma sig till bätarne, rnen QenasI
återvända och vandra ltingsåt stranden. ilon gissade. att han icke
Eunn t pä nåera årar. Hon ville ä terkal la honom, för a tt a fliemta dem. 51)

men afst;indeL var för långt, och hon fruktade att ropa högt. icke heller
säu han uppät till henne. Jo, nu ser han dit och blir henne varse. Fion
vinkar kallande. FInn vinkar till gensvar — han har anseit detta för en
afskedshelsning. och nu Cörsvan han bakom skogsudden. Längsamma
voro äfven hen nes seg n u, dä hon oroud a f phigsarnnia an ingar gick
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den korta vagen Liii hemmet.
<,:o 32>

Fem veekor cfter dc b5da älskandes möte syntes der pS en heniman i
byn en stor Foiksamling. [[cia byns bcfolkning var iörsamlad högtids
kkidd. meri som det tycktes icke till en giad liögtid; och aFven iFr5n
näriiggande byar s5gos sm5 grupper af mun i5ngs5t vägen röra sig mm
samlingsstä Ilet. Ka riarne stodo här ril summan i en flock lyssnande till
en Ui i a res i h o Pen uI Iva ri iga Cm msLä 1 In i nga r och he tS nk i igt sm ac kun dc
pS dc korta sn uggomna. Qvin norna i flera grubber hade samlat sig

0 kringom dc tvenne Fönstren till pörtet, emot sin vana hviskandc och
utstruickande dc solbrända halsarne, För att kun mi se, hvad derin ne
Förcgick. SjelFsvåldiga pojkar truingdes i dörren till Förstugan, som
uifven var uppfyild aF Folk. Här stodo i-iintus Sldriga flider och modren,
hviiken nu och dS mcd förkluidcssnibbcn torkade en tSr ur dc Förgråtna
ögonen. samt den qvinnliga betjeningen pS herrg5rden och gummor
och tlickor. täflande att närma sig till pörtdörren. BIoir nuira invid
denna sdgos några vngre män Församlade kring en uildre, hvilken stod
der mcd en myndig embetsmin barhufvad och h5llande handen pS
dörrhand taget. Nu och dS svarude han ensta Fvigt till n5gon aC de öfriga

2)) Cramställd iräga. 1-Ivarje Fotsbredd För öfrigt inom del lilla rummct var
upptagen, men hum syntes en öppen plats, som blott innehades aF en
enda person, mot hvilken allas blickar Förstuiet och skyggt riktades.
Det var en ung man om 25 till 27 år. Lutunde venstma axein mot väggen,
hölI han högra handen instuckcn i barmen och stod mcd ncdsankt
hufvud vänd mm dörrcn och mot mannen mcd den mycket sägande
myndiga minen. Endast nu och ±1 upplyftade han der blekaunsigtct
och sände cii stoli, Ijungande blick till nögon bland dc nyflknuste,
likasom För att visa deras Forskande öuon tilibaka: och detta misslycka—
des endast hos några uF dc aldre, livilka ickc skvdde att möta hans

30 blickar. Men träiftide dc nägon aF dc unga flickomna, kände hennes
grannar säkerten ryckning genomila henne.ja dc sägo henne stundom
hastigt söka dörrcn och Fria luFten. OFverallt rädde stor siillhet. Endast
några sm5 hum dcii lätta oskuldsdrägten sprungo mcd eU par
hundvalpar glammande omkring p5 den grasrika g5rden.

Och der innc i pörtet — der saLt bakom ett p5 golFvet ftamstäldt bord
den nya domaren i orten, och vid sidan ui’ bordet hans sikt&, än
sk riFvande, än utsträckande handcn, För a Lt va rsamt ännu en gång
ordna dc p5 bordet liggande pappcren, skjuta den uppsiagna bibeln
nilrmare till bordskanten, eller ilytta pennkniFven upp p5 skriCtyget

10 o. s. v. lnvid tvcnne stugans väggar suto nämndeiuännen, vördiga,
tysta och Iyssnande, och ytterst p5 den ena hänken Iuinsmannen jemtc
eLI par a F socknens herrar.

I\Ien FramFör bordei siod den unga Maja. Det syntes väl, att hennes
kinder bleknat. sedan afskedet från den älskade. men hennes lilliga tai
och kanske den ovanliga belägenlieten hade pä dem nu uppjagat en
Stt. rörlig rodnad. Man betraktade icke uran intrcsse den unga tämnan,

der hon stod i den mörka, För alI flärd Crenintintle druigien, iFrigt men
mcd låg röst taiande ord, hviikas oskyldiga vä mia ordc dem öfver—
tygande, och mcd ett uttryck i det sk öna ansigtet, säsom skulle hon ha Ii

50 medve La ndet a t t h ui r Ui 1 a p5 en h ögie nia k ts bud — ty hennes rol va m
anklagarens, och ankiagelsen lydde p5 mord.

Hennes uppgiFter till Försumlingcns kyrkoherde och sednare till
länsmannen mdc redan bliFvit intagna i undersökningsprotokollet.
Den anklagade mdc biiFvir Förliöid, och flera personer utom cd hörda
angäcnde bädas anFöranden. N u var hon inkaiiad ait mcd aniedning a
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hvad som Förekommit. emna vidare uppiysningar. 1 elI sammanhang
innehöil hennes anförande:

P1 ahonen Följande dag eFter den, dl hon skiljdes Frln [lintu. hade
dennes modcr kommit till herrglrden och under rnvcken oro beglri elI

samuil mcd henne. Etu ktande. ait Fadren salt sig ernot hen nes och
Hintus Förening, hade hon Följi modren uI pI glrden. Men hvad hon
hir 1kk liöra, öFvcrgick vida liennes mest Eruktande aningar. 1-lintu
hade seda n gårdagcn varit Försvtinnen. Genasl Föllo liennes tan ka r n u

p3 bullret, som dc hört i skogcn, och dermed Förknippade sig and rarin

mera förskrackande minnen. Ty 1-lintu hade För henne omtalt, huru o

han hade alI befara Försll af Hyvönen, hvilken Iltit flerFaldiga hotelser

und! alla sig.
Mcd icnnes Förhlllande till Hyvönen var 51 bcskaFFadt, atL denne, en

torparson ifi-In bvn. redan i tvenne Ir. före hennes bekantskap mcd
1-lintu, vid hvarie tilllZilIe trangdc sig p3 henne. Hans entrilgcnhei mdc
ock sI uI Ii geil a Clvi n ga 1 ben ne et 1 möte, men a Id rig hade Ii on • mi k mdl
hans enlrLignaste böner, mollagit honom hos sig. Ty hon Fruklade
honom För hans oordentliga lcFnadssatt och obindiga lynne, om hvilka
hvarje qvinna i byn visste att iala. Sedan hon nu kring scdnaste jultiden
bliFvit meni bekant mcd 1-lintu. linde hon sorghilligt undviki hvarjc 20

Förhlllandc till Hyvönen, ehuru olla in denne sökt närma sig, och
hvilka förkienande Lillrnalen han än gjort 1-lintu och henne. Sin vrede
öR’cr deras Förhöllande hade han olla och lydligt :idagalagt.

Men aF allI della hade hon icke berättat något För den sorgsna
modren, utan cndast noggrannt redogjort för Hintus och hennes
glrdags möte och deras sk ilsmessa samt härtiil Foga 1 mlnga Iröstande
ord, sådane en Fattig okunnig flicka kun mia dem, dl hennes egen sorg
krLifver trösl.

Dagar linde FörgIlI, utan alI nlgon underrättelse on 1-lintu vunnits.
Plföljande söndag hade Hyvönen Iter visat sig p3 herrglrdcn, men hon 31)

hade mcd hernlig bäfvan undflytt hans närvaro. Dock nlr hon p3
eFtermiddatzen var p3 väg till elt närbeiLigel torp, bebodt af den
Försvunna Hintus slägtingar, stod p1 vägen i en skogsdunge Flyvönen
piötsiigt Framför henne. Elon ville fly, men han qvarhöli henne; hon
ville kaila p3 hjeip. men lion vlgade det icke vid hans hotelser. Han
närnnde dl som en afgjord sak. alI 1-lintu drunknat, och Fordrade
hennes ja. dl hon nu var Fri frln aila band. Röster af ankommande
personer drcfvo honom p3 flykten, innan hon svarat annorlunda iin
mcd böner alI slippa lös, men han hade strängl Förbjudit henne att
on Laila, hvad dem emeilan Ii Ildragit sig. 40

Dock när slutligen den döda I-iintus iik fttnns i sjön. dl dreF henne en
olidiig ångest, aIL För kyrkoherden yppa, hvad hon visstc och rnisstänk
te. Nu sades dcl ju aLI läkaren Funnit, alI den döde bliFvit omenskligt
siagen, Förrän han kom i sjön. Och om 51 var, kunde inlet betaga henne
den öFvertygelse, alI Hyvönen varit banemannen. Gud skulie Förilta
henne, on henncs misstanke gjorde honom orätt, men hennes sanvete
medgaF henne eFier alit, hvad som förflutit, ingen annan öFvcrtygelse.

P3 dornarens ainmärknine, ali kyrkoherdens berättelse innehöl). tilL

hon Förtrotl honom nlgot, som hon Förbjudit honom yppa, och
hvilkct. säsom domarcn erinrade henne, kunde vara aF vigt För
undersökningen. svarade hon tydligen undvikande, alI det angick
Flyvönens samtal mcd henne. hvaraF hon redan anFört dcl hufvudsak
iiga. Det märklcs tvdligcn, att hennes hlgkomstcr ännu förorsakade
henne en darrning. hvilken ökades vid domarens Förnyade Frluor. Finn
upphördc dertbue mcd dessa och iät den unga ilman aFiräda men mcd
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tiilsägelse. ali hon ickeännu linge aflagsna sig Fnn tingsställci.
NömndemLinnerne gåfvo hvarandra betydelsefulla blickar.

<ira 3M
Den anklagade inirädde. Det var den bleka unga mannen, hvilken
Jonne i försiugan lydiigen varit den förnan,sia personen. Hans narnn
var Hyvönen. Eti leendcaf lait hån öfverfor nu hans ansigio, då luin
narmade sig domarebordei.

Enstafvigi vidhöll luin sin uppgift, ali han tien nati. dt’i [lintu
försvann, ickc (emnai sili hem och sin badd. Endast då domaren

10 uppmanade honom, aii förklara sig öfver hans sednastc sanirnanträf—
rande mcd den dödes efterlemnade räsimö, markies i hans iäppar en
lait ryckning, och hans blick mönsirade snabbt dc stumma nämndc
männcrna, — likasom för ali uispana, huru mycket den unga Maja
bekani — förran han mcd fasi stänima nekade till hela möiet. Men när
domaren gjorde det honom bekani, aH någon pä herrg3rden sen
honom laga vagen ii det MII, hvaresi mölet skcti, svarade han: »Jag
gick icke åi iorpct utan boriät hagen.» Dti erinrade domaren, ali ju
ingen för honom yppat, hvar han skulle samman träffat mcd M aja.
Förlägen stammade han no några otydliga ord och ncdslog ögonen för

20 domarens forskande blick. Nänindemännerna kiLo beundrande sina
blickar vandra mellan domaren och den anklagade. Dock denne
vagrade nu gifva migot vidare svar.

Derpå afladc Rera personer vitinesed och upprepade, hvad dc redan
förut hade anfört. Deras beräitelser voro knga, iy dc innehöllo den
vittnande personens lefverncsbcskrifning ätminsione för en hei dag och
upplogo icke bioti dennes görandc och iäiande, utan äfven hans
hva rjehanda frön till tankar och funderingar; men resu ltatei blef
merendels detsamma, ali dc ingeniing i sakon visste. Oni domaren ville
leda dem pti hufvudsaken och frågade: om dc icke hade nägot till denna

30 ali anföra? kundc det vai hända, ait han flck iill svar: »kuka niitä
kaikkia tietää. En par personer hade doek hän Hyvönen uibnista i
hotelser mcd anledn ing a f Mi ntus förhäl lande till ii ickan. Ja en af dem
inivgade. att Hyvönen ännu ahonen förc den scdnares Försvinnande
utropat: »MåtLc don onde taga alla lyckliga fniare, s ait dc olyckligc
lingcärfva dem!» — Den anklagade fonifor bloit ali bcstnida hvarje
anfördt vitincsmal.

Slutiigcn framträddc der en ganmal flicka och bcvitinadc: ali hon
den ifrågavarande naiten sen den ankiagade vid sirandcn koni efier
n,idnaiten, sysselsait ait skjuta ui en tom Mi, hvarefter han i sjön

40 ivä 1 tai si na händer.
Knappi hade hon tala t ui, förrän den an klagade rusade till bordci,

släiigde den uppslagna bibeln mcd vild häftighct i golfvet, och fram
prässade öfver dc af rascri fradgandc läpparne en färbannelsc nioi den,.
som bära falski vittnesbörd.

Domaren liii kaIla in den myndiga ernbetsmannen utanför dörren
och t il sade honom ali MIla sig bercdd Liii den ank lagades förvarande.
Rättaren iog dä sin plais innanför dörren bakom den anklagade. scdan
han likväl förut meddeiat en af dc uianförc stående personenna
o ppd raget ali i frii n gra n ngå rden a Ibem ta dc n öd iga förva ri ii gsrned len,

51) hvilka den omtänksamme medfört men ända tills nu försigtigt Mliii
unnangömda för mängdens blickar. Man hörde uiifrn sorlei, som
denna undenrättelse väcktc bland den hitiils Lysia folkhopen.

»Mig skall man fängsla»? röt den anklagade: »Mig, pi en falsk cd
och för några ord. dem jag utiaki moi en okvnnig pojke! Finns då icke
rätivisa i landei? Den dag skall komma, dä della skall tralii niigon
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annan. om man vågar det mot mg>’! Hans kropp darrade af vrede eiler
ngon inre k’amp, och rösten bIeF smningon1 sväfvande. Fian nödga
des ett ögonbiick stödja sig mot den nira ungnsmurcn. Men nu
ntridde iter den unga Maja. Hennes nilrvaro syntes återkalla honom

till besinning. Han stod ater upprLitt och rörröljde henne mcd en biick
i början bister och hotande; men sntinintzom antog hans ansigle en
Yörunderliet btandadt uttryck a[ vild passion. sonz. anda till vernodig
ömhet. dö h on d rog sig on na n till m otsa i ui sida n a f roiiime 1. En n g
sg hon öfver till hononi, men vLindc sig genast åter mot domarebordet
biekare Lin förut. 10

Domaren gjorde henne Ltnnu några frågor angtknde mötet 1 skogen
och sökte förmå den ankiagade, atL mcd anledning af hennes svar
lemna någon upplysning, erinrande honom om den kännedom han
förrådt angende mötesstLiilet. Men denne bibehöli en envis tystnad,
endast försänkt i den unga qvinnans skådande, s&isom skulle ingen
annan funni ts i rummet. Slutiigen di hon vände sitt tai till honom, och
förmanande honom mcd ndgra bevekande oid att gifva sanningen äran
tillade: »har du glömt, hvad du di sade mig. det jag för miti hf icke
skulle vga nämna»? — dö brusade iter det vilda sinnet upp. och han
trödde henne en par sleg nö ulla re. i det han under en hotande ätbörd 20
uibrasl: »äften du viii dd åt min iif mcd fttlska ord! skali äfven jag
tala»? — Ett förfärans skri undfor den unga llickans läppar, i det hon
flydde unnan för den hotande till rummets aflLigsnaste hörn. 1 detsam
ma dånade rasslande bojor ned pä förstugugoiRet. och derute hördes
ett doh sori bland mllngden. Inne blef ailt för en läng stund tyst och
st iii a.

Aktor, den ankiagade och vittnena hade fått afträda och iter biifvit
inkallade. Utsiaget lydde pä uppskof mcd undersökningen, och den
ankiagades försändande till iLinehäktet i St: Michel.

No salt han i haifliggande ställning p gården, och hans fot hvilade 30
pö en öfver marken föga upphöjd sten, mot hvilken rätlaren mcd
kraftiga siag af en slägga fastnitade bojorna kring hans muskeistarka
ben. Kring honom trängdes den gapande mängden. 1-ian sali hvilande
hufvudet i handen mcd tilisluina ögon men mcd eLI spotskt leende drag
kring dc hördt sammanprässade Jäpparne.

Men der borta p5 vägen, redan iängt frän tingsstäiiet, hasiade den
unga Maja fram sösom en Ryende. Vid dc d5nande siagen. hviika
hördesända hit. fördc hon händerna till öronen för alI utestänga dc
hemska ijuden: men strömmande törar gjorde dc förut sS klara och
leende ögonen dunkla, och hon Ivanes att Ster afiorka dem och åter 40

höra sig förföijas aP släggans tunga iill och bojornas rassel, 1 ouisäglig
ångest och ur ständ ait mera taga elI enda sieg, nedfö)i hon vid vägen
pä sina kniin och lu mdc hu fvudet mm dc saniman knllppia händerna.

När dc piägandc ljudcn tystnat, fortsaiie hon åter lugnarc och stilla
grätande sin väu, öfvertänkande, tt t det ännu icke var siut, u ta n alI
rättens utslag kalat hen ne alI åicr i nii nna sig den 10 Augusti. — Den na
dag är nu förbi. Hvad pä den blifvii upplyst, skall den deltagande
läsarinnan £5 veta, sä snart det komniit till berättarcns kunskap.

<n:o IM
U tveck Ii ngen af den tragiska tilidragelse, hvarom vi under denna Ii tel 50
berättat, har af orsaker, hvilka nedanföre uppgifvas. biifvit fördröjd.
För dem afvära läsare. hviika tilidfventyrs icke läsit berätteisens början
i detta biads försia ärgäng. upprepa vi i korthci: aH [lintu var en
hemmansegares nittonäriga son. som varmt äiskade den än ngre
Maja. väl blott en tjenarinna pä herrgärden i socknen, der hon njutit
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vrd Linda från barndomen, men i skönhet och sedigi hjertelag utmärkt
bland sina n,edsystrar sarni i kunskap och silti öfver sitt stånd. Redan
tidigare hade dock ett barnsligt förhållande funniis mellan henne och
den ett par rLildre, numera till sina seder Förderfvade Hyvönen, son till
torparen under herrgtirden. No hade 1-1 into vunnit llickans hjerta och
löfte om hennes hand. Svartsjuka och härndbegär voro harvid Hy—
vönens kanslor. Efter ett långt mmc en vacker söndags qvall förlidne
sommar begal’ sig lintu Frn herrgörden långsåi insjöns strand till del
på dess andra sida belögna Fridfu lia hemmet och sgs sedan icke meni.

10 Dock, någon tid derefter hittades i sjön hans lik, hvari tydliga spår
funnos till öfvergånget vld. Fällda hotelser gjorde Hyvönen missiänkt
för eti mord, och vid den lagliga undersökningen Funnos skiil nog till
hans häktande. Men luin vägrade ati nilgot bekänna, och ännu
sak nades alla nä rma re ii n derrä ttc 1 5cr. H in u h ade va ri t kand l’ör s ta rk
och mod ig, och flera medbrottsl iga mäste linnas. Men vi Unen upp—
trädde, som Friade alla misstänkta, till och mcd gjorde Flyvönens skuld
högst osäker. Se här, hvad scdnaste ransakning den 1 sia Mars upplyst.
Det Framter atcr en aFdessa skenbart tilllZflliga skickelser, hvilka sä oFta
bringa brottet i dagen.

20
Den nämnda herrgärden ligger pil en höjd, vid en vik aF Saimen. Pä
andra sidan om densamma är en sjö aF ringa omfäng, och Från dennas
motsatta strand höjer sig åter marken till det berg, pä hvars sluttning
Flintus hem är beläget, sä att sjön ligger i en ganska djup dal. Vägen
ifrän herrgärdcn leder vester om insjön, och nedom densamma närmare
sjön ligga fyra torp, af hvilka eit har till äboer Hyvöncns Föräldrar. Tre
yngre män, Nurhonen, Kandonen och Auvinen, den sistnärnnda endast
sjutton år gammal, alla misstänk ta För delaktighet i gern ingen, hade
sina bostäder en i hvarje af dc tre öfriga torpen. Eljest till det mesta

30 öppen är vägen, der den sänker sig djupast ned i dalen, tätt kringvuxen
aF småskog.

Nägon läsare erin rar sig troligen den klara svala natt, solu följde pä
söndagcn d. 2 Joni 1844. Den sköna qvällen hade för [lintu Försvunnit
i Iju rva samtal, der han satt vid älskarinnans sida pä den steniga, af
biyga vipplingar doFtande backen utanför hcrrgården. Men dess skön
het stördes för den i skogsbrynet spejande Hyvönen just aFde alskandes
äsyn. Säsom aFen lienulig magt stod han Fastbunden pä denna plats För
a tt se, hvad Ii a n 1 ikvä 1 mest ha tade a tt skäda, och hans hjerta svä II dc
vexlande aF svartsj ukans qval och af hämndens vild 1 berusande för—

40 känsla. Hans häftigt upprörda blod gjordc blicken skum, sä att alIt
omkring honom höljdes i en grä oredig skymning, men för detta enda
Förenuåi, För dc älskandes grupp deruppe, hade den en genomträngande
skärpa. Den sti rrade pä denna punk t, sä att ögonstena me trängde fram
ur sina gropa r, den uppslukade dem, honom aF hat, henne a F kärlek. Sä
stod han mcd spänd bI ick, mcd kn oLen hand, och hvita skumperlor
trängde Fram mellan dc sak ta gnisslande tändemna, dc bläa, härd 1
tillslutna läppamne — och pä den bleka, sträfva kinden sökte sig en
ensam glänsande tä r en väg ned till den blomstrande ijungen vid hans
fötter. Mcd den vek det godas engel u r hans hjcrta.

51) Ty nu reste sig iliniu För aLI gä, och efter den sista handtryckningens
marter rusadeäfven Hyvönen inät skogen, ned i dälden, der han
yön Lades af sina tre kam rater, hvilka under tysta enstti fviga hviskning—

drucko mod och samvetsro ur den brännandc kaila, Flyvönen hade
1tt ft omsorg a t t förska Ffa dem. »Nyt on aika»! h väste Ii a n till dem och
rykte flaskan ur Numhonens hand, För att afven sjelf iifva sina af
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passionens öfvcrspänning mattade lifsandar. Fivar och en grep nu tul
sitt vapen. en grof stör. och tysta srnögo dc sig närmare till vägen. Men
ännu förliöt en half timma, utan ait ngon visade sig. Fiintus afsked
hade, sisom sed är bland älskande. icke vari det sisUt; och flaskan
hann ännu työ uöner göra sin rund niellan dc oiäligi och likväl mcd eri
hemlig bäFvan väri tande.

Men snart liördcs en munter sång och kori derpö äfven raska steg.
som närmade sig uiöi vägen. Det var 1-1 intti, livilken, sedan luin icke
Funnit några ärar i btarne vid stranden, valt denna vig till hemmet,
utan a it deli sin Fistmös oro och Ero k tande on ingar, emedan södane 10

II tid van t Fremmande För hans nE glad 1 ungdomsmod fulla själ. [Jan
van nu rnidtför den plats, der hans flender lögo Fördolda. Dc trennes
blickar rigtades Enin deras gömställen Fnögande pö Hyvönen. Men i
detta afgörande ögonblick, stunden För valet mellan liE och död, svek
honom modet, och han kände sin hand För svag att rigta det mördande
hugget. Kanske skulle tillfället blifvit obegagnadt, brottet sedan aldrig
Föröfvats. om icke det Föregående dryckeslaget hunnit eta en bland
karnraterna till ytterlig vi)dhet. Det var Kandonen, som fitt sin plats
länst nedöt dalen, och som hyste detta hemliga agg till [lintu, hvilket
den Fönderfvade oFta närer mot den sedliga och aktade. Redan hade 20
[lintu utan a tt ana den nära Faran gö tL Förbi dc öFriga, och ännu en half
minuts dröjsrnål skulle gjort eti lönnhugg ornöjligt. Men ±1 Kandonen
stig rofvet sö nära aH undslippa sig, rusade han upp. och i samma
ögonblick drabbade hans påk [lintu bakifnin öFver hiessan. Utan ett
ljud störtade den olycklige framstupad till marken. Afven dc öfriga
hade vid Kandonens rörelse sprtrngit upp, men dc siodo nu der hvar
och en likasom Eastspikad på sin plats, och deras blickar, flycnde
hva randras möte, häftades mcd skygghct pai den II no. En hemsk
tystnad herrskade För ett ögonblick.

Men då den slagne ännu gaFtecken till liE, vögade Kandonen Fatta uti 30
honom för att upplyFta hans huFvud, Denna rörelse väcktc Hintus
domnade sinnen till mcdvetande, och matt stödjande det blodiga
hufvudet mot armen sade han: »EIkä minua murliakko»t

Ljudet aF denna röst Lände ater alla Furier i Hyvönens bröst — han
hade ocksi intet mer att frukta af rivalen. Mcd eit spröng stod han vid
den Fallnes sida. »Vieläkö sinä perkele elLH»? gnisslade han, och eit nytt
slag aF hans vapen, giFvit mcd raseriets helo styrka, sänktc den hatades
hufvud äter till jorden. Pö hans tillrop närmade sig no äFven Nurhonen
och Auvinen, och dc [ym hjelptes åL att sänka det ännu icke kallnade
liket i den närbelägna sjön. 4(1

Brottet var Fullbordadt — men straffct vakade.
Under den halftimma, som hude Förflutit meIhin [lyvönens och

Hintus ankomst till stället, hade en gammal gubbc jcmte sin scxtontiri—
ga son vandru t sa mma väg, Förbi herrgö rden och utö t i nsjöns strand.
Gubben var en manufaktunist, ehuru bla nd dc a nsprö kslösu ste, ty han
slog upp sin Fabrik för näfvcrskor, hvart helst han kom. Nu vände han
hemtit Enin en läng utvandning, och emedan gubbcn Fromt hade
öfvervarit dagens gudstjcnst, sö bleF dagen honom För kort att hinna
hem me t, och i den lj usa na t ten fortsa tie dc böda Fä rden. Trö t ta 1 ä grade
dc sig nu att hvila vid en nära vägen flytande källa, ur hvars klara vög 50
dc hemtade en drvck ulI sin taniliga mtiltid aF salt flsk och bröd. FIär
suLo dc. dö 1-lintu kom vägen utföre. Man märkte dem icke. Men väl
sögo bide Fader och son honom och voro vittnen till det plötsliga
anfallet. Sonen ville betagen aE ungdomlrg medkänsla För den anfallna
rusa t’pp till hans bisttind, men Fadren hölI honom tillbaka: luin
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öppnadc läpparne till en hotande ui rop. mcn Fadren tryckte snabbt
handen öfver hans mun. Dcnne luide nemlitzen redan upptäckt dc tre
öl’riga mördarena. och en ötwnblicklig känsla lärde honom. att dc,
ivilka icke haEt Försyn att säsom sträiröFvare lLigga sig i Försåi vid

vägen, icke heller skulle tveka aH undanrödja työ sä besvärliga vittnen
sam honom och hans son. Mcd ytierlig ornsorg vakadc luin säledes
derc’iver. att sonen icke flck gcnoni nlinsta ljud eller rörclse förröda
dem under det likvä 1 Mdas blickar ol’rönvändt ehuru mcd Fasa Fölide
den heinska dragningskratt. sam brotteLs syn eger. S1 snart rnörda—

II) rene aflägsnat sig mcd den döda kroppen, vegölvo sig äFvcn gubben och
hans san krypande inöt skogen.

Väl hade man under loppet af ransakningen hviskat om en gubbe,
livilken sanima natt. mordet skcdde, skulle Färdats öfver mordplaiscn,
mcn ingcn upplysning om honom hade kunnat vinnas; Ly en dcl ville
ickc yppa, hvad dc visste, en annan ccl. till hvilken ärven gtibben sjclF
härde, vögade det icke, cmcdan dc Ire bland mördarene ännu voro
fri l’oL. Ryktet härom hade dock hunnit äFven domarens och aktorns
öron, och si lfret, denna 1 vårt land 1 ika niäktiga taI isman sam i andra
länder guldct, hade bevekt dc mocvilligas sinne. Gubbens namn

20 nämndes, och han inkallades att vitt na, sedan han erhällit en ny och
säkrare boningsplats.

Skakande var det uppträde, dä gubbcn efter aflagd vittnesed gjorde
oFvan eiterade berättelse om rörloppet. Den unga Maja signadc ncd vid
beskril’ningcn öfvcr den älskadcs sisu stund. Hintus fadcrs våldsamma
gröt albröt särskilda gönger vittncts berättclse. Der stodo dc anklaga
dc, allLmer bleknande För hvarje ord. Endast Nurhonen röt Fräckt:
»niitä tuo hullu puhuu? minä olen näyttänyt, niissä minä siinä yönä
olin.» Hyvönen dcremot förlorade Fattningcn och utbrast iFrigt: »Sen
sinä valehtelet, että minä viimiscksi löin»! Kandonen Försöktc tala, mcn

30 hans ansigte Förvreds aF krampa ktiga ryckn ingar, tungan nckadc
honom sin tjenst, och hans ord kundc af ingen Förstås. Den sjuttonöri
gu Auvinen darradc som ctt asplöF, och hans länder slogo hörbart mot
hvarandra. Der stodo ännu bleknande toI! Falska vittnen, hvilka Förut
intygat, att dc anklagadc tillbragt den olyckliga natien i sina hem.
Ilvilka skilda känslor skulle det icke väeka i alla dessa ähörares hjertan,
då uubbcn. slulande sin beräiielsc, hopknäppte dc af ölder och arbcie
stvl’nade händerna. höjde den törade blicken mot himmelen och under
dödstvstnaden mcd FasL stämma utropade: »och detta är sä sannt, att
ja inFör Gud pä den yttersta domcn icke har Tiägot att tillägga eller

40 äterkalla>’.

124 SVENSK-FINSK LITTERATUR.
Lfltc’,’uturb/ocl till Sai’;za 1. VIII 1843
1 L’RKL’NDER UPPLYSANDE FINLANDS ODEN OCH TILLSTANI) 1 SLCTET

AF I6.DE 0C[I IIÖRJAN AF 17-DE ÄRHUNDRAI)ET. 1-STA FLOCKEN.
[1 FORS 1X43. PRIS FOR SUIISKItIII. 11>. FÖR KOPARE 51) KOP. SILFVER

50 Deiina saniling af Urkunder För Finsk Flistorie är den tredje. sam sen
dagen, om Tilan undan Lagcr Författningssam linga r ii oFrättsun iversaler

o. s. v. Mcd undantag aF Porthans Cliroiiicon flnnes ocksä ingen pä
urkunder stödd tcckning aF Finlands häl’der. Likväl lärer hvars och cns
crFareihet a tt h istoricn cndast söI u ida beliandlad väcker en bI i l’vande
intresse, samt ati en sädan urkundlig historisk litteratur, kanske bland


