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förrän Helsingfors Tidningar ens voro pätäTikta. flr man icke nu
dertiil för en spottpenning veta, hvilken syssla som iir ledig, hvem som
filit den, hvem som säljer ritorr råg och uthyrer möbierade rum? Ar
detta icke en bevis, att Finnen sjelfverksamt o. s. v.? flvilken dumhet
att tala om Finskan säsom undervisningspråk. d bäde Rosenmullers
religionshistoria och Regners första begrepp äro skrifna på Svenska?
Och nationaliteten? likasom cke hvar man visste, ait han bor 1 Finland

Annu en gng, hvartill dä det onödiga »projcktniakeriei», »pessirnis
nien», »öfversitteriet», »aftonbladismen», som »icke gör det bestiende

0 rättvisa?»
Vore Saima t. cx. en prost. sä skulle hon, dä pietisierna ifra för

Kristendomen, fråga dem, om dc vilja kulistörta statskyrkan; vore hon
tiliika censor, skulle aldrig en pietist trycka en bokstaf — det skulle
också inga pessimister och öfversittare, understä sig. Vore hon en
kupetz, skulle hon kaila alH prat om manufakturer 1 landet för bani
prat, och säga, att Saimenkanalen icke gagnar nigon annan än
Viborgarena. Vore hon skomakare. skulle hon kiariigen bevisa, ali
Kuopio icke behöfver Rera än tre skomakare. emedan den Oerde icke
skulle hafva annat att syssla än aH göra skor ät dc Irenne. Vore hon

20 professor, skulie hon göra tydiigt, att hvar och en, soin icke erkänner
hennes theser För odödlighetsverk. försiörer Universiteiets anseende.
hvilket endasi sä upprätthålles, aH om dess medlcmmars verksamhet
intet säges. Vore hon Rector Schoke. sä skulle lion säsom bevis för sin
kalielse. aH utan ali förberedelse fylla sin plats, äberopa den nya
Gymnasii och Skolordningen, af hvilken ju uppenbart mäste följa, ait
gymnasier och skolor, således äfven lärarena vid desamma, äro oför
biitterliga. Den som påstår annat, den skulle Sainti förklara för
orättvis mm det bestäende. Och hade hon lyckan vara brofogde, och
nägon vägfarande. som brutit nacken af sig, ännu ville föregifva, aH

30 vägen varit dålig, ja si skulle hon säga, att mannen är en revolimakare,
som bör hänga. och som endast pä den grund kunde slippa gaigen, aH
hans nacke redan är knäckt. Vore Saima äter en ung pensionerad
dame, hvarför hennes brist pä inbillskhet icke tilläter lienne anses, sä
skulle hon göra denna spalt till en Fransk glosbok eller till ett
profstycke i orientaliskt snabbmtileri eller till en hackad Sonate,
hvarigenom dä klarligen vore ådagalagt, att hennes bildning är Fullän
dad. Vore hon Helsingfors Tidningar, sai skulle hon högtidligen
förklara, ati hon, Saima, nu »in pä diskussioncns gebit gäti längre. än
det vore rådligt för andra, och tilläggom det, afven för henne sjelf.»

20 Och efter denna denunciations-bragd skulle hon blott förmä utropa:
«Finnen är dock alltid handlingens man heldre an ordets.»
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Vägen fnin Zug till Z(irich leder fllskaren ui’ sköna utsigter öfver det
50 2 500 f. höga berget Alpis. Frän dess höjd ser han vid bergeis fot den

laingsträckta Zärchersjön mcd dess klart blaia vattenspegel och leende
stränder, beLckta af otaliga byar, landigods och täeka villor, hvilka
hvitskimrande giänsa fram mellan dc yfviga trädgrupperna och omgif—
vas af den rikaste odling, som upp till spersen bekläder de sakta
sluttande bergen. Längst bori till höger, vid södra ändan af sjön, synes
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Rapperschvyl. krinugjutet af bergens mörka skuggor. hviika harifnin
höja sig öfver hvarandra anda till dc snöackta öfter moinen Cramglind
rande spetsarne af Giarner- Uris- och Berneroberiands alper. Desto
uladare utbreder sig deremot vid sjöns norra anJa tiet inbjudande
Zflrich, genomfluteL af den klara Limmat och genom sitt hige och sin
bionda befoikning lilligi pLiniinnande om Sveriges kungastad.

Då man nedsiigit Enin berget utför den i täta zickzack-vändningar
dragna vägen, Iinner man sig Enin den lZr dc brdiinande solstrdlarne
öppna stråten vid dess spets förflyttad till botinet af en djup sidodal,
genom hvilken den liHa Roden Sihl störtar Eram, öfverskuggad af 10

lummiga bokar och höga siätstammiga granar. En fast brygga leder
öfver dess klippbädd, och utröttad nE den nödivunget hastiga vandrin
gen utföre iockas vandraren oemotståndligt till hviL och svalka under
dc fyra poppiarne täit invid bryggans norra ända. Kanske skall
tröttheten för en stund afleda hans uppmärksamhet Erän den närmaste
omgifningen. Men den upphöjda gräsmatta, pä hviiken han hvilar, och
den sten, mot hviiken han kanske lutar siti hufvud. skola snart göra
honom tydligt, aLi har under muitna en annan vandringsmans ben, och
det i stenen inh uggna namnet Jcronze D ‘Erkui, ska Ii sakert väcka hans
häg att fråga den försia bäsia. hvilken äden här pä della ställe bäddat 2(1

den s)unirandes graf. Men icke alhid skall det lyckas honom vinna dc
upplsningar, vi här nedanföre meddela.

Redan äratal hade revolutionsstormen brusat fram vid vestra gränsen
nE Schveitz, men ännu herskade ostörd frid och ro i dess romantiska
dalar. Fredligt ljödo ur dem frän dc rika klostren och dc blygsammare
kyrkotornen vesperklockans toner i samdrägt mcd den högtidligare
protestantiska sjuringningen, och dc besvarades Enin bergen nE hjor
darnes hundradetal klockor och alphorncns ljud och af jodiande
vexelsänuer. l obestridt företräde ordnade aftomlingarne nE dc siägier, 30

bland hvilka landeis befriare räknat sina förkämpar, dc srnä staternas
angelägenheter, och städerna, i hilka dc förlefde sina lugna, goda
dagar, innehade sä makten och förtroendet aLi styra och ställa för
landtbygdens ocrftirnare invänare.

Men smäningom började äfven här ilar bäda den annalkande
stormen. lcke blott den Franska idelns Eörderfvade ätilingar sökte,
fördrifna Erän fädernejorden, här en fristad, tilan äfven patrioterne
började här värfva bundsförvandter för det af fursteförbunden hotade
Frankrike och för dc ideer, hvilka sä mäktigi lifvade det Franska
folket. Frihet och jcmnlikhet var en lockande lösen för hyddans 40

trälande son, och den dä ännu Iefvande tron, ati det blott behöfdes
hans vilja för ait förverkiiga dem, ledde honom lait ait förbise
moisägelsen den, att väidet, styrkans rätt försi borde göras gällande,
Sä böniadc no äfven Schveitzenlandets 1 fredens vdrf gränade herdar a ii

pröfva eggen pä förfädrens rostade svärd och damhöljda lansar, och
ungdomens djerfva förhoppningar öfverröstadc dem, hyilka ännu
tvekande önskade att uppskjuta mcd denas användande. Afven Zflr
cherlandskapets invänare grepos nE den svindlande drömmen, och en
skön sommarmorgon ljöd kring staden samma lösen tusenstämmig upp
mot den klara rymden. Landtfolket stod vapen utanför stadens 50

portar, och deras högljudda helsning skrämde dc veka patnicierna upp
ur slummerns a rma r.

Endast en ung mans rädighet hade räddat staden för en vädlig
öl’verrumpling. Tillhörande en bland dcss förnänista familjer innehade
h a n, ehti ru, enda st tj ugu ä r ga mma 1, en h a upi man n s la ts v id bo rga r—



3)8 GRaIVINVIUSIIIL.

gLLrdei och förde bcfZilet öfver vakicn vid den sLdspor. mcl hvilken
hondehLiren iigade. Oberedd p alir alivarsami försvar, emedan inrzcn
pCi decennier kunnat anu till en flcnde 1101 staden, hade hain begifvit sig
ui emol dc upproriska, öfverialat dem tul undvika blodsutgutclse och
ati icke onödigtvis tvinga honom till motvarn, ingikit dem förhopning.
ait Rdei vai icke skuile hafta nagot emot deras inuigande i staden.
nien till ika genast la uI sammanka 11tt sl nivcket manskap suru möji igt
till dess försvar. Den uniza manncn Var Jerome dErlach

Hans krigslisi hade eli fördcrlligt resuliai för det bcdragna landilol—
kel, ±1 det efier en kort vänlan började röra sig mol staden, men
motiogs aC Ivenne karteschskott ur porliorneis nu nionterade kanoner
och vid cii försök mot vallarne fann dessa redan väl besatta af lulrika
försvurare samt tvangs ali nied betydlig föriust draga sig tillbuka.

Enicilcrtid prisades Jeromes bragd öt’vcrnialtan af dc föga krigsvana
rnagthafvande i staden, och Stora Radet beslöt ali an förlro ät honom
bcCLilct öfver en stor del af stadens försvarare. Framgangen foder mod,
och Jerome bcrusad af densamma cibjöd sig alI pä afionen vcrksiaila
en rekognoscering, för ati utspana insurgenternas ytterhgare föichar
vanden.

20 Mcd en utvald skara af femtio man begaf hain sig den nämnda vägen
åt Albis. ty underraitclse hade inlupit. ati större delen af landifolket
dragit sig åt sjöns norra anda, För ali harva kommunikation mcd det
äfvcn revolutionerade Luzern. Hittils hade han iefvat en tjuguarig
finriks vunliga bekymmcrslösa lif; och tjcnslcn hude hellre varit honom
cii t[iiständ ati bära uniformen, an denna varii nödig För tjenstens
skuld. Dcnna liude hain htifvudsakligcn skölt i salongerna och vid
bullrande gelag mcd kamra terna, under det vak tgöringen bIoil no och
då uilIföIl honom: alli säsom det egnade en nk Patriciers son. Men
å synen af dess alI va ri iga re sida mdc yLle k t hans ä rel ystn a d. [jan h ade

30 mcd ens glömi sina vanliga aftonnöjen och var fulI af ifvcr ati utmärka
sig pai en ny bana. OsLIkeri Llr likvLli, uni hain icke mcd naigon saknad
tänkte tilibaka pCi dc förras säkra glädje, der han nu i speisen för siit
nanskap rcd frum den dunk la summa rna tien, uppmä nksani 1 lyssnan—
dc till hvarje prusslande ljud 1 dc vägen omgifvande skogsdungarne.

Då han uppnätt den omialade bron öfver Suu. delade hain elier en
kort öfverläggning mcd dc erfannare soi manskup i tvcnne purtier. af
hvilka det ena skulle forisäita vägen uppät Albis. medan hain mcd den
andra flockcn bcslöt ali täga mm Rupperschvyl pä den biväg, hvilkcn
i brons närhet afvek äi deila häli. Mcii han hade Linnu icke hunnii öfver

41) bron. förrän cii banskt »Wer zichw! luiui motsaita siranden för cii
ögonolick hcjdudc hans marsch. Dock i det näsia springde han mcd sin
tropp öfver bron. Naigra skott biiNirade dem till möte ur den omgif
vandc skogen, scda ui var ui Ii ti 1cr lysi. och alla bemödanden ali
upptäcka och hinna lienderna voro fiilinga. Eller en ny kuri öfver—
lägning fonisattes läget i tien bcsluiade riktningcn.

Det stördcs aF in let vidarc, u Laii uiia n fruniirängde obeh indradt,
k ringgäende alla bebodda stLlllcn, ända liii närhcten af Rapperschvyl.
Här skymlade ännu Ijus i Rera boningar, ehuru lidcn rcdan lidit öfver
midnatlcn, och cii dämpadi sorl iillkäniiagaf en ovanlig rörelse i den

50 lilla köpingen. Eri spcjare, som aRändes till fots för ali närmare
undersöka dess orsak ,äicrkom mcd den föga hugnande underrätielsen,
att galan var upp[vlld af väpnadc mäuner, och ali han bland rösterna
tvdhgen höri dem. suru taladc i den Luzernska dialekten.

An no öfverlade man bioit. om mun borde följa summa väg till haka
eller söka fuamtränga iill tien störrc vägen vid sjöstrandcn. dti en mörk
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menniskomassa började vdlira Cmiii ur Rapperschvyi. DelLa gjorde eli
hasugi siuL på öfverliiguningcn. Jerome gaf befalining att vända om
samma väg, p h vii ken Mdc han och hans manskap sna ri jagade frarn
iiicLl lösa tygiar. Dc hade dock hunnii föga öfver halfva vigen Liii Sihi,
iörrLin ett ovintadL hinder stalide sig dcras vig. Denna innesiöis hir
till venster af en brant bergvLigg, till höger mot sjön af en skogsdunge,
och frn b3da sidor sma tirade pa en gång gcvLi rssalvor ncd i hå lvLigen.
Dc bkind ryitaicna. hvilka i summa Curt söktc komma genom,
st ör tEl dc m 01 en förh uggn i ng tvd rsöfver vägcn , Cri n hv 1 ken fven s k oit
tölio, och liviiken sasom genom ctt troileri ditkommit, sedan dc sö nyss 0

hiir tagade fram. Biand dessa fä vur Jerornc. Men hans hList stupade.
träfad af en kiila, förrd n han h u nn ii dcnst mnia. Mcd möda arbetade
lian sig lös unnan det falina djurct och släpade sig frani till skogsbrvnct.
AUt var ngra minuters vcrk. Fiär eLi busksnär var han numera bloit
viime till dc p1 undra ndc böndernas j ubcl och hörde eti och annat
»vcrdarnmter 1 Ierrcndicncr»! irohgcn bclcdsagadt af en lansstöt elier
en slag aC gevärskolfven. der ännu någon uf ryttarena anirätTades
lcfvande, vexiande mcd »Tyrannenjoch». »frcie Männer,» » die Söhnc
frcier Väier,» »MorgarLcn» och »Scrnpach». Snart vexLe jublet. Han
försiod. att massan irån RappcrsclivyI närmade sig. och hörde no dc 20

tunga slcgcn ui’ tusendetal, hviika tägade Liii hans fäderncsiads Cörhärj—
ning. Tunga voro honom dessa ögonblick. De skakade hans innersia
sjäi. Ty mcd ali afsky för pöbeins viida väide visste han dock icke,
hvarföre han velat sirida, hvarföre han iag har Lusende af sina i
hyddans iugn fostrade iansdmäns flende, bcsLämd ali vid minsia
oförsigLiga rörelse thIia eLi offer för deras af hämndiystnad styrda hugg.

Sedan alli omkrinu honom t’stnat. och ijuden fran den borttåandc
massan hördcs endasi som en aflägsen bergilods dofva dän. sökie han
aH resa sig upp. Det skcddc cndast mcd möda. ty hans högra ben hade
vid hans fali mcd häsLen erhällit en svär konsiusion. Sjcifförsvarcts 30

instinki hade ibrmäti i1onom att, under dci han iiig uömd. aikasta
hjelmcn och dc lsandc cpauietterna. Fian befriade sig nu äfven från
den väl kända uniformsrocken och sökie i detta uilstånd aH, stödd pa
sin sabel. allägsna sig från skådepiatscn för nederlaget. utan ali i det
gryende morgonskimret öfver densamma väga kasta en enda blick.

Hans väg förde honom icke Iångi derifrän till en inhägnad irädgird.
Och dä hzm kringgäti densammu, för att rinna en plats. der dc täta
buskarne tiliäto honom ali skäda in bakom hägnudcn. såg han der en
ringa boning, ur livars haiföppna fönstcr en ung flicka rädd och
lyssnande fiamstack dci af rika lockar omtladdradc liufvudct. Mor— 40

gonglanscn sprcd sig redan från snöbergens i eidlirgcr skimrande
toppar, och dcss rodnande ä tersken iäg lä Li öfvcr tien sula hyddan och
dess invänarinnas uitrycksfuila anictc. Längc stod han osedd, försjun—
ken i henncs beirakiande, oviss, hvad han bordc göra. Nu föR hennes
biick pä hononi. Förskräcki drog hon sig tilibaka in äL rummet, men
stadnadc dock, dä lion säg hononi bcdjitnde sträcka dc sammanknäpp
La händerna mm henne. Annu synies hon en stund ivekande, men vid
hans förnyadc bcdjande tiibörder iemnade hon hastigt sin piais och
siod no vid huseis öppna dörr. ilon var en smärt scxtonårig lama, mcd
cii rniidt teck nadi ansigie och talandc blåa ögon, mcd eli svail uf 50

bionda iockar, sidani man endast biand söderns fä biondiner linner
det; och den koria Schvcitzcr—drägien mcd den hvita k ragen dc vida
hvita Lirmamnc och den uid rig sa knade scM fcrhaiicn i hen nes hand
ajordc hcnnc. der hon stod i dci sköna landskupct, i tien sköna
morgonen, till en motlcli för målarens pcnscl. [lennes kinder tärgadcs
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en högre rodnad. än den dc länade aC den gryende dagen, men dc
svärmiskt giänsande ägonen och ur eli vemodigt drag kring hennes
vackra mun lyste cIart cii ohejdadt mediidande. dä kun äppuat grinden
och rnödosamt siapade sig Fram mm hvddan.

Niänga ord behö[des icke. rörran han redan undcrstödd nE hennes
runda. varma arm siräEVade uppiör en trappa till husets lofikammare,
den ungas egen sirliga bostad, och der, sedan hon anlagi eli Eörband pä
hans ur elI skrubbsär biödande arm. Eörseti honom mcd cider, för ali
badda tiet skadade benet. och mcd en uppfriskande dryck af Kirsch—

10 vasser iioning och mjölk, slumradc godi pä den junglruliga bLidden.
<17:0 10)

11.
Menniskohjertat ar nu en gäng bioti menniskans, och dess styrka Lir
äFven dess svaghet. Säkeri skulle den unga tärnans mediidande Varit
stort, om den hjeipbchöfvande varii en gamma 1, pä alla ylire Företrä—
den blottad tiggare. Men lika säkert iorde vara, ali denna känsla
gjordcs ännu varmare af det föremäl, som nu anropade densamma.
Hans Romerskt bildade ansigte, hans hållning, drägten, alli vittnade
om hans ständ; och detta och en förmodad högre bildning öfvar alltid

20 sitt inflytande pä eti ungt qvinnohjerta. Della ansigte var no blekL
hällningen tryckt ui’ lidande; den fina drägtens oordning, den blödande
armen och svärdei i hans hand vitinade om strider pä liE och död. Så
var den unga hjelten färdig för en sextonärig inbilining, och det lika
unga hjertat mäsle vai dubbeit vekare egna hononi meniskokäriekens
omsorger.

Ocksä saknades icke dessa vid hans läger. Nägot sä ovanligi. sora aLI
se en ung krigare anförtrodd ät sin omvärdnad, händer icke hvarje
flicka, och dcl är naturhgt, ait denna tiilldragelse var den försia
märkvärdiga i Gretlis liE. Den hade ännu eLi lbrhöjande behag.

31) hemllghcicns; Ly hennes fader tillhörde bondehären, och hennes unga
inbillning nuUade den räddades upptäckande ätföijdc uralla en grym
döds fasor. Mcd ytterlig oro och omsorg bevakade hon dcrförc hans
fristad. Men della dref lienne frän förhemligande till förställning. Ilon
skullc olla varit ivungen ali i det lilla hush&illets ärendcn lcmna hemmet
och äi siumpen aniöriro sin skyddlings uppiäckande. Ilon mäsle
derförc stalin sig sjuk och för hvarje gäng rodnande moltaga modrens
uppmaninga r ui 1 hälia sängen eller höra denna ylI ra sin förundran
öfver den omsorgsfullu drägten hos en sjuk. Sä Lvangs hon oftare ali gä
upp pä sin kammare; men della gal förlägenhet.

41) Ty deruppe funnos Rera än en anledning härtili. Utan betänkande
och utan förlägenhet hade hon mottagit den särade och lidande. Men
redan dä hon vid middagstiden skulle tillföra honom den mältid,
hvarmed hon heml igen lörsett sig, och fann den I’öru L bleka och svaga
stärkt al’ sömnen mcd ungdomens Eriska f’ärg sami hans yttre mcd sä
mycken omsorg väidadi, sora omständigheterna Liliäto, var äfven
förhällandel ftirändradt, och modren skulle nu haft giitig anledning ali
undra, hvarifrän hon, den sjuka, Log alla rosor. sora n u flammade pä dc
ungdomslena kinderna. Annu värre blef det. dä qviillcn stundade,
Innanför dci lilla rummel fanns vai en garderob eiler, mcd cii mindre

50 lysande namn. en skrubb, der alla Gretiis drägter paraderade i siriig
ordn ing. och inom hVars Iränga vägga r hon ernat till bringa na tten.
Mcn hon kunde no omöjligen vcrkstäila sin föresais, fö rrän hennes gäst
insomnat. San äter hade väl bctänkt alla olägenhcter. han skulle
ädraga sin medlidsama värdinna, och dä hon no p’i tä smög sig in
rummet fann lion honom ännu vaken och beredd ali lenina den
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fristad, hon a f så godi lijeria erbjudi t honom.

Men han hade kliappi hannu inleda talet cm dc orsaker. hviika
hiirtili förmådde honom. lbrran han a lbröts a Tien nes varmaste
försakrinar, ali hans ndrvaro icke bragte henne någon FöriLigenliet.
och den underraiteise. aH staden ännu var innesluten af bondehären,
sami hans ätervändande d[t siledes omöjhgt. Vai sökte han ännu yttra.
an det lait skulle iyckas honom iranga igenom till staden. ehuru hrn
var alli för väl öRertvgad, huru hardt nära omöjligi det skuile blifva
honom i det tillstand. han no befann sig. Men när hon under siit
bemödande ali a lb 1 la lionom fr&in det vädliga föreiaget fragade. »uni
han dä brann af s stor lusi ali nedhugga sina ringare och mindre
uppiysta landsmän?» iräiTade honom denna af så oskyldiga läppar
uttalade förebråelse kraltigare än den skarpsinnigasie bevisning. fIan
upphörde mcd siit yrkande och öfvergick äter till kapiilet om dc
olägenheter. hans närvaro gjorde henne.

Likasom genom en tysi äfverenskommelse upptogs frågan om hans
afresa icke heller under dc tre följande dagarne. Fivar hon hade sin
hvilostad, förraddes honom snart, dä hon dessa dagar flera gnger
nödgades läta honom sjclf der söka en fristad, under det modren
besökte hennes rum. Men han närnnde iniet cm sin uppiäcki och 21)

lättade hennes bemödande ali dölja förhållandet derigenom, ali han
tillbragte en stor del aF näHerna ote i trädgården. Om siit försiällda
illmäende mäste hon deremot förtälja, för ali förklara, hvarföre hon en
större del af dagarne hölI honom sällskap. Elon tillbragte en del af
denna tid mcd ali frän hans on iform, hvil ken han den andra natien af
sin harvaro uppsökt i skogen, borttaga alla militäriska kännetecken
och pii hans anvisning, sä godi sig göra lät, förvandia den till en
arbeiares jacka. En sadan hemlig sammanva ro måste snart alsira
förtroende i ivenne sä unga hjertan — äfven nägot mer än detta, och
samtal sädane som det följande varierades snari i mänga a livarligare 30

eller Vekare tonarter.
Det var pä tredje dagen. Greili arbeiade nu pä eli nät af svart silke,

sädani männerne i Luzern bära det pä hufvudet. Elon Salt vid det
öppna fönsiret, under hvilket enligi landeis sed en mängd blommor
stodo radade pä den lilla balkongen. Mcd ögonen tankfullt fasiade p’
arbetet suckade hon;

»När skall väl denna olyckliga strid ändas»?
Gifve Gud. ati den aldrig blit’vit börjad! suckade han.
»Ni skulle dä Föra eti gladi lif i siaden, icke tänka pä böndernas

lidanden och icke silta här.» 4(1

Jag ville silta har heTa miii lif Gretli och icke tänka pä deras strider.
FIan saite sig midt emot henne för ali motta2a den vemodigu blick.

hon skänkie honom. ilennes ögon vändes äter till arbeiet.
»Men bör man dä icke tänka pä. hvem som har nIItten pä sin sida.

Min Fromme fader skulle icke bära sin lans för en orättvis sak. Om jag
‘ore en man, skulle jau som han Förirösta pi seger.»

Greili. ljufva barn. jag ville vara din bror, och jag linge dä tänka som
d u.

»Ni iror likväl icke, ali den gode Guden kan gifva eli fattigi
bon d ba rn äd la ta nk a r.» 50

Jag iror, ali ingen menniska kan tänka ädlare än du. Greili. Mcci
äfven Jag har ju en fader.

Greili sade pä en laing stund intet. Men hennes anleie. genom hvilket
hennes sjäi sä öppet Framlysie, vitinade, ait hon bekämpade en röcelse.
som bjöd henne iystnad.
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Jag har gjort dig ledsen. Hvad tänker du? — frigade han efier en
stunds örlopp. ehurii htm förebndde sin egoism denna t’råga. Mcd
sak la rösi sva rade h on:

»Jag liinker, ali er fader Lir en nk och törnäni man»
TLink ickc derpå, Gielli! Tänk på min sorg öfver ali lernna denna

l’ristad.
Hennes blta öga flisiades pi tiononi prölvande och tördunkladcs

dciii ider 1 ka 50fl1 a 1 en di ms k y. II a n loi taIde ben nes fri n a rbciei
h Via nde hand och till a dc.

Greili! jag kan aldrig glömma den och dig.
ilon drog handen sakia tilibaka, i det lion bonivände dc tårglänsan—

dc ögonen, sieg upp och lemnade hastigi runiiiict [-Jan sökte ickc
qva rh Ilo ben ne, oLan Upp repade bl oit: Jag gl ömnier a 1 d rig, a ld rig -

Det var, som skulle ben liejdai en steg, för aLi lyssna härtill, men det
var kanske en Villa.

Dessa saiii taI ccli dc ilo a Fs k ilda, ova n 1 iga utiigä n gc ver k ade ii nder—
bari på den unga aristokraiens sän ali länka och känna. Dc förra
trängde siundom alivorligare än det anförda in i dagens förhållandcn
och hvarje skäl, som tIen sexIoninigai anförde var liko öfverty”andc

20 genom henncs naiVa föntrösian som genom skälets nvliet för lionom: ty
lian hade Väl aldrig tillförne tänki öfvcr dessa förliaillandcn. ilon misIe
mcd henne iro, ati den sak, som lönihennes fromma lader i siriden, var
räilVis. on bönderne. 50111 sai myckci arbctade och sai litet egdc, Väl
maiste vara Föriryekta af arisiok rallcrna. hVilka ulan alli arbete oro
rika. 0tt dc sednarc orätivisi beskaitade dc Förra för sina egna barns
oppi ostran och försörjande 0. 5. V., ali dci nyliiga rcgcringcn förord—
nade. bestod 1 upphäfvandet al gamla niissbruk, hVilka rällast pai en
gång bordc afskaffas. dal sedan hvarjc bvfocde skulle kunna styra
likasaiVäl, som den förnämaste scnaior Dessa klauopunkier. dem hon

30 anfört, voro hela henncs sländs, och Ilon hadc ofia hört dem uppradas.
ehuru dc länsi genom henncs känsla fingo l rgen afa Fgjorda sann ingar.

Alh della hade nu i hans inrc Väckt en sirid, hVilken lian iiisströstade
ali kunna bekämpa, ernedan han mcd sig sjelf visslc, alI hans öfvcrlv—
gelse Var bcslucken. 1-1011 kändc det mcd sjg, on hans enda räddning
ftinns i en skyndsam flyki. l-Ians tillsländ gaf honom ocksai nuniera
ingen förcVändning aLI dröja. Vid hennes inträde pä qvällen stod han
dcrförc färdig till vandring. FIan den förut djerfta ccli lätlsinnige,
hadc ickc hafi mod ali till bondflickan säga: jag älskar dig! Ilon
saknade äfven no della mcd och sade bloll, i det han fattade hennes

40 baida händer:
Farväl Gretli! Jag gläninier aldnig dig. (liii medlidande och diii

hjertas oskuld.
Sium lät lion deLLa oskyldlga. af nya känslor öfverfulla hjerta sVälla

öfVer i en ohejdad Iärellod. Na’Igrai ögonbllck dröjdc han ännu och
bcirakrdc upprörd dciia Ilihroit af sann och en känsla, betraktade
dci mcd förljusning och likväl mcd en oredig aning cm ainger. Sedan
skyndadc hain ui.

0;:() 4/,
III.

50 Vi hafva i likhct mcd dc bäda älskande hittils Iemnai slatcns aflälcr
sida och obekymradc om dcl inliemskal krigeis fonigäng dröjt vid dc
smai tilldragclserna i Grellis lolikammare. Om dci redan förefaller
Iäsarcn sValt ali Erän dennas varma omraidc iräda ut i dci allniännas
upprörda Venld, huru niyckct mcr borde dä ickcalbrottci Vara mark—
bani för den u nga ma ii ne n • som häde 1101 lije rio ts böjcl se och reda ii
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under strid mellan pligt och öFvertygelse vLinde sina steg mot staden
och si na Ford na t’örlit 1 la nden

U ta n sak Fö rst nd i ga ari Förare och ti tan a rt il leri ha dc bondeh reii
iFven denna gång icke kunnat utritta nigot mot den beiZistade suden.
Besiittningen i denna var iicr För svag, För att viga iiågot utFall, och
tiden Förnöttes under lhinga underhandtingar. Men mi hade bönderria
genom sina spejare erFarit. atL staden vLintade undsdttning Crn del
aristokratiska 3cm. Förutseende. aLi (leima hJelptropp sktille ankinda
pä den omnämnda vdgen öFver Albis och innesluta dem mellan 1’. enne
eidar. hade dc Fattat och redan utFört beslutet att draga sig tillbaka
bortom den punkt, der denna vag stöite tilisamman mcd vägen till
Rapperschvyl.

Sä var kommunikationen mcd staden öppen llFven iFrån den ort, der
Jerome Funnii en sä FLingslande tillllykt. Omständigheterna giFvo
honom derFöre ingen ursäkt För ett vtterligare dröjsniäl. och ehuru
ringa del Lin hans innersta häg den mdc, gick han IikvLil mcd raska steg
vägen ned mot Zflrchersjön, För ali längsåt dess strand komma Fram till
staden. Men För hvarje steg bleF striden i hans inre starkare. 1-Jan
Förebrädde sig att vara en k-astboll För yttrc tiliFälliga omständighetcr,
ali ickc manligt k uii na välja den ba na, han redan började anse För den 10
rätta, och hans väckta böjelse talade dervid för hans manlighet.

Knappt hade han dock hunnii till sjösiranden, Förrän Först smatt
randet afspridda gevärsskott, sedan dånet aF kanoner näddc hans öra.
1 ögonbl ickei stadnade han sin gäng, och 1 det nästa hastade han edun
tillbaka, sä Fort hans ännu icke Fullt återstälda Fot tillät dcl. 1-Jan
Förmodade nemiigen, ait som bäsi en skärmytsling Föregick mellan dc
antägande Bernarena och bondhä ren, och hans Första beslut var a LL
hinna dc Förras troppar och mcd dem tt1ga till Zorich. Dock redogjorde
han icke sjelF För den dunkia kansia, som magnetiskt drog honom till
skädeplaisen För striden. Under det han nu åter närmade sig Gretlis 30

boning, uppsteg likväl äter samma tvekan som Förut i hans bröst, och
han ville icke alIs tänka sig möjliglieten aFett deltagande i striden, mcd
svärdct rigtagt mot dc För Friheten ifrande landtmännen. Otälig öFver
sitt eget vankelmod sökte han sluiligen FördriFva hvarje Lanke pä
Framtiden — äfven den närmaste — och stormade endast Framät.

Nu hade han hunnit till det lilla landtstället. Han ville snabbt ila
Förbi dess anspräkslösa grind, Fruktande För hvarje dröjsmäl och För sin
egen svaghet. Men han kunde dock icke Förmä sig att icke kasta en
blick ditin. Der skymtade pä husets trappa en mensklig skepnad. Det
mäste vara Gretli. hans aning sade honom det. 1-1 alh hviskande 10

nämndc lian hennes namn. Ilon spratt till vid den välkända rösten. säg
honom stä vid den öppna grinden och sabeln blänka pä hans arm. Eti
utrop aF Förväning och nägra kiila stcg utäi gängstigen kommo honom
att ulömma alla föresatser, allI, utom det aLi hasta till hennes möle.
trycka henne till det klappande hjertat och mcd varma kyssar qväFva
hvarie ord pä hennes läppar — oni pä dessa i denna stund nägra ord
Föddes, ty endasi heta tärar gtUvo tillkänna, hvad som Förcgick 1 hcnnes
inre. Det var den Första stund i liFvet, det scxtonäriga. oskuldsFulla
hjeriat njöt aF sin egen tillvaro.

Nägra ögonblick Förgingo bcsinningslöst, och äter nägra. under 5(1

hvilka han vid den bleka tiamman aF den nära kanoneiden söktc
uppFänga en blick ur dc stilla. vcmodsFutla ögonen. Men en annan sida
aF liFvcts allvar Iäg dc Ivckliga För nära, För att länge öFverlemna dem
ät en ostörd lycksalighet.

»Farväl. IjuFva barn, tiiVäl!» sade han.
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Och detta svärd skall fiirgas i deras Mcd, som kLirnpa för Friheten?
»Nej, nej, det skall föras för dig, för dem; ilwvLil!»
Dröj — gå icke — striden tillhör icke den sårade — Ijödo förgäfves

hennes ord efter honom. Hans gestalt försvann sVabbt från hennes
blickar. 1 lennes knän böjdes ned till gräset, ccli det gaf det öfverfulla
hjertat lättnad, aLI lion i samma bön kunde bedja för friheten och för
honom.

Slridslarmet tilltog för hvarje Ryende nilntlt. Då Jerome närmade sig
vägen och skädeplatsen för den förra striden, möttes han af spridda,

10 Ilyende flockar. Kommandovanan, hörbar i den röst, hvarnied han
emot deni röt silt: hal t! och den nyss tIppl&gade eld, som talade ur hans
uppmuntringar, gjorde det honom möjligt atL ordna en del af dem till
ett nytt anfall och verkade, att man underkastade sig hans befaliningar.
Kanondundret vägledde honom till den punkt, pä hvilken detta anfall
borde blifva afgörande. FIan råkade vaI en gång in p stråkvägen för
kartescherne, men drog sig dä längre inåt skogen, öfverflyglade mcd
sina skyttar Rera troppar, hvilka sökte hindra hans Cramträngande,
kastade dc envisaste öfveranda mcd lansarne och kom så nära till
kanonerna, hvilka man hade uppställt på vägen. Annu ett raskt och

20 oväntandt anfail pä dessa tvang flenden att skyndsamt draga sig
tillbaka. Denna oparäknade framgång ingaf bondehären nytt mcd, och
anfallet fortsattes kraftigt på alla punkter. Jerome hastade mcd sin
tropp att göra en nu öfverflyglingsrörelse genom skogen, hvilken
ptlskyndade flendens återtåg. En i mångahanda Former meddelad sägen
om den nya, i nödens stund säsom från himmelen sända anföraren
genomlopp bondeharens leder och lade pä fiera kl11 vidskepclsens
förtröstan till den vunna framgångens. Nattens dunkel var För dc
återtågande lienderna lika Förderflig, som det nyss varit för dc Ilyende
bönderna. Snart voro dcrföre dc förra tillbakaträngda öfver Sihlfloden,

30 och endast dennas genom ett par dagars regn ökade vattenmassa ga f
dem här nägon sakerhet och hvila.

Först här hejdades afven dc anfallande. Nu Först erfor också Jerome,
att lienderne bestodo icke blott af Bernare, utan att ifrån Ziirich en
tropp ttlgat dessa till möte, och aH dc båda velat flra sin förening mcd
ett anfall på bönderna. Hvad han ort, kunde han icke ändra. Men eti
ngot alhöll honom nu ifrån att medvetande cm verkliga förhällandet
deltaga i striden. Ilönderne hade ocksa vid det frambrytandc dagsljusct
igenkänt sin anförare, och den Förvåning, mcd hvilkcn dc nu betrak
tade honom, syntcs honom innebära en förebnlelsc. Deras stridslust

40 hade icke afsvalnat lika hastigt som hans. Anföra rene hade blott
samlats till rådplägning i narheten af bron, och äfven Jerome bIcF
kallad att i denna deltaga.

Men kring dc öfverläggande skockadc sig småningom alIt flcraaf
den odisciplineradc hopcn, sä att deras mängd för Renderna röjde
sam Iingsplatsen. Desse, upptä nda aF hämndlystnad öfvcr det lidna
nederlaget, ville icke siäppa det gynnsamma tillfället ur liänderna, utan
riktade en af dc vid brohufvtidet uppställda kanonerna pä massan.
Skottet var allUör vaI riktadt och ansiällde stor förödelse, och mcd
krossadt hufvud låg äfven Jerorne på platsen.

50 Redan alltsedan den nattliga utvandringen hade han varit begr tcn

säsom död af den tröstlösa fadren. Afven denne hade eldad af
hämndlust titföljt den tropp, som gick att möta Ilcrnarne. Det var på
hans bcf’allning det olyckliga skottet allossades. Derföre lät han, sedan
dessa fejder tcr upphört, ccli han erfor dcss för hans luis förskräckliga
vcrkan, flytta sonens nitil tna nde stoft till denna plats, uppä hvilken han
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sjelf förkunnat hans dödsdom, och reste der stenen med dess inskrift:
Jerome d’Erlach.

143 UTRIKES.
Saima ‘i:o 40 3, .V 1843

Englund. Mirklig;ire och meni ovLintad Lmn någon annan tilldragelse
denna p hiindelser sorn hinda si Fattiga tid Lir upphLifvandei af den 10

öfver O’Connel och hans medanklagade fZillda doni, hvartill Ofverhu
set beslutat d. 4 Septcmber. Det jubel denna tilldragelse väckt 1 Irland
torde 1 ngon tuon delas Rerstädes i Europa och Amerika af dem. som
deltaga för det IrHindska folkets tryckta belägenhet. O’Connel har
kanske Jtt langre in lagarne tilkita. och donien har derföre blifvit
ogillad endast pi grund aF begangna fortufel vid rLittegången. Men den
sak han förfäktar synes äfven ursakta ett fel, så liinge inga vUdsamma
medel för dess framang anlitas, och d O’Connel tvirtom sökt
aMinda hvarie olagligt förfarande hos sula anhängare. F. A. T.
inneliåller utdrag ur hans tai till folket i Dublin. sedan han bief befriad
ur fängelset. och isynnerhet det första af dessa synes vara en äkta prof
på denna folkialares godmodiga och burleska vältalighet. Men också
han sparar icke på smicker för sin månghöfdade gynnare. Detta
karakteriska taI lyder:

»Det ser ui, som skulle det fägna Eder att iter se mig här
(bifallsrop.) Detta hus är rnitt eget ärbara hus (bifali), men jag
kommer hit hem ifnn en fäneelse. 1 andra länder skickar man
endast skälmar fängelse och löter ärligt folk ri vara hemma hos sig
— men här fick mången gemen skälni blifva hemma. under det jag
san inom fängelsets murar (ofantligt bifall). lrländska folket har 30

vunnit en seger af stor betydenhet, och det har också förtienat en
sådan seger, deLLa sediiga, Fromma och sansade lrländska folk
(stormande bifali). Dc hundrade ttisende starka oro spaka såsom
deL lekande lammet, som förkastar sig i det gröna, och deLla
saktmod skolen i beisa äfVen i dag, di makten äter blifvit åt Eder
öfverlernnad (stort bifall). Nä VLII. i morgon skola Vi hafva en glad
dag, tuen ingen må oroas, ingen bör hånas eller förolämpas. icke en
röst af srnädelse eller hn må höja sig. 1 morgon Vilja VI endasi
glä djas och spara det öfriga till andra dagar — och n u, Gud Vare lof,
att vi denna qväll hunnit hit för att glädjas. Men i morgon skola vi 40

icke göra ngot upplopp, tuen migot litet glädjesknU och jubel må
dock passera, ty en glad fägel misteju sjunga (högt bifall). Nu må en
hvar ga hem till sitt i ali stifllhet och säga ät alla, som möta honom,
att vii morgon skola samlas fridsama och iyckliga. Begifven Eder nu
till hvila, sedan förut hemburit den Alismäktige edra tackoflbr, för
det han näder sUdat ner till sitt lrländska folk, och jag gifver Eder
det löftet, att vi skola genomdrifva repealsaken.»

ECLer stormande befallsrop åtskildes folket Lyst och fredligt. Följande
dagens fesi utgjordes af den högtidliga procession, uti hvilken O’Con
nel skulle ledsagas från fängelset till sitt hem. Den Vid detta tillfälle 50

sarniade mängden uppgifves till 200 000 personer. Dublin räknar
endast 250 Lusen invnare.


