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Stockholms offentliga skolor förr och nu, 
Bilder ILF skolpoJkslifvcL 

1. 

Civilisationens friska vindar få, som vi alla veta, med 
hvarje bortrullande är allt större spelrum, de bortsopa 
dammet från de föråldrade lärdomssatsernas katcdrar, trän-
gande, likt ystra tjufpojkar, in i de qvafva skolsalarne, der 
de ej nöja sig med att bara slå in fönster och dörrar, 
utan der de flytta sjelfva väggarne, allt under en stojande 
korus: »Gif rum, gif plats! Ur vägen för framtidens unga 
!rpostkedja ! » 

Vi, som närma oss nicnniskolifvets acuith och med 
vemod blicka mot kullen, hvarifrån vägen endast stupar 
utför, vi inandas ännu ungdom och lefnadsmod, då vi in-
träda i någon af nutidens offentliga skolor. 

Huru ljust och friskt och luftigt är ej allt! Hilken 
snygghet och ordning, hvilket vänligt faniiljeförhllande 
mellan lärare och lärjungar, hvilken enkelhet, åskådlighet 
och klarhet i lärometoderna! Det är lif och son, utan 
bråk och stoj; tystnaden, då den anbefalles, är den kär-
leksfulla aktningens, icke den krypande fruktans; kunskaper 
och intelligens ftra spiran från katedern, flit och vetgi-
righet sitta lyssnande på läjungestolarna. Öfverallt mö-
tes man af vetandets friska vårluft, man tycker sig nästan 
höra huru gräset växer». 

Jag är gunås - eller vid detta tillf'älle gudskelof - 
hvarken läkare eller gymnast, jag vet ej huru många af 
dessa unga lida af anemi, jag fbr min del tycker, att de 
se ut som små fullblodiga tjufpojkar hela sällskapet, trots 
deras lugna yttre. l'Ien klockan slår, lofstunden är inne. 
Lifsiuften i skolsalen måste ha varit starkt elektrisk, ty 
den urladdar sig blixtsnabbt i en orkan, som hvirflar ned 
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på skolgården, och som der tunilar om, så att stickor och 
strän flyga högt i vädret. 

Aro alla dessa små vildkattor anemister? Jag be-
griper det ej, jag vet bara, att de äro Klarister, Jako-
bister eller Elementarister. 

Jag vet - mitt herrskap -- vidare1  att om jag spörjcr 
någon af de der rörliga figurerna - ifall han ger sig 
andrum att stanna vid ett spörjsmål - om inte riset, 
karbasen eller rottingdn nyligen varit på profossbcsök i 
skolan, så skall han skratta mig midt i ansigtet. 

»Itiset, karbasen eller rottingen?» - skulle han spet- 
sigt svara mig 	»ä för oss okända storheter, min herre, 
- vi ha bara en »sryL-klcss» - men för att komma dit, 
bchöfver man så många anmärkningar, att man ska' vara 
ett rigtigt odjur eller en odåga. Men vi ha inte såna 
personnager i vår skola. Och skulle någon sjunka så djupt, 
att han verkligen komme i »sryk-klasen», så aktar han 
sig nog der för en y1terlqare anmärkning, och det är enda 
sättet att ändtligen frpassas till »strykrummet». Nej, min 
herre, jag har varit i fyra år här i Elenientarskolan, nien 
aldrig har jag sett eller hört någon som fått 8tryk. Fy. 
min herre, man har väl sin kungliga svenska ambition.» 

Och den värde talaren kastar en halft föraktlig blick 
på frågaren, svänger sig om på klacken, ger närmaste kam-
rat en väldig boxarepuif i magen, får en puif tillbaka, 
och tumlar så om med sin motståndare under en lefnads-
lust, som kommer hvarje skräddare och skomakare att 
klappa händerna, ty der fick tröjuppslaget en qvarterslång 
remna, och der trillade stöfvelklacken ända bort till ränn-
stenen. 

Ja, mitt herrskap. jag för min ringa del vågar tro, 
att det just är vädjandet till vår »kungliga svenska am- 
bition > och tortyrredskapens förvisande till ett mystiskt, 
spöklikt »strykrum», hvars dörrar hufvudsakligcn öppnas 
endast för inbillningen, att det är detta, som tillsammans 
vållat den himmeisvida skilnaden mellan en offentlig Stock- 
holmsskola i dag och en sådan för trettio eller fyrtio är sedan. 

Eller skulle herrskapet vilja följa mig på en liten 
utfiygt i tid och rum, en liten färd i minnets luftballong, 
från hvilken vi öfverblicka några Stockholmsskolor för när-
mare fyra decennier tillbaka? 
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Vi behöfva icke låna diken8 mer eller mindre håll-
bara färger för våra små taflor, vi teckna med simpelt, 
men outplånligt bläck ur verkliq/ietes bläckhorri, vi teckna 
händelser, dem mången skolkamiat ännu kan kontiollera 
och bestyrka. 

Dock - jag bortlägger dessfijrinnan genast det flir-
fattare-vi, jag för ett ögonblick tillegnade mig; det må nu 
tydas huru egenkärt och egoistiskt som helst, jag trifves 
icke med detta vi, med Guds nåde, som flertalet af för-
fattare konungamessigt begagna, jag nyttjar ordet jag, då 
jag berättar om tilldragelser, dem jag sjeif bevittnat eller 
genomlefvat. 

För att gå i kronologisk ordning, vill jag då börja 
med att erinra mig min fbrsta skolgång i Hedvig Eleono,ce 
Ap0/oqs1sLo/a. 

På Ladugårdslandet i hörnet af Stor- och Skeppare-
gatan var den belägen. Lokalen inskränkte sig till två 
halfstora mörka rum å nedra botten, utan tanibur, och 
med den högre eller rektorsklassen iunanf'öre den lägre 
eller magisterns klass», hvilken således egentligen var en 
antichambre, som vintertiden mottog all den snö och fuk 
tighet herrar »rektorister» behagade i »magistraines» rum 
afskaka från sina ytterrockar. 

»Rektoristerna», som icke voro så särdeles punktliga 
att infinna sig i skolrummet, brukade också med en viss 
skadefröjd i gåswarsch defilera genom niagisterklassen, än-
skönt lektionen derinne redan var börjad, och lemnade d 
afsigtligt, små snölaviner efter sig till harm för den het-
lefrade magistern, men till fröjd för »småmagistrarna», som 
utaf fyndet förstulet gjorde sig snöbollar af ett körsbärs 
eller plommous storlek, med hvilka de bakom lärarens 
rygg, så ofta tiliflillet det medgaf, bekrigadc hvarandra. 

Med denne lärare, som jag af aktning för ordspråket 
»de mortuis nil nisi bene» vill kalla med det obekanta X.. 
drefvo skolgossarne det grymmaste ofog, framkalladt just 
af den hejdiöshet, hvarnied han begagnade riset och kar-
basen. 

Om den unga elementaristen, ni nyss gjorde bekant-
skap med, icke hört talas om en afstraffning under fyra 
å, så kan jag nära på försäkra, att aldrig fyra ljiamar 

Jv/in. Skrifter. 1 1. 	 4 



förlöpte utan att magister X. sökte på ett halft dussin 
diseiplars hufvuden eller ryggdelar inprägla sinne för flit 
och ordning. Aft.raffningar hörde ej blott till ceremonicici 
för dagen utan nästan till det för limuian, och, oaktadt rektorns 
täta uppulaningar till foglighet 	alldenstund denne sjeif 
var något meuskligare 	upptogo riset och rottingen snart 
sagdt halfva antalet af undervisningstimmarne. Ofta 
kunde de skrattande åhörarne på gatan bevittna en vexel-
sång mellan risen i båda klasserna, och det taktmessiga 
hvinandet af tortyrverktvgen lät då nästan dämoniskt. 

Men hvad blef följden och frukten af denna barba-
riska stränghet? Förhärdelse och tjufpojksstreek, till hvilka 
nutiden förgäfves letar ufigra motstycken i djerfhet. 

Skolpojkarne hatade sin lärare. De sågo i honom 
blott en tyrann, hvilken det var en heder att kunna trotsa 
eller föra bakom ljuset. Konsten att ta emot stryk var 
satt i system, och alla skolans bästa hufvuden öfvade sig 
i upptäckter och uppfinningar inom ett område, som nu, 
gudskelof, nästan är ett terra incognita. 

Jag vill icke tala om flerdubbelt karduspapper, appli-
eeradt som hemlig sköld på det ställe af kroppen, som 
man kunde kalla magisterns $leyfiilt. Jag vill snarare tala 
om de lektioner, som på fristunderna gåfwos af skolans ve-
teraner åt dess rekryter, och som alla rörde sig kring 
konsten att ändaniålsenligast mott.aga 'handplagg». Man 
skulle föra armen så halfcirkelformigt som möjligt., draga 
in handen i tröjärmen eller skjuta den blixtsnabbt framom 
målet., det vill säga riset, i det afgörande ögonblicket. 
Slaget drabbade då alltid tröjärmskanten, men smärtan 
skulle målas genom högljudda tjut och snyftningar, så na-
turliga, att de kunnat hedra en utmärkt skådespelare. 

Litrarne i dessa spartanska dygder betingade sig ett 
halft eller helt franskt bröd för hvarje lektion, allt i mn 
af diseipeins lätthet att fatta, och mången af dessa mästare 
i handplaggmottagnjngskonst0n hade så arma föräldrar, 
att (le lyckligare lottade gossarne gerna unnade sina in-
struktörer detta tillfälle att sjelf fbrtjena sitt bröd. 

1)oek, jag ber att få berätta en liten scen, som är 
karakteristisk för hela skolordningen på denna tid. 

l)et var min vecka att vara »custog eller skolans 
dräng och vaktmästare, på samma gäng som sedernas högsta 



vårdare 1 magisterns frånvaro. 	Redan klockan haif sju 
linde jag i den mörka och kalla vinterniorgonen trefvat 
mig fram till skolhuset, liemtat nyckeln i magisterns kök, 
inburit ved frän vedboden, och sökte nu, efter flera frukt-
lösa fbrsök, att f1 de sura pinnarne i brand och att värma 
mina små förfrusna fingrar dels framför brasan och dels 
genom motionen att sopa skolgolfvet. 

Småningom anlände den ena kamraten efter den andra, 
man hjelpte mig med qvarlefvorna af en utsliten handduk 
att afdamma skolbord och bänkar, man öfverräknade pligt-
enligt antalet af risen, och utgallrade de odugliga, medan 
man med kännarebliek mönstrade de brukbara. Det var 
en grym ironi af lärarne, att låta custos, åtföljd af två 
handtlangare, hvarje lördag på Ladugårdsiandstorget till 
gatpojkarnes gamman göra uppköp af de qvastar, hvaraf 
sedan samtliga skolgossarne fabricerade veckans behof af 
straffinstrumenter. Just under dessa öfningar i handslöjd 
förtjenacle lärarne i den nyssnämnda handplaggmottagnings-
konsten sina bästa brödbitar. 

Med en skolpojkes hela sorglöshet och en förhiirdad 
galerslafs lättsinne gyeklade vi nu vid brasan öfver björk-
risen och den kommande dagens okända öden. En liten 
rödhårig pojke, jag tror han hette WeleJer, förevisade med 
stolthet en bar fläck af ett par tums omfång på sin hjessa. 
Magistern hade skalperat honom dagen förut, och offret 
brann nu af den ädlaste korsikanska törst efter hänid. 
Med en min sö vigtig som vore han uppfinnare af det 
bästa bakladdningsgevär, förevisade han oss en liten dragg, 
sammansatt af små metkrokar. På en i ända rest bänk 
hjeipte vi honom upp i taket, der han midt öfver katedern 
fastgjorde en liten ögla, smidd af en hårnål; en dylik 
f'zistades i taket ofvan och vid sidan af fhnstret, och ge-
nom öglorna stack han under mystisk tystnad en lång 
silkestrtd, fästad med ena ändan vid metkroksdraggen och 
med den andra nere vid en bordsfot närmast golfvet. 

1Jan ämnade just närmare utveckla sin hämdplan, då 
vi hörde magistern harkla i förstugan. Snabba som en 
svärm flugor, skrämda från en soekerbit, sutto vi alla i god 
ordning på v?ra platser, från hvilka vi på Welchers upp-
maning aflade en högtidlig ed, att hellre piskas ihjäl, äu 
förråda honom. 



»Förbannade pojkar! livems mössa är det som jag 
höll på att stupa omkull på? Nå, har ni inte mål i mun, 
ert ormfölje?» 

Det var morgonens fridhelsning till de unga, beled-
sagad af en »sittopp» åt den stackars egaren af hufvudbo-
naden. 

»Nå ställ upp er till bön, era slynglar! Ilvew är det 
som med en snöboll slagit in en ruta i mitt köksfönster? 
Ilvasu? Jag ska' väl ta sanningen ur kroppen på er, så 
länge jag orkar sköta min Ijenst, det skall jag låta er veta, 
era varulfvar! Ta' opp psalmen der, custos!» 

Och med mera välljud än andakt afsjöngs den vackra 
morgonpsalmen: 

»Att dig o Gud mitt offer bära 
Min första känsla vara bör», 

fyrstämmigt inöfvad af vår förtjento och musikaliske sång-
lärare kanter Wålilsten, och under hvilken sång den barske 
inagistern, som egentligen var sträng endast af princip, 
syntes för några ögonblick både mild och full af vördnad 
för stundens helighet. Men knappt hade de sista tonerna 
förklingat, förrän busen åter fick magt. med honom, och 
hela den första timman af (lagen firsvann under en frukt-
lös ransakning om köksrut.ans baneman. På det att emel- 
lertid någon afiedare för hans vrede skulle för tiIlfllet 
iuppletas, utdelades i förbigående ett par örfilar åt två poj- 
kar, som veckan förut sönderslagit en ruta 1 portgången, 
men längesedan betalt den både med kontanter och hand-
plagg. 

»Jag ska lära er att inte glömma era synder!» brum-
made magistern, som under hela lektionen marscherade af 
ccli an på den trånga platsen mellan båda skolborden, likt. 
ett, lejon i sin bur. 

Magister X. var en högväxt man, vid femtio eller 
sextio är. hans korpiulens och hans rödblonumiga ansigt€' 
gåfu-o honom utseendet af en välmående prost., medan hans 
srnutsgröna skinnkasket.t och den ständigt på sned sittande 
riölhruna peruken - som då och då till skolungdomens 
fröjd fastnade i hufvudbonadon och då afsbjade en munk- 
bjessa . 	skänkte honom ett, visst tycke af en hederlig 
skomakare, som nyss lemnal iu verkstad. 



Formiddagen försvann under en ständig rörlighet hos 
vår magistcr. Vi blickade frigaude på Wcicher och hans 
dragg i taket. hans ögonspråk tycktes svara oss: vänta! 
vänta! Ilänjden vakar och väntar!» lUsen begagtiades, 
ovanligt nog, endast ett par gånger på förmiddagen, ty 
magistern utsträekte sina forskningar till rektorns klass, 
hvarest de båda lärarne fördjupade sig i enskilda samtal, 
medan vederbörande »monitiircr» eller lexlagens fbrmäu, 
inpiuggade dagens pensa i sina mindre kunniga kamraters 
hj e mor. 

Welehiers mina var laddad, men han fick till allas 
sorg intet tillfälle att tända luntan. 

Så mycket större blef fröjden på eftermiddagen, då 
magister X inträdde en haiftimma för sent och med blos-
sande kinder, hvilka dels antydde den afbrutna middags-
luren, dels att han i flaskan sökt tröst för den massakre-
mdc köksrutan. Han förde under armen på vanligt sätt 
sina tidningar, fmamstönade några dofva förbannelser öfvcr 
sin slapphet och mildhet mot »ormynglct», öfver sin »slat 
tjenst» och sin »dagsverkarlön», utdelade dcrefter åt två 
»monitörcr» åliggandet att förhöra »tjufpojkarne, »och satte 
sig sedan på sin herskarestol vid katedern. 

Det dröjde dock ej många minuter förrän det mono-
tona ljudet af de upprabblado katekeslexorna lullade rna-
gistern till sömns. Det tunga hufvudet föll ned mot tid-
ningsbladet och en lätt snarkning förspordes. Ett qväfdt 
skratt susade genom skolsalen och Welchers ögon började 
tindra. 	Under tre å fyra dussin högeligen intresserade 
skådares tysta jubel nedhissades draggen, och dess hulling-

försedda spetsar började redan trassla in sig i magistemns 
peruk. 

Den sofvande tigern rörde på sig och tog sig med 
tassen åt hufvudct. Man kunde nästan höra huru allas 
hjertan slogo. Men ögonblickligen fortsattes den högljudda 
läsningen med fördubblad fart och vid de söfvande ljuden 
inslumrade vår tyrann ånyo. 

Nu vågade Weleher en liten knyck Inå sin långa met-
ref. Fiskaren tycktes ha fått ett säkert imapp. 

Perukmakarekonsten hade under denna tidsperiod tro-
ligen icke ännu uppfunnit de behändiga stålknäppena, eller 
också föllo dessa sig så (lyra, att de flesta, som hchöfde 
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dolja en harjad hjessa, litstade »lösturen» med det billiga, 
men 	opålitliga häftplstrct. 	Magisterns »dagsverkarlön » 
iippnianadc honom till hushållsaktighet, och denna dygd 
blef nu WTcl ehers  hemliga bundsförvandt och niedhjelpare. 
Efter några lätta ryck dansade peruken, följd af allas strå-
lande blickar, upp mot taket, der den sväfvadc som ca 
förmörkad fullmåne midt öfver den sofvandes kala hjessa. 

En fröjd, som icke vågar ge sig luft, är alltid dubbelt 
stor, och man kan derför lätt dömma till skolpojkarnes 
glädje, då Welcher lyckligen fastgjort silkesändan vid bords-
foten, och alla ldtsade fortsätta sin läsning, som om ingen-
ting passerat, medan de samthigen ville kikna af skratt. 

Blondin, sedan han första gången på sin lina passerat 
Niagara, kunde icke lifligare helsas som dagens hjelte än 
vår Weleher, som uttiinkt och utfört vågstyeket med pe-
rukens himlafärd. 

De spridda skrattexplosionerna i förening med kylan 
kring hufvudet väckte ituellertid snart den slumrande lära- 
ren. 	Magistern började titta och känna omkring sig på 
alla sidor, ifrigt biträdd af sina lärjungar i lctandct efter 
hufvudprydnaden. han gjorde till och med en hastig ut-
flygt till sina rum, men återkom dubbelt ursinnig öfver 
det fåflinga sökandet. Några oförsigtiga pojkars ögonfbrdcr 
åt taket vägledde slutligen hans blickar till målet. Stum 
af häpnad påsatte han sina glasögon. 

Att skildra de olika känslor, som nu omvexlande af 
tecknade sig i allas ansigten är icke möjligt. 	Dådet var 
för öfverddigt, förbrvtelsen för oerhörd; här fanns ej råd-
rum för en ransakning. 

Magistern skummade af raseri. 
»Custos! hit med risen! alla risen !» röt den föroläm-

pade, medan silkestrden för honom obemärkt fhstades vid 
sjclfva katedern. 	».Jag ska nöta ut dem alla på er alla, 
era uslingar!» (kli han stälde sig som en lcfvandc barn-
kad med ryggen mot utgångsdörren, för att hindra hvarje 
utsigt till räddning. 

» l'nilnus hit! Lägg Ul)!)  dig, skurk 
»Uppläggningen» verkstäldes på det sätt, att bi)deln 

tog offrets hufvud mellan sina ben, strypte genom kläm-
ningen deliniventen till liälfien, för att qväfva hans skrik, 
medan straffinstrunientet Ijunade öfver den kroppsdcl, från 



hvilkcn minst al alla det onda uppsåtet utgått. Primus, 
sccundus och tertius ledo som martyrer för hvad W eleher 
brutit. 

Men »qvartus» var en axelbred stor och stark fem- 
tonåring med namnet [ht-ström. 	1 det afgörande straff- 
ögonblicket lyftade han med en hastig knyck kolossen ett 
par tum från golfvet. Profossen föll framstupa och de-
linqventen kröp undan mellan hans ben under ett allmänt 
segerskri. Liksom på en gifven signal ut.bhstes nu de sex 
talgljus, som upplyste skolrummet. Det blef koisvart natt, 
ty !bnsterluckorna voro tillstängda utifrån. 

Under högljudda eder från den störtade tyrannen, 
skratt och skrän från pojkarne, rusade alla mot dörren. 
De kolande och rykande vekarne frän talgljusen brunno 
som sorgliga och döende altarlågor vid den ruinerade skol-
disciplinens festliga begrafning. 

Nu öppnades högtidligt dörren till rcktorsklassen, och 
dess custos, med ett brinnande ljus i handen, frågade med 
dundrande domareröst: » Hur lefva »magistrarne » härute? » 

Rektorn var händelsevis frånvarande och hans »om-
bud», custos, kunde af det tygellösa stojet aldrig förmoda 
annat, än att också vår magister hade aflägsnat sig. 

Detta var dråpsiaget åt skoltyrannens ramlande anse-
ende. Vild som en björn reste han sig åter upp på bak-
benen och rusade mot den hånfulle frågat-en, under utro-
pet: »Jag ska lära dig hur magistrarn lefva!» 

Men custos i rektorsklassen räddade sig i tid genom 
att tillbomnia dörren. Alla »magistrarna», som under den 
korta ljusglimten letat reda på sina rockar och mössor, 
störtade nu i massa ut i förstugan, medan »rektoristerna» 
hoppade ut genom fönstren åt gatan, sedan de dock för-
sigtigtvis framflyttat de långa skolborden och bänkarna så-
som barrikad »mot dörren, hvilken svigtade under magister 
Xs kroppstyngd och ursinniga ansträngningar. 

Samtliga diseiplarne möttes nu efter lyckligt tillkämpad 
frihet under ändlöst jubel på gatan. »ilektorister» och 
»niagistrar» fraterniserade utan rangskilnad, och slutade 
q vällen med att leka » rymmare och fasttagare » på Artilleri-
planen, med pojkårens hela lättsinne glömmande morgon-
dagen och det straff, som kunde följa på detta oerhörda 
brott mot skolubordivationen. 



Vid sin ankomst till skolrummen några minuter efter 
denna sorglustiga seen träffade rektorn sin embetsbroder, 
i mörkret ännu slösande sina jättekrafter på den envisa 
dörren. Historien förmäler ingenting om hvilkendera, som 
ned firade peruken, eller om det samspråk, som i skumrasket 
följde mellan dessa båda vårdare af den andliga utvecklin-
gen hos Ladugårdsiandets skolungdom. Troligen insåg dock 
ingen af dem, att det onda, de följande dagen ämnade så 
exeniplarjskt bestraffa, var en giftig frukt, som frodades 
just på qvistarne af de lörkris, hvilka för lärarne utgjorde 
»umnium js», men af lärjungarne betraktades som »8unz7tt 
njurii». 

ii 

Ransakningens dag var kommen. 
Med klappande hjertan hade »Rektorister» och »Ma-

gistrar» i god tid infunnit sig i skolan, för att under ett 
storartadt rådslag afgöra, huru man skulle värdigast mot-
taga och bära dagens okända öden. 

Påfundet med perukens luftfiird befanns af hela ung-
domsskarau till den grad genialiskt, att \Veleher mottog 
den vanliga hissningshyllningen, ehuru under ett sakta 
framhviskadt hurrah, ty man fruktade hvarje sekund de 
stränga domrarnes inträde. Skolpojksrådet förklarade hög-
tidligen den gosse för »hvar mans niding», som skulle för-
råda Weleher, och man öfverenskom om att visa Ladu-
gårdslandets befolkning det upplyftande skådespelet af nära 
ett hundrade martyrer inom den späda åldersklassen mel-
lan åtta och femton år. 

Våra domare inträdde med långsamma steg. Deras 
anletsdrag voro liksom gjutna i brons, så mörka och isande 
kalla. Rektorn trädde upp 1 katedern, magister X. stälde 
sig bredvid. 

»Mina gossar!» - började rektorn med en stämma. 
som röjde hans afsigt att låta mildheten bli spårhund efter 
brottet. - »Mina gossar! Ni ha burit er i högsta grad 
obetänksamt, lättsinnigt-, otacksat åt; ni ha -- - 
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Slynglar! Tlnga bofvar'» - afhröt magistern, och 
hans frodiga kinder skakade Soffi ett gehe, medan han 
rystade sitt stora hufvud. 

»Vill bror X. låta rniq leda ransakningen» - äter-
tog rektorn, i det han iklädde sitt ansigte hela värdighe-
ten hos en förman. Magistern nickade stum sitt bifall. 

Och rektorn höll ett långt och gripande tal, som jag, 
till evig skada för lärdomshistorien, alldeles förgätit, men 
hvars syfte gick ut på att afsiöja upphofsmannen till sam-
mangaddningsdådet. Då likväl detta fullkomligt misslyc-
kades; lät han, efter åtskilliga hotelser om straff, - ifall 
excesserna skulle förnyas, - straff, till hvilka 1 sko-
lornas annaler aldrig motstycken funnits, slutligen »nåd 
gå för rätt», på vilkor, att samtlige skolgossarne defilerade 
fram till magistern och efter rangordning högljudt bådo 
om förlåtelse. Sedan denna långvariga ceremoni, under 
qväfda skratt, som, dolda af näsdukarne, skulle föreställa 
tårar, omsider tagit en ända, skildes rektorister och rna-
gistrar vederbörligen åt, dörrarne stängdes som vanligt 
mellan rummen och lektionerna började. 

Men i enrum med de sina fortsatte magister X. det 
inqvisitoriska förhöret och spände sitt skarpsinnes alla se-
nor, för att genom försåtliga och snärjande frågor komma 
»Långholmskandidaten » på spåren. » Lngholrnskandidaten » 
var det milda smeknamn han under en tid bortåt skänkte 
den oupptäckelige upphofsmannen till perukluftseglingen. 
Då slutligen hvarken hot eller loekelser en hårsmån när-
made honom till målet, utlofvade han högtidligen »att 
spara och vädra som en blodhund», tills han en dag 1ngc 
fatt i gerningsmannen, hvilken han då lofvade »måla med 
de svenska nationalfärgerna, så grann, att Hin håle sjeif 
skulle baxna för sin älskling.» 

Och med denna poetiska bild afsiutade magister X. 
för en stund sin uppbyggeliga föreläsning i den praktiska 
moralen. Vi sneglade då och då fbrstulet på Weicher, 
som med en romares lugn dolde de kårar af ängslan, hvilka 
flägtade längs hans ryggrad. 

Plötsligen stannade magistern laddad med nya tankar, 
bredvid katedern. 

»Det var här, vid min egen stolskarm, den bofven 
hade bundit trådsändan!» - ut.ropade storinqvisitorn med 
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ett uttryck af djup inspiration, i det han satte sig på sin 
stol. 	»Han måste således hatt sin plats i sjelfva när.  
heten!» 

Weleher rörde icke en lem, men troligen reste sig 
hans tegelfärgade hår rundtonikring den gamla skalperings-
platsen. 

1Ihrström, den starke, som händelsevis befann sig nära, 
utgångsdörren, anmärkte med en ton, så full af ironi, att 
den ovilkorligen framkallade ett allmänt löje. »Kunde 
inte möjligen magistern ha hissat upp peruken sjclj under 
lilla middagsluren ?» 

»Sku- bo- skäl- slyn- Satanas !» - vrålade magistern, 
medan oqvädiusnamnen trängdes om plats på hans skälf-
vande läppar - »det är du, du, du! Ingen annan än du! 
det var du, som djerfdes störta din lärare i golfvet under 
utöfningen af hans heliga straffarekall. Din hånfulla min 
tbrråder dig, Judas Iscarioth! - Stanna, jag befaller dig! 

Uhrström stod lugn med handen på låset. 
»Det var inte jag, hr magister, men lwcm det var får 

magistern aldrig i tid och evighet veta. För min del 
störtade jag inte magistern omkull, jag bara ruskadc lite 
på mej och märkte då inte att magistern satt qvar på 
mina axlar.» 

»Tig! Tig! Tag inte lifvet af mig!» stönade den vred-
gade Rhadamantus, medan hans ansigte plötsligt vexlade 
färg från kopparrödt till månskensgrått. 

IJrsinnjgheten hämnade sig på sig sjeif. Magistern 
framstod i detta ögonblick som en lefvande illustration till 
de minnesvärda orden af den persiske vise: 

»Den som blir vred, han straffar sig sjelf för ett fbi, 
som en annan begår.. 

»Tag inte hifvet af mig!>, stönade han om igen, och 
intagna af verklig ängslan öfver ansigtsskiftningen skyndade 
custos och ett par andra gossar fram med glas och kop-
parfiaskan full af vatten. 

»Tack! Tack! mina gossar!» suckade den uppröi'de, i 
det han småningom hämtade sig. 

».Jag ville inte rete, bara uppliisi hr inagistern», trö-
stade I'hrstriim borta vid dörren, under en ödmjuk bugning. 
»Jag tänkte gå in till frun och fråga om inte det behöfs 



ved 	till köket', tillade haii inställsam 1, för att på något 
sätt mcd kroppen flirsona sitt fel. 

Magistern, som bljfvit uppskrämd af sitt plötsliga 
illamående, grep tillfället i flygten, för att slå två flugor 
i en smäll, eller på samma gång förlåta och bestraffa, visa 
sig eftcrlten och dock befrämja sitt eget bästa. 

»Jag vill låta nåd gå för rätt, jag förlåter er alla 
samt och synnerligen, Långh olmskandidaten undantagen, 
men odjuret lirström inbegripen. - Jag kommer nu ihåg, 
att hustru min påminte mig om veden. 	Gå ut och hugg 
ett halft mått tallved, kära Uhrström ! J)u får i dag anse 
som straff hvad som annars för dig är en belöning, en byli-
ning åt dina starka armar». 

Och han afskedade förbrytaren med en nådig nick. 
Det var icke fbrsta gången magister X. begagnade Uhr-
ströms »starka armar» som häfstänger vid de tyngre hus-
hällsgöromålen. 

»Och ni andra odjur, stora och små Tacka ni Gud, 
att ni ha en lärare, som är både sträng och mild, både 

sa-Thor och Balder. Jag erinrar mig nu, att mina fyra 
fkmuar ved ligga nyss hem körda på gården, men inte in-
trafvadc i vedboden. 1 stället för straff ska ni få roa er 
en stund i det friska vintervädret; kroppsöfning är själens 
helsa. De duijlzqaste af er få trafva in min björkvcd.» 

Ett alarmskott kan icke snabbare få en trupp sof 
vande soldater på benen, än dessa magiska ord flngo allt 
hvad lif och anda hade bland skolungdomen att rusa ut 
på gården. Förgäfves äskade magistern ljud i glädjejublet, 
fiirgäfves anbefallde han blott tio att fungera som ved-
traf'vare, och de öfriga att stanna qvar vid Mimers brunn 
och suga visdom från dess vattenledningsrör. Alla ville 
anses som »de dngliqaste», och inom två sekunder var skol-
rummet öde och tomt. Läraren hotade och förklarade, 
upplyste och dundrade, men endast fbr -- de gamla olär-
aktiga viiggarne. 

Efter en kort men häftig nederbörd af snöhollar, 
störtade hela skaran in i vedhoden. 1 min egenskap af 
custos sökte jag förmå de vildaste att icke ånyo fram-
kalla några scener, utan fogligt återvända till skolsalen, 
innan magistern fick en ny paroxysm. Jag talade till en 



flock yrande bacehanter, till lirstidsfångar, som nyss återfått 
sju frihet. 

Likt det dofva tjutet i luften före orkanen hördes 
redan i korridoren magistcrns väldiga stämma. Med skinn-
kasketten på sned, glasögonen uppskjutna i pannan och två 
sammanflätade ris i sin hand rusade hämnarcn ned till 
vedboddörren. Balder, den gode, hade blixtsnabbt omge-
staltat sig till Asa-Thor. 

Stadd i sjelfva utöfningen af mitt medlarekall, skri-
kande på ordning och lydnad, och förebrående rebellerna 
högljudt deras ofog, mottog jag - trots min värdighet som 
custos 	första dusten af magisterns missmod på min 
arma rygg. Förgäfves bedyrade jag min oskuld och väd-
jade till mina embetsåtgärder, jag måste bakom brunnen 
på gården söka skydd och fortsätta de förklaringar, som 
afgåfvos med mindre sammanhang under inflytelsen på 
talorganet af ett två eller tre tums tjockt risskaft, dun-
kande efter ryggraden. Magistern och hans substitut - 
custos morum - dansade ring kring brunnshuset, medan 
äskådarne från vedboden hurrade och skrattade. Så lönas 
en niartyr för pligten och sanningen under skolpojksåren. 

Plötsligen afbröts den vilda jagten, och magistern 
störtade - trots sin korpulens - vig som en katt - en 
fet katt - fram till vedboddörren, i hvilken redan några 
vedträd bildade en alnshög barrikad. Denna fältmanöver 
var ej illa uttänkt af hämnaren, som ämnade fånga hela 
odjurshopen i dess egen kula. Men krigslisten öfverglänstes 
af en ännu listigare. 

Medan magistern staplade och snafvade i den oord-
nade vedtrafven, som bildade fästningens utanverk, höjde 
de belägrade hastigt som tanken sin barrikad inifrån med 
vedträn från det gamla förrådet, och medan den stormande, 
på en gång vig af stridslust och ovig af kroppstyngden, 
fbrgäfves sökte klättra öfver trävallen, hotade nya palli-
sader i hvarje sekund hans ögon och näsa, och barrikaden 
fylde snart liksom genom ett trollslag hela dörröppningen. 

Fradgande af raseri Ii ungade magister X. sitt dubbla 
risskaft i hastiga slag mot vedboddörren, i det han utta-
lade en af dessa långa, niustiga eder, som snarare tillhöra 
vedkareus än vedegarens språkförrd, iucn som i öfver-
sättning på mera stitdad svenska skulle betyda ungeför: 
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»Mina herrar erkeskalkar, ni har öfeerlistat mig, och detta 
gör mig liten smula förtretad, men med försynens lijeip 
skall icke straffaren eller hans verktyg sofva på sin post. 
Vi träffas om en stund, mina bästa herrar.» 

Och magistern vandrade af och an lik en skyltvakt 
utanför dörren, medan hans husfru, som af bullret lockats 
ut och förgäfves sökt lugna sin äkta hälft påklädde honom 
en gammal restulubb och en luden mössa, till skydd mot 
den skarpa nordan. 

»Bär ut en snapps och en smörgås åt mig, min gumma! 
flämtade den anfådde, »jag ska vakta ut de unga bofvarne. 
jag ska svälta ihjäl dem derinne eller märka hvar och 
en, så att han minnes mig för hela hifvet. Och jag, som 
nyss nedlät mig så långt, att jag derinne förlät dem och 
visade dem mjldhet. Men hvem kan vänta tack af orma-
yngel. » 

Jag lekte ännu vishigen kurragömma bakom hrunns-
huset, och derifrån hade jag den bästa utsigt öfver beläg-
ringsscenen. Magistern mottog den upplifvande rationen af 
mat och dryck, axlade tulubben, profslog risskaftet mot 
dörren, så att det rungade i de murkna plankorna, och 
riitade upp sig till sin fulla längd. han sg ut som Sim-
son med åsnakindbågan i sin näf've. 

Filisteerna, som skrattat och hurrat derinne, tystnade 
så småningom. 

».Jag tror ni börjar dagtinga, slynglar! Ni skrattar 
inte mera, samvetsqvalen börja vakna. Tag ner er harrikad 
och kom ut en och en, att jag må kunna räkna och nu-
merera er.» 

Men ingen tycktes ha lust att bli »numererad». 
1 dess ställe hörde jag ett sakta prassel i takpannorna, 

och sg ett hufvud titta fram. Tnnan kort kröpo alla de 
belägrade tysta som skuggor ut på vedbodens tak, hvars 
höjdkant vet.te inåt gården, så alt fångvaktaren ingenting 
märkte. Snart hade en efter annan halat sig ned på 
granngrdens mark och efter några minuter inrapporterade 
två af de befria(le till mig att hela klassen satt i godan 
ordning på sina bänkar, beredda att, om det behöfdes, 
rädda sig genom »krypleken » ftir magisterns hugg och slag. 

»Eyp1eken», så kallad, hade ofta förr exeqverats vid 
alltför vilda utbrott af lärarens vrede : man stupade då, 



alltefter som magistern närmade sig, likt raska simmaro 
på hufvudet under de långa, breda, pulpetlika borden och 
inhötade visserligen ett och annat slag iåi benen, men 
räddade »de ädlare delarne». 

Magisterii stannade några sekunder lyssnande framför 
träbarrikaden. 

»Hva' tunnor tusan nu! Det är moltyst inte ett qvitt, 
inte ett ljud!» 

»Det har visst aldrig nån'sin varit några der,nne», 
menade Uhrströni, som ett stycke derifrån sågado på köks-
veden. 

»Inga derinne ?» brummade magistern. 
»Magistern har visst sett i syne», fortsatte IThrström  

lugnt i det han fattade yxan. »Mor min sa' alltid så om 
salig far min, när han kom hem lite dusk,q. » 

»Jh€skq! Dusq!» röt magistern, och hans fingrar 
klamrade kring riset. 

»Tio!» replikerade IJhrström med ett väldigt hugg, 
så att de splittrade vedstyekena dansade kring magisterns 
fötter. 

»Tjo! jag menar inte duskq, gnhevars, jag menar bara 
se j syne. » 

»Så såg då hvad du menar, dumma pojke, och reta 
mig inte i onödan.» 

»T,jo!» svarade Uhrström. 
Han hade längesedan tillegnat sig vedhuggarnes in-

tcrjektioner och terminologi. 
1 min egenskap af custos begagnade jag tillfället att 

från andrt sidan brunnen ödmjukligen inrapportera, att 
hela klassen satt tyst och flitig på sina bänkar och frå-
gade om monitörerna eller magistern sjelf skulle förhbra 
lexorna. 

»A' ni alldeles galna pojkar?» sporde magistern i det 
hans blickar frågande flögo mellan mig och lI'hrströni. 
»Sitta de inne i klassen och läsa på sina lexor?» 

Och med några väldiga tag hade han nedstörtat den 
numera ryggstöd- och försvarslösa barrikaden i dörren, och 
trädde så in i den tomma vedboden. Då hålet på taket 
var beläget i fonden och bakom en hög vedtrafve och dess-
utom takpannorna blifvit af ryminaine provisoriskt pålagda, 
kunde den forskande i ugent ing upptäcka. 



»ha de sjunkit genom jorden?» utropa(le magstern 
och for med sin knubbiga hand öfver den breda pannan. 

»Det var soni jag sa'. Magistcrn har visst sett i syne, 
för inga pojkar har jag sett till. 	'fjoT - Magistern 
fick nyss bloden så uppåt hufvu't, då magistern blef så ond. 
Vi blefvo ängsliga allesamman, och så bleknade magistern 
af som ett lik. Hu, det var så hemskt! - Tjo! - Nej, 
nog har magistern sett i syne. Tjo!» 

Tlhrström kastade en förstulen blick, i hvilken speg-
lade sig den triumferande tjufpojken, på custos morum 
bakom brunnen, medan magistern med långsamma steg, 
och ännu gnidaude sig i pannan, närmade sig skolsalen, 
sedan han dock först ytterligare skänkt ett spårande öga 
åt den tomma vedboden. 

»Se i syne», mumlade magister X. med ett uttryck 
af obestämd ängslan, och trädde in i sitt emhetsrum. 

Der sutto alla skolpiltarne vid sina långa bord, enhvai' 
med båda händerna gripande i sina egna hufvudhår och 
ögonen stirrande i boken, så som det tillgår vid en äkta 
»pluggläsning». 

Magistern öfverräknade dem alla med en förvirrad 
blick. Det sg ut som skulle fruktan för den bekanta 
sjukdomen, »att se flugor», hos honom framkallat någon 
dubbelbild, några reflexioner öfver synvillan, »att se pojkar». 

»Kyrkoherden var nyss härinne», anmälde primus, »och 
har) -af oss ett par frågor i svenska historien, som vi 
kunde. 1Jan är nu derinne hos rektorn. » 

Vid tanken på kyrkoherden, skolans inspektor, vaknade 
magistern med ens till sans, och han begaf sig in i rek-
torskiassen. Custos och Uhrström, som följt magistern tätt 
1 hälarne, för att njuta af hans öfverraskning, omtalade 
nu hastigt hvad som passerat på gården, och JThrströni, 
(len starke, uppmanade hela klassen att hålla ihop och 
öfverhevisa magistern om att han verkligen »sett i svne». 

Sedan inspektorn afläg.snat sig, sporde vår lärare oss 
alla högtidligt, om vi icke nyss varit i vedbodcn. Ingen 
linde varit ute från rummet naturligtvis. 

»Men barrikaden då, vedtrafven 1 dörren, stojet der-
innanföre?» frågade magistern, och hans läppar skälfde af 
oro och otålighet. 



»Vedtrafven hade jag lagt upp och sjöng och skojade 
litet under arbetet, det var visst det magistern hörde», 
bedyrade Uhrström.» 

»Magistern blef så häftigt sjuk!» försäkrade primus. 
»Vi trodde magistern skulle dåna ! » tillade socundus. 
»Alla blefvo vi så ängsliga!» suckade tertius. 
»Ingen, ingen har varit ute!» instämde hela samlingen 

i korus. 
»Och jag har inte bedt er trafva ved åt mig, mina 

gossar ?» frågade magistern med hörbar ängslan i sin röst. 
»Inte iinnu, inte förr än nu!» hördes stänkröster från 

de minsta och yngsta, suiflerade af Tlhrström. 
»När också de minsta, som i allmänhet äro de sann-

färdigaste, säga det, måste det väl vara sunt. Det svart-
nade för mina ögon. Jag måste ha haft en verklig yrsel-
attack.» - Magistern gned sin panna, medan skolans väggnr 
slog frihetsslaget toif. 

»(laf jag dig inte lite »jvnumelom» derute på gården, 
min kära kustos, och kanske lite oråttvi8t ?» sporde magi-
stern, med handen vänligt lagd på min skuldra. 

»Nej, det var visst en annan gång», svarade sedernas 
väktare ödmjukt och nedslog sina falska ögon. 

»Så gå nu ut, de som ä' villiga och dugLiga och trafva 
in min ved! Det här var då högst besynnerligt.» 

Alla rusade jublande ut, och inom mindre än en qvart 
låg utagisterns björkved ordnad på sin plats. 

Men i flera veckor var den stränge läraren alldeles 
förändrad. Uvar gång berserkalynnet kom öfver honom, tbr 
han med handen öfver pannan och wumlade något om »se 
i syne». Vreden, fitrdig att koka öfver, öppnade då endast 
varsamt sitt grytlock, ångan fördunstade, och allt blef åter 
lugnt. Ilvad rektorns och inspektorns varningar icke för-
mått, uträttade Ulirströms kloka list, och den enighet, som 
franikallades af skolpojkarnas gemensamma intresse. 

Vid terminens slut förflyttad till rektorskiassen, kunde 
jag dock ännu de följande två, tre åren, jag tillhörde sko-
lan, som åhörare hundradetals gånger bevittna, att magi-
ster X. hemtat sig från sin firsta förskräckelse, och att 
han, sina principer trogen, ansåg kunskaper och sinne för 
god ordning höra till de materiella saker, hvilka man likt 
sill och strömming kan inpaeka. instufva, inhulia och hop- 
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klä ii rna frö ii alla ii ii din, lita 11 att, som si 1lpaek rei i, fji sta 
afseende vill kärlits latnpligliet, styrka och tät het. 

Och ända var iiiagister X., ehuru af naturen litet 
vil(lsi ut, ingen hjer lös el ler elak Iucn in ska. Trä rtorn, hni i 
hes1 ösade inåi iga af de fattiga sto skolhai'i len viii si tt knappa 
1) r 1, och lii t 1 hrströin i v iI söiii ilön bäia må migen brasa 
hem till ,iii arma nior. Men fmnm kateilern förtid ile han 
im i lo rkä riek huru ha ii soui sk dpi it af sju a lä ra le ni q>- 

fost rut s nie 1 Stryk, 0(11 för att (ien mia mm ohla lä i )lneto( 1 
ej alltför hastigt skulle clii itt, uppträdde han 1111 sjeif i 
sill ordmiiug 50111 en af Stockholms mest barbariska skol- 
tyranner. 

mitt llerrka1) - säkert har jag alltför lange 
uppehillit både er och mig i Ileciviq J]leonorce Apoloqist-
sIoln. Låt oss dö tillsamiinians, iklädda uvfikenlietens tysta 
fiut.kor, innan kort göra en liten tripp genom Saneta Claras 
högre idiJ(/i)msskola, frön livilken 	Din ni så behagar 
ln jelnte herättareii kaii bli upphöjd och flyttad till Stock- 
J)OI)/1,9 GqJaUaSi,LJIm. 

Innan vi tillsammans uttaga det stora steget frön en 
apidogisiskola till ciihögre läni lonisskola, södan som Sancta 
('lara, så tillöt mig - mitt herrskap -- att i nägia ord 
fn redogöra för berättarens plötsliga öfvergäng frön han-
ileins, industriens och handtverkeniernas väg  till det högre 
vetandets - om jag så vagar kalla dcii uimolervisniimgs-
a ii4alt, i livilken jag snart änimia r i mitiodncera llerNkapet, 
och frön hmvilken - skolan till heder 	.ä il,- ngen le- 
le1 umtet i 1i1 	lit elligensen 	veri d iä kiia i' 5i1111 lii ri lom sa i mom 
pa sam ina gäng (len u ppa tum nat cii och annan od aga, sa son i 
t. ex. -- horribile dietu - rallraöilmjukaste tjinare och 
pm'itttiiitkaie. 

Ni vet, mitt herrskap, att i verldshistorieu ha ofta de 
vigtigaste tillilragilser uppstått ut idel sniösaker, likt en 
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krut1uiexploioit af en eldgnita. Trojanka kriget upp-
bb ea (le ur (len lilla kiirlek slaga it i ParL-' hp tia för den 
skötta Helena, 0(11 striden om en k/lappJtål blef den spör-
vexla ie, .oi t fört le nu tt lefi ia l,O( les it )k011i( iV in påt kon-
stefls och literaturelo4 knarirliia biltana Jatigt ifriut hatideins 
och iiidw-trieii. hredzi och gläio.ande -trak hg. 

T)oek 	livarför kalla det en knappadi, som helt 
enkelt var köilekeas första lilla nfllstvgn. 

Kärlek! > utropar iii skrattande, > kärlek hos en skol—
pojke.'» 

Ni trodde er dii verkligen få slippa höra talas om 
kärlek i dessa sunt prosaiska historier ni skolpojkslifvet? 
Ack, niitt herrskap, om ni lefver i hiunlra nr, sh ska' iii 
dock till slut finna att hade ert och andras lif varit en 
(lida serie af snia kiirlekslustorier, kärlek under skilda for-
incr och till skilda förenial, kärlek i egoistisk eller sjelf-
uppoflituide form, kärlek till .könlieten 0(11 heliageii eller 
guldet och äran, kärlek till det suldima eller det ohetvd-
liga, allt soni 1uinpen eller iiigifvels n nialat ert ständigt 
hungrande hjerta. 

\Iin herre tycks inte egentligen veta hvad LZ mena 
mcd kärlek', invänder mii. 

Mitt herrkap, jag vet bara, att menniskohjertat är en 
p°1yP• sont med hutitlra glapska armar fanilar efter nägot 
att suga sig fast vid, imteii fiinga tle -a armar intet, börjar 
det arma odjuret slutligen förtära sig sjelft. 

> ?tlen knppndlen ?» 
Ack, ja, knappnalen! 
,Jag vet icke om jag presenterat för er min knäkani-

ritt uti apologistkolamms rektorsklas, i hvilkeit jag inom 
kort iippsvitigade ting till primus; jag mmienar min knäkam-
nit - lilla I'etfersson ? 

Sectiiidus Pettersson var en ljuslockig, finhvlt gosse, 
hvilken larde sig bliisa flöjt för sanmnia gamla tyska immtisiku, 
.()m informerade mig .jt If pa fiol. 	Vi voro saledes ett 
plir musikaliska grannar och användes icke sh sällan soimi 
orkester vi 1 ha rn baler hos traktens sä kallade 1 ä tt re fn-
1111 ljer. 

Vi hade just en afton exeqverat en Ihngpolska i öfverste 
X's älskvärda unmgäiigeskrets 0(11 skulle, efter väl itilnun-
digal stipi, begifva oss hem, oniringade i afskedets stund 
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af den tack 11111 una l)ariiaska ian, soni nie 1 nyfiken 1 ni svi ta le 
våra intrunnnier, då jag nni'kte all jag fOiloilit det hand, 
livarmed jag brukade onisnöra vaxdukeii kring nuii cre-
illonesine. 

Får 	jag inte h1 ida dcii hur ko) ippo dien ? läspado 00 
en 	lit en föll usaiid c fiok (ii på tio iii, husets en (la dI ittir, 
och räckte mig nie l sk alkit ktigt hel lag en i ud, som få sta le 
en lii eli blom mo vid be iii s 1) röst. 

Tusei i tack! liviskade yn di lusten med ett öfverlvck-
ligt bende, ty han linde i kottiljongen hlifvit up1dijuden af 
(Tell späda skönheten, nle Ian ben nes mor å piaii nt ei 1 san i 
representerade oikestern. 

»1)å får kanske joq dcii lilla Nomman ?» suckade flöj-
tisten Pettcrsson och gjorde en krwnbugt med silt 1jn-
lockiga hufvud. 

» Visst inte!» svarade lilla fröken förnärmad. 	>Jag 
ger hari (1(1 sOm hihinfs at dcii soul hehöfver. 	Och 
baleiis droltiiiiig skänkte den djerfve 	en onödig blick. 

Priniuis och seeundus följdes iTt en bit 1 
i 	dlii niörk 0 vi ni en att cii, men de vexlade icke inåi iga or 1 
tv harinonien dem emellan var siörd. Violinisten 0(11 flöj-
tisteri lim le blifvit (lödsfiell( ler. 

1)en lvrbai'a knappnölcn, oni för att siir.kiljas frön 
aiidra ohetvdlighietcr iiioni sill stora sliigt 	iisiadcs med 
lika många sköior soni hohotii Iverna 1 gifvarinnan' namn, 
blef nu ett miTi för lilla Pci trssorms ifriga förföljelser. An 
1111(1 vald och än med list sökte lina hei'öfva nuig miii .kai 1, 
(ler den satt instucken innanföi' viislen närmast miti hjerta, 
och 	våra strider oni dcii ii iii rkviin liga nålen urartade oli a 
till blodiga slagniäl. Yål. dertill unn 1 nluig all niäla lock-
ansigten en dag linde förskafihit nug fyra skriftliga rader, 
flöda in le af tacksamhet frän vår gi 'fl iensaimiia ln iii lgu liii n a, 
da steg flöjtistens raseri utöfver alla gränser, och han fraimi-
stod soul tYpen för CII ljuslockig Othello. 

»Jag ska ha din hnnpna knappniil och sticka den i 
hennes 1 rolosa hjerta ! > vriil1i( le Ailla l'eitersson och gjOrt le 
en plötslig att ack pa ni in fön lolda skit 1. Vi linde en samnia 
stall liii t qvar i skol salei i, (511 ji 'ii nisi i rka soiii vi voro, 1 uni - 
lade vi nu oni påt det (luiituiiigul golfvci, så att det rök 
kri 1 ig alla väggar mcii sh il 1 gell lv kades det iii ig alt kon iii mo 
griinsle öfvcr flöjtistens bröst, och i 14 jag bcgabbande 



la-! :n le iI t kara iII(1 1pa 11 Y pa 111,11 bewgrad 	pan la, be- 
dvrade jag med Mealets tack-ani1ielbi1jett i 111111 hand, att 
bti hi d iga knappnalen k ulle följa n hg i grafve ii. 

\1en jag kände lieiiiie föri än du , töiiade ])till ii- 

val, 	ocli cii gtiu, när hon var ui sjette inc t, gaf hon 
mig cii kyss i cii 1iaiiiltk. 

»Hon visste iii te 1 i'a l 141 gjl r le, hon var då u 
re1dikerade primus, i let han fiistade dcii hulda 

tioåriiigei 1 biljett med kIi appi ialeii ii äin ii t si tt hjerta. 
jag -lutar skolan i var , stuikade sectuidits. Pappa 

nr bokhallare hos en sideiifabrikor jag skall ocksa bli bok-
hållare, jag 1)111 labrikör en dag, dn du star i kryddbod, 
och niedan du gör strutar, friar jag till din fröken. 

>Jag tL1lkei höi1a i Spaiiiers > skola -nart», -varade 
prinin stolt. 	Se'n sa blir jag groshandlare, och det är 
nagot för mera än en siupel fabrikör. 

.>Ah, kära dul återtog iiöjtisten, som under tryck-
ningen af triuinfatorns ryttareöfningar började bli spak och 
foglig. 	Ah, en fröken ska ha cii adelsman, och vi få 
sukta begge tvn. 

»Så läser jag till student, blir professor eller statsrad, 

0(11 då kan man bli adlad. jag kallar mig Knappsköld 
eller Nälhjelui, och bär cii knapj nal i mitt vapen— 

Och under (lessa inspirerade ord leinnade viohimristen 
älelmodigt sin 	 och skänkte dcii arma flöj- 
Ii t cmi lit et ai id ru ni. 	1)ö 1 sfic 11(1 rna dan mmdc vänka 1dig! 
af 	hmvarandras klä ler, kallat ionerade livarandras afslitna 
lmårtuftar och följdes derpa hem från skolaim soni otit iigdfl-

ting passerat. 
tmi på vägen a'Iönide de icke sin plägsed, att för- 

medelst (fl mgenlonmlig fransvsk konversatioii iimmponera im 
alla m nät ii Ii le sotare- eller sk limfi k an jioj kar. De hade i iem-
higen iimöfval till nianlexa s1>i'idla stycken ur en fransyk 
:111tal (CI, och ud hlade nu med mycken liflighet UPI) sti)rre 
eller nmindre bitar af 1 ragehell 	Regulus , i form af ett 
sanital ungefärligen sa här: 

Prim (1. 

'Du sort des nations 

ScCun(l?'14. 

puissahlt dépositaire 



IN 

J'rim,,s. 
A i'hi tre 1 es Roel ni es, 

Seco ndus. 

arbitre ,le la terre. 

P,inl us. 

0 Mars 

S'eeen1Us. 

ilaigne jeter 

1111 regaril 

de hont' 

Sur 

See,i ndes. 

flegolns vaincu, elak toujours 

UR. 

iilompts 0. 5. '1. 

Ri\ej, höi' (lii på5iIliL1(l/q(())((? j 1lVi-kahi(' 'koi-
inakarepojkarne nickl vidöppna mm n ar och kil UfilU le 11 vI 1-

andra i sidan. 
:ltlaulllillgllrlle> iijöto i fulla drag af sin triumf och 

fortsatte fl iiil st( it a mi iiei sill orig i 1 lclli(. k Il vII-at lO n. 
Efl alillahl gång ronle .ig dc 1lcfllVaIldra1l(lc- samtal 

fl tes lut an (il 	kring deias slott 0111 iII 1 ( (511 pi rkci. (Il ras 
stallnmsi tC och Iakej 1, deia s vii p  iiicskara och 1 ras roi-
larebe(lrjft(i, 1 v de hi le 1 IIi 11111 aiit rolcri a 111 t.vli pri Il Sf!', 

Ai'tlmr och Bavnii Il 1. 1 ivilk as 1 idga 	( rs III lii ut er och 1 Il 111111 

högre hijcltedvo1ci' d' ljji't kallila i elI riddaren >1111(11 111(11 

111111111 1 » Art hur 0(11 Hav il 10101 el ler Ilell tivgilill le hasten 
och 	Il vii k ii vän lcrika hede, 0111 V 'xli Il de iic 1 '1 iii IlldI 1 	0(11 

Mass 111110 » 	51111 It »Tiolmld (1 il 1' III' 1 ulf sofva 11111' julI 
heine 	af 5k0115)jkai'iI(' turvis lullalles j ('il s1lIi1)O(1 ilara 
skolhusct mot (Il llVrIsfftrift ut lvii skiIliiii. j \'c('kaIl. 

Lyckliga tid, (la 1111111 för lvii skihliie.r j veckan 0(11 

LIIe(i hjeip af litet fantasi Iljllt eraf slott (((11 parker, skö-
nare än ung iii furstes, och at lljelt '1 Iragder. (hill 111:111 icke 



cii- blyg les för att sjelf h(prisa; sallti ungar, (lä (le!! lycka 
niati d röi an ier sig, fn 1kr soni ett 1 äc kelse, väf It af idel 
10501, franiför verkliittieteiis kärfva drag, och gör dcii fat- 
ige 	sko 1nit cii med 1 si ii 1 ii lit! fat tigtue franit i 1 rikare än 

iiägon inillioaar och stoltare fln iuigOil konung. 
Niir vi bjuda Storsultan 0(h hans harein till vårt 

furstliga bord, ska vi ha tusen rätter. Inte sant, prins  
1avniond ?.> 

Det var »lilla Pettersson», som bjöd på stort.. 
»Vi ska ha stekta invgghröst och hråckta serafsvingar, 

glaccrnde fjärilsögon otli mod (rerade tigerlijertan », svarade 
prins Ravniond, »och så halloiiinareiigcr fylda med jord-
gubbar, och så . . 

»Och så köttbullar och l,oIuil(önsl'allwg!» afbröt prins 
Arthur. 

Aek ja! bO)i(fiö)iSt'älliflfJ! > ropade båda prinsarfle i 
konis, och vid tanken på denna deras älsklingsriitt hade 
de föi'giitit både hiildgui hililittli 0(11 knappnutlen, hade slags-
imilet och försoningen. 

i\[en med (]vällen, med stjerllorna och skvnuungen 
vaknade ater det crotiska element et 1 prins Raymonds bröst, 
otli inietit söninen tilislöt hans ögonlock, Itade han till-
käiiipat sig löftet af sin fai, att få »gå den lärda vägen.>, 
att fn börja meul latin och grekiska hos en privatläiiire, 
och pä sådant salt göta sig vanlig inträdet i Saucta Claras 
sk ula saail (len blifvanu le statsra Ispiatsen med tv åtföljande 
adeliga iiai an af >Knappsköld> eller Nalhj lai 

Eii imuinad derefler linde prins PLavniond för alltid 
leinna Hett vig Eleonoras 111111! iesri k tu sk )la 

mi fln 0(1h säg, milt herrskap, att icke storti ting 
liksom eken ur ollonit 	kunna uppspira lii obetydliga 
iii ldragel»ers frön. 	Milt 1» fnndsöde draperade sig med 
toga, lvrii och Thimlituinisk, i stället för med vågskuil och 
caducé, 0(14 helt (blina iiictaiuorfos berodde på 	cii liten 
Lnapjuuål. 

)ch efter denna långa ut flvgt på sidan om värt ämne, 
så 	följ mig, ni iii ln risk ap. om ni äi ni ti står ut nied sill1- 
skapct, till Saneta cia ras högre lärdomnsskola. 



Skolans tektor var för ungefär ttt 1 redjedels sekel 
st dan ii ret 11111 gråt im 1 gubbe, nit il itiä nga iälskvärdn 51(1 or, 
ii an också iiii d en 0(11 itu ii an svag, hvilk cii han al it för 
frinio tigt blottade för si tia skarpsvn a lärj ungar. Det [his 
kan ske il iga farligare ol serva 1 örer än skolpOjkar, inga större 
itien fl iskokit una ic, liii! det gä 1 1(1 k roppsliiifl och till en (1 (1 
atit 1 liga eLfllllietel'. 	sina först ii uni ig för teckinng röjer 
allt itt skol p j kei i i afhild iiidet af lärart iis trofil, och är nu 
(lelilit lvtkliggjortl iiied en näsa eller luika af iiiiiista ko-
niiska uistrvkniiig, katt nina vara tvärsäker på, att den, 
karrikerad, föievigas på alla plank eller nairar, i alla för-
stuguqvistnr eller föiistcrsinvgar, soni tillhöra skolan och 
dess omiåde. 

llyilket svart och ändlöst studium är det ej derfore 
för en lärare, att exanhinera och aktgifva på sig sjeif, och 
att, ont 1 iatnren skitii itat inet 1 hans yttre, låt a dell inre 
ädelheteti genonist rida t[etta förargelseväckande skal och 
göra det liårdt för åtlöjets pilar. 1 barna- och vnglinga-
hjertat ligger så mycken niottaglighet för det goda, att 
den så kallade » driften » - hoc e-t: det tvgellösi grillet 
aldrig får någon långvarig lifsiuft inför allvaret och mild-
helen hos en lärare, som älskar sitt kall och den ungt tom, 
åt hvilken han iskäiiker liiniladrycken 	ljuset. Det är 
det kiirfva, knarrigi, ojenlna lynuet, egeuniäktigheten och 
häiniidlvstiuiden, sinasmnet eller fnaskigheten, som hli stiin-
(u gn mal för iiiigtloineiis hat, förakt eller gyckel. Det 
skönaste och mest regelbundna profil räddar icke en lärare 
niet 1 swlaita egenskaper från de grvni inaste karrikatvrer, 
medan godlietens och allvarets koniiska niisa oftast slipper 
undan ganska lätt och snart med luigra profteckningar under 
första bekantskapen. 

Dell granade iektorn hade alltid ett vänligt, men lik-
väl föga hjertligt leende för sina lärjungar. Det var en 
stereotvpllliil, inöfvad untler långa decennier, 0(11 0111 Ilvars 
andenleni tig the skriftlär le bland ansigtstvdarue längesedan 
gjort sig underkumnga. Gubben skötte sin tjenst af gani-
111111 vann och för pligtens skull; han var för utarbetad, 
att 	längre utöfva dcii af kö rit'k till uihgtloiilt'I1 eller till 
sitt yrke. 	Sparatle hiaii iiiiiista anlag till brist på en re- 
spekt, soiii alla sökte visa, mcii ingen kunde hivs;i, var han 
shiald i all strifihi och s('11 i all förlita. 	Följtltii hihf, att 
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itati, uta tt att veta det, så sntåt ii ng'ot tt itp fost tal le de u tiga 
till 	ltvekhire. 

Ii . r iti ng ät tar] iga te för ett lä ra te, ii n att icko ock så 
i den nnnslit småsak vara ärlig och sann. 

Var 	rekiorsgu bbc, soi it alternerafle i lekt iot iern ii med 
kon tektor, - en föttriiffli2  titan, ont hvil ket t vi längre fram 
skola spruka litet, 	-- Ian le dcii svagheten, att icke ärligt 
heidi titta hotu stort tidsottiiä le ha tt beliöfi le för sitt efter-. 
niiddagsltir. Alla de, snitt uppc i tiktottis ruin moler bäf-
vall uppläste sitta liaklexot, kände till utscetidet ett liten 
brcn li rad ko (ii, inot hvi 1 ken dcli grått in le pe lagogett bro-
kade luta sitt visa hufviid, mli det var derför alltid med 
ett 	1ta1fjvifdt skr:tt t de titoltugo förklaringett öfver den 
åldtiges tttehuifvniide en lutlf eller hel tininta ntöfver satn-
littstidett. 

Mina gosehar» , itrii kta li sig rektorn, nit iler det hatt 
med brådskande steg och purptiriöd kitid, 1t livilketi sof-
kuddens rtttiga broderi troget afteckuade sig, skvttdade fratti 
till katederit, - » unna gosehar! Atigelägtia görondil i och 
för schkolan ha hindrat mio. fräti tum 	kära pnnktlighet, 
scitotti itt kiinner alla, alla!» 

Hatt kastade, utider betoning på ( Id sista »alla», en 
vredgad blick på några oförsigtiga fluttare, livilka omöjligen 
kutide anse it tid lagsiuren son 1 en pligt mot skolatt. och 
livi Ik i, sil sot ii ttvko mlii igar, ätit in icke hunnit vii. tijt t sitta 
oron vid gubbetis egendomliga sätt att fratnsiiia s sotit tisci,. 

All11.' tepctetade talareit för tredje gåtigen. » Scitka 
jag trana tite' 1 rottitigen, hvaba ? - ehottm selikolans rektor 
Och 	förcitsta titan, tnitta kära goseliar, Ilar jag allt id mvc- 
ket 	att heschivra 1 leru 	nit ppe i itu 	ni 	 schoti i tat 1 ort eli 
selit uttd fråti er härnere. I)ett ena pligten får luppviiga 
dcii im tid ta. 	Men » Tu tt ta tt (iata effice, (1uiC iecipisti ' heter 
det på lotitt. 

Lttt OS5(Ii l)ötjtt, Ittitia gosmhar! Ni lut ju i ilag juliusuh 
11,111 pasativsitt it gla sögoti. 	5dm, scita 

Tvs(iit ! Scitonitu inte derlii inta! Hvalma ? 
'I)ithuselt dccciii, qvibitseh tutateria coepta enu coiui- 

putti ni, ont ni opere efficto exercit u tseh t rtn lut it itt.'  - - 	ja- 
ha, unna gos(litim', der har jag mitt Ailindörn , der schkti 
vi 	1 ötj u. 	1 mil tu itt te, ltotti ossch 1 örjtt 

\Ie1i t lie ä din lu t't'ar 	(j vart atier 	Ilie le it tgett lust at 



böi7a. Tvartoiii hiule do liii 'es>daii under icktoins finn-
VO rö hörj at att tillgod 'öra sig iii i 1101 let af 1 mrs Hi>it as 
Ht Iessa ita lai ibi bio itek, hvil k0t den no t öl s iii hö st flore- 

rade, 0(11 litet livor föri iöj 	sig n ie>l 	\Ia rio af Bu rgu ad 
Pa al ( 'liffhr 1 	>Pri ns ( )t to af Da i mark för att like 1 ala 

ola Vakttoriiet koat-'Vi;ii , och alliaiiiiiion l'iinao do denna 
lo k t VI' Vit la hohogi lim ro ii Il deii torre Jul ios ( iear. 

Hvikea krig1 i4 begagnade de nu, för att få sitta i 
to med -mo roillailer gömda bakom förskansuiiigen 

af 	den storc r >n ian fl ? 	helt en kt It fö1joi le 
IHIerr it ktor, vi ha ra ko t k >iiinia i dispyt, uiigra gos-

sin', oni lagen och ii union 0011 stället för I'er$e/etl.a mor- 
det 	, iii berät ode ] lii] lUIS, 

>Hva', mina goehai! » utrupode iektorn förtjust, sköt 
upp giasögonen i pannan och lutade sig he 1 vämt i sin ian- 
stol 	11111'  jag inte bei'ät lat >1' tt eli t lagn 1 len, jag selioni var 
ogonvittil> ? 

Gubben brukade va ni igen fött ii tja sin tragedi' en gai ig 
i v eka>, ii liii 50111 (let Vill (tt älskh ngsii n ilie och ha iis iiii line 
val nagot slappt, inbillade man lo noni, att det skett den 
förega (1 de termnii en, och att de ii uva roll le ahöra luc, somii 
dessut iii voro bluid ode liled 1 iV5S iippflvttade 1 eli tal tOl, hade 
förgätit detaljerna. 

Jag 	bodde doll t lilin fyra trappor upp 1 iiuichet 
iliunr > 	lat titej Si - 	sjuttOn, 1 i'Oi' jag, och var selikol- 
lärare i Schitom'kvrkoselikolan, nnna goseliar! ( )iivggliga tider, 
nä no k i ra goscha i, men 11 —  ',cliuen iii treseha ala tö ler! Lä utge-
sche liii i flv( 1(111 tider! ''t ) il i° t est t lieseh esse schiepiuseh, qlIi 
sclienu 1 fuit', schiiij el' 101110 ii il. 	liii 1111, 1I 0 ! ii liii 0 	oschia r 

)eh 	den gra no de vise heri t a 	m ned förkärlek, 1 uru 
11011 finn sitt vilidsfönster asett en del af glen heniska till-
di'agelson : hon soiti ' tragt d 1011 > ii in la till de itu nsta de-
tliljer flerfaldiga gauger var skildrad för dc minnesgoda 
abörarlie, Speladedt ssa Iii lvi s och efter öfveren skoninten 
ordning iippinärksanimiui, nuedan de öfriga i sina romaner 
1 uegä rligt slukat le äfvei it vn n lai igt fra ii St ukyrkobri nkei i 
Fmiti uiumnen slog, och al la liii le haft en iLilg n ii it 1 efter-
ni id lag, ont ocksa till föga haut att för deras komisk oper 1 
1111 mot. 

Fignar mi iig 111 1imi ki i gi att sche er sclia uippm närk- 
'chat 111118, 11111111 gt l0hlil'. 	1)0 ii r lot i'ol igt att ht 'miittui. 	'Vi 
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ha glömt var Y,,jtilitisch Ceschar >, men cii kursch i fiilir-
iieschlaii 1 letSCll ln,chtoria har ocks ha sehin nytta, mina 
gosehar. Lät osseli göra aftunhön. 	Sehorla inte der- 
borta! Schå, schå, scha! Schka jag fram nle(i roltingen? 

Och de skenhelige sjöngo sin aftonbön med ungefär 
samnul andakt som (le åhört herattelsell 0111 Fersemka mor-
det. Mcii sit hll(le också dcii brud 'mdc kU(ldCfl, aftiyckt 
på lärare Is kind, ingifvit (lem föga ordnade begrepp ont 
.sann ingens nödvain hghet och nytta. 

Mcd dessa och liknande små scener förnötte skol-
niigdomeii sin dyrbara tid under reictorns lektioner, medall 
återigen koneektovu med ungdomlig och kraftig hand hotade 
de skm tor, hans förman och kamrat oniedvetet t illfogade 
disciplarne. Gycklet med läraren, soul i Hedvig Eleonorre 
skola tog den raate och mest groteska form, förfinades i 
Y.den högre lärdonisskotaii -> till skälnt-amnla epigranimner, 
qvicka karrikatyrer och diploniatikt anlagda hedragerier. 
Det emia lika illa som det andra, hade alitsamnians likväl 
ytterst sin rot i lararens fel och -vagheter. 

Ofli (tell gilliIle rektoin derför representerade (tell C-
riod i var kulturhitoria, då de goda anlagen hos skohing-
domen niaste sjeif bamni sig väg gellolli bratemi af tyranni 
och sjelfsvåld, oseder och ooidiiiiigai', så OpplllideS miied den 
unge, kraftige och kunskapsrike kon )e/1tOr/t (torminne p vid 
gafvel för (tell nya tidens friska luft vid iiiidervimiiiigen; 
och med all akt ung för de niamiga lärare, som OCksit i 
flydda dagar utgjorde undantag från (lell beklaghgO regeln, 
kunna vi likväl för det närvarande svarligemi utpeka nciqon 
SåsOlil undantag från doll fe11a[Jl?gu. Och nied denna rätt-
visa komplinient at var this bildå i lc och nitiske skollärare, 
ber jag 	mitt ärade hemo.kap -att iiiiaii kort fa föra 
er upp på StOCk/101?718 &gnln08Ul1l, der vid denna tid fri-
heten från den lägre skolans tvang och lis hade alstiat ett 
öfvermod och en penalisni, somli i sin ordning aflade af sig 
scener, fullt ut lika burleska, 50111 i den tvgel4ränga och 
dcck så tvgeltösii apologistskolaii paLadugardiandet. 



Iv. 

Vi hade alla, med större eller mindre framgång. aflagt 
var iilträdesexahl(ell till Stockholms Gymnasium, och blic-
kade redan und en viss nedlåtenhet på de »qvartaner>, 
som ännu ett ur med talainod skulle åhöra >tragedien oni 
Fersenska mordet >. 

Föga anade vi dock, att denna känsla af stolthet 
skulle sättas på sådana martvl1)rof, som cleni vi gillgo till 
mötes. Vi hade nemligen ännu icke genomgått vår qvös- 

iflgspiOcess, och våra nya, men äldre kamrater å Gmna-
simun beredde sig till sina profossnjutuingar ungefär med 
sanmnma lystnad, soni kaunihalerne från sin östrand ordna 
sig att anrripa en skeppsbruten besättning. 

Föigiifves gjorde vi de djupaste bugningar för våra 
förnäma mcdlärjungar, vi voro ända inte slafviska nog. 
Starka händer grepo deriör våra nackar och höjde vara 
pannor ända ned till golfvet. Orden fjiliet, jeoili/chet och 
Lnorlerslcup existerade aldrig inför dessa aristokrater. soul 
klass efter klass förtrvckte livarandra. Jag vill icke tala 
Ont lidejsvssloruia, att hälla i vttermocken och sätta fram 
giIlOs(herna at ni pero(eJna»; - vi inferiorer» skickades 
(leljemte alla möjliga smöäreiideii, vid hvilkas förrättande 
vi lifligt ermrnde 055 (len stncktrs koniaknrepojkens vit-
raiide till sin mästare: » Fiis det på j mdcii något rsligaie, 
än att springa, koniiuia för sent, och så 	fn stryk till.'> 

På lofstmmndermia roade sig våra fömtryckare med en 
för (le)(1 nmvckct nöjsamn lek, kallad >skickninq >, troligen 
en 50115 försniädlig parodi på våra öfria skickningar än 
hit, än (lit. 

Leken hetod dcii, att (le, som skulle ha roligt, ståhle 
sig pa tvn langa led antingen i Gvmnasiisalarne eller i 
trapporna, mcii helst i dessa senare, enmedan (let gick 
raskare undan>, sasonm (let hette im  pennlismeiis konstspriik. 
Man tog sa en stackars inferiom till lelin1vent, och kuf-
fade honom valilsanit mmmii och lima cinellaim, så der sola 
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nttiri blar viltitit eller litiniltei'ar en skot!-1ieb, ttll- len 
stackar' fivgitith 01 ck'fog(ln utittattad och yrvill ilignade 
liei 1 pä stenäriw. Nib-ta -ekiutil Ivfiles bitit dock äter upp 
p 	liii, och leken forth it, till- det arina offret, ej längre 
iiiji1tit itt selfheherskning, föll 1 högljudd glat. Med ett 
hanskrum ti flöt Im le man ila > Jeyi jrdste> , och sökte sig en 
ilitittin leksak, som nain i visst fall kunde likna vi(1 saliga 
>repiesetttatinfröan : den /iel itentligen icke fe/la. 

Att undr dossa vilda och failitta nöjen fiista sig vid 
siE hitta 	ittösaker so m (fl söndertrasad rock, ett ltltitt ötia 
eller en bin laude liii)!) var pilt intet vis ionierskt , och 
slika hatrateller lönade alls icke mödan att tala ont. Knap-
past fick titan anmärka, att en ung för det närvarande högt 
uppsatt giefve viiI en dvhk 	skicktting > fick tvti af sina 
frai i itu ni l er ut -lagna. Jag viii ej i ii nina hans no ni it för att 
ej 	bli fitirlid no mot hans löstli it hr. 

För in hömnuae/e tiskadare niaste del enilIeiti 1 ha 
varit en uppri....iiiiie svit, att se iii stackai'utskicktiil» med 
förtviflans ansträngningar _öka kitinim sig fast kring första 
hals hatt för tag i, mcii oiipphiöiligeii hortstötas jtlst i rädd-
mngens ögonliliek, likt en dmun knaitde, slungail niell'an 
brämmingamne och ont n ian i bild eller dmantatisk haudliiig 

111 	ti ckn tt 'eli ifrij n sand iii 1 let utstött , skulle n tall j iist 
begagna sig af en dylik se n. Miit för de steithjertade 
5 npi rö mimi tO var denna lik ett lika lackeit t möje smn en 
t.jnifiiktiming för imögi n af 	paiiieits Amer. 

Ett 	par biöiler hlttitil oss i närii roi utmärkte sig för 
statt kiiitiaigestattor, nie 1 tv ätföljani le kroppskrafter, och 
lessa jättar lveka les stiperioreina aldrig att i 1väsa 
Vi svagare flv Ile oekti, sa ofta vi k mititto ät, under deras 
vitimrii ts skugga, itten fin go (It! tt 1 lt kl väl a ni ha tillfällen 
lubbelt unigälla vara räi Ii lit iitgsförsök. Sjelf hade jag it una 
itai poriiätt-teck naietiii lag att t tieka för ett och 011 na tt ltjel p 

i 	n( ten, och jag tog nu it a 	lörntä it s ' 1101)1,1 prOfiler pu 
ackord, för att undvika att liii , skickail , eller att sätta 
frant galosciti lIt tt. 

Ii sa t ii lim, då solen ii ann icke börjat mmcmii (le 
am itt pom-trät tt tia 1 irma, var it in ii lika angelägen som itu, att 
pa 	ett eller a liii it sött fn sina drag tömevigtu le ; och miii 
biveit slielimia lima le il ifär flitig svssel_ät Inilig. .J og var alltid 
betald , som det hette på gvttlmlasii hofsprak efter slutad 



lIktiun, än lut, än dit till tiögon 	stiptrir , 	nii likväl i 
sitt hein läi-ktes bort lägga dlii stela ctik 1 ten och heliand la 
mig med eli VIss nedlatande inildlnt, hvilkin jag i nun 
ordning sökte iiiliigga 1 hans anlctsdrag. la demil diplo-
matiska sätt und ick jag de svärasic t'öiföljcleina, livilket 
(lock icke hindrade mig, att fil min andel i inarlvrskapet 
vid ett tillfälle, dit tvil superiori konuno i grill om. till 
hvilkendera jag var >befab 1», och då jag pil min förklaring, 
alt jag omöjligen kunde dela mig i tvö liähfle], erhöll liii 
svar en väldig kindpust, santt rädet att aldrig mein s vaia 
itiis1st >. 

Min enda hämnd hief, att jag  fril ii (lii stunden hvar-
ken med lock eller pock förniädds att afteckna min kind-
piisi inc. 

Jag skulle kunna trötta em nätt hcrrskap. ml niilnga 
och lät iga historier, ln ml m le ur pc tall sin ns hr It alsa nna- 
hr, 	111c11 jag ber att fä öfvercä till i tägra s kl! titt a i af 
det -itt, hvaipil herrar gymnasister vid denna i 1 behand- 
la! 	jflhl lärare. 

Elniruväl vid alla andra tillfällen dn skarpaste rang-
skilnad hörde till dagordningen, existertule vid snnunan-
sviirjningar mot liirarne ett heligt frimnuriri inider egiden 
af ett allmänt brlh Iraförhund. 

()siill den, som kunde fö lust att spela fötm'älare, hatt 
gjorde klokast i att för evigt undflv sitta skoningslösa 
hän ii are. 

Md raffinerad list och grymhet förstod man att ut-
leta herrar lärares sniä fel, egenheter och vagheter och 
att af llessa ingrldittiser tillreda sig en läcker amirättning 
af pojkaktig fröjd. 

a t. IX. linde man fatt reda pä till dlii utmarkte 
lurar ii, n nmera aflid i te to lj unkt ett X., hat en 1  »ut isk afskv 
för 	kräft ii, 0(11 strax linde 1111111 ett uppslac till enii ten 
1 lighet. Adjnnkten X., som med sitt oiignidlla väsen var 

litatts mutiii, frisittitad och upplyst, kunde alliig  förlika 
med dessa krvpdjur, snu älska sktuttrmket och till- 

och 	linde vid att got t il lfälh vtt rtit, att hititi 
11tal Ide illa hara af att se dciii . 	A tt fn llplm t eli yat ge tia st 
ttppgjord. 

Fran 1\Eunkluoit köptes ett tjog lefvatide kräftor, soiti 
alla förtnedelst akttt gnidiiiug utät rvggn söfdes och stIll- 



des 	i nu 1 nelloia katedern. A djiiiikteii ), är-yiit 0(11 
ta nksprli hl, oberverai le icke de sitta fieiideriia, hvilka dess-
utom doldesaf ett par u'vitlnasNtcr, som latsa(le syssla vid 
katedern, pa hvars stol den ingenting anande pedagogen 
satte sig, i det han torkade sina glasögon. 

Ett par niinuter förruniio under en dödstystnad, som, 
just för sin ovanhig}iets skull, höll pa att aflocka läraren 
en komplimang, (la plötsligen en liten kiiäp1ntiiig hordes 
frän en vaknad 0(11 rantlande kräfta, som började sin pro-
nieiiad fram pii golfvet. Adjuiikten stirrade andlös J)å. (151 
mörka föremålet, ie-te sig lil)P  och pittte aiiiiu ett par 
glasögon. 

Bleknande utropar han slutligen med sin skorrande 
stumma: >Hvad i herrans namn ärr dettadera? Sanner- 
ligen för Gud trorr jag inte, att det ärr en 	kreefta! 

Alla larjungarne stiga iip med nhiner af oskuld och 
förväning och utbrista i korus: »Ja det iii det verkligen! 

Annu cii knäppning och ett uppvaknande hos de små 
crnstacéerna, som somnat pli sin post. 

Och dcii ärr ännu cii! 	Och derr 	och derr -- 
rioch en ! 

Adjnnkten pekar nied magert och darrande långfinger 
på krvpen, somefter hvarandra och nästan i gäsniarsch 
framträda på tiljan, och med uppsyn af den högsta för-
skriickeise börjar han snulTa onikriiig på katederpiatan, för 
att spana, ont han ocksa der skulle skada föremålen för 
sin afsky. 

Piiinus ! Varr god och ha ut de etacka kräken.» 
Primus bugar sig vördnadsfullt och anmäler, att han 

är -a rvsligt rådft för kräftor >. 
mcii seduilt Iiis da, förr allt i verlden ha ut dem! 

Också jag är alldeles otroligt rädd för kräftor», be-
sivrade secuitdus, i det han gjorde miii af att uppstiga på 
sin l)äuik. 

ia, iucn tell iiu- da! 1vartii då! (Ivintus  da? 
Hela iaden utat -annan spörjsmål och samma svar, 

men allas kim ler s1dinnas som balloitger af skiattliist. 
Nå.å. custus du! Sprinfr i herrans namn nerr till 

vakna lIst 1TI 1 och be hom flit SI pa ut obvra ii 
('nstos skyndade under väb liga språng och kruinbugter 

af 	ralsia iiiellan de krälaie le kräftorna iied efter vakt - 



inä-tarn, sOul vid sill iiikouii5t Iiiii 	aiii liO 	VuiII1tsisi(iuiO 

iiei Im lingon » (= lägre k lii seui) stä n le p båt korn 
och förniedeist högljudda »sohos! sollas !» försökande ut-
fösa de objudna gii-teriiu. 

På katedei'platån käiuupade adjunkten X. med sin röd-ii 
och sin förtrvtelse, och eiulast känslan af hans värdigln 
tillhakaliöll hononi från att sjeif stiga upp på sin stol, men 
då vakt nuästamn ouuisi ler nau 1 förtjusning öfver sitt rika fiske 
hopsainlat i förklädet hela sin fångst, hittade cii hörbar 
suck den bekläne le lärarens hjerta, och (letuna suck upp-
repades i ett stönande echo af sunt1iga tjufpojkarie, soul 
med blickar af ängslan noga synade enhvar sin plats, iiman 
(le ånyo vågade sätta sig. 

»Jag inärrker nog att häri harr varrit ett gement my-
terri !» utropade adjunkten X., blek af rättinätig harnu, i det 
han med resignation och åteivnnnen värdighet satte sig i 
siui stol, 	»och tro mig, jag skall nog i sinom tid upp- 
täcka den nedrige upphofsn iannen. 

Custos vågade en ödmjuk supposition, att intet myteri 
egt ruin, utan att kräftomna under lofstunden, då dörmarne 
stått öppna, troligen sjelf spat serat, in, åtminstone hade han 
mött ett par ensamt promenerande dylika djur på vägen 
unellaii Gvunnasiuni och Mun kbron. 

Talaren helönades med ett skallande skratt af kam-
raterna och med ett ljungande blick af adjunktelL Lek-
tionen började. 

Men tidt och ofta förspordes ett häftig rörelse och ett 
utrop af förskräckelse hos någon af läijuigarne, som fruk-
tade närheten af någon qvarglönid kräfta, och (lessli utrop 
trafiade elektriskt (tell arme läraren, souui ovilkomligen genast 
kastade skvgga blickar rundtonikri ng sin iupphiöj la plats 
OCIi somit till si mi grvnlnua oingifnings fröjd ounöj 1 igen mnäg-
tade hekämpa sin unedfödda aIltil)lt 1. Man hade upptäckt 
hälen, hivoruti Aclulles var sårbar, och man roade sig med 
att kittla ilemi nie 1 k uiappnålsst vgn. 

Andra stunder dref muinn ett lika elakt gyckel med 
hans ndisynt/iet. Två t villinghmöder X. voro till den grad 
lika i utseende och till rösten, att (le cii lång tid turvis 
och endast eli i seiider bevistade m lju nktens lektioner. [tider 
skemi af att gå och dricka vatten intogo (le sedan skiftes-
vis den heliöfliga platsen, för att läsa för dcii fråmuvamniide 



bro( lera, och till rvin llasiteriin (ii idliga g 	iu aninii iiiärkte 
Iiiiaieii iIeiitin'. 'l'ill -lut iiiö-slkde lock eXperinien-
tet, (hl adji 1 l(l1 111)1)lIuhIll le dcii clii l)ro(lern att korji- 
gea 	(liii alt 1 la- sV i, tv den vi lerva 1 lioch det skratt, 
som hiarvid uppstod, foriädde oiiisider för läiiren det pojk-
akt iga bedIgHI4.  

En 	annangå ii u. skij 111tal le rna 11 med san iiiia nä rsv nthei 
på följuale sätt. 

ElI 	1 tIll pvgi i l 	bmc 1 gvnu i ni ,.teru IH, lic Ii la gäfvad 
med 	utli iuu'kta sjtilsföruiiögeii het er, lät låna sig till rodocka 
und er nägra leklio J 1(1. 

,J(ttel)rö( Iiiiia upplyftade deii lille pa  hufven af det 
höga klockfodralet, soiii hade sin plats vid  sidaii af kate-
derti, 0(11 friiii hvilkeui upphöjda plats han oiiiöjlieen utan 
hjelp kunde koiiiina ned. När den lilles iianiii af adjunk-
ten upprepades, följde intet svar. 

T)eii (I-i-r lilla junkenii börjar bli en sliirf! ineimde 
läraren - det ärr nu tredje gången han försuinniar. 

» Nej, nog har han varit här , invände CustoS, cnoi 
hin är så liten att adjunktea kanske inte observerat ho- 
110111. 

En blick, solo skulle vara barsk, iucn hvars uttryck 
ofverkorsadesaf (tt godmodigt leende, blef talarens enda svar. 

Jag skall viiI tala vid luuis kärra farr, liii!! gamla 
vän >, pttrade adjunkteli sakta, niedan han nied sitt magra 
langtiuger ökte reda pa det ställe i boken, der han nyss 
hade slutat. 

Men vill tanken p 	kärra fan , öfverfölls len lilla 
herrn pa kl ckfodralet af en plötslig nvninu, till hvilken 
samtliga gvinnasisterna 1 korus ropade > Gud hjeip 

I)en öfveiraskade läraren vände sig laligsanit åt sidan, 
psa(te sitt a iidra par glasögon (lIcil utropal le, i det lina 
hiopkiuiippie 	liil hinder: - »Hurr i all verldens namn 
har lilla S. kommit dit upp i liöjdön ? 

\Iiu hin ivfiat 111)11  mej 
l- lvilken 	1)1(111 >, inin i2uliisti jiiiikeri'? 
A liii ii ian om borI 1. hel ii 11(11 lii u'maen 	Jag rår inte 

för 	det, och kan inte sjvIf hjel ll ii Oj ner. 	\ [en här har 
jag setat (lli(leI tre hk ioner, och sqvallra törs jag inte, Ilfi 
får jag stryk. Nu korn jag att hysa, (la adjunkten talt 
om far mii. 
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I)ei lifligaste skiatt 	 11c11 lii! 
.idjwikten X., sunt Imdu niveket simic för d> luititurisliska, 
kunde omöjligen fn i ordning sin stränga min ; man sg 
mi t det rv(k te i 1 ian s ii ni ngipor, ii ie tmm han inuti tim le 11,1 got 
(titt (liimnnia p)]kupptäg> 

»i\Ten sa hjelp då nerr ditt lilla stackarrti, han kan 
ju bli vrr i ltufvudet 	ritropat le läraren högtidligt. 

)ch 1 ett nu stod hela ungdoinsskmui im benen, för att 
biträda vid räddningen > - 	sasoni nom högijudi förklarade. 

Att. tala 1)111 söt la tia sim pltlre poj]t.reck, som att under 
dem i geinellsainnia a ttoi t höm te ii i 	öfrv iii tett 	släcka ian 
pmi 1 ([eli » ne lie och att lägga vtterplagg och galoseher 
jnidt pö golfvet 1 en enda ättekulle, hör kmuiske lika litet 
till dessa teekmnugar af ynmnasiungdoniemis högre nöjen, 

in 	att otaförn iii la, Ii urule les okvi ut iga disciplar 	mnögo 
fverniogna plonitnon eller nagra uäfvar hvetentjöl i interitns-

lektor N—s gamla hatt, för att. sn Ian fd äskäda, huru dessa 
att it ln im igar dekorerat le hans förut af mi aturt it vanlottade 
.ausigte. Ja, de af mina ärade läsarin tior, soni ha svaga 
Ilerver. torde kansk md illa, ont jaa omtalar en gungning 

la Blondimi, extqverad af de böda jättebrödermia, för att 
skriintnia demi mindre hjeltemnodiga lektor E. 

Hvar gang demm stackars lektorn öppnade dörren till 
hirosalen, fick han sigte p de djerfva vaghalsarne, hvilka 
lösrvckt en af de fastskrufvade bänkarne och pi,denna, 
ustuckemi genom fönstret at sjösidan, flögo än upp, än ned, 
mcii med en fallhöjd för den utanför fönstret sittande af 

tre vdiutigar. 
»Lät bli det (ler!»> ropade lektor E. med harm och 

ingslan hvar gamig han öppnade, för att lika hastigt till-
sluta dörren; liten de gungande »läto ej bli.> förrän lek-
torn stärkt sitt kurage att träda itt genant sällskapet och 
stodet af sin emnbetsbroder frän öfra ringimi. 

»Men Inuti har ni fött lös (len fastnitade grofva biimi-
ken ? > spomde lektorn imied mnyndig tomt, sedan demi öfver-
dmuliga leken var slutad. 

Sä hör! .» svarade biödemmia lakoniskt, i (let de med 
tvn eller tre väldiga karlatag ryckte en annan bänk med 
skrnfvar, spikar och nhlar upp frän golfvet. 

Hall, hall!> ropade lektorn. Svarvt var talande och 
bevisati(le 

.1>11» Brätte1sci, 1. 



I)et pilstas o(k-jL 	sjelf var jag ab Ing iskin1aie till 
scenen, sol iog 	ianl ri vill ininnas ha uppförts a Skara 
Gnniasiuni 	att man en (tag lär ha liiiiiitiats pa en af 
lektoreniia, som föniieka de gvi mi asi4eni ia h ras begäran, att 
ta 	kska( la ett stora ni nIt 51it hat iii, pt följ il 1 (le koniiska sätt. 
Mni upplockade iiaira st tia vänner och leka nta af slägtet. 
canis pa liirnsalei i, dolde dem itu ler sinn bit n kar och lInd- 
fägnade (tell 1 I 	liist1 sätt, niei 1 - hornibile diitn - hade 
fram och bak. Mati hide si rnkii terpentill eller nägot 
annat pikant medel pa sina fyrfota gaslors kroppsliga sitt-
platser, och efter tiagra niinnters förlopp uppstod en all-
tunn akning, i (l( t löjliga iii m iir, -otti ii 11tal OF anvij nda, då 
(le vilja befria sig tron iiag It obehag, livilket ile pa detta 
vis söka sätta sig öfver. 

Xär 	h la Ii Uh1(lp(rs() tia lott im (lot Uskfl(lltfl ie- skratt gii- 1 
fram öfver golfvet, uppteg sanhiliga gvninasisterna unI ler 
utrop : Nej, se pa slädpartiei Hurrali för slädpartiet Vi 
fick ända se på slädparliet 

Dock om dilila ii 11(1 mg lse kan jag ein last säga 
Re1ata refero>. 

Bland (le ilialiga aktiiim-viirda lararne pil Stockholms 
Gymnasium, och livilka icke kittitia tillskrifvas det ofog, 
sola bedrefs af liitjungariie, förstod likväl cii - lektor 
L. 	att genom si tt sä mdi les hu 11111 n il, allvarliga, men god- 
modiga väseti göra sig al imi in it yör( lai! och i afliallell. Han 
kunde i nianga fall genom sitt lugn och sitt latigtnod tjena 
till mötistei' vid behandlingen af en okvtitiig po3kskara_ 
När de gvcklande blefvo för högljndda, tillrättavisade han 
(lem etidast 1110(1 ett faderligt 0(11 1(011(10: 	Sa der ja, har 
jag im fått hit ntiti stiiåhartisskola igen? ' - och hjolpie 
icke detta, sa hände (lot nagnti g1tig, att hati liögl jndt. 
iatnngaf orostiftarne, inbjöd dem artigt, tilen satiriskt till 
särskilda platser, der de kiiue le » få vara i fi'ed för (le tlet 
getiotntråkign IäsIarlavoe bland kanlraterlia >, ochatt hati 
ur sina vida rockfickor itpptog ett pt stlia oskar med 
tetinsoldater, hvilka hati inköpt sarskildt för >smdgossarnas 
räkning. 

Men 	>siiiäwossarna > skätiides för att lwgagtia sig af 
lot erbjudtia nöjet, (le tystnade tvärtom skattiflata Vid 
läskarlarnos > skratt, och lektiotieti fortsattes iltiiii att Vi-
lare störas. 



Beteok nai ide neh k i rakt risi iska för enlivar af gynl-
på (lenhla till voro le litrop, med livilka ile 

en 	(lag sökt ( alor-tii1la (mlllillgen vid ett tillfähliat besök 
af 	cii gunise 1 	' ll(( Ile lillgeil ' 	Niåroii tjllfp( jke linde 
lokt lot st aekar- djuret uppför tiapporlia ooli 1 ii-läppt 
lot 	i Iii ro,aleii, 0(11 tör att göra slut pil stojet, illträdde 

en efter iiiiiiaii af de till 	eniisiliuni > i ett filmat iuni för- 
samlade lä mmc 

»Iöir allt 1 verlden, liii då ut qninsen deir! -- ut-
ropade den frskräek te a iljul ik ten X. 

KO! 	ut geten pil ögoi ihliket ! 	koiiiienderade den 
-irlige iektor E. 

Skaffim timidan r(öluren! yttrade den presterlige lek-
tor E. 

Vid lefvaiele (That,  haf baqgen bort !> hväste den 1ieso 
boech vii lit len lekt or 1). 

liveni har nu satt backen till triidgilrdniästare? putt-
ende lekt or L. helt g all i 1(0 ligt. 

Meim mmder deim vila jagten efter qwn8en, qetea, rd(iu-
ren, baqgen, bocicen, störta le flet förskriinida kreatuiet ge-
t mast e vägen ut geln mm sa in min föi ist er, i hvilket (le dj erfva 
vägimalsart ie ilfigia (1 aga 1 fört it gjort sina evolut ml ler i 
iruiigii i tig, 0(11 Ilterfalls ]fli i.rvni 1 lIiSi ittfi1 len blödallde CC] 1 

förk rossn It, ett tragiskl im l( nie! ito för dc unga guintail de 
nfv ii tvmari le, snimi icke källkte pä, att, nieda ii de gjorde sig 
ett 	nöje af att fiest a sina lära res nerver, ile gjor( le sig en 
kaiim af att söka fresta Vill Herre. 

Och med detta storartade, fast sorgliga hoekspräng 
ager heriittaren ett ödmjukt afsku l af alla ( len m • 0il1 haft 

t alamod att 	elionmögima liaims 	bilder ur skolpojkslifvet 
kjd 	V (1 iit an k en pil, att dessa 1 murleska scener re( Ian till- 

höra ett dinmhmöljdt fjerran, 0(11 att de ein last som skuggor 
kunna tjelia till underlag för de ljusa bilderna af (lot im-
varande civiliserade skol1mjkslifvet. 

Den ända till det geniinaste sjelfsvild ilmamtade liflig-
het€n hos skolung loniei i för t Lett io å fvmt in är seda n  Im wIe 
och 	har vissemlige ii ock så sina ben 11(1 inre ; n len SVil rligen 
torde nilgon vän af ungdojimeims salama bildning kunna för-
neka att den hurtighet, soul vt t rar sig i 1 1j rfvm gvn 1 tia sti ska 
saltomortaler eller i en t i hg kil i nmedoin om de vapells bruk, 
hvilka en gilug skola värna vilt dyra fosterjord, är vida 
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att före haga fi'aii1r Iakht4n och lifligheteii i att upp- 
fälla 	1)ojktrI'(k (11(q skickligheten i att bedraga 
och faIia ia sina lärare. 

A ta lerför ä 1 det i iu a g 1 It tal att en, på It va r hvi ta 

fanor, 0111 oekoi i oön iitttu li 1 tak ttäfvei, göttinter 	ig in- 

tkriptioiieit 	Hyllning och 1 ack åt våra lilraic, S0111 mcd 
sanningens fackla Iva vår vandring till kuiiskapeiis och 
hiheteiH heliga teilIlRiportar>. 
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