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r "\etta hafver jag Jönis, en ringa broder af den
heliga Dominici samfund, den välbördige och

ärlige herrens och riddarens, herr Karl Ivarssons tili
Skalmsholm och Saukkosaari, clericus och bikt-
fader, på ofvanbemälde min herres befallning ned-
skrifvit helgonen, besynnerligen Sanct Andreas,
tili pris och de Skalmar tili ära. Alit detta är
efter herr Karls egna ord sannfärdeligen beskrifvet.





Sålunda förtäljer min husbonde:

I KAPITLET.

I konung Albrechts tider bodde i Östergötland
en riddare, en högättad man och konungens räds-
herre, vid namn Karl Skalmsson. Hän förde tre
gäddetänder i sin sköld, liksom hans ättlingar än i
den dag som är. Efter herr Karls fader kalla de
sig Skalmssöner eller Skalmar. Riddaren råkade i
tvist med den mäktige drotsen Bo Jonsson, som
bekrigade honom och dref honom från hans gårdar
och beträngde honom hårdt, så att hän måste fly
långt bort tili rikets yttersta gräns. Ty vid denna
tid var stor oro i Sveriges rike; drotsen skinnade
och förtryckte hvem hän ville, och konungen kunde
ej gifva menige man ro.

Riddar Karl drog med hustru, barn, husfolk och
ägodelar tili Karelen, och för att dölja sig undan
drotsens vrede, stannade hän ej vid karelarstranden,
utan följde vattnen uppåt ända tili Vehkasaari ö
mellan Kongonselkä och Porkalanselkä fjärdar. Här
fann hän en karelarby och en tingsplats, där det
vilda hedniska folket fällde dom och tillbad sinä
gudar och djäflar. På tingsplatsen byggde hän en
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gård, som hän kallade Skalmsholm, tili minne af
sin fader och af sin sätesgård i Östergötland.

Hän lät döpa karelarne i omnäjden, höll ting
med dem och kräfde skatt. Folket höll honom för
en god herre, ty skatten var måttlig, och hän fällde
rättvisa domar. Därtill värjde hän sinä bönder och
förde dem i strid mot de ryske, som bodde österut
i Uguniemi. Den vida beryktade bojaren i Ugu-
niemi hade förut kräft skatt af folket sålunda, att
hän vid pass hvart tredje år tog allt hvad de fat-
tiga bönderna samlat, utom jakt- och fiskredskap.
Härpå gjorde riddar Karl mi slut i sin landsända.
Hän lät de ryske veta, att gränsen gick österom
Vehkasaari midt i sundet, på hvars motsatta sida
Kangasniemi ö och gård voro belägna. Denna ö
ägdes tili största delen af en rik karelare, som var
skattskyldig under bojaren i Uguniemi.

Karl Skalmsson byggde sin sätesgård på Vehka-
saaris sydligaste udde, på en kulle vid stranden.
Ståtliga salar och hus af kärnvirke uppförde hän;
kring det hela timrades ett värn med skottgluggar
och lafve för skyttarna. Sinä tjänare och bönder
öfvade hän flitigt i vapnens bruk: vid första tecken
skulle de draga tili Skalmsholm, inom hvars väggar
ali deras redbaraste egendom, ekorrskinnen lågo i
förvar. Väl tjugu drängar och hundra bönder kunde
hän samla på en enda dag, halfva antalet på en
timme. Med dem drog hän i härnad mot ryssar
och hedniska karelare åt norr och Öster, så att hans
namn blef vida kändt och fruktadt vid gränsen.

Hän rödjade, svedjade och bröt mark. På öarna
kring Skalmsholm tog hän upp åkrar, byggde går-
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dar och satte brytar och landbor att värda dem.
Väster om Skalmsholm, bortom Konkofjärden lig-
ger Utterholmen. På dess södra udde uppfördes
den utgård, som kallas Lilla Skalmsholm.

Så gingo åren.
Herr Karl blef en rik och mäktig man. Hän

sålde gråverk, tjära, torra gäddor och pärlor åt köp-
män från Viborg. Äfven med ryssarna dref hän
köpenskap, och hän blef känd som den väldigaste
svensken i Karelen.

Men då kom ofärden.
Bo Jonsson fick hela Österland med Viborg

och Karelen i förläning, och strax sände hän folk
att kräfva skatt. Riddaren betalade, ehuru bördan
var dryg och hän därtill det äret värit tvungen att
gifva silfver och ekorrskinn åt ryssarna, hvilka på
sitt falska sätt, mot sed och bruk, kommo man-
starka midt i skördetiden, så att herren tili Skalms-
holm första gången, sedän hän slagit sig ned i det
omtvistade landet, måste gifva vika för kättarne.

Drotsens skatteupptagare var en lågättad man
vid namn Sigfrid; hans faders namn visste ingen
antingen hade hän ej någon fader eller ock var
denne en karelare med hedniskt namn, som sonen
ville dölja. Denne Sigfrid talade emellertid både
tyska och svenska, ehuru med finsk brytning. Hän
hade godt om penningar, hvilka hän vann genom
att bestjäla sin herre drotsen. Det följande året
återvände hän och kräfde dubbel skatt, ehuru fros-
ten förstört skörden på Skalmsholm och jakten värit
dålig. Ännu en gång betalade Karl Skalmsson den
olagliga afgälden. Visserligen finnes ej någon lag
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i Karelen, som i Finland och Tavastland och det
öfriga Sverige, som säger att allmogen själf skall
skatta sig, utan höfdingen på Viborgs hus kan själf
bestämma skattens storlek; men det är olag att för
gammal fiendskaps skull kräfva så mycket, att frälse-
män och menige män fördärfvas och utarmas. Sig-
frid gifte sig inom kort med bondens på Kangas-
niemi enda dotter. Fadern dog snart därefter, och
nu var denne Sigfrid vår granne och svor de ryske
trohet för det land hän hade Öster om gränsen.

Följande är kom hän öfver fjärden med många
båtar för att åter kräfva än drygare skatt än förut.
Stursk och hofverlig var hän och talade tili herr
Karl, som om hän värit dennes jämnlike, ja öfver-
man. Men nu brast riddarens tålamod, och hän
kastade ut vanbördingen och lät prygla hans folk.
Sigfrid reste tili Viborg, där fogden dömde Karl
Skalmsson ohördan, ty hän hade fått befallning af
drotsen att på allt sätt pläga och förfölja honom.
Med femtio knektar återvände Sigfrid tili Kangas-
niemi, där hän uppbädade bönderna. Med stor
öfverraakt anföll hän Skalmsholm samt tog herr
Karl och hans söner tili fänga. Nu visade hän den
viborgske höfdingens patent, som gjorde honom tili
drotsens fogde vid denna del af gränsen. I paten-
tet stod vidare, att Karl Skalmsson med våld och
orätt tagit sig för att hålla ting och kräfva skatt;
detta tillkom härefter drotsens länsman. Och denne
Sigfrid kallade allt folket tili ting och satt själf tili
doms och dömde herr Karl att för förräderi, uppror
och skattevägran i böter gifva drotsen Skalmsholm
med alla utgårdar, så när som på Utterholmen och
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nna Skalmsholm. Hvarför Karl Skalmsson fick be-
hålla denna ö, som för öfrigt blott var obetydligt
odlad, vet man ej; kanske var det så Bo Jonssons
befallning drotsen ville möjligen förödmjuka den
stolte herren och låta honom känna hela tungan af
sin hämd, genom att sätta en vanbörding på hans
sätesgärd och göra denne tili hans herre, medan
hän själf sjönk allt djupare i fattigdom och elände.
Kort härefter sålde drotsen Stora Skalmsholmen ät
Sigfrid, hvilken nu var blifven den mäktigaste man-
nen i dessa nejder.

Riddar Karl dog ett tiotal år därefter på Lilla
Skalmsholm i armod och bitterhet. Hans fyra sö-
ner och tvenne döttrar togo gärden i arf. Döttrarna
giftes bort, den ena med Nils Nilsson tili Prästkulla
västerut, den andra, Ingeborg, med en ärlig borgare
af god liibsk ätt, borgmästaren i Viborg herr Jeppe
Bulow.

Af de fyra sönerna hunno endast tvenne, Ivar
och Erik, tili mogen ålder, ty två dräptes som yng-
lingar af gamle Sigfrids söner, dä de redo julridt
på isen.

Kort efter det Karl Skalmsson gått hädän, blef
Sigfrid ihjälslagen af bönderna, då hän sökte röfva
en kvinna och föra henne tili sin gård. Hän läm-
nade efter sig åtta söner. Sex voro af första giftet;
dessa fingo ärfva Stora Skalmsholm; de två öfriga
med Kangasniemi bondens dotter voro ännu späda,
och de äldre bröderna förvaltade deras gods. Den
första kulien, de sex, voro kraftfulla och modiga
unga män, elaka och grymma som fadern. Vid
denna tid var den älste trettio, den yngste tjugu
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år, alla gifta, somliga med bonde-, andra med frälse-
mäns döttrar söderifrån, med hvilka de hade många
barn. Därtill födde dem deras frillor söner, så alt
ett talrikt ormyngel voro de, dessa Sigfrids-söner.

Ivar och Erik Karlssöner hade tagit hvar sin
frälsekvinna tili äkta; den förre var gift med Kerstin
Bengtsdotter tili Lepas, med hvilken hän erhöll
något gods och silfver, den senare med en dotter
af Jöns den gamle tili Mälkilä i Finland.

Knappt var drotsen död, innan de båda brö-
derna gingo tili kungs och sökte få Skalmsholm
sig tilldömd. Ehuru de slösade mycket penningar
på denna rättegång, vanno de likväl intet, utan
återvände än fattigare än förut, medan Sigfridssö-
nerna gladde sig öfver att hafva fått drottningens
bref och insegel på sin äganderätt tili gårdem, hvil-
ket visserligen kostat dem mycket silfver och myc-
ken möda, och hvilket säkerligen ej lyckats om de
dömts vid ting och ej vid Margareta rumpekungs
hof, sedän hennes skrifvare undersökt saken.

Ivar Karlssons hustru, min moder, gaf lifvet åt
tvenne söner. Själf dog hon vid den yngres födelse.
Jag, den äldre, fick namnet Karl efter min farfader;
jag såg för första gången dagens ljus under konung
Eriks olyckliga regemente, som visserligen ej var
värre än nägon annan styrelse för oss norrut vid
gränsen, ty inga andra herrar än Sigfridssönerna
visste man af borta i ödemarken, fjärran från den
öfriga världen.
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Tidigt nog lärde jag mig förstå hvad en fiende
var, och frän morgon tili kväll upprepades för mig
att jag borde hata några elaka karlar, som kallades
Sigfridssöner, och att jag var född och kommen tili
världen för att hämnas på desse.

Min moder var död, och jag uppfostrades af
min farbroder Erik Karlssons hustru Märta Jöns-
dotter, tili dess jag fyllt sex år, dä min fader en
dag sade mig, att jag ej mera borde hänga vid min
fasters förklädsband: där var nog med ungar ändå,
min yngre broder Henrik och fru Märtas egna barn,
tre tili antalet hon skänkte sedermera sin herre
och husbonde ytterligare fyra afkomlingar. Min
fader, junker Ivar, kallade på en vår tjänare, en
rysk öfverlöpare vid namn Semjon, och befallde ho-
nom att göra en man af mig; nu börjades min
egentliga uppfostran. Under tårar och skrik lyftes
jag upp på en häst, som leddes kring gården. Ett
år efter detta första försök kunde jag någorlunda
styra en gängare. Snart lärde Semjon mig skjuta
med båge, ro, fiska, simma, klättra, hoppa, slåss
och löpa på skidor. Jag var ej längre ensam om
dessa öfningar, i hvilka minä syskonbarn Sten och
Skalm Erikssöner, hvilka nu äfven kömmit tili den
ålder, att de måste lära sig manliga idrotter, deltogo
med lif och lust. Min broder Henrik var oss äfven
snart följaktig. Vid tio års ålder bidrog jag som
fiskare och ekorrskytt tili de minas uppehälle, och
då jag fyllt fjorton red jag in fålar och var närä
nog lika förfaren i hästbyte och hästhandel som
själfve Semjon. Hän lärde mig därtill många kon-
ster och knep, genom hvilka en häst, somman af
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någon orsak ville dölja, kunde göras oigenkänlig.
Jag lärde hugga med svärd och stöta med dart och
dolk, jag kände alla fiskegrund i trakten, alla plat-
ser där älgarna höllo tili, räfvarnas lyor samt fal-
karnas och hökarnas bon, och snart kunde jag
äfven inöfva dessa fåglar tili jakt. Hästarna och
jakthökarna voro vår förnämsta inkomstkälla, ty
jordbruket var magert och knappt och jakten klen,
då Sigfridssönerna vittjade våra giller och dödade
björnarna, som vi ringat, utan att vi kunde göra
något däråt. Våra hästar voro ädla djur, härstam-
mande från holsteinska stridshingstar och tatariska
ston. De förra hade riddar Karl Skalmsson hämtat
från Sverige, de senare hade hän tagit under sinä
härfärder mot ryssarne. Själfve marsken i Viborg
red en springare från Skalmsholm.

Vid sexton års ålder följde jag min fader på
en köpfärd tili Viborg, och nu utkämpade jag mitt
första envig med en slottsknekt, som kallat mig
bonde. Med mitt svärd i hans skalle bevisade jag
honom, att jag var en man af vapen och hän en
vanbörding. Tili ali lycka blef mannen endast
lindrigt sårad, annars hade väl marsken herr Karl
Knutsson satt mig i tornet eller gjort mig fredlös.

Min fader lämnade mig kvar i Viborg, där jag
vistades ett halft år hos min faster Ingeborg Karls-
dotter och hennes man, borgmästaren Jeppe Biilow,
hvars son Hans blef min bäste och trognaste vän.
Hans Biilow hade värit i Liibeck, Dantzig, Reval,
Riga och Stockholm, och många idrotter hade hän
lärt sig, både ridderliga och borgerliga. Hän kunde
rida och fäkta med svärd, hän kunde skrifva och
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läsa både svenska och tyska. För att inhämta lär-
dom hade jag sändts tili Viborg. Min fader me-
nade nämligen, att det var nödvändigt att åtmins-
tone en af Skalmssönerna kunde läsa och skrifva
och tala tyska, så att vi skulle kunna reda oss med
garparna, med hvilka vi drefvo köpenskap. Jag
bodde i den rika borgmästarens hem, där maten
var god, olet starkt och bädden mjuk. Jag åt med
silfversked ur tennfat och bar präktiga kläder lik-
soin mitt syskonbarn Hans.

Då sex månader förflutit, tog jag afsked af
minä fränder och red hem tili Skalmsholm. Hvil-
ken skillnad var det ej mellan den burgne borga-
rens stenhus och vär stuga af rundstock. Tungt
föreföll mig mitt arbete bakom plogen efter det
glada lifvet i staden. Nu först insåg jag, huru fat-
tiga och eländiga vi voro. Huru vi än sträfvade
och stretade, lyckades vi ej komma tili välstånd.
Alit hvad åkern och skogen gåfvo oss gick åt tili
att betala skatten åt Sigfridssönerna och åt ryssarna,
tili hvilka senare vi blifvit skattskyldiga allt sedän
vi mist Stora Skalmsholm och ej mera kunde hålla
dem från lifvet. Sigfridssönerna, som af konung
Erik fått frihet och frälse, sköld och hjälm i sköl-
den förde de en röd fargalt hade af marsken i
Viborg fått öarna vid gränsen i förläning, mot vill-
kor att de höllo ryssen stången. Detta gjorde de
pä så sätt, att de betalade honom skatt och svuro
honom trohet, så att nu voro de både marskens
och kättarnes män. Svidrigajlo, den littaviska bo-
jaren i Uguniemi, var deras vän och gjorde ofta
besök på Stora Skalmsholm. Med littavern drogo



de stundom norrut och plundrade; deras rikedom
och makt växte med hvar dag som gick. Vi lato
marsken veta om deras dubbelspel, men hän gjorde
intet därvid, ty hän fick sinä ekorr- och mårdskinn,
och för öfrigt var Skalmsholm för aflägset för att
hän skulle värda sig om, hvad som där hände och
skedde.
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II KAPITLET.

Åren förgingo. Vi unga Skalmar växte upp
tili ståtliga karlar och vackra flickor. Jag var den
längste af oss alla, så lång att jag endast sett en
enda man, konung Karl Knutsson, som kunde mätä
sig med mig, ja hän var tili och med ett halft
hufvud högre än jag. Jag var stark och vacker,
med brunt hår och klara grå ögon och ett gladt
och öppet leende, som fä kunde motstå, sä att tili
och med en af Sigfridssönernas döttrar, som sett
mig vid tinget och på marknaderna vid Stora Skalms-
holm, blef förälskad i mig. Hennes fader och far-
bröder trodde sig handia klokt, om de förbättrade
sin ätts anseende genom svågerlag med en ädel-
boren man, och troende att de gjorde oss en stor
ära och nåd därmed, gjorde de hiekan tili viljes
och frägade min fader, om hän ville låta mig taga
henne tili Lilla Skalmsholm.

„Ja“, svarade Ivar Karlsson, „gärna gifver jag
honom tillständ att taga sig en hilla, sänd hit
finnkonan.“

Sigfridssönerna skummade af vrede öfver detta
svar och beslöto att hämnas. Troligen hade de
dräpt min fader på stället, om hän ej hah fyra väl-
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beväpnade drängar med sig, hvilket afskräckte van-
bördingarna, som aldrig stredo man mot man,
utan blott anföllo, då de voro säkra om segern.

Vi skrattade åt deras vrede, ty i dessa dagar
hade bönderna, förbittrade öfver deras utpressnin-
gar, hotat dem med mord och brand. Det skygga
folkets tålamod hade tagit ända, och Sigfridssönerna
måste draga in klorna.

Då vi sågo böndernas hat tili folket på Stora
Skalmsholm, lade vi råd om, hvad som var att
göra. Vi unga ansågo att man borde ställa sig i
spetsen för de upproriska, öfverfalla fienderna och
dräpa dem alla, män kvinnor och barn, men min
fader och farbroder voro fridsarama män och ville
ej lyssna tili de ungas och fru Märtas röster, som
jämt sökte uppegga dem. Märta Jönsdotter var en
sträng och barsk kvinna, som hånade sin husbonde
för hans svaghet. Hon sade ständigt att Sigfrids-
sönerna voro trollkarlar och illgärningsmän och
att det var vår rätt att dräpa dem alla, hvilket lätt
ginge för sig, om vi en natt omringade deras gård
och satte eld på den och sedän med pilar sköte
ned de obeväpnade och oklädde, som sökte und-
komma lågorna.

Hvar vi än möttes, Skalmar och Sigfridssöner,
kom det tili strid, och ofta hördes ropen „en Skalm,
en Skalm“, eller „en galt, en galt“, klinga öfver
vattnen, då vi under fiske eller jakt stötte samman.
Karelarne höllo med oss, så att det nu begynte
väga jämt mellan de tvistande. En af Sigfrids-
sönerna slog jag i öppen strid man mot man. De
hämnades genom att ur bakhåll skjuta ihjäl mitt
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yngsta syskonbarn Ture, en yngling på femton år.
Nu trodde vi måttet vara rägadt, men ännu fingo
vi erfara att Skalmsholmsfolket var våra herrar.

Min farbror och fru Märta hade en dotter,
Agneta, sjutton år gamma! jag var tjugotvå
vacker, stolt och stark. Det hade värit våra
föräldrars mening, att jag skulle taga henne tili
äkta. Här i ödemarken kunde man ej räkna så
noga med de förbjudna leden, emedan annars ingen
kunnat taga sig hustru, ty alla voro fränder. För
öfrigt funnos inga präster som kunnat blanda sig
i saken; och vigseln, som somligstädes är i bruk,
är okänd här vid gränsen.

Både Agneta och jag voro med om saken, dels
emedan sä var bestämdt, dels för att vi kommo
väl sams och trifdes väl ihop. Nägon älskog tror
jag ej någondera af oss hyste tili den andra, men
vi voro dock båda nöjda, Agneta med att få en
duktig husbonde, den starkaste och lärdaste bland
Skalmarna, och jag öfver att få en hustru kun-
nig i alla kvinnliga slöjder, arbetsam, god och
vacker.

Så en dag, det var vid mormessa, hade Agneta
begifvit sig ensara tili stranden för att hämta vat-
ten. Hon återkom ej. Vi letade efter henne öfver-
allt, men förgäfves. Följande dag anlände en bonde
från Stora Skalmsholm med bud från Sigfrids-
sönerna, att Agneta befann sig hos dem och att
hon godvilligt kömmit tili deras gård, emedan hon
älskade en man af deras ätt, en slyngel om tjugo
år vid namn Thomas. Vi förstodo dock att hon
bortförts med våld, och i värt rasande hämdbegär
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slogo vi ihjäl bonden, som framfört budet. Ett
par dagar därefter smog sig en kvinna, en piga
från Skalmsholm, öfver tili vår ö med hälsning
från Agneta. Hon bad oss för själ och pina att
frälsa henne ur skändarnes våld. Vi sände kvin-
nan tillbaka med löfte om snar hjälp. Det är svårt
att beskrifva vår sorg och vrede. Tili och med
min fader och farbroder rycktes upp ur sin dåd-
löshet. I bät och tili häst färdades vi rundt trak-
ten och eggade folket tili uppror. Inom kort hade
vi löfte om hundra man, hvilket väl behöfdes, ty
Sigfridssönerna voro trettio man starka, endast
ättemän, drängar och svenner oberäknade. De
höllo sig beredda och hade alla öfvergifvit sinä
gårdar och samlats vid Stora Skalmsholm. Den
för anfallet bestämda dagen var inne, och hundra
man starka satte vi i bätar öfver sundet, som
skilde Utterön, där vår gård var belägen, från Stora
Skalmsholm. Sigfridssönerna läto oss .stiga i land,
men sedän folio de öfver oss med stor öfvermakt,
trettio i harnesk, med svärd och hjälm, de öfriga
med bondevapen, spjut och båge. Endast tio af
oss hade harnesk och svärd, sä att striden blef
ojämn. Vårt folk stupade i mängd, min farfader
Erik föll med klufven hjälm och hjässa. Själf fick
jag ett hugg i vänstra armen, då jag vid min faders
sida, tätt följd af gamle Semjon, trängde framåt
under högt rop och mycket huggande. „En Skalm,
en Skalm“, „en galt, en galt“, Ijödo ropen,
medan striden pågick. Snart tystnade Skalmarnas
härskri, vi öfverlefvande störtade tili båtarna och
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räddade oss med knapp nöd, medan pilarna reg-
nade ned öfver oss.

Förtviflade och nedslagna nådde vi vår ö.
Karelarne gräto och bädo helgon och hedna gudar
om hjälp och beskydd. Fru Märta satt förtviflad
vid sin makes lik. Sonen läg kvar på stridsplat-
sen. Vi hunno dock ej sorja våra fränder, ty vi
hade ali hast att göra gården duglig tili försvar.
Bönderna begynte redan samla mod. De täljde
med ifver pilar och tähde träd för att uppföra ett
bålverk.

De blefvo åter stortaliga och skrytsamma, då
de ej sågo nägra båtar lägga ut från Vehkasaari.
Men Gud allena vet, hvad som rör sig i en kare-
lares själ, ty midt under det de voro som mest
Stora i orden, flydde de, på en gäng, gripna af
oförklarlig fasa och fruktan, åt alla väderstreck, i
båtar öfver sjön, tili fots inåt vår ö tili skogarna.
Det var fruktlös möda att försöka hålla dem till-
baka. En af de flyende, som vi med väld hindrade
att springa tili skogs, begynte gräta och jämra sig,
sägande att vi förledt dem tili uppror och att de
aldrig mera ville lyda oss, utan troget tjäna Sig-
fridssönerna. Här stodo vi nu handfallna. Sex
Skalmsöner voro vi kvar, min fader, jag själf,
min broder Henrik, minä syskonbarn Sten, Skalm
och Göstaf, den sistnämnde endast ett barn. Fyra
drängar hade förblifvit oss trogna. Tio man skulle
således försvara gården och beskydda fru Märta,
hennes dotter Kerstin och våra tre pigor mot
mer än hundra man, däraf trettio i harnesk. Hvart
ögonblick kunde båtarna lägga ut därborta på andra



22

sidan fjärden och vi voro ohjälpligt förlorade, män-
tien väntande döden, kvinnorna smälek och våld.
En lycka var det att Sigfridssönerna ej visste att
folket flytt, de trodde oss ännu vara farliga.

Vi talade i munnen på hvarandra, den ene
kom fram med ett förslag, den andre med ett annat.
Min fader satt på sin förstugubro och grubblade.
Slutligen bröt hän tystnaden.

„ Innan nästa mor-
gon hafva vi fienden här“, sade hän, „men om de
lämna oss i fred tili midnatt äro vi räddade. Två
af er gräfva en graf åt min broder, de öfriga hämta
hästarna ur hagen och göra båtarna i ordning. Vi
måste lämna Skalmsholm. Guds förbannelse öfver
de djäflarna!“

„Aldrig, aldrig lämnar jag min gård“, skrek
fru Märta i vild förtviflan, där hon stod i dörren,
liksom bevakande sin herres och husbondes döda
kropp, som läg utsträckt på bädden där inne.

„Kvinna, din sorg förvillar dina sinnen, vi
måste bort härifrän“, sade min fader. „Tänk på din
dotter och på dina tre söner, som du ännu har
kvar i lifvet."

„Min dotter, ja, henne lämna vi kvar där
borta, där hos fienden. “ Märta Jönsdotter föll i
gråt och leddes bort af Kerstin, som sökte trösta
henne så godt hon kunde.

Två af drängarna gräfde grafven, medan vi
öfriga förberedde oss tili färden. Mot kvällen lade
vi Erik Karlsson i hans grift och vältrade en stor
sten däröfver för att framdeles kunna återfinna
platsen. Min fader läste ett „paternoster“ och
ett „ave“.
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„Du är lycklig broder", sade Ivar Karlsson,
där hän stod vid griften. „Du får hvila i din arfve-
jord och behöfver ej se dina ättemän och söner
drifvas från gård och grund och de Skalmar som
legokarlar och tjänare vänkä världen omkring.“

Vi hade lastat sadlar, ridtyg, vägkost och grå-
verk i båtarna, där {alkama redan sutto bundna.
Sedän det mörknat stego alla utom jag i farkosterna.
Båtarna lade ut, kvinnorna rodde och karlarna höllo
hästarna, hvilka simmande fördes öfver fjärden.
Själf stod jag kvar på stranden och väntade tills
en eldflamma lyste borta på Porkalanselkäs fast-
landssida. Det var tecknet att alla lyckligt och väl
voro i land. Vid hvarje byggnad hade jag lagt
halmkärfvar i ordning, både innan och utan. Jag
satte eld på halmen. Snart stod hela lilla Skalms-
holm i ljusan låga. Korna hade förts in i ladu-
gården. Jag stack ihjäl dem alla, ehuru jag närä
nog kände mig som en mördare, då jag stötte dar-
ten i dem, dessa djur, som voro födda och upp-
födda på gården, som vi vårdat och fodrat med
egna händer, som Agneta och Kerstin mjölkat.
Men hellre detta än att de skulle falla i Sigfrids-
sönernas händer. Fåren och getterna, som voro
ute på bete, måste jag dock lämna vid lif. Då mitt
värf var slutadt, skyndade jag ned tili en liten båt,
som låg i beredskap, och rodde med kraftiga tag
mot fasta landet. Min väg belystes af skenet från
den brinnande gården. Borta vid Vehkasaari syn-
tes några mörka punkter pä vattnet: det var Sig-
fridssönerna, som voro på väg tili Utterholmen för
att bekriga oss, men nu stannat villrådiga vid åsy-
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nen af branden. Om de fått sikte på mig vet jag
ej, men ingen förföljde mig och snart uppnådde
jag stranden, där minä fränder väntade mig. Tysta
stodo de där och betraktade vårt brinnande hem.

„Nu är det ute med Karl Skalmssons ätt“, sade min
fader. „Hvad är ätten, hvad är mannen utan jord?“

„Nej, fader“, svarade min broder Henrik, „ännu
lefva de Skalmar, och med våra svärd skola vi väl
vinna så mycket penningar, att vi kunna köpa en
jordtorfva eller taga upp ett nybygge i någon
annan del af landet.“

„Ej i någon annan del af landet“, utbrast jag,
„nej där, just där", jag pekade bort mot Stora
Skalmsholm, „där hvarest nidingarna och kvinno-
skändarne nu bo, där skola Skalmarna åter en dag
sitta som herrar, sedän ormynglet är utrotadt, så
sant mig Gud och sancte Andreas hjälpe eller
ock sätte jag lifvet till.“ Jag knöt hotande näfven
mot Sigfridssönernas gård och bet ihop tänderna.

Så satte vi oss upp och redo bort i natten,
på en skogsstig mot söder. Inkomna i skogen
sågo vi ej mer ljuset från den brinnande gården.
Mörkret var så tjockt, att vi inom kort voro tvungna
att sitta af. En dräng gick med ett brinnande bloss
framför tåget, vi följde efter, ledande hästarna vid
tygeln. Atta ädla springare, hvilka vi hade för
afsikt att sälja i Viborg, äfvensom tio bondklip-
pare förde vi med oss. Utom sin ryttare bar hvarje
djur en del af våra ägodelar, gråverk, täcken
och väfnader samt ett och hvarje, som ansetts värdt
att medföra. Hundarna sprungo oroliga omkring
oss, undrande hvad allt detta skulle betyda.
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Femte dagens afton uppnäddes Viborg, där vi
uppsökte Jeppe Bulow, vår frände, som vänligt
tog emot vår olycka. Hans hustru,
en gråtmild kvinna, gaf sinä tårar fritt lopp, hvil-
ket pä fru Märta hade den verkan, att hon torkade
bort sinä och lade sin sorg å sido samt af alla
krafter tog i med arbetet i huset, för att ej vara
helt och hållet onyttig.

Göstaf, den yngste af Erik Karlssons söner,
sattes trots böner och tårar i köpmanslära.

Vi öfriga sökte tjänst hos marsken, hvilken
dock ej mottog flere än mig och min fader, mig
som ryttare, den gamle som stallare, för fem åbo-
mark i månaden, en hederlig lön under fredstid,
hvilken vi erhöllo blott på grund af vårgoda börd
och aflägsna frändskap med herr Karl Knutssons
husfru. Denna frändskap förbjödos vi dock att
åberopa. Vi fingo en stuga att bo i, och Märta
Jönsdotter och Kerstin flyttade tili oss. Eriks-
sönerna Sten och Skalm följde jämte min broder
Henrik med ett hanseatiskt skepp, ty denna tid, då
vitalianerna härjade på hafven, behöfdes raska,
stridbara män ombord. Vi togo farväl af dem och
önskade dem lycka på färden. De lofvade att
ständigt hålla ihop och att alltid återvända tili
Viborg så snart de kunde. Våra drängar och pigor
gåfvo vi orlof; blott gamle Semjon, ryssen, ville
ej lämna oss utan bad att få tjäna oss utan lön.
Min fader utverkade att marsken tog honom i sin
tjänst som stalldräng och hästbotare, ty hän var
förfaren i att läka hästarnas sjukdomar, både med
knif, örter och signerier.



Så voro vi nu ätskilda, vi Skalmar som förr hallit
saraman i lust och nöd. Vi sålde våra falkar, vårt
pälsverk och alla våra hästar, utom två. Min fader
och jag behöllo hvar sin, emedan vi ej hade hjärta
att skiljas ifrän dem. Penningarna lämnade vi åt
Jeppe Biilow att med dem idka köpenskap. Ali
räntä lofvade hän gifva oss.
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111 KAPITLET.

Nu var jag marskens hofman, fick som sådan
hålla vakt vid porien, rida med bud, rykta hästar,
feja vapen, färdas kring landet, följa med en eller
par rotar för alt kräfva skatt eller vakta på ryssar
vid Systerbäck. Men det var fred på alla håll, och
det gafs intet tillfälle att skörda ära och byte. Jag
blef sedd öfver axeln af stormanssönerna vid mars-
kens hof och betraktades nastan som en vanbörding
af alla dessa, som utan att göra annat än hofvera
i granna kläder läto tiden rinna undan, väntande
sitt riddarslag och sin plats i konungens råd. Jag
satt mestadels hemma hos de minä eller ock var
jag i staden, där jag umgicks med Hans Biilow och
andra borgarsöner, ty jag höll mig för god att säll-
skapa med knektarna. Alla ledo vi och plågades
af detta lif. Vi lade ofta råd om huruvida det ej
vore klokare att söka konungens tjänst eller draga
bort tili främmande land, för att hastigare vinna
penningar, men däraf blef dock intet. Längsamt
kröp tiden framåt, hösten gick, vintern kom, julen
var redan förbi.

Vid trettondag red Semjon och jag ut för att
öfva hästarna, som styfnat af det myckna stilla-
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ståendet. Jag red min egen och Semjon min faders
springare. Uppför Garpgatan redo vi, medan hing-
starna vränskades och lägo pä betslen ifriga att få
sträcka ut efter den långa hvilan. Det stod imma
och rök ur deras näsborrar i den klara vintermor-
gonen, de dansade och kastade raed hofvarna, så
att det var en glädje att se.

Komna tili torget, närmade vi oss en tavern
för att taga oss en klunk öl, innan vi redo ur sta-
den. Vid krogdörren stod en man och betraktade
oss, det var Thomas Pedersson frän stora Skalms-
holm, hän som röfvat bort Agneta Eriksdotter.
Jag kände en het blodvåg slå uppåt ansiktet, men
jag styrde min häst ut ät torget för att ej komma i
frestelse att hugga ned nidingen. Troende att jag
fruktade honom ropade hän efter mig: „Agneta,
min kona, hälsar dig att hon trifves godt pä stora
Skalmsholm och att hon skall bli moder åt mitt
barn.“

Jag svängde tvärt om min häst mot tavernen,
blek af vrede sprang jag ur sadeln.

„Barin, barin, tänk dig för“, ropade Semjon
bakom mig.

Jag tänkte mig för. Aldrig hade jag värit så
kali och tänkt så klart som i detta ögonblick. Jag
insåg tili fullo, hvad följden skulle blifva, men jag
insåg äfven att jag måste handia. Hvad Thomas
läste i minä ögon vet jag ej, hän sökte draga sig
tillbaka, men hindrades af väggen. Hän var obe-
väpnad och i mitt våld. Jag hade dragit min
dart, hän höjde ett rop af fasa och stod orörlig.
Så stötte jag klingan i hans bröst med sådan
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kraft, att spetsen trängde ut mellan skuldrorna och
fastnade i väggen. Med ett ryck grep jag darten.
„Det var den förste", sade jag. Thomas sjönk tili
marken. Vid hans rop hade folk skyndat tili, men
nasta ögonblick satt jag i sadeln och jagade som
en galning, följd af Semjon, utför Garpgatan mot
stadsporten. Bakom mig skrek den dräptes fader
Peder Sigfridsson, som suttit i tavernen, att man
skulle taga fast mördaren. Vakten, som såg oss
komma, förstod att något var i olag och skyndade
fram för att stänga portarna, men jag red i kuli
honom. Ut genora porten, på karelarvägen bar det af
så att vinden hven om öronen och snön stänkte åt
alla hali. Jag gaf min häst lösa tyglar. Det ädla
djuret, liksom kännande hvad det gällde, sträckte
ut allt hvad det mäktade. En bonde koin körande
emot oss. Förskräckt sökte hän vända ora hästen
och fly. I brådskan stjälpte hans släde tvärs öfver
vägen, men med ett språng voro vi öfver den. Den
rasande farten och det kalla luftdraget svalkade
mitt heta sinne. Jag höllin hästen och stack
svärdet i skidan. Vid pass tusen steg bakom mig
syntes Semjon. Medan jag inväntade honom hade
jag öfvervägt allt, ty nu liksom alltid i farans stund
tänkte jag klart och redigt. Knappt hade min tjä-
nare stannat och begynt med mänga ord beskärma
sig, äkallande helgon och djäflar, innan jag afbröt
honom.

„Hör på, och inprägla noga i ditt minne, hvad
jag nu säger“, sade jag. „Jag rider åt sydost mot
Sanct Johannis, men viker troligen snart af från
Stora vägen. Vid hvarje vägskäl där jag tar af
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nedsticker jag i snön en gran- och en tallbuske i
kors, och tio steg längre fram en annan tallgren,
som utmärker den riktning jag tagit. På detta sätt
skola ni få veta hvart jag begifvit mig. Någon-
städes, ej allt för långt borta, kommer jag alt in-
vänta bud. Sand mig penningar och harnesk, jag
ärnar draga tili Ryssland. Säg min fader, att
jag ber, att du måtte följa mig. Och nu, gif mig
penningar om du har några.“ Hän gaf mig ett
litet silfvermynt, det enda hän ägde.

„Farväl och rid tillbaka. Dä du får se minä
förföljare, bör du rida undan och locka dem efter
dig. Vik sedän af pä någon byaväg, kanske de
låta narra sig, så att jag vinner tid.“

Jag räckte honom handen, som hän kysste tili
afsked, och så bar det af i svindlande fart. Små-
ningom tröttnade hästen och öfvergick tili traf. Vid
en korsväg mötte jag en bonde.

„Hvart leder vägen där“, frågade jag.
„Till Vääränenä by, det är två timmars ridt.“
„Hvart är du på väg, tili Viborg, säg?“ Bon-

den svarade jakande. „Farväl“ sade jag och red
i galopp mot Vääränenä by, tili dess jag antog, att
mannen ej mera kunde höra mig. Då återvände
jag tili stora vägen' och fortsatte min färd mot
söder. Jag hoppades på detta sätt vinna fyra tim-
mar. Ännu en stund följde jag stora landsvägen,
därefter vek jag af vid första skogsstig, som ledde
åt Öster. Vid vägskälet nedstack jag trädgrenar på
det öfverenskomna sättet. Nu hade jag färdats
genom byn och förbi gårdar, där förföljarne kunde
fråga sig för och få upplysning om hvilken rikt-
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ning jag tagit. På denna biväg däremot syntes
inga människoboningar. Jag undrade hvart den
skulle föra mig, tili en skogsgård, tili ett vedtag,
en lada eller tili en större väg. En timme red jag
utan att möta någon människa. Kommen tili stran-
den af en liten sjö hörde jag bjällerklang. Skynd-
samt sprang jag af hästen, slog tyglarna om dess
nos och förde den ett stycke inåt skogen, där jag
band den vid ett träd. Därpå skyndade jag bort
tili vägen och utplånade i hast så godt jag kunde
spåren som ledde tili skogen, hvarefter jag kröp
ner bakom en gran. En bonde kom åkande öfver
sjön. Hans bjällror klingade muntert, snart var
hän ur sikte och jag fortsatte färden. Efter ytter-
ligare en timmes ridt anlände jag tili en bred
färdväg. Det var stora karelarvägen. Nu var jag
i kända trakter. Här hade jag färdats i marskens
ärenden. Ej längt härifrån påminde jag mig att
ett torp var beläget, bebodt af folk som voro kända
för att hafva allt att frukta af lagen och som det
påstods plägade hysa landlöpare, illgärningsmän
och tjufvar. Utan att möta några vägfarande an-
lände jag tili torpet. Helst hade jag önskat rida
vidare, men min häst var uttröttad och jag måste
unna den hvila. Mannen var ensam hemma. Jag
berättade honom, att jag var en marskens ryttare
och eftersattes för ett dräp och bad honom dölja
mig. Det var visserligen farligt att så helt och
hållet gifva sig i denne mans väld, men jag! gjorde
rätt i att lita pä honom, och för öfrigt var det min
enda utväg. Utan att spilla ord förde hän min
häst i stallet.
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„Hör nu, min vän“, sade jag. Karien log
klippskt, hämtade en sax och tre lerkrukor inne-
hållande hvit färg. Nu kom mig Semjons lärdom
väl tili pass. Vi klippte svans, man och hofskägg
på kampen, målade hvita hasar och en bläs i pan-
nan på djuret, hvarefter vi lade ett täcke öfver dess
rygg och förde den bort tili den mörkaste delen
af stallet.

Då allt hvar i ordning och sedän sadeln blif-
vit väl undandold, förde torparen mig tili sin stuga,
där hän visade mig ett gömställe, omöjligt att upp-
täcka för den som ej kände tili det.

„Rör dig fritt i stugan", sade hän, „men lyssna
tili hästtramp och hundskall. Jag binder gård-
varen här utanför. Hör du den skälla, så speja
genom gluggarna här; är det någon af dem du
fruktar som nalkas, så stick dig undan. Här har
du mat. Nu beger jag mig tili mitt arbete.“ Kar-
ien gick sinä färde.

Dagen gick, jag lade mig att soiva i mitt göm-
ställe. Jag somnade tungt och vaknade först fram
emot morgonen af högljudda röster. Genom den
lucka, som ledde tili min sofplats under spiseln,
hörde jag Peder Sigfridssons stämma. Jag darrade
för att min värd skulle förråda mig. Peder Sig-
fridsson frägade med hotelser och löfte om belö-
ning, huruvida jag värit synlig i trakten. Nu hörde
jag en tredje röst, det var någon af min fiendes
svenner. Hän underrättade sin husbonde om att
hän värit i stallet, där tvenne hästar stodo, af hvilka
ingendera var min.

„Är du säker på din sak“, frågade Peder.
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„Mätte väl känna Skalmarnas hästar; jag såg ju
själf hvilken hän red, dråparen det var den
bruna hingsten, för hvilken ni själf bjöd Ivar Karls-
son hundra mark för ett år sedän. Den hade ej
en hvit fläck på hela kroppen, och därborta i stal-
let äro bäda bläsar.

Peder och hans folk aflägsnade sig. En stund
därefter släppte min värd ut mig ur mitt gömställe.

„Nå det gick bra“, sade hän skrattande, „men
den där herren var så misstänksam af sig, att hän
gick tili stallet för att med egna ögon öfvertyga
sig om, att hästen ej var din. Hän såg de hvita
hasarna och gick sinä färde. Väl att hän hade
brådtom, sä att hän ej gaf sig tid att alltför noga
undersöka hingsten, ty dä hade hän strax märkt
värt knep.“

Jag tackade mannen för hvad hän gjort för
mig och bad att få dröja hos honom ännu några
dagar samt lofvade att gifva honom riklig ersätt-
ning, då minä vänner sände mig penningar. Hän
gaf mig tillstånd att stanna huru länge jag beha-
gade, men sade att hän fruktade, att hans hustru
hon var nu i Viborg, där hon hade arbete för pen-
ningar kunde förmås att förräda mig. Tili ali lycka
förblef kvinnan borta. Här läg jag nu och vän-
tade. Jag hade god tid att begrunda min belägen-
het. Jag vägde skälen för och emot och fann, att jag
handlat rätt. Därtill gjorde det mindre än intet,
att jag var blefven fredlös, ty hvad kom det mig
vid, dä jag i alla fall ämnat draga bort från mitt
land för att söka tjänst på annat håll.

Följande dag kom Peder Sigfridsson ridande
3



från Öster. Jag räknade hans folk, ingen hade blif-
vit kvarlämnad. Hän återvände med sin skara; tili
Viborg. Fjärde dagen efter min flykt anlände en
gosse med bud från min fader. Hän hade följt
minä vägraärken, det sista befann sig vid torpet.
Hän lämnade mig något penningar och sade, att
min fader sände hälsningar och bad mig vänta på
Semjon. Någon tid därefter anlände Semjon på
skidor genom skogarna, emedan hän fruktade att
hän skulle blifva bespejad, om hän öppet red mot
Öster. Hän förberedde mig på att en garp, vid
namn Krister Lembeke, skulle draga förbi och att
vi skulle förena oss med honora. Hän medförde
min faders häst, som jag fick i stället för pennin-
gar, hvilka ej nu kunnat anskaffas tili större be-
lopp än tio räknade mark silfver.

På utsatt dag förenade vi oss med köpman-
nen Lembeke, sedän jag först belönat min värd
efter råd och lägenhet. Min faders häst, hvilken
Semjon skulle rida, medföljde. Den hade ändrat
utseende på samma sätt sommin, för att lättare
kunna föras ur staden.
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IV KAPITLET.

Denne Lembeke, i hvars sällskap jag nu råkat,
var en hanseatisk öfverlöpare, som gifvit sig under
marsken, en ranfarare som, dä hansan läg i strid
med ryssen, plägade föra varor öfver Tiurulinna,
sålunda undvikande hansans skepp, som somman
tid lågo vid Neva älfvens mynning för att hindra
ali köpenskap med de ryske. Hän hade hustru
och barn i Novgorod. Nu hade hän hört rykten
om oroligheter och örlig i Ryssland, hvarför hän
var tvungen att midt i vintern göra den länga resan.
Hän medförde några slädar, lastade med handelsva-
ror. I sällskap med garpen färdades några ryska köp-
män, med svenner och drängar, så att vi utgjorde
en skara af trettio man, nog stark att hålla såväl
vilddjur som röfvare på afstånd. Lembeke med-
förde vär utrustning, en packhäst, kläder och drabbe-
tyg, hvilka sistnämnda i mycket skilde sig från dem
marskens ryttare användt. I Ryssland, där rytteriet
säilän anfaller i ordnade led, utan i små skaror,
ridande lätta hästar, böra äfven de tunga ryttarne
vara lättare och mera rörliga än i västerlandet.
Detta hade min fader granneligen fått erfara under
många tåg mot gränsen. Vår utrustning utgjordes



36

af stålhatt, bröstharnesk öfver kyllerrocken, arm-
skena på högerarm, ring-pansarärm, sträckande sig
tili armbågen på den vänstra; ringpansar, skört,
nedhängande frän bältet och höga ryttarestöflar
öfver läderhasorna. Våra hästar buro harnesk en-
dast på hufvudet, för öfrigt skyddadas de af stop-
pade läderpansar, hvilket i Ryssland är af nöden,
emedan pii och båge där användas mera än i
västerlandet, af såväl ryttare som fotfolk. Utom
drabbetygen medförde Lembeke några mark pen-
ningar från min fader och därtill många kärliga
hälsningar från honom och från fränderna.

Vi veko af från karelarvägen och ned på isen,
styrande kosan mot Neva älfvens mynning. Lem-
beke och ryssarna medförde munförräd och foder
för den länga isfarten. Vi rastade i Nöteborg, som
säges fordom hafva värit ett svenskt fäste. Under
resan fick jag höra ett och annat om Novgorod,
dit jag nu begaf mig. Staden styrdes af folket själft,
genom en vald borgmästare och af ärkebiskopen.
Nu hade likväl den Moskovitiske storfursten länge
förtryckt landet och genom sin fogde eller namjest-
nik fört regementet och utpressat skatter utan fol-
kets lof och samtycke. Storfursten Vasili Vasilje-
vitsch låg nu i strid med sin frände Dmitri Schem-
jaka, furste af Svjenigorod, Rusa och Galitsch.
Novgoroderna hade begagnat sig af tillfället och
fördrifvit Vasilis namjestnik och allt hans folk, och
underhandlingar pägingo som bäst mellan Moskva
och Novgorod, men man hade ej nägot hopp om
en fredlig lösning. Sä snart storfursten finge fria
händer vore krig att förvänta, och i Novgorod väri-
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vades ryttare och knektar. Ärkebiskopen hade stän-
digt tyskar i sin sold, och vi tillråddes att gå in
vid hans fana, emedan hän gaf den högsta lönen
och den bästa kosten. De ryske köpmännen an-
sågo, att Novgorod väl kunde försvara sig emot
storfursten, blott ej oroligheter och uppror upp-
stode i staden, hvilket dock var att befara, då de
fattige ofta ställt sig på furstarnas sida emot sinä
lagliga herrar och styresmän.'

Samtalen om det främmande landet och den
mäktiga staden, som sades vara lika stor som Rom,
äfvensom resans mödor skingrade snart minä dystra
tankar. Hvem kan väl länge fortsätta med att
sorja och förbanna, när man är tjugolvå år, stark
och frisk, välbeväpnad, med en god häst mellan
knäna och pä väg ut i världen för att vinna ära
och rikedom.

Vädret var mestadels kalit och klart, imman
stod som en sky kring hästar och karlar, snön
knarrade under medar och hofvar, snö, is och stål
blixtrade och glimmade i solen. Granarna susade
och knakade, här och där syntes en ekorre nyfiket
titta fram bakom en trädstam, en hackspett slog
sinä taktfasta slag inne i snåren, och ibland hör-
des ett brakande, då en älg eller björn flydde inåt
skogen, uppskrämd af de glada ryssarnas lustiga
sänger och skratt och af bjällrornas klang. Redan
före dagningen satte vi oss i rörelse, och först ett
par timmar efter mörkrets inbrott slogo vi natt-
läger i byarna eller under de skyhöga granarna,
där vi upptände stora stockeldar. Då vi färdades
i mörkret, red ständigt en kari före och en efter
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det långa tåget, bärande på en stäng, en järnkorg
med brinnande tjärstickor, för att hålla vargarna pä
afstånd. Visserligen behöfde vi ej frukta gråbenen,
men hästarna blefvo oroliga, då de vädrade dem,
och ibland hände det, att en af kamparna satte af
i sken, under det att ryttaren hade ali möda att
tygla det uppskrämda djuret. Sålunda gick färden
under glam och skämt och mycket drickande, på
Neva strömmens is, öfver Ladoga uppför Volkoff
floden och innan vi visste ordet af, fingo vi
en morgon se Novgorods tora och murar framför
oss. Den stod där i strålande morgonljus, ren i
sin nyfallna snö. Röken stod lodrätt som en ja-
gande silfverfalk mot höjden. En lätt dimma höljde
de närmaste föremålen i ett mjölkfärgadt Ijus, skarpt
och tydligt såg man endast de mångfärgade husen
höja sig öfver murarnas tinnkrans. Det var som
en drömsyn.

Mycket hade jag hört om denna stads prakt
och härlighet, men det jag såg öfvergick allt hvad
jag kunnat drömma om; staden var på håll mera
lik de.saligas boningar än en jordisk stad, bebodd
af syndiga människor. Länge fick jag dock ej
hänge mig åt betraktelser, ty på vägen vimlade
det af fotgängare, ryttare och slädar, och ju mer
vi närmade oss staden, desto större blef trängseln,
så att vi med möda kunde styra våra hästar, som
blifvit oroliga af körsvennernas rop, klockornas
klang och piskornas smällande. Innanför stads-
porten skildes vi från våra ryska färdevänner, hvilka
bjödo oss farväl och bådo oss besöka dem, då vi
fingo tid därtill. Krister Lembeke, hos hvilken vi
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skulle taga in, ledsagade oss genom staden. Jag
säg mig nyfiket omkring på allt det nya och märk-
värdiga, som här fanns att skåda. Gatorna voro
bredare än i Viborg, husen högre, ofta ektimrade
med gaflarna mot gatan, försedda med loft och
prydda af skilderier och bilder. Mellan byggna-
derna ilade mellan forslädarna och fotvandrarna
grant sirade slädar, i hvilka långskäggiga pälsklädda
bojarer sutto. Vi redo genom littavernas kvarter
genom en port tili gutahofvet, utgörande en stads-
del för sig, omgifven af ett värn af ekpålar försedt
med torn och portar af trä. Nu voro vi som hemma i
Viborg; smala gränder, låga hus, slätrakade karlar
i korta jackor och pälsar. Kvinnorna, som fritt
rörde sig pä gatorna, voro obeslöjade.

Öfverallt hördes tyska och gutiska talas af
män med säfliga åthäfvor, som höfvas västerlännin-
gar. Deras rörelser och lugna tai skilja dem kanske
lika skarpt som språk och dräkt frän de ryske,
hvilka pladdra under lifliga svängningar med armar
och händer. Strax utanför gutahofvets port bodde
Lembeke, ty åldermännen i hofvet hade förbjudit
honom att slå sig ned inom dess värn och timmer,
emedan hän uppsagt hansan tro och lydnad. Han-
san, som af Visby stad hyrde gutahofvet, aktade
Lembeke som sin argaste fiende och hade satt ett
pris på hans hufvud, ehuru hän här i Novgorod
liksom i det Viborgska landet gick oantastad, eme-
dan hän, under tider då Rysslandshandeln var för-
bjuden, brukade tillföra staden västländska förnö-
denheter. Många farligheter och äfventyr hade hän
värit med om; i strider och pärlament hade hän
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förhållit sig manligt och tappert; fä krigare kunde
skryta med att hafva nedgjort flere fiender än hän.
Lembekes hustru Karin, barnfödd i Viborg, en fro-
dig, rödkindad och rask kvinna, hälsade oss väl-
komna. Medan hon omfamnade sin man, kommo
barnen framstörtande och kastade sig om haisen
pä sin far. Krister Lembeke var en god husbonde
och mycket älskad af hustru, barn och husfolk,
liksom af de fleste som lärt känna honom. Hustru
Karin sände strax folk att värma upp badstugan,
och själf begynte hon tillreda en välkomstmåltid
för sin man och hans gäster. Alit medan hon
slamrade med grytor, kannor och fat, ena ögon-
blicket vid spiseln, nasta i boden, gjorde hon tusen
frägor om resan, om vänner i Viborg, om vår hälsa,
så att vi knappt hunnit besvara den ena frågan,
innan den nasta framställdes. Ändtligen kom ma-
ten på bordet, af dess riklighet och af det starka
olet äfvensom af tennfaten, silfvertumlarna och af
hela stugans inredning syntes det, att Krister Lem-
beke var en välbärgad man. Karin trugade oss
att äta, tills det var oss omöjligt att svälja en bit
mera. Då mältiden var ändad begäfvo vi oss tili
badstugan, där vi togo ett hett bad, som uppmju-
kade våra af resan styfnade lemmar.

Dagen därpå gingo vi upp tili borgen, som
ryssarna kalla Kremlj, för att söka värfning. Sem-
jon frågade sig för och slutligen fingo vi veta, hvar-
est höfvidsmannen för biskopens tyska ryttare, herr
Hans von Essen bodde. Vi trädde in och mottogos
af höfdingen, som satt i en stor mjuk stol, klädd
med skinn och ylle, och drack öl ur ett stort silfver-
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horn. Det var en fet och stinn herre med rödt,
godmodigt ansikte och plirande ögon. „Guds
fred, herr höfvidsman“, hälsade jag. „Välkommen,
det var ett godt harnesk du har, minst trettio mark
i värde, ni söka väl värfning", sade hän på tyska.
Jag svarade jakande, hvarefter hän begynte fråga
oss om vi värit i krig, om vi hade egna hästar,
om min släkt och mera dylikt. Då hän af Semjons
tai hörde att denne var ryss, skakade hän på huf-
vudet och sade, att hän ej gärna tog dylika i sin
sold. Jag svarade att Semjon varmin dräng och
att jag gick i borgen för honom, hvarpå vi båda
anvärfvades, ifall vi skulle visa oss vara dugliga
ryttare. Våra hästar stodo ute på gården, och herr
Hans följde oss ut. Vi satte oss i sadeln, och hän
var full af beundran såväl öfver våra springare
som öfver vär ridkonst. Hän gaf oss strax hand-
penning och lofvade oss tre mark svenskt och ett
öre för hästen i månaden, foder, föda, stallrum och
härbärge samt ersättning för tyg, som ginge för-
lorade i tjänsten. Om våra hästar utan vårt för-
vållande ginge förlorade, skulle vi för hvarje djur
erhålla tio mark. Därefter tillsade hän oss att upp-
söka kvartermästaren Jan van Mynden.

Vär höfvidsman herr Hans von Essen var svärds-
broder och en riddare frän Estland. Hän var en
vänlig och godmodig herre, men så girig att hän
ständigt bedrog sinä ryttare på mat och öl. Där-
till var hän stinn och lat af det myckna drickan-
det, så att hän numera säilän förde sin fana i fält,
utan satt hemma och räknade sinä penningar och
idkade köpenskap med novgoroderna, hvilket myc-



42

ket förtröt hans folk. Det sades likväl, att hän i
sin ungdom värit en tapper herre och utfört många
djärfva bragder. Hän visade ännu mycket mod och
rådighet, då myteri, förorsakadt af hans bedrägeri
och snålhet, utbröt inom fanan. Hän var så föga
känd för ärlighet, att hän ej som andra höfvidsmän
fick fördela det byte som vanns i krig, utan värfvet
öfverlämnades åt en af kvartermästarne.

Vi uppsökte Jan van Mynden, som förde det
femte, det förlorade kvarteret. Hän bodde ien
liten kammare tätt intill sitt kvarters härbärge. Hän
var omkring femtio är gammal, hår och skäggstubb
voro gråa, och hans grå ögon tittade fram under
ett par buskiga ögonbryn, ur det brunbarkade an-
siktet, genomplöjdt af djupa fåror. Hän talade tili
oss med barsk stämma, tog reda på vara namn
och sände oss tili ryttarehärbärget. Mannen såg
ut att vara en lämplig mästare för det förlorade
kvarteret. Vi förde våra hästar tili det stall hän
anvisade oss, hvarefter vi trädde in tili våra blif-
vande stridsbröder. En vämjelig stank slog emot
oss, då vi öppnade dörren tili vårt härbärge, en
stor sai, utmed hvars väggar sängar voro oyggda
i trenne rader öfver hvarandra. Pä sängstolparna
hängde sadelsäckar och vapen; ölkannor och tömda
mattråg stodo på de långa borden, golfvet var
smutsigt och betäckt med trasor, benbitar och all-
sköns orenlighet. Det var således här vi skulle
bo. Jag såg på ryttarne, som sutto vid borden och
drucko öl, fejade vapen, rafflade, eller lågo i sinä
bäddar. Det var bistra, vilda ansikten, väderbitna
och ärriga, härjade af dryckenskap och otukt. Nägra
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kvinnor, ohyggliga att skåda, befunno sig äfven i
rummet. De voro ryttarnes hustrur eller kärestor

kvinnor från alla världens trakter, ryskor, tyskor,
finskor och gud vete hvad. Mitt inträde väckte
ingen uppmärksamhet. Men då jag frågade en af
karlarna hvar jag finge lägga harnesk och sadel-
säckar, fick jag ett ovettigt svar. Jag spände vap-
nen af mig och gick åter fram tili mannen och
frågade honom ånyo med samma påföljd. Då tog
jag honom, en lång räkel med ett riktigt röfvar-
ansikte, i nacken och slog hans näsa mot ölkannan
framför honom. Hän sprang upp och försökte slå
tili mig, men innan hän visste ordet af låg hän
sprattlande på golfvet. Sedän jag gifvit honom
några knytnäfslag, svarade hän höfligt och visade
oss två sofplatser. Alit folket skyndade tili för att
betrakta tumultet. Skymford haglade öfver mig,
och det säg ut som om ryttarne velat bistå sin
kumpan. En lång, gänglig kari, med gulblekt an-
sikte, insjunkna ögon och huden stramt spänd öf-
ver käkar och tinningar, så att hän liknade en
dödsskalle, trängde sig fram tili mig. „Hvad bråka
ni“, sade hän, „tacka valpen där, för att hän piskat
upp den där lymmeln. Jag har länge haft för af-
sikt att göra detsamma, och skulle redan hafva
gjort det, om jag ej fruktat att smutsa minä näfvar
pä hans lortiga tryne.“ Vändande sig mot mig frå-
gade hän, hvad jag sökte i härbärget. Jag trodde
att hän var en rotemästare, hvarför jag svarade
med stor vördnad, att jag och min dräng tagit värf-
ning hos herr Hans och att vi frågat efter våra
sängplatser. Af min dåliga tyska förstod hän att
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jag var svensk, ooh pä god svenska sporde hän,
hvem jag var. Själf sade hän sig vara Måns Görans-
son Frille och pekade bort mot sin säng, öfver hvil-
ken en stocksköld med det tvägrenade trädet med
tre rötter hängde. Hän vände sig nu åter mot
ryttarne, hvilka knorrade öfver hans inblandning i
deras angelägenheter, och förbjöd dem att i skock
anfalla mig. „En och en få ni slåss med pojken“,
sade hän. „Nu tar jag mitt ett rus, och då jag
vaknar skall jag fråga honom, huru ni uppfört er.
Hän är af god adel och för god att taga stryk af
er." Jag tackade Måns Göransson för hjälpen, men
hän ville ej höra därpå, utan bad mig rentut draga
för den lede i våld, hvarefter hän aflägsnade sig.

En liten trind kari, med rödfnasig näsa och
utstående ögon, tilltalade mig på svenska och sade
att hän hette Catillus Magni. Förundrad öfver att
en ryttare benämnde sig som en klerck frägade
jag honom om orsaken därtill. Jag fick nu veta
att hän värit präst i Uppland och flinande berät-
tade hän, att hän blifvit bortkörd och bannlyst för
dryckenskap och häststöld. Ryttarne omkring oss
sågo hotande ut, och mannen som jag slagit be-
gynte åter visa sig morsk. Jag frågade om någon
hade lust att slåss med mig, hvartill tvenne sam-
tyckte. Utan allt för stor möda pryglade jag dem
grundligt, en i sänder. Jag var ung, frisk och vig,
de voro försvagade af mycket drickande och där-
till långsamma och klumpiga. Efter dessa minä
segrar fick jag vara i ro, och en annan af ryttarne
tycktes vilja blifva vän med mig. Kättil Månsson,
eller Catillus Magni, som hän älskade kalla sig,
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visade mig stor välvilja. Hän var en gladlynt och
klok liten kari och därtill, som jag sedermera erfor,
en tapper soldat. Hän berättade mig om Måns
Frille, att denne liksom jag var fredlös i Sverige,
men Frillens brott var stort och kunde ej förlåtas.
Hän hade seglat med Flemmingarna, mördat en
präst och plundrat en kyrka i Åbolandet. Seder-
mera hade hän färdats världen rundt. Hän hade
värit ryttmästare hos hertigen at Burgund, som sla-
git honom tili riddare; hän hade tjänat kejsaren
och kungen af Frankrike och fört mänga hundra
lansar i täit; men alltid hade hän slutligen blifvit
afsatt från befälet för sin dryckenskaps skull. Måns
Frille var likväl ingen dålig kari. Hän hade begått
sinä förbrytelser, då hän var drucken. Tapper och
oförvägen var hän ända tili galenskap och tycktes
ej akta sitt lif något värdt. Hän visade mig seder-
mera mycken vänskap och stupade vid min sida i
strid för en god sak. Ryttarne fruktade honom för
hans stora skicklighet i att föra svärdet, och det
sades, att hän var i förbund med djäfvulen, att hän
sålt sin själ och att den lede gjort honom hård, så
att hvarken stål, eld eller vatten bet på honom.
Hän behandlade sinä stridskamrater med stort för-
akt och lät dem ständigt ihågkomma, att hän var
en välbördig man; likväl aktade de honom högt,
emedan hän ej fruktade att tala rent spräk inför
herr Hans eller rote- och kvartermästarne.

Det var svårt för mig att vänja mig vid smut-
sen och stanken i härbärget. Nägon fiendskap vi-
sade folket mig ej mera, och deras aktning för mig
steg betydligt, då de märkte, att jag kunde dricka
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förde svärdet skickligare än jag. I ridt var jag
allas mästare. Dagarna förflöto under vapenöfnin-
gar och hästarnas ans och vårdande. Drillmästa-
ren lärde mig hålla ledet, göra vändningar och
svängningar på befallning, lärde mig skalmejsigna-
lerna och mänga dylika nyttiga konster. Aftnarna
förnötte jag hos Lembeke eller hos de ryska köp-
män, med hvilka jag färdats från Viborg. En gång
insjuknade fanans skrifvare, och då herr Hans fått
höra, att jag var skrifkunnig, befallde hän mig att
utföra den sjukes arbete. Det var en tråkig syssla,
från morgon tili kväll i kök och källare, med skrif-
fjädern i handen, öfverräknande och undersökande
matvaror och foder. Jag tillsåg att allt, som öfver-
lämnades åt oss af ärkebispens fatburssvenner, var
fullgodt. Herr Hans von Essen ville nu utbyta
detta mot sämre varon På detta sätt hade hän och
skrifvaren alltid förfarit, men jag satte mig däremot,
och tvist uppstod mellan oss. Hän hotade med
profossen och jag med manskapet. Höfvidsman-
nen mäste gifva vika; ryttarne tackade mig för
hvad jag gjort.' Herr Hans blef visserligen glad, då
skrifvaren tillfrisknade, men ryttarne hotade denne
tili lifvet, då födan åter blef sämre. En dag tömde
de tili och med en kittel med sjudande soppa öfver
den olycklige mannen, som åter måste lägga sig
på sjukbädden för någon tid.

46



V KAPITLET.

Jag brydde mig ej stort om, hvad som hände
och timade i staden, utom då vi tyska ryttare kal-
lades ut för att hälla ordning, hvilket hände ganska
ofta, isynnerhet då folkförsamlingen, vetsche, sam-
manringdes. Där talades och ropades, posadniken,
det är borgmästaren, ärkebiskopen, bojarer och höp-
inän talade tili folket. Stundom äter talade någon
trashank upphetsande tili minä likan Då blef det
skrik, trängsel och villervalla. Då hotade folket
sinä herrar. Det märktes granneligen, att ingen
ordning fanns i denna stad, där hvem som helst,
drängar eller försupna handtverkare, tjufvar och allt
slags löst parti, hade rätt att deltaga i styrelsen.

Redan vid den första vetsche, då jag säg folkets
själfsvåld, förstod jag att en sädan stad ej länge
kunde bevara sin frihet och makt. Ibland talade
jag därom med Lembeke och Måns Göransson, och
de gåfvo mig rätt, då jag sade att posadniken borde
låta oss tyskar rida ikull packet, sä snart det visade
sig själfrådigt, och att inga andra än goda bojarer
och köpmän borde fä tala och styra. En dag såg
jag äfven Moskvas sändebud vid posadnikens sida.
Sändebudet hette Bartolomeus Bartolini, bördig från
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Mailand. Någon gång såg jag honom på närmare
håll, då hän gick tili ärkebiskopen. Redan vid första
ögonkast syntes det, att hän var en ovanlig man.
Hans ögon voro ljusbruna liksom hans skägg, hvil-
ket hän enligt rysk sed underlät att raka. Hän bar
nämligen rysk dräkt, en fotsid åtsittande lifrock och
utanpå denna en kortare utan ärmar kantad med
gråverk. Hans ansikte var vackert, ögonen blickade
klara och kloka fram under sobelmössan, och hans
hållning, utseende och tai var lika förnämt som
marsk Karls. Det förundrade mig högeligen, då
jag fick höra, att hän ej var härkommen af stor-
manna ätt, utan af borgare.

Af Krister LembekeHick jag veta, hvad man
tvistade om på vetsche. Storfursten Vasili af Moskva
hade befallt sitt sändebud Bartolini att af Novgorod
fordra åttatusen rubel silfver, hundra bojarynglingar
som gisslan och fullständig underkastelse. Om ej
detta blef beviljadt ernade hän bekriga staden. Bo-
jarerna och de rika sade bestämdt nej därtill, men
det lösa partiet ville underkasta sig, om blott stor-
fursten ville skänka efter de åttatusen rublerna.
Packet ansåg att alla herrar voro lika goda, och
för dem var det likgiltigt om bojarernas söner för-
des tili Moskva. Penningarna tycktes dock vara
hufvudsaken för storfursten, och då äfven de fattiga
måste bidraga med deras erläggande hade deras hat
nu vändt sig mot Moskva i stället för mot bojarerna.

En dag, då jag besökte Lembeke, stördes vi af
skrik och oväsen på gatan. Jag drog undan fön-
sterluckan och tittade ut. En man i bojardräkt
stod med ryggen mot väggen midt emot och för-
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svarade sig med svärdet mot en mängd trashankar,
som med allehanda tillhyggen och kastvapen gingo
lös på honom. Jag igenkände italienaren Bartolo-
meus Bartolini. Hans hållning var förnäm och lugn
som vanligt och hans blickar uttryckte ingen fruk-
tan, endast förakt för de anfallande. Hän förde sitt
vapen, ett långt rakt svärd, med stor skicklighet
på västerländskt sätt. Alit större och större blef
folkhopen, stenar och isklumpar regnade ned öfver
honom. Slöddret siktade väl. Röda och blå fläc-
kar syntes i hans ansikte. Ibland gjorde hän rent
hus ikring sig, men i nasta ögonblick trängde hopen
åter på. Hela striden angick mig ej, men jag kunde
ej annat än beklaga, atf en tapper man skulle falla
i en så oädel strid; för öfrigt har jag alltid haft svärt
att hålla mig frän slagsmål och pärlament.

Jag tillsade Lembeke att sända efter stadsvak-
ten, ryckte tili mig mitt svärd och befallde Semjon
att följa mig. Vi störtade ut och banade oss skynd-
samt väg genom den öfverraskade skaran. Italie-
naren tog oss först för fiender, men jag tillropade
honom på tyska några förklarande ord, och nästa
ögonblick stodo vi på hvar sin sida om honom.
Bartolini fick nu rådrum och pustade ut, medan
våra vapen skyddade honom, men snart svingade
hän sin pamp som förr. Det vimlade af fula skäg-
giga anleten, rufsigt hår, smutsiga röda näfvar och
trasiga kläder. Skällsord och skrän ekade mot väg-
gar och tak, packet röt och skrek; vi gjorde stöt
på stöt, hugg på hugg; stridsglädjen föll öfver mig
och jag slogs med detta glada mod, som utmärker
oss svenskar, då vi engång kömmit i gång; „en

4
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Skalm, en Skalm“, ropade jag, „en Skaljm, en
Skaljm", skrek Semjon.

De fiender, som stodo oss närmast, hade nog
helst, fega som de voro, dragit sig utom värjhåll,
om ej de bakom stäende trängt dem fram mot oss.
Nu först kunde jag tili fullo uppskatta italienarens
fäktkonst. Hans böjliga svärd for som en blixt
fram och tillbaka, upp och ned, åt höger åt vänster,
i ringar, än ett hugg, än en stöt, än en parad, me-
dan hän med darten i vänster hand uppfångade
slag af störar och tjugor. Muru länge vi fortforo
att slåss vet jag ej; det var som en dröm. Ju flere
vi dräpte, desto talrikare blef hopen. Vi voro närä
att digna af mattighet, innan stadsvakten anlände
och skingrade skaran. Mitt ena öga var igensvul-
let, blod strömmade ur näsa och mun, ett finger
var krossadt. Semjon och Bartolini voro än värre
medfarna. En lycka var det, att folkhopen var så
tätt packad, att det mot slutet af striden var omöj-
ligt att använda kastvapen mot oss, utan att skada
såväl vän som fiende. Stadsknektarna togo reda
på de döda och sårade.

Vi begåfvo oss alla tili Lembekes hus, tili hvil-
ket italienaren i och för några uppköp värit på
väg, då hän öfverfölls af packet. Lembeke, som var
en karsk kari, hade gärna deltagit i striden, om hän
ej fruktat att folket skulle hämnas på hans hustru
och barn, då hän var ute i köpfärd. Vi ansågo
hans skäl fullgoda, och den förargelse jag först känt
lade sig snart, då jag kom att tänka på, att hän ut-
fört flere djärfva bragder än de flesta krigare.

Då vi inträdt i stugan räckte Bartolini mig och



51

Semjon handen. „Tack för hjälpen" sade han,
tog fram en pung och gaf Semjon några större
mynt. Jag stack händerna bakom ryggen, då han
räckte fram penningarna åt mig. „Tag du med
godt samvete“, sade han, Jag är skyldig dig myc-
ken tack. Låt mig nu afbörda en del däraf.“
„Du är mig ingen tack skyldig, det var ej för din
skull jag slogs, utan för att det är min glädje att
slåss. Behåll dina penningar.“ Jag försökte se så
stolt och värdig ut som möjligt, trots mitt blåa öga
och min svullna näsa. Det måtte ej hafva lyckats
alltför väl, ty italienaren brast ut i skratt. „Tillgif
mig> junker“, sade han, „så som vi nu se ut är det
svårt att skilja mellan herre och dräng“, och italie-
naren gaf Semjon de slantar han ämnat åt mig.
»Jag tackar er i alla fall af hjärtat och ber er vända
er tili Bartolomeus Bartolini, Moskvas arkli- och
byggmästare, om ni någon gång behöfver en vän;
först och främst ber jag dock att medan jag vistas
i staden fä gifva er något undervisning i fäktnin-
gens svåra konst. Ni har en stark handlofve och
ett säkert öga, men saknar skola. Jag ber att åt-
minstone på detta sätt få afbörda mig min tacksam-
hetsskuld. Sist och slutligen hvem är det jag
har den äran att tala med.“ Jag blef strax blid-
kad af hans höfviska ord och sade honom hvem
jag var samt lofvade att mottaga hans undervisning.

Sedän vi baddat och tvättat våra blodviten och
skråmor slogo vi oss ned i godan ro. Samtalet
var snart i gång. Italienaren sporde mig om många
ting, allt under det han förtäljde sinä egna öden
och äfventyr. Han hade ett underligt sätt att fråga
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medan hän berättade, så att jag innan jag visste
ordet af hade sagt honom allt om mig själf och
om min ätt. Bartolini var en vidt berest man, som
sett många länder och folk; mycket hade hän läst
ur böcker och skrifter och mycket hade hän be-
grundat och tänkt. Hans berättelser voro så fängs-
lande, att man ej märkte huru tiden gick. Slutli-
gen togo vi afsked af Lembeke och begäfvo oss tili
Kremlj, där såväl jag som italienaren bodde. Jag
följde med honom hem tili hans kammare i bis-
kopshuset. Där samspråkade vi ända tili långt in
på natten. Jag berättade honom, att jag hoppades
vinna byte i Ryssland och värfva mig en rote eller
ett kvarter och taga tjänst såsom själfständig höf-
ding. Hän gaf mig nu många goda räd, sade mig
att jag borde lära mig tala och skrifva ryska, lära
mig känna landets seder och taga reda päde olika
furstarnas lynnen och vanor, deras hofmän, deras
släktförbindelser, gunstlingar och hustrur. „Först
och främst", sade hän, „skall ni skaffa er namn och
rykte genom någon djärf bragd, så att åtminstone
er egen fana anser er för en dugande kari. Håll
er nägot på afstånd från folket, så att de känna att
ni ej är en af dem, och skryt en smula isyn-
nerhet bland de ryske. Bland dem må ni ljuga
och vara stortalig, ju mer dess bättre, ty därför-
utan kommer man ingen vart i detta land, men
med stora ord och något duglighet kan man blifva
hvad man vill. Försök aldrig med skäl och förnuft
då ni talar med en ryss, men sök uppelda deras
känslor och sålunda narra dem åt det håll ni vill
hafva dem, annars äro list och väld de enda med-
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len. Om ni tar lärdom af mig, kommer ni att gå
längt i detta land. För öfrigt räder jag er att
lämna Novgorod så snart ni fått någon erfarenhet,
ty här står intet att vinna. Landet styres af folket,
som hatar oss utlänningar, men tjänar man en
furste och kan förvärfva hans gunst, så skyddar
hän en mot folkets hat och afund. Söker ni sold
i Moskva, så har ni mig vid er sida och jag kan
gifva er ett godt handtag då och då. Kom i håg
först och sist; förskaffa er ryttarnes vördnad och
låt dem kanna, att ni är förmer än de.“ Bartolini
slutade sälunda med samma ord, som Måns Gö-
ransson Frille hvarje dag upprepade för mig.

Då jag denna afton gick tili sängs, hade jag
mycket att tanka på. Det var en underlig man
denne italienare, jag märkte nu att jag trots hans
vackra utseende, hans vänlighet och hans kloka tai
kände någon motvilja mot honom. Jag erfor se-
dermera, att jag ej var den ende, som gjort detta
rön. Då hän talade med en, kunde hän förmä en
att tro hvad hän ville och man älskade honom som
sin bäste vän, men var hän väl ifrån en, vändes
vänskapen i ovilja. Långa tider förgingo, innan jag
blef fri från denna kansia. Jag besökte honom se-
dermera ofta. Hän lärde mig fäktningens svåra
konst, så att jag småningom blef närä nog lika
skicklig som hän själf. Hans lärdom var stor, och
mycket som jag förut ej haft en tanke på lärde hän
mig inse vara sädant, som en god soldat och fräl-
seman borde veta. Vid päsktiden lämnade hän Nov-
gorod och begaf sig tili Moskva. Hans underhand-
lingar hade värit fruktlösa.



Tiden gick åter sin jämna gång med det van-
liga släpet och arbetet. Jag långleddes och läng-
tade hem. Jag drömde om natten om far och brö-
der, om hemmet, om Viborg och Skalmsholm.
Ibland tänkte jag på Sigfridssönerna och då riktigt
trängtade jag efter strid och byte.
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VI KAPITLET.

Vid Valborgsmässotiden började krigsrykten
gå i staden. Ilbud kommo och försvunno, bispen
och posadniken stängde sig inne i timmatal. En
vacker dag syntes en hei här af murare, bönder
och trälar bota skador på torn och murar. Kriget
tycktes dock ännu vara fjärran, ty homejor och
skyttegångar, dessa de säkraste tecknen pä före-
stående örlig, uppfördes ej ännu. Stormiga folk-
församlingar höllos, och mänga gånger blefvo vi
utkallade för att hålla ordning i staden. Ändtligen
en dag begynte man bygga skyttegångar, nu var
kriget närä. Glad i hågen begaf jag mig ned tili
staden. Alit var lif och rörelse, i smedjorna smid-
des harnesk och pilar, kulor götos, blidor byggdes,
vallgrafvarna upprensades och kifvenäbbar uppför-
des utanför portarna. En fänika tyska och skottska
fotknektar och armborstskyttar tågade in i staden.
Slangor och kartoger togos fram ur förvaringsrum-
men och afprofvades. Jag betraktade arbetet vid
murarnas iståndsättande. Då den gamla rappnin-
gen knackades bort såg jag att muren ej, som jag
att börja med trott, var af sten, utan uppförd
af pålar, sammanhållna af flätverk och klenade med
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ler och murbruk. De flesta tornen voro däremot
af sten, som hämtats längväga ifrån, ty berg finnas
ej i det Novgorodska landet. Smäningom samla-
des krigsfolk från när och fjärran. De lades i läger
utanför staden. Inom några dagar uppgick hären
tili tjugutusen man, och då jag säg det stora an-
talet greps jag af beklämning: jag finkte att det
blott berodde på de ryskes egen vilja att när som
helst lägga under sig landet Viborg, tili och med
Nyland och Tavastland, ja hela Österland ända tili
Bottniska hafvet. Jag begaf mig ned på slätten
utanför staden för att beskåda hären. Öfverallt
blixtrade det af stål och blanka vapen, knektarna
sprungo af och tili och ropade på hvarandra, hing-
starna skreko och eldarna flammade. En bojar
med sitt följe red öfver fältet. Bojaren själf och
hans fränder och söner voro rustade på det präk-
tigaste, ja somliga af dem buro ända tili tre pan-
sarskjortor öfver hvarandra, så att de knappt kunde
röra hand eller fot. De voro behängda med alla
slags värjor: pilar och båge, stridshammare, lans,
sköld, ett brokigt svärd samt en lång tvähands
pamp. Deras vackra men alltför lätta hästar dignade
under sinä bördor. Efter bojarerna följde deras
svenner, somliga barfota, med fötterna instuckna i
repöglor för stigbyglar, somliga ridande utan sadel,
sittande på endast ett fårskinn. En och annan bar
pansarskjorta och hjälm, de flesta hade dock ej
annat skydd än en stor skinnhufva.

Då olika bojarföljen möttes uppstod strax tvist
om hvem som skulle gifva vika, de uppräknade
sinä anor och förfäder, skymfade hvarandra och
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hotade med svärden. Dylika bojarskaror kunde
aldrig hopföras i kvarter och fanor, emedan hvarje
herre själf ville befalla öfver sitt folk och vägrade
att lyda andra än sinä egoa ättemän. Jag såg
obändiga polska pansarryttare, tappra soldater, men
svåra att hälla i styr. Vid axlarna hade de fäst
långa fjäderprydda spön, som stodo upp en aln
öfver hufvudet. Då de gingo vickade och vajade
spöna som vingar. Där syntes lätta polska lans-
ryttare, med stora räfskinnsmössor, tatariska ulaner
i små fårskinnslufvor, klädda i långa rockar i alla
regnbågens färger, littaviska fotknektar och båg-
skyttar, ryska bönder beväpnade endast med klub-
bor eller piskar, karelare i bruna ylledräkter, kla-
gande öfver att de förts frän hem och härd för att
strida med en grym fiende. Där funnos dolska,
dystra ester och vesser, ryssar från norden med
mössor af utterskinn, så förfärdigade att utterns
hufvud med grinande mun och hvita tänder hängde
ned öfver pannan på dem, medan svansen dinglade
på ryggen.

Klockorna i staden ringde, och borgerskapet
tågade ut att mönstras. Själfva Novgorod upp-
ställde omkring tjugutusen välbeväpnade karlar, så
att hela hären uppgick tili fyrtiotusen man. Bor-
garne voro bättre öfvade än folket från lands-
byggden, men mycken lit kunde man ej sätta tili
de stinna och dryga köpstadsmännen, som voro så
tungt beväpnade att de hvarken kunde anfalla med
kraft eller fly med snabbhet. De voro liksom bo-
jarerna försedda med mänga olika slag af vapen,
likasom om en enda man kunde få tillfälle att
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strida med båge, svärd, klubba, stridshammare och
lans. Nu sedän jag närmare skärskådat denna här
förstod jag, hvarför Viborg ännu var svenskt. Hvarje
rättrogen kyrkans son bör bedja helgonen, att de
ryske och deras land ständigt måtte förblifva sådant
det är. Annars kan blott Gud skydda oss, ty rys-
sarna äro talrika som lössen i deras egna skägg.

I dessa dagar uppstod myteri i vår fana. Måns
Frille och jag förde folket an. Maten hade värit
oätbar och olet utspädt med vatten. Herr Hans
lofvade oss bättre föda, men missnöjet var likväl
stort. En kvartermästare vid namn Henrik Rochow
höll på att blifva ihjälslagen, emedan hän hjälpte
höfvidsmannen att bestjäla oss. Jan van Mynden,
kvartermästaren, stod på vår sida och råkade i tvist
med Rochow. Denne van Mynden var en god man
och mig synnerligen bevågen. Hän sökte på allt
sätt skydda oss emot Essens präjerier, så att det ej
var långt ifrån att hän blifvit afsatt; men dä ingen
annan än hän kunde hälla det förlorade kvarteret
i tygeln, fick hän behålla sitt befäl. En dag be-
falldes hela vår fana att sitta upp och jämte tre-
hundra tatariska bågskyttar rida söderut. Öfver oss
alla sattes Henrik Rochow, herr Hans själf stannade
som vanligt hemma. Vi knotade och svuro. Rochow
hade fått befälet för sin feghets och försiktighets
skull, höfvidsmannen litade nämligen på att hän
ej skulle vedervåga drabbetyg, hästar och folk.
Utan hopp om byte, missmodiga och vreda drogo
vi åstad.

I trenne dagar redo vi söderut. Hundra tata-
rer hade redan andra dagen skiljt sig från oss och
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ridit i förväg. De hade fått befallning att ej in-
låta sig i strid, utan blott försöka utspana fienden.
Tredje dagens afton slogo vi läger i en skog in-
vid en släft, öfver hvilken vägen slingrade sig mel-
lan åkrar och ängar. Vi fingo befallning att fälla
träd och bygga en bråte, hvilket uppretade folket,
så att man hvart ögonblick kunde vänta öppet
myteri, ty ryttare behöfva ej annat än i yttersta
nödfall utföra dylikt arbete. Då ett tillräckligt an-
tal trädstammar huggits, förde vi våra täit och vag-
nar ett stycke inåt skogen, hvarefter vi redo ut på
slätten. Folket i byarna tillsades att draga mot
norr. De fingo en timme på sig att samla sinä
egodelar. Därefter brändes gårdarna. Bönderna
gräto, anropade helgonen och dröjde vid sinä brin-
nande byar, tili dess vi med svärdsflatorna föste
dem samman i en stor hjord, som af femtio tatarer
med piskar drefs mot norr. Somliga af bönderna
skreko öfverljudt, klagade och bannade. En lång-
hårig bondlurk af fräckt utseende vågade hota mig
med knytnäfven. Den besten red en häst, som jag
vid första ögonkast förstod vara stulen. Det var
ej en bondklippare, utan en stor och eldig strids-
häst. Jag frågade därför karien i hvems stall hän
funnit hästen. Hän ryckte tili, vände om och äm-
nade rida ifrån mig. Det var en alltför god häst
för en bonde, därtill var den stulen, jag red fatt
honom, fattade djuret vid tygeln och gaf mannen
en stöt i magen med tjockändan af min lans. Hän
föll af hästen, och säkerligen behöfde hän en god
stunds hvila, innan hän reste sig upp, hvilket jag
för öfrigt ej vet om hän gjorde, ty jag red vidare,
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förande min nyförvärfvade egendom vid tygeln.
Sedän vi noga afbränt byarna, återvände vi tili vårt
läger. Under natten begynte det regna, så att vårt
mod sjönk än mer och sinnena blefvo allt mera
retliga. Köld och hetta kan man fördraga, men
att dag och natt ligga och röra sig i genomvåta
kläder gör äfven den muntraste nedstämd.

Följande morgon anlände några af våra tata-
rer med underrättelse om att de sett moskoviternas
förtraf, tusen man stark, tyska och polska ryttare,
samt bojarsvenner och bägbeväpnade kosacker.
Förtrafven var att förvänta framemot kvällen. Reg-
net tilltog och vid middagen öste det ned i ström-
mar. Missnöjda öfver vår långa väntan och overk-
samhet sutto vi under träden insvepta i våra hästars
läderpansar, hvilka våta som de voro gåfvo ifrån
sig en kväfvande lukt af hästsvett och damm. Fol-
ket knotade och knorrade. Måns Frille var ond så
att hän fräste. Med hög röst, så att Rochow och
det öfriga befälet hörde det, frågade hän hvarför vi
sändts ut på denna dåraktiga färd, då tatarerna
lika väl kunnat uträtta allt som behöfdes. Vi låt-
sades vara spejare och gömde oss likväl i närmaste
snår, där vi lågo och möglade i vätan. „Gäller
det att försvara en bråte“, sade Frille, „borde endast
skyttar och ej tunga ryttare utsändts, därtill kom-
mer att vi äro för fåtaliga om det gäller att häjda
moskoviternas här“. Henrik Rochow vågade ej
svara på dessa förebråelser. Hans flathet gjorde
karlarna allt mer och mer uppstudsiga.

Mot aftonen anlände några tatarer, hvilka sade
att fiendens förtraf var i annalkande och att före
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denna red ett femtiotal kosacker. Några karlar
sändes tili skogsbrynet för att bespeja fienden.
Rochow själf följde med dem. Det hade begynt
mörkna, då hän återvände och gaf oss befallning
att linda täcken om hästarnas hufvuden för att
hindra dem att gnägga. Vi tillsades att hålla oss
tysta. En stund därefter hördes hästtramp från
vägen. Det var kosackerna som redo förbi. En
half timme väntade vi under tystnad. Kosackerna
vände tillbaka och redo åter ut på slätten. Regnet
föll i strömmar, och vinden tjöt och hven i gra-
narna. Folket blef oroligt. En timme förgick, och
en af våra spejare anlände och underrättade oss
om, att moskoviterna slagit läger midt på slätten.
Tvenne mycket glesa vaktkedjor hade utställts, en
närä skogsbrynet och en vid pass fyrahundra steg
från lägret.

Rochow tycktes nu vara alldeles villrådig. Hän
hade fått befallning att understöda tatarerna och
föra dem åter tili Novgorod. Emellertid var knappt
en tredjedel af de utsända återkomna, och ännu
hade inga underrättelser om den moskovitiska huf-
vudhären nått oss. Jag sade helt högt, så attRochow
hörde det, att det enda vi hade att göra var att öf-
verraska lägret på slätten och sedän invänta tata-
rerna, hvilka helt visst snart skulle anlända. Rochow
röt åt mig att tiga och gaf oss befallning att skynd-
samt framsläpa de fällda träden och bygga en bråte
för att häjda moskovitens framryckning. Men nu
vägrade folket att lyda. Inga befallningar och öf-
vertalningar hjälpte. Rochow ömsom hotade öm-
som bad. Ingen makt på jorden kunde förmå ryt-
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tarne att i regn och mörker släpa tunga slippriga
trädstammar genom den våta skogen för att bygga
en bråte, som ej ens hunne blifva halffärdig, innan
fienden var öfver oss, ty ett sådant arbete kunde
ej försiggå ljudiöst, och därtill hade vi intet hopp
om att kunna försvara oss, då tatarerna i regnvädret
ej kunde använda sinä bågar, hvilkas strängar slak-
nade efter första skottet. Tatarerna sutto tysta och
tänkte lika litet som vi på att lyda. Det var en
lycka att vi befunno oss långt inne i skogen och
att vinden låg emot oss, annars hade de mosko-
vitiska vakterna hört oss, ty nu begynte en häftig
tvist mellan Rochow och oss. Befälet ansåg sig
pliktigt att stå på Rochows sida. Jan van Mynden
försökte, ehuru lamt, bringa oss tili lydnad, men
förgäfves. Att börja med blandade jag mig ej i
detta käbbel. Jag satt och tänkte på Bartolinis
uppmaning att genom en djärf bragd skaffa mig
ära och anseende. Jag sökte utgrunda något sätt
att vända denna tvist tili min fördel. Måns Frille
sade, att någon borde sätta sig i spetsen för fanan
och föra den ned på slätten samt åtminstone för-
söka taga några hästar af fienden. Jag uppmanade
Måns att våga försöket, men hän vägrade och bad
mig i stället göra det.

Jag vet ej hvilken djäfvul som nu for i mig,
men jag gick fram tili Rochow och bad honom
hålla tyst, ty nu ernade jag föra fanan tili strid.
Rochow tog ett steg emot mig, fattade mig i ax-
larna och kallade på profossen. „Tag karien", sade
hän, „och gif honom femtio käpprapp och bind
honom sedän så att hän ej undgår oss. Herr Hans
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skall själf få glädjen att hänga honom“. Profossen
närmade sig för att gripa mig, men Måns Erille
störtade fram och slog honom tili marken. Kvar-
termästarne drogo sinä svärd, men Måns Görans-
sons tilltag hade brutit isen, och i ett nu lågo alla
törmännen sprattlande på marken. Själf tillsåg jag
att intet ondt vederfors van Mynden. Hän svor och
förbannade, men hans ilska vände sig dock mest
mot Rochow. Vi bundo vårt befäl och läto dem
ligga. Tatarerna stodo tysta och sågo på. De
blefvo litet oroliga, då vi öfverföllo våra mästare,
men jag försäkrade deras höfding, att vi ej ernade
dräpa befälet, utan blott hålla dem bundna tili dess
vi slagit moskoviterna. Jag vände mig nu tili ryt-
tarne och sade: »Kumpaner, låt kvarter- och rote-
mästare ligga där de äro. Ute på slätten finnes ett
läger, där tusen goda hästar med sadlar och sadel-
säckar, i hvilka säkerligen finnas penningar, vänta
oss. Nu sofver hela lägret. Vi rida ned och falla
öfver moskoviterna, innan de krängt harnesken på
sig. Deras bågskyttar behöfva vi ej frukta för reg-
nets skull. Talar jag ej vist och sant.“ Ett belå-
tet sorl hördes bland ryttarne. „Jag för er an, ty
någon höfding måste ni hafva.“ Karlarna skrattade
åt mig och många af dem ville strax rida i väg bort
tili lägret. Jag bad dem vänta, emedan det ännu
var mycket att ordna. De gamla och erfarna sol-
daterna gåfvo mig rätt, och Måns Göransson och
Kättill Månsson, klercken, uppmanade folket att
lyda mig. Jan van Mynden, som arg och röd låg
bunden på marken, sade: „Ni satans rackarepack,
skall det nödvändigt blifva strid af, så råder jag er
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att lyda Måns Frille, hän har fört fanor i
„Nej, Karl Ivarsson är vår holding", sade Frille,
„han har lycka med sig.“ Lugnt utdelade jag be-
fallningar och ordnade och ställde som en gammal
höfvidsman, jag kände så att säga Måns Frille
bakom mig, och folket gal efter och lydde. Jag
förklarade saken för tatarernas höfvidsman, hvilken
strax förstod mig. Hän sade några ord på sitt eget
spräk åt sitt folk. De små gula karlarna grinade
och plirade med sinä sneda ögon. Sex af dem
löste sinä långa kastsnaror från sadlarna och för-
svunno i skogen. Jag lät ryttarne sadla hästarna
och hålla sig beredda samt binda remmar om häs-
tarnas nosar för att hindra dem att gnägga. Semjon
sadlade min nyförvärfvade häst, jag ville spara min
egen, som var dyrbarare och därtill född och upp-
född hemma pä Skalmsholm. Karlarna, som begif-
vit sig tili skogs, återvände snart med tvenne ko-
sacker, den tredje hade värit omöjlig att nalkas
inom håll för snaran, hvarför såväl häst som ryt-
tare skjutits ihjäl. Profossen tvingades att taga
hand om fängarna, och med hans hjälp förmåddes
dessa snart att tala ur skägget. De berättade att
den yttre vaktkedjan var så gles, att om afstånden
voro något så när lika mellan de olika posterna,
kunde vi godt rida förbi de återstående, sedän de
tre närmaste voro oskadliggjorda. Vidare fingo vi
veta, att moskoviternas hästar voro uttröttade af
ridten päde bottenlösa, af regnet uppblötta vä-
garna. Våra hästar åter voro uthvilade. Angående
lägret sade fångarna att detta förlagts på den tor-
r aste platsen af slätten, en låg, lindrigt sluttande
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sandkulle, hvarest marken var så torr och härd att
man mycket väl kunde rida i galopp.

Alit detta styrkte mig än mer i mitt beslut att
anfalla tili häst. Dä vi kömmit ut på vägen redo
vi först i vanlig tågordning, men ute på slätten slöto
vi upp i slagtlinje, tyskarna i midten och tatarerna
på flyglarna. Vi rörde oss fot för fot öfver ängar
och leriga äkrar. Jag red fram och åter utmed fanan
och tillsåg att folket ej skildes åt eller förvillade
sig i mörkret. Vägen förde rakt fram tili fienden,
och efter det första ledet ryttare rättade jag in
de öfriga. Karlarna talade och pratade att börja
med, men jag befallde dem att tiga. Somliga
af dem gäckades med mig och gycklade öfver
mitt försök att spela höfvidsman, men de förstodo
att jag hade rätt och tystnade därför snart. För
hvarje steg hästarna togo smällde det då hofvarna
lyftades upp ur den våta lerjorden. 1 minä öron
lät det som bösseskott, och jag fruktade hvart ögon-
blick att vi skulle blifva upptäckta. Ibland snubb-
lade en häst eller slog en svärdsskida mot en stig-
bygel, så att det klingade som af kyrkklockor, åtmins-
tone tycktes det mig så. Regnet och stormen, som
låg från lägret förtogo emellertid alla ljud, annars
hade fienden säkerligen hört oss på en fjärdedels
rasts afstånd.

Nu störtade en af kämparna. Det skramlade och
klingade då den järnklädda karien föll tili marken,
och ögonblicket därefter hörde vi en utdragen hviss-
ling och så ljudet af en galopperande häst. Det
var en af vakterna i den inre kedjan som hört oss.
Jag befallde folket att befria kamparna från deras

5
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bindslen. Den första häst som gnäggade varmin
egen och folket tog det som ett godt förebud. Vi
voro nu omkring femhundra steg från fienden och
jag gaf befallning att oka farten. Vi trafvade framåt
så hastigt markens beskaffenhet tillät och hästarna
ökade småningom af sig själfva på farten allt efter
som grunden blef fastare.

Semjon red upp bredvid mig, böjde sig fram
mot mig och sade med läg röst: «Barin Karl, jag
vet hvem som är den rikaste bojaren bland mosko-
viterna därborta. Hän heter Obolenski och bor i
en röd paulun nastan midt i lägret. Hän bär rin-
gar på alla fingrar och en gyllene halskedja. En
af de fångna kosackerna berättade det, då jag kitt-
lade honom med dolken."

Nu blåste fienden i horn och lurar. Snart syn-
tes täit och vagnar genom regnet. Vi hade fallit i
galopp. Allt var villervalla och förskräckelse i läg-
ret, karlarna svuro och skreko, hästarna gnäggade.
Krigare klädda i benskenor, i armjärn, i körits,
somliga utan harnesk, ja en och annan i blotta
underkläderna, beväpnade med hvad de i hast fått
tag på, lupo skrikande om hvarandra. De flesta
störtade tili hästarna, men blefvo upphunna och
nedhuggna. Jag råkade midt in i en tät hop af
tyska ryttare, hvilka ej hunnit fram tili sinä hästar,
innan vi voro öfver dem. Kring denna skara sam-
lade sig småningom allt flere och flere af mosko-
viterna. Som en brusande våg af järn störtade vi
fram mot dem. «Essen, Essen I', vrålade minä kar-
lar, «allah, allah" skreko tatarerna; «en Skalm, en
Skalrn", ropade jag och låtande lansen falla tili
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marken drog jag mitt svärd och högg in. „En
Skaljm, en Skaljm“, skrek Semjon och hans svärd
föll klingande ned på en stälhatt. Måns Görans-
son gjorde hugg på hugg och skrattade gällt. „Len-
husen, Lenhusen", tjöt fienden och deras långa
svärd smällde mot våra, „leiser, leiser“, bådo de
kullridna och sårade. De moskovitiska tyskarna
kämpade modigt, ty de visste att det var ogörligt
att fly, emedan de då blifvit nedhuggna bakifrån.
En kari som tycktes vara deras höfvidsman slogs
som ett lejon och uppmuntrade sitt folk genom till-
rop och föredöme. Jag trängde på och högg allt
hvad jag kunde, men hans klinga höll min häst
tillbaka. Hän var så välbepansrad, inga stötar tyck-
tes bita på honom. Slutligen fick jag dock bukt
med kampen och tvingade fram den. „En Skalm,
en Skalm, rid på, rid på, en Lenhusen, en Lenhu-
sen, häll stånd, håll stånd.“ Hän gjorde ett utfall
mot min hästs bringa. Ett ögonblick var hans
svärd orörligt. Det våta läderpansaret sög sig fast
vid hans pamp. Det var tillräckligt för mig. Mitt
svärd föll ned på hans hjälm med sådan kraft att
den rämnade, gnistor sprutade åt alla håll, och den
tappre garpen segnade tili marken. „Gif er, gif er,“
ropade jag, „er höfvidsman har fallit.“ De fien-
der som stodo närmast gåfvo sig snart och mot-
ståndet mattades. Dock höll sig ännu en och an-
nan liten hop och ännu strömmade moskovitiska
tyskar och skottar tili.

Nti begick jag ett fel, sådant, som endast min
ungdom och ovana vid befälet kunde ursäkta, ehuru
det tili ali lycka ej hade några farliga följder. Jag
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gled nämligen ned från min häst, öfverlämnade den
åt Semjon och befallde honom så snart som möj-
ligt följa efter tili den röda paulunen. Jag fick se-
dermera många förebråelser af Måns Göransson
härför. Hän sade att hän ofta sett en skingrad och
öfverraskad fiende vända tillbaka och förgöra seg-
rarne, hvarför man ej förrän allt motstånd är bru-
tet och skyddsvakt utställts får begynna plundrin-
gen. Tili fots med svärdet i hand sprang jag åt
det håll, där jag antog att det röda tältet borde fin-
nas. Jag mötte knektar och polska pansarryttare,
som rusade tili för att hjälpa de hårdt ansatta tys-
karne, ryssarne hade redan vid stridens början lupit
fanen i våld. De moskovitiske togo mig för en af
dem och skreko åt mig att vända om och slåss.
De kommo likväl för sent, ty öfverallt hördes böner
om förskoning. Jag löpte omkring bland tälten,
men i mörkret och regnet kunde jag ej urskilja
deras färg. Jag begynte ropa Obolenskis namn.
„Hvem ropar pä fursten, min herre", frågade en
kari, som. stod utanför en paulun hållande tre häs-
tar vid tygeln. Jag var tätt inpå honom och nästa
ögonblick genomborrade jag hans strupe. Jag drog
undan tältdörren och steg in. Rummet därinne upp-
lystes af en lampa, fäst vid midtelstången. Tvenne
karlar och en ofantligt fet kvinna klädd i blotta
särken befunno sig i tältet. Deras rörelser voro
underliga och osäkra, de voro synbarligen druckna.
Kvinnan gaf tili ett gällt skri, då hon fick se mig
och störtade ut. Jag lät henne löpa. Den ena af
karlarna, en tjänare, sökte kränga en pansarskjorta
öfver hufvudet på den andra. Båda voro berusade,
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herren var dock värre däran än drängen, hvilken
jag gaf ett hugg i skallen. Hans herre, beröfvad
sitt stöd, tumlade omkull och låg där och spratt-
lade, med hufvud och armar ohjälpligt intrasslade
i pansarskjortan. Jag gaf honom en spark, så att
hän jämrande rullade bort tili andra ändan af tältet,
där hän en stund fick sköta sig bäst hän gitte. Ett
par i hast packade sadelsäckar lågo på marken.
Jag drog ut deras innehåll och fann en pung, inne-
hällande några mynt, en sifverkanna, ett par tum-
lare och några skedar. Med dolkfästet tillplattade
jag karien, för att sålunda lättare kunna dölja dem.
Nu släpade jag fram den druckne i lampskenet.
Det var den välborne fursten och herren, herr Juri
Obolenski, en ung, vacker, något fetlagd kari. Hän
hade fått hufvudet ur pansarskjortan, men armarna
voro så intrasslade att hän låg som bunden framför
mig. Hän stirrade fånigt på mig. Jag ansåg det
vara onödigt att låta honom se på mig tili dess
mitt ansikte inpräglats i hans minne, men jag ville
ej döda honom, så hjälplös, som hän var, hvarför
jag endast gaf honom ett knytnäfsslag mellan ögo-
nen så att hän svimmade. Jag undersökte honom
brådskande och fann vid hans bälte en pung, inne-
hållande såväl guld- som silfverpenningar. Pungen
jämte hans halskedja af guld och hans ringar be-
satta med ädla stenar försvunno hastigt i min taska.
Hans svärds- och dolkfästen voro silfverbeslagna och
fint arbetade. Jag bröt af klingorna och lade fäs-
tena jämte de tillplattade silfverkärlen i en sadelsäck.

Nu hördes skrik och rop utanför paulunen;
jag hade intet mera att beställa på platsen, hvarför
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jag släckte lampan, skar ett hål i tältduken och
försvann i samma ögonblick som ett par karlar
trädde in genom dörren. Jag begynte nu ropa på
Semjon. „Här är jag, herre“, svarade hän, „jag
sökte hindra ryttarne att tränga sig in i tältet, men
de hyndsönerna hafva ingen vördnad för din tjä-
nare.“ „Det gör ingenting, jag unnar dem gärna
det som äterstår.“ Semjon såg hålet i tältduken, hän
förstod och skrattade tyst. Hän höll fyra hästar vid
tygeln. En af dem var hans egen, de tre öfriga voro
byte. Min häst hade värit så illa sårad att hän värit
tvungen att sticka ned den. De tagna springarne
voro goda djur, väl värda sinä tjugo mark hvar.
Ridtygen hade Semjon lagt på en af de nya kam-
parna. Jag gick omkring i lägret och undersökte
de stupade. Semjon och ett par karlar som fått
nog af plundringen voro mig behjälpliga i att spänna
harnesken af de döde. Annat byte än drabbetygen
stod ej att finna, ty tatarerna hade redan gjort sin
skörd. Det vi funno lastades på några af mosko-
viternas vagnar. Dragare fanns det godt om. Måns
Erille red fram tili oss, hållande en vinkagge fram-
för sig i sadeln. Hän hade ännu ej hunnit taga
mer än ett par klunkar, hvarför hän ännu var nästan
nykter. „Då jagvar ryttmästare hos kejsaren", sade
hän, brukade jag alltid sända ut folk att hålla vakt
medan plundringen pågick, och så brukade jag
tillse att karlarna ej söpö sig fulla, innan de voro
i säkerhet." Jag bad honom vara mig behjälplig
att samla folket. „Men nu är jag ej mera rytt-
mästare", fortsatte hän, „och därför super jag.“
Hän höjde kaggen, satte sprundet tili munnen och
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drack i långa drag, medan vinet strömmade ned
öfver hans ansikte och körits. Jag förstod att hän
var omöjlig, hvarför jag befallde Semjon att hålla
sig i hans närhet och tillse att intet ondt vederfors
honom samt att hän ej blef kvarglömd i lägret.
Själf red jag omkring bland folket som spridt sig
för att plundra, manande dem att nu hålla sig från
drickandet och i stället föra olet och vinet med
sig. Tatarerna, hvilka ej äro begifna på dryckhjom
voro lätta att hopsamla sedän intet mera stod att
taga i lägret. De hjälpte mig att lasta bytet

harnesk, vapen, sadlar, kläder och täit på
vagnarna; därpå spände de dragarne för lassen.
De få sårade vi hade lades äfven på vagnarna.
Fångar togo vi ej, ty hvem betalar väl lösen för
en värfvad knekt?

Ett ögonblick hade jag ämnat föra Obolenski
med mig, men i brådskan och villervallan glömde
jag honom. Tili ali lycka hade den moskovitiska
förtrafven ej fört med sig större mängder dryckes-
varor, hvarför våra ryttare utan alltför stor svårig-
het förmåddes att lyda. I ett täit hade de dock
påträffat en vintunna. Ett halftjog karlar sutto
kring densamma och drucko ur stålhattar och hjäl-
mar. Jag tillsade dem att föra fatet tili vagnarna
och upphöra med drickandet.

„Hvad piper barnet, här äro vi höfvidsmän
allesamman, kom hit och blöt på mjölktänderna“,
ropades det från alla håll.

„Skalmen har rätt“, sade Kättil Månsson, som
alltid sökte göra mig tili lags, „upp med er fyll-
svin och lyd junkern, hän är en lyckosam höfvids-
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man. Nu dricka vi tili botten för gossen och så
sitta vi upp. Lefve barnet, höfdingen, som för oss
tili strid och byte.“

Hän drack ur vinet tili sista droppen. De öfriga
följde hans föredöme och under mycket skrik och
ropande begynte de rulla tunnan tili närmaste vagn.
Då alla tyskarna blifvit samlade satte vi oss i rö-
relse, följda af de med byte lastade vagnarna.
Högst uppe på ett lass satt Måns Frille, full och
galen. Semjon, ät hvilken Frille synbarligen delat
med sig af vinet, förmanade honom att hålla sig
stilla och lämna det fördärfliga drickandet. Jag
hörde Måns Göransson svara, att nu var hän fält-
öfverste, rädd för ingen och att Semjon var en
vanbörding som borde tiga med sinä förmaningar
och under tystnad njuta af äran att dricka sig full
tillsammans med en adelsman. På vagnen där vin-
tunnan låg sutto några ryttare och drucko. Kättil
Månsson, som nu fätt mera än hän tålde sjöng
och skrälade en lustig visa, liksom alltid diktad
för tillfället. Jag försökte ordna fanan, men det var
omöjligt. Alla redo om hvarandra. De flesta förde
löshästar vid tygeln, somliga en, andra två, ja tili
och med tre. Deras egna hästar voro lastade med
byte, så de voro närä att digna. På soldatvis hade
männen roffat åt sig allt hvad de kömmit öfver
harnesk, kappor, hasor, stöflar, tältdukar, kokkärl,
hästtäcken, säckar med mjöl, fläsksidor och dylikt.
Föreraål så besvärliga att medföra att de nästa
ögonblick kunde kasta eller skänka bort dem.
Bartolini, italienaren, som var en mästare i plun-
dring, hade lärt mig att man aldrig bör springa
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omkring och rycka tili sig första bästa föremål man
får’ tag i, utan man skall slå ned på ett rikt hus
eller täit, genomsöka det noga och med svärdet
pä egarens strupe tvinga fram alla kostbarheter,
som ej aro skrymmande, sä att mankan tora dem
med sig och sälja dem då godt pris och tillfälle
erbjuder sig. Ett annat sätt är äfven att beskydda
någon rik fiendtlig herre eller höfding, mot villkor
att hän sedermera betalar hvad man begär. Detta
sätt att plundra lönar sig bäst i längden.

Vår skara som red mot skogsbrynet hade värit
ett läti byte för en fiende, ty ingen höll ledet,
somliga voro därtill druckna, och löshästar och
vagnar hindrade alla vära rörelser. Men lyckan
stod oss bi och utan äfventyr uppnådde vi vårt
läger. Där mötte oss Henrik Rochow och det öf-
riga befälet. De hade befriat sig från remmarna,
med hvilka de värit bundna. De druckna ryttarne
begynte gäckas med sinä förmän. Jag bad dem
lämna kvartermästarne i fred, hvilket de äfven efter
något tvistande och skymfande gjorde. En kari
försökte bära hand på Rochow, men jag slog honom
tili marken. Ryttarne begynte dricka af det med-
förda vinet och olet, tili dess intet fanns kvar, då
de lade sig att sofva.

Rochow var mäkta förgrymmad och ville att
böria med ej svara mig, då jag talade tili honom
och bad honom åter taga befälet öfver fanan. Slut-
ligen fick hän dock mål i munnen och öfveröste
mig med en! skur af skällsord. Hän var ömklig
att skåda, där hän halft gråtande skymfade mig,
förlitande sig på att jag ej ville göra honom något
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ondt. Ändtligen sansade hän sig och befallde
kvarter- och rotemästarne att hålla vakt, då ingen
annan ryttare än jag kunde förmås att lyda. Jämte
Jan van Mynden sändes jag bort tili skogsbrynet
att speja. Jag kunde ej hålla mig för skratt vid
tanken på Rochows skam och nesa. „Skrattar du
åt oss, Karl Ivarsson", frågade van Mynden vredgad.

„Nej, herr kvartermästare, endast åt Henrik
Rochow“, svarade jag, „han har ställt väl tili för
er och de öfriga krigsmästarne. Ni hade säkert
haft god lust att följa med oss och pröfva svärden.“

„Den sakramentskade kältringen, må fanen taga
honom! För att spara herr Hans drabbetyg och
folk har hän gjort oss alla tili narrar. Därtill är
hän så envis, att hän aldrig vill taga råd. Hän
borde knuffas ned i ledet igen. Men du Karl
Skalm, du kommer att hänga, du upproriska slyn-
gel. Det är likväl skada på dig, du är en tapper
ryttare och glad kumpan och kunde en dag hafva
blifvit höfvidsman, om du ej blefve hängd, men
hänga skall du, din illgärningsman.*

„ Höfvidsman blir jag nog med tiden“, gen-
mälte jag. „Herr Hans vågar ej röra mig, jag har
folket med mig och föröfrigt tror jag, att en viss
gammal flamländare, en kvartermästare kommer
att tala godt för mig. Då hän talar illa om Rochow
måste hän samtidigt tala väl för mig. Om Rochow
stötes ned i ledet, får flämen föra fanan i fält.“

„Åhå, åhå, jag skall väl vara den där flam-
ländaren, men det skall du få se, du din uppstud-
sige vettvilling, att jag skall tala så att du får dingla
i galgen. Hvad det beträffar att du har fanan bakom
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funnor öl skulle sälja bättre karlar än dig, i ali
synnerhet då de hafva att väljä mellan herr Hans
vrede eller gunst och belöning.“

Jag svarade intet härpå, utan lät van Mynden
sitta där och raumla och brumma, men jag hade
minä tankar för mig och var öfvertygad om att
hän komme att lägga sig ut för mig, ty vore
hän verkligen vred på mig, hade hän för länge
sedän anfallit mig med svärdet i hand. Hän var
nämligen i vanliga fall en man, som ej tålte någon
uppstudsighet af folket och som ej vek en tum,
utan hellre lät slå ihjäl sig än hän gaf efter. Nat-
ten förflöt lugnt och tvenne timmar efter solned-
gången anlände de sista af tatarerna, som värit ute
på spaning. De hade sett och bespejat den mosko-
vitiska hufvudhären, räknadt fotfolk, ryttare och
skyttar. Vi hade ej mera här att beställa, hvarför
vi gåfvo oss i väg.
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VII KAPITLET.

Regnet hade upphört, men vägarna voro ännu
blöta och lösa, så att färden gick långsamt, så
långsamt att vi fruktade att blifva upphunna af fien-
den, som säkert blifvit underrättad om det nattliga
anfallet på förtrafven. Alit efter som solen och
blåsten torkade vägarna ökades farten, hvartill äfven
bidrog att vi ständigt hade löshästar tili ombyte.
Det plundrade godset, som tyngt ned djuren, hade
mi lastats på vära egna vagnar. Lyckligt och väl
nådde vi Novgorod. Under färden hade jag taiat
med befäl och manskap. Befälet var ej så förbitt-
radt på mig som jag fruktat, jag hade ej gjort
annat än fört de redan förut upproriska ryttarne
tili strid. Jag hade skyddat minä förmän mot gäc-
keri och misshandel, hvilket räknades mig tili godo.
Ryttarne lofvade att stå mig bi i lust och nöd och
att ej på några villkor tillåta att jag öfverandtvar-
dades åt herr Hans hämnd och vrede.

Inkomna i Novgorod redo vi raka vägen tili
kremlj. Henrik Rochow begaf sig att söka upp
herr Hans. Hän vände sig om och sökte mig med
blicken, hän gaf mig ett ögonkast som bädade
föga godt. Van Mynden märkte det och skyndade
efter honom. Vi satte in våra tjänstehästar i stal-
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len, och spände af oss harnesken. Jag behöll dock
för säkerhets skull både dolk och pamp. Bytet
lastades af vagnarna och samlades i en hög på
gården. De tagna hästarna bundos i långa rader
utmed stallarna och köpmän eftersändes. De tre
hästar, som Semjon kömmit öfver, lät jag honom
föra tili Lembeke, för att denne måtte försälja dem,
ty här, där hästar komme att säljas i hundradetal,
kunde man ej räkna på godt pris. Alit bytet sål-
des, och vi fingo väl betaldt för harnesk och vapen,
ty dessa voro eftersökta nu då örlig stundade.
Jag räknade penningarna och mottog dem att för-
varas. Alit det som lastats på vagnarna var gemen-
sam vinst. Hästarna tillhörde dem som tagit dem.
Enskildt byte var äfven det som hvarje kari med-
fört på sin häst. Jag drog af en femtedel af pen-
ningarna för höfvidsmannens räkning. Däraf skulle
hän enligt öfverenskommelse dela med sig åt be-
fälet. Det äterstående utdelade jag bland ryttarne
och tatarerna, hvarje kari erhöll vid pass tre räk-
nade mark. Ryttarne knorrade öfver att en femte-
del af bytet skulle lämnas tili befälet, som ej gjort
annat än lagt hinder i vägen för dem. Jag bad dem
dock betänka hvilken smälek förmännen lidit och sade
dem, att herr Hans visserligen var mäkta vred, men
att penningarna komme att göra honom försonligt
stämd. Folket gaf motvilligt med sig och jag begaf
mig med silfret tili herr Hans, trots ryttarnes var-
ningar. De ville sända någon annan, men jag
förklarade, att ingen fara var förhanden. De följde
emellertid efter mig och stannade ute på trappan
tili von Essens kammare.
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Jag öppnade dörren och trädde in. Herr Hans
satt i en stol, med sin evinnerliga ölstånka i näf-
ven. Hans röda, annars så godmodiga ansikte var
draget i tusen veck och gropar kring ögon och
mun, medan händerna voro liksom uppblåsta. Hän
var mäkta förbittrad och svordomarna rullade som
ärter öfver hans läppar. Rochow stod framför honom
och pladdrade, förbannade och svängde med armarna
medan van Mynden vandrade af och an på golfvet
med händerna på ryggen. Ibland vände hän sig
mot herr Hans eller Rochow och fräste åt dem som
en gammal arg kait. Hän hade ej hunnit raka
sig på en hei vecka och den grå skäggstubben på
öfverläppen stod som morrhår åt alla väder. Då
Essen fick syn på mig reste hän sig tili hälften
upp i stolen, men föll tungt tillbaka igen. Hans
små i fettet inbäddade ögon blefvo blodsprängda af
ilska öfver min djärfhet. Jag gick fram tili bordet,
invid hvilket hän satt och lade en pung med silf-
ver framför honom. „Femtedelen af bytet, höfvids-
man“, sade jag och vände mig om för att gå.

„Halt där, du arga skalk, så lätt går det ej!
Lägg ifrån dig svärdet och gack in i kammaren
här innanför och vänta på profossen. Jaså, du vill
ej lyda, ditt skarn, men jag skall piska fan ur krop-
pen på dig.“ Essen ryckte sitt svärd från väggen
och gick lös på mig. Rochow drog äfven sin klinga.
Jag hade god tid att förbereda mig och fick godt
kvarter. Blott ej van Mynden blandade sig i leken
kunde jag lätt försvara mig mot den tjocke och
ovige Hans, som pustade och flåsade som en bälg,
och mot den fege Rochow. „In med dig, din rac-
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kare, in med dig, annars hackar jag dig tili sörpa,
din landlöpare. Van Mynden som var obeväpnad
bad oss att hålla upp. Slutligen tog hän herr
Hans stol, slog därmed undan värjorna och trädde
emellan.

„Hvad nu“, skrek von Essen, utom sig af ra-
seri, „gör min kvartermästare gemensam sak med
en förrädisk ryttare. Du är ej mera kvartermästare,
gå strax tili härbärget tili dina kumpaner soldaterna
och vanbördingarna.“

Herr Hans hade skrikit alltför högt, så att fol-
ket på trappan hörde det. Dörren rycktes upp och
rummet fylldes af larmande och hotande soldenärer.
1 ett nu blef höfvidsmannen lugn, hän slog den
närmaste ryttaren öfver munnen med svärdsflatan.

„Hvem fan har lofvat er att tränga erin i min
stuga“, sade hän, „härut hasteliga, ert upproriska
byke.“

Måns Erille trängde sig genom den larmande
hopen. Lång, gänglig och hånfull som alltid stod
hän där inför höfvidsmannen.

„Hvem som gifvit oss rätt därtill? Jo, den
rätten hafva vi tagit oss själfva, då ni, stränge höf-
ding, aldrig kommer ut tili oss, ej ens då vi draga
i fält. Vili ni nu träda ut på trappan och tala med
oss, så gå vi ut ur stugan, vill ni ej så stanna vi
här och samtala med er.“

„Tig du galna fyllhund och drag för den lede
i våld; härut, härut! Ni skola få tala med mig, ja
sannerligen vi skola talas vid, så att ni aldrig
glömma det. Ut på gärden, ni tjufvar och illgär-
ningsmän, som vedervåga er herres och höfvids-
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mans drabbetyg och hästar. Ut pä gården alla utom
Karl Ivarsson."

Jag svarade ej utan följde karlarna som drogo
sig ut. Rochow sökte först ställa sig i min väg,
men jag såg honom in i ögonen och gick rätt på
honom, så att hän fann för godt att draga sig åt
sidan.

Ryttarne larmade och skreko. De hotade att
dräpa herr Hans och allt befälet. Ingen annan än
en mycket modig man skulle vågat träda fram in-
för dem, men von Essen var modigare än de fleste.
Hän steg ut på trappan, lugn och värdig, som om
ingenting händt.

„Kumpaner“, begynte hän med fast stämma,
„ni veta alla att en fana, där ej höfvidsmannen får
råda, går snart sin undergång tili mötes, ty höfvids-
mannen ser tili att fanan hålles samman, ställer ut
vakter vid plundring och kring lägren; hän får ge-
nom höga herrar och furstar veta hvar byte finnes
och förmår desse att sända honom med sinä ryttare
tili rika näjder. Höfvidsmannen håller frid och fäl-
ler dom och tillser att ingen lider orätt. Ni veta
att min krankhet hindrar mig att rida i fält, hvarför
jag nämner en kvartermästare att vara i min stad
och ställe och denne böra ni lyda och frukta som
mig själf. Men huru hafva ni förfarit? Min ställ-
företrädare hafva ni bundit och smädat, slagit min
profoss och gått utan befäl i striden, endast ledda
af en pojke, en vettvilling, som ej ens visste att
ställa ut vakt under plundringen. Utan ordning
och utan vakter, som kunnat hålla stånd, tills ni
hunnit samlas och sitta upp, hade ni blifvit ned-
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huggna, om fienden samlats och åter tallit öfver er.
Ej en enda af er hade återvändt tili Novgorod, ty
de som blifvit tillfängatagna hade blifvit huggna i
stycken eller stekta pä spett enligt moskovitisk sed.
Som en sammanrafsad hop bojarryttare, hade ni
blifvit skingrade af ett kvarter tyskar eller ulaner.
Betänk noga alli, hvad jag nu sagt er. Kom därtill
ihåg den ed ni svurit mig. Nu befaller jag er att
gå tili edra härbärgen. Jag skall låta tillreda en fest-
och försoningsmåltid åt er, och starköl skola ni få
dricka så mycket er lyster. Ingen af er, utom poj-
ken därborta och den galne Måns Göransson, skola
straffas. De borde rätteligen hänga för sinä brott,
men jag vill visa dem stor mildhet. Femtio käpp-
rapp och två veckor i tornet må vara nog för dem.
Begif er nu en hvar tili sitt. “

Somliga af folket tyckte att förslaget var godt.
Olet och festmåltiden frestade dem i synnerhet. En
del ropade, att herr Hans taiat väl och förståndigt,
andra åter fordrade att vi skulle helt och hället be-
nådas. Måns Erille trädde nu fram och talade med
hög röst, så att äfven de längst bort stående kunde
höra honom. Hän hade ej sitt vanliga öfvermodiga
och oförskämda utseende, utan det syntes granne-
ligen, trots hans slitna och fläckade kläder, hans
stripiga hår och af dryckenskap härjade] ansikte, att
det var en ädelboren man, van att befalla, som
talade. Hans annars matta ögon fingo lif liksom i
striden och blefvo genomträngande och skarpa, och
hän talade med allvar och värdighet.

„Nu har ni ordat slut, riddar Hans von Essen",
sade hän, „och nu lyster det mig att tala tili er och

6
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försök ej att afbryta mig och komma fram med erä
vanliga konster och mutor. Jag är själf en riddare
och er vederlike. En herre har jag värit som sui-
tit på egen gård och grund och som kejsarens rytt-
mästare har jag ridit i fält med två fanor och tre
fänikor. Jag har fört större härar än ni någonsin
kommer att göra, ehuru jag gud förlåte mig för-
dobblat mitt gods och supit mig från befälet, men
huru usel jag än är, har jag dock alltid påmint mig
att jag värit af god adel, ja så god adel att jag
aldrig bestulit minä fattiga ryttare och knektar på
deras med svett och blod förvärfvade byte. Jag
satt ej och gödde mig på de slantar jag kunde
vinna genom att gifva dem rutten kost och utspädt
öl. Själf red jag alltid, krank eller frisk, full eller
nykter, dag och natt, i alla väder i spetsen för mitt
folk. Jag satt ej hemma och räknade minä mar-
ker, ören och rublar, för att lämna fanan i hän-
derna på en kältring, en feg, fräck och tjufaktig
skalk. Aldrig hotade jag frälsemän med käppen,
lydde de ej miste desin hals. Allra minst hade
jag mottagit det byte mitt folk tagit mot min vilja
och befallning. Och nu säger jag er, höfvidsman,
att om vi ej efter denna dag få god mat, ospädt öl
och fri plundring, och om ej denne Henrik Rochow
blir körd ur tjänsten, så, vid mitt riddareord, Hans
von Essen, klyfver jag skallen på er. Hvad vår ed
tili er belanger, så är det bäst för er att ej tala
om eder, tro och lofven, ty ni har lofvat och svurit
att vara oss en tro och huld höfvidsman, men en
tjuf har ni värit. Nu frågar jag er, gifver ni nåd
och full förlåtelse åt mig och Karl Ivarsson och alla
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andra, som gjort er emot, och drifver ni Rochow
ur tjänsten, och lofvar ni att ej mera bedraga oss
på vår rättmätiga egendom. Säger ni ja härtill, må
vi hålla frid, säger ni nej, dräper jag er på stället."

Då Frille slutat sorlade och skrek folket vildt
och försäkrade att de höllo med honom.

Herr Hans betänkte sig några ögonblick. Hän
tuggade och sväljde och såg ut som om hän värit
närä att kväfvas. Måns Göransson stod med svär-
det i hand framför honom, allt fortfarande lika bister.
Rochow syntes uppe på trappan, grönblek i ansik-
tet med skälfvande ben. Van Mynden och de öfriga
kvartermästarne, som anländt under tumultet, stodo
och stirrade ut i rymden som om hela saken ej
angått dem.

Slutligen mumlade herr Hans fram sitt „ja.“
„Svär, svär“, ropade ryttarne. Jag fruktade att

ådrorna vid tinningen skulle brista på höfvidsman-
nen, ögonen liksom kröpo ut ur hufvudet och läp-
parna skälfde af raseri, ej af förskräckelse, ty hän
visste ej af fruktan.

Herr Hans svor.
Jag såg på Måns Frille. Hän hade sjunkit

ihop, ryggen var böjd, ögonen matta som vanligt.
„Jag har räddat dig från smälek, värre än dö-

den, käre broder“, sade hän med sin likgiltiga slä-
piga röst, „nu går jag och tar mig ett rus.“

Då höfvidsmannen vände sig om för att gå,
ropade manskapet på det utlofvade olet. Herr Hans
svarade ej utan slog igen dörren så det dånade.
Ryttarne skreko allt ifrigare. Jag äskade ljud och
bad dem hålla sig stilla och lofvade dem att själf
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gifva dem starköl så mycket de orkade dricka
denna dag.

„Herr Hanses öl“, sade jag, „skulle säkerligen
gå er i vrångstrupen." Karlarna skrattade och gingo
tili sinä härbärgen. Af ärkebispens munskänk köpte
jag fyra fat starköl, hvarefter jag begaf mig ned tili
staden för att uppsöka Lembeke. Hän vägde och
värderade guldet, silfret och stenarna, hvarefter jag
följde honom tili en guldsmed, som köpte alltsam-
mans för fyrahundratjugo mark rigiskt silfver. Jag
lät Lembeke behålla minä penningar och lämna
mig bref och patent därpå. Några dagar senare
sålde hän de hästar Semjon tagit för sextio mark,
hvilket belopp hän äfven fick behålla tili förvaring.
Semjon sade att allt byte hän tagit eller framdeles
komme att taga finge jag fritt förfoga öfver, blott
jag, då vi en dag återvände tili Skalmsholm, gaf
honom det tillbaka.

Jag begaf mig åter tili borgen, glad i hägen
ty aldrig hade jag anat att mitt byte var sä myc-
ket värdt. Muntert skämtade jag med folket, som
vimlade pä gator och gränder. Det var en träng-
sel och en villervalla. Öfverallt voro hyddor af
mattor, ris och kläder uppförda. Det vimlade af
bönder och landtbor, som med kvinnor och barn,
boskap och ägodelar flyttat in tili staden, för att
söka skydd bakom dess murar och tora. Bojar-
svenner, tyska fotknektar, polacker, lillryska kosac-
ker med den långa hårtofsen hängande utefter ryg-
gen, littaviska bågskyttar, tatarer, karelare, alla
beväpnade, sprungo brådskande om hvarandra.
Vagnar, lastade med bjälkar, stenar, piltunnor och
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tegångar och homejor byggdes med ifver. En tät
rök bredde sig öfver staden. Det var förstäderna
som brunno. Novgoroderna som synbarligen ej
ämnade möta fienden på öppna fältet beredde sig
för belägringen. Då jag anlände tili vårt härbärge,
stod glädjen högt i tak. Ryttarne välkomnade mig
med höga rop, tackande för välfägnaden och dric-
kande mig tili. Kättil Månsson stod på ett bord
och sjöng en sång tili min ära. Jag satte mig ned
i ölbänk och snart hade jag hunnit fatt de öfriga.
Mycket minnes jag ej af den aftonen. Jag påmin-
ner mig blott dunkelt att jag bars omkring på ax-
larna af en kari, medan jag tömde den ena kåsan
starköl efter den andra. Dagen därpå vaknade jag
med stark hufvudvärk och kände mig sönderbråkad.
Det var idel bleka och dystra ansikten som visade
sig i stallet, dit jag begifvit mig för att rykta min
häst.
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VIII KAPITLET.

Alit gick nu sin jämna gång under några dagar
tili dess vi en morgon ute på slätten fingo sikte på
en fana stålklädda ryttare, som försiktigt närmade
sig staden. De stannade dock på ganska långt
afstånd. Framemot middagen sågs liksom en glän-
sande orm kräla fram ur skogen långt borta i söder.
Den ringlade sig framåt, allt närmare och närmare
kom den. Slutligen kunde man urskilja karlar och
hästar i härens spets, ormens hufvud, medan det
långa tåget i fjärran ännu såg ut som en enda
kropp beklädd med gnistrande blanka fjäll. Om-
kring tre bösshåll frän staden delade sig strömmen
af krigare åt Öster och väster, så att snart hela
södra sidan af handelsstaden var hotad. Sofiasta-
den och borgen tycktes moskoviterna tillsvidare
vilja lämna i fred. Läger slogs på tre bösshålls
afstånd från murarna. Knappt hade moskoviterna
kömmit något i ordning, innan de begynte bygga
jordvallar utanför alla stadsportarna vid södra sidan
af staden. Några utfall gjordes af polska och tyska
knektar. Här och där blef fienden bortdrifven, men
kort därpå tvingades novgoroderna åter att bakom
kifvenebbets värn söka skydd mot de öfverlägsna
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fiendehoparna. Vi ryttare hade intet att göra.
Ärkebispen ville ej, att vi skulle deltaga i de ända-
mälslösa och Ula ledda utfallen. Vallar och torn
försvarades af bågskyttar och borgare, kifveneb-
barna af skottska och tyska fotknektar, som för-
sedts med stridshamrar, hvilka äro lämpligare än
svärd eller piskar, då det gäller att möta en fiende,
som söker klättra upp för välien. Armborstskyttar
och slungare funnos äfven i kifvenebbarna. Jag
begaf mig ned åt staden för att på närmare håll skåda
striden, gick fram tili den närmaste porien, klättrade
upp och satte mig i homejan där armborstskyttarna
voro i fullt arbete. Ute på slätten framför porien
syntes tvenne starka fänikor, hvilka stodo strax
utom bösshåll, färdiga att när som helst rycka
fram, för att mot utfall skydda en hop knektar och
bönder, som något närmare oss byggde en jord-
vall. Framför de gräfvande och arbetande voro
stora skärmar uppställda. Nu voro emellertid bös-
sor och blidor på stadsmuren och i kifvenebbet
strax nedanför homejan där jag satt, laddade och
iordningställda. Slangor och kartoger dundrade
och dånade. Alit insveptes för några ögonblick i
en tät hvit rök. Stenarna från blidorna flögo su-
sande och hvinande genom luften och folio med
dunder och brak ned på skärmarna, af hvilka som-
liga krossades. Strax riktades pilar och skrotskott
mot den öppning som uppstått. Inom kori blefvo
dock nya skärmar uppresta och arbetet bakom dem
fortfor. Borta vid nästa stadsport tycktes en lik-
nande strid pågå. Vallen bakom skärmarna bredde
ut sig allt mer. Då skärmarna flyttades undan syn-
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tes ett värn af jord och pålverk, bestyckadt med
grofva slangor, som utspydde eld och stenar. En
väldig blida upprestes bakom välien, och stora
ekstubbar och stenar folio med dunder och brak
ned i staden. Små blidor öfveröste oss med ett
regn af fyrbollar. Borgerskapet stod på hustaken
med pytsar och läglar. Så snart en fyrboll fallit
nedl på ett tak utgötos hela floder af vatten öfver
den. Trakten kring Novgorod är stenfattig, så
atf de stenar som kastades in i staden ej gjorde
annan skada än att en och annan borgare döda-
des; bräcka tak och väggar förmådde de ej. Jag
var mycket förundrad öfver att se moskoviterna så
snabbt och med sådan ordning gräfva upp jorden,
nedslå pälarna, resa upp blidorna och göra bäddar
åt slangorna. Men saken blef snart förklarad, då
det af klädedräkten syntes att alla törmännen voro
västerlänningar, liksom äfven bösseskyttarna och
de som riktade blidorna. Endast arbetarne som
gräfde, buro sten och slogo ned pålarna efter an-
visning voro ryssar. Det hela leddes af en man
tili häst, som af skägg och kläder att döma dock
tycktes vara ryss. Hän red frän den ena ändan af
välien tili den andra och tycktes gifva anvisningar
och befallningar. Ibland steg hän af hästen och
visade huru blidorna skulle riktas. Stundom red
hän tili moskoviternas läger, stundom galopperade
hän bort tili nästa stadsport för att där se efter
att allt gick efter befallning. På hans rörelser och
på hans sätt att styra sin häst igenkände jag Barto-
lomeus Bartolini, storfurstens arkli- och byggmästare,
min vän och lärare. Skjutandet fortfor i timtal.
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Alltjämt regnade fyrbollarna öfver staden, alltjämt
dundrade stenar och bjälkar mot homejor och torn.
Vallen därutanför byggdes allt längre och längre.
Fyrpilar satte sig fast i homejans väggar. Våta
hudar uthängdes öfver densamma för att skydda
den mot eld. Då man befarade att den brinnande
becken skulle torka hudarna utgöts med korta mel-
lanrum vatten öfver dem genom en lucka i taket,
eller en springa högst uppe pä väggen. Kifvenebbet
var klädt med fuktig torf, och Innan denna var
bortskjuten var ingen eldfara för handen. Slutligen
ledsnade jag vid denna strid pä håll, där hvar och
en sökte gömma sig bakom vallar och värn och
där man ej kunde se hvad skada man åstadkommit.
Jag för min del älskar att slåss med blanka vapen,
så att jag kan se fienden i hvitögat och gifva och
taga hugg. I trenne dagar fortfor skjutandet oaf-
brutet. Det dundrade och dånade dagar och nätter.
Då det blef skumt sågs långa eldstrimmor, liksom
stjärnfall, siä bågar öfver himmein. Ibland slog en
låga upp här eller där i staden, något hus hade
fattat eld, men eldsvådan släcktes inom kori

Fienden hade nu gått öfver Volkoff och såväl
Sofiastaden som hela handelsstaden var kringränd,
men endast den senare besköts. Moskoviterna höllo
sig utom skotthåll på Sofiasidan och åtnöjde sig
med att blott afskära ali tillförsel. Snart visade
murarna spår af beskjutningen. Leran och rapp-
ningen hade fallit af så att pålarna och flätverket
var utsatt för elden. En natt begynte stadsmuren
brinna, ehuru elden lätt släcktes, då den ej kunde
få luft bland gruset och den hårdnade leran. Flät-
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verket, som uppbar stockarna, uppbrann dock fler-
städes. Somliga torn hade skadats, kifvenebbarna
hade afklädts sin torfbeklädnad, så att träverket
måste skyddas med våta hudar. Innanför den del
af muren som lagit den märkligaste skadan upp-
fördes i halfrundel inåt en ny väli af stock som
kläddes med jord, torf och ler och bestyckades.
Moskoviterna fyllde vallgrafven med risknippor och
bjälkar och sökte med en gumse bräcka den ska-
dade delen af stadsmuren, hvilket äfven lyckades i
trots af att stora mängder af sjudande beck och
vax utgötos öfver skärmen som skyddade gumsen.
Säckar med ull och hö nedfirades af novgoroderna
för att mildra stötarna.

Slutligen gåfvo pålarna vika och moskoviterna
stormade in, men nu mottogos de af ett sådant
regn af pilar samt skrotskott och stång- och kedje-
kulor ur bössorna att de få återstående skyndsamt
drogo sig tillbaka, otan att en enda af dem nått
fram tili den inre välien. Ännu höllo sig några
af kifvenebbarna, men de voro så sönderskjutna,
att det var att vänta, att de inom ett par dagar
måste utrymmas och afbrännas. Eldsvådor upp-
stodo i staden, enskilda gårdar, ja hela kvarter ned-
brunno. Äfven vi ryttare måste deltaga i släcknings-
arbetet. En natt gjordes ett stort utfall, samtidigt
ur flere portar, men det ledde blott tili att staden
förlorade en hop folk i döda och fångar. Följande
dag, då jag åter efter vanan satt i homejan, såg jag
några moskoviter syssla med att nedslå störar kors-
vis uppe på jordvallen. Där stängerna korsades
bundos de samman; därpå upptändes eldar mellan
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de parvis uppställda korsen. Det såg ut som stora
hållare för stora stekspett. Jag vände mig med en
förvånad fråga tili en armborstskytt. Hän var hvit
i ansiktet och stirrade som en vansinnig ut genom
skottgluggen.

„Se, se“, stammade hän, „de hedningarna, de
djäflarna.“

Jag såg, det var karlar, tyska knektar, novgo-
rodiska fångar, uppträdda på spett som ränts in
genom kroppen på dem. Aldrig bar jag hört så-
dana hjärtskärande skrik, skrik af modiga döds-
föraktande karlar, som vredo sig likt maskar på en
krok. Spetten lyftades upp och lades på de kor-
sade stängerna. Elden under dem fick ej flamma
upp, för att ej alltför hastigt göra slut på deras
plågor. Mycket har jag sett i minä dagar, men,
aldrig hvarken förr eller senare har jag värit så
förskräckt och upprörd. Det gick rundt för mig
och jag kände mig matt och sjuk. Bägskyttarna i
homejan skreko af raseri. Ute i staden höjdes ett
rop af fasa och bössorna upphörde för en stund
att dundra. Jag ryckte tili mig det gröfsta arm-
borst jag fann, lade an och sände en pii genom
hufvudet på en af männen på spetten. Nasta ögon-
blick susade ett regn af pilar öfver de arma kar-
larna. Många dödades strax, andra särades blott
och ledo än värre kval. Vi hörde dem ropa tili
oss att skjuta säkert och hastigt. Snart voro de
alla befriade från sinä plågor. Nu tycktes folket
få brådtom vid våra blidor. Det var underliga
föremål, som blidorna kastade mot fienden, det var
moskoviter, som fallit i novgorodernas händer och
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som nu sändes åter tili sinä vänner och landsmän.
Skrikande hvirflade de genom luften, sprattlande
med armar och ben. Jag är visserligen fiende tili
ali grymhet, men detta var ej mer än rätt, dä ju
moskoviterna stekt de våra och plågat dem som
hedningar, och dessutom var det en hastig och
lätt död att krossas mot marken.

Nägra dagar efter detta grymma uppträde voro
de tiestä kifvenebbarna så sönderskjutna att de
måste öfvergifvas. Deras försvarare drogo sig till-
baka tili staden. En bräcka så stor, att fem karlar
i bredd kunde gå genom den hade gjorts i muren,
ett torn hade instörtat, skyttegångarna hade fler-
städes uppbrunnit. Kattor, stormtorn, uppfördes
af bjälkar, behängda med våta hudar. Risknippor,
med hvilka grafven vid tillfälle skulle fyllas, hade
i stora mängder uppstaplats bakom den fientliga
välien. Inne i staden beredde man sig att afslå
stormen. Beck, pilar, bjälkar och stenar lades i
beredskap invid muren. Innan fienden gick tili
storms, sökte hän först genom dagtingan nå sitt
mäl. Som fridstecken reste moskoviterna en lans,
vid hvars spets en hatt var fästad och ett likadant
tecken höjdes strax på stadsmuren. Utfallsdörren
i en af portarna öppnades och ett par plankor lades
öfver grafven. En novgorodisk bojar gick ut att
möta en moskovit, som väntade honom. De talades
länge vid. Ett par gånger vände novgoroden åter
tili porten och rädgjorde med posadniken och ärke-
bispen, hvilka som vanligt höllo sig i närheten af
de mest hotade delarna af muren. Slutligen skilj-
des de båda herrarna åt och kort därpå fick hela
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staden veta, att underhandlingarna värit förgäfves.
Beskjutningen begynte äter och nu folio pilar, om-
virade med pappersremsor ned innanför vallarna.
På dessa papper voro bokstäfver präntade. Enligt
Bartolinis råd hade jag lärt mig läsa ryska och
jag var nu redan sä hemma däri, att jag kunde
tyda det skrifna. Det var en af storfurstens fält-
öfverste tili det lägre folket och de fattige i Novgo-
rod riktad uppmaning att göra uppror mot sinä
herrar, ■ öppna portarna och låta in moskoviten.
Staden skulle i så fall skonas, de fattiga skulle
blifva oantastade, gisslan och penningar skulle tagas
endast af de rika. I storfurstens namn lofvades
nåd och beskydd åt dem, som gingo honom tili
handa, men om ej staden inom trenne dagar gåfve
sig skulle den tagas med storm, plundras och
brandskattas, och hvar tredje vapenför man skulle
stekas lefvande på spett. Jag såg bojarer och herrar
med bekymradt utseende läsa dylika pappersremsor.
De hade äfven skäl att vara oroliga, ty det lägre
folket i denna stad var ständigt benäget tili
uppror och själfsvåld mot sinä bojarer. Mången
gäng hade de understödt furstar och utlännin-
gar mot sinä rätta herrar, i hopp om nåd, gunst
och rof.

Belägringen hade ej varat fulla två veckor och
hungern hade redan begynt plåga de fattige, hvilka
vid fiendens ankomst för högt pris sålt sinä förrä-
der åt köpmännen. Sinä lätt förvärfvade penningar
hade de snart druckit upp och nu skreko de öfver-
Ijudt efter bröd. Visserligen fanns det ännu både
mat och foder i staden, men allting hade blifvit så
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dyrt, att blott de förmögnare kunde hålla sig med
dräglig föda. Alla, som deltogo i stadens försvar,
fingo tillräckligt med mat för sig själfva, men deras
hustrur och barn svulto. Stundom lät ärkebiskopen
ur egna eller ur stadens förråd utdela bröd och kött
bland de fattiga, men det förslog föga. Svårast
hade de ärliga fattiga af god börd, ty de blygdes
att mottaga allmosor och trängas med pockande
och kifvande slödder. Vi ryttare ledo ej ännu nå-
gon brist, ja vår kost var efter pärlamentet med
Hans von Essen bättre än någonsin förut, och fol-
ket riktade äfven sitt hat mot oss, där vi välfödda
och välberidna färdades af och an pä gatorna, för
att hålla det i styr. Detta behöfdes mer än väl, ty
tiggarne hade blifvit djärfva och hotande mot boja-
rer och soldater; dock hade man ännu ej förmärkt
något försök tili uppror eller förräderi. Ett par för-
rådshus hade visserligen plundrats, men det var
endast enskilda mindre band, som deltagit däri, ej
större folkskaror. Stormiga folkförsamlingar höllos
emellertid ofta och vär fana stod då uppställd vid
ena ändan af torget för att injaga skräck hos
slöddret.

Moskoviternas väntade anfall uteblef ej. Eri
natt varskoddes staden af klockornas klämtande.
Fienden gick tili storms. Vi ryttare försvarade So-
fiastaden, emedan hvarken ärkebiskopen eller herr
Hans ville utsätta oss för onödig fara: vi behöfdes
allt för väl för att upprätthålla ordningen i staden
och vid folkförsamlingarna. Packet hade nämligen
en hälsosam fruktan för oss. Angreppet mot Sofia-
staden var svagt, och blott ämnadt att kvarhälla
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nägot folk i densamma. Hela striden inskränkte sig
tili litet skjutande. Från handelsstaden hördes brak,
dunder och larm. Kattor och murbräckor fördes
fram mot murarna. En kättä störtade med dån och
buller ned i vallgrafven. Stormningen var lila ledd.
Anfallet på de olika platserna skedde ej samtidigt,
så att folk kunde sändas från den ena ändan af
staden tili den andra, för att understödja de hårdast
ansatta ställena. Efter tvenne timmar upphörde
striden, stormningen var tillbakaslagen och Novgo-
rod räddadt, åtminstone för tillfället.

Det blef emellertid allt mera oroligt i staden;
förrådshus plundrades, bojarer mördades och en
gång hade man kastat sten på ärkebiskopen, mot
hvilken folkets hat nu riktades, dels emedan det
sades, att hän varroten och upphofvet tili kriget
med Moskva, dels emedan hän hade oss, de hatade
tyskarna, i sin sold. Det påstods, att bispen för-
säkrat, att Schemjaka af Svjenigorod skulle komma
staden tili hjälp, men ingen Schemjaka hördes af.
Vetsche hölls, där de fattiga öfverljudt ropade på
dagtingan. Bojarerna och de rika ville, att kriget
skulle fortsättas, i hopp om att Schemjaka slutligen
dock skulle komma tili undsättning. Det talades
mycket hit och dit, men intet beslut blef fattadt.

Denna dag hände något, som afgjorde mitt fram-
tida öde, ehuru jag dä ännu ej kunde tanka mig,
hvart det skulle leda. Herr Hans hade på gatan
mött en larmande folkhop. Någon hade känt igen
honom. Hopen föll öfver honom med hugg och
slag. Ensam som hän var och därtill ovig blef hän
snart kulldragen och ihjältrampad. På gården utan-
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för våra stallar, höll ett tjog ryttare, bland hvilka
jag befann mig, på att öfva sinä hästar, hvilka styf-
nat af mycket stillastående. Vi hade ingen aning
om hvad som inträffat i staden, förrän vi fingo se
en folkhop tåga upp mot ärkebiskopens bostad.
Vår plikt likmätigt skyndade vi oss efter våra svärd,
och redo mot skaran för att hindra den från att
ofreda vår herre bispen. På en lång stång i spet-
sen för packet bars ett blodigt hufvud. Snart igen-
kände vi vår höfvidsmans ansikte, vanstäldt, med
uppspärrade brustna ögon. Med ett anskri satte vi
sporrarna i hästarna, drogo pamparna och höggo in.
Jag var blind af raseri och kände ej slag och stö-
tar som träffade mig. Män, kvinnor och barn, allt
som kom i vår väg höggo vi ned. Karien som bar
stången med herr Hans afhuggna hufvud sökte
skydd bakom de öfriga, hän drog sig inåt skaran,
som slutit sig samman tili en fast och tät hop. De
närmaste sökte fly och de bakomstående trängde
framät. Jag högg mig väg genom slöddret och
följde envist mannen som bar höfvidsmannens huf-
vud. Slutligen nädde jag honom och hän grinade
lika illa som Hans von Essen, då hän såg mitt
svärd blixtra emot sig. Jag klöf hans skalle ända
tili axlarna. Jag fick slag, hugg och stötar, medan
jag hamrade på åt alla håll, där jag red midt i folk-
hopen, hvilken sammanträngd mellan byggnader
och murar drog sig ned mot bron, som ledde öfver
Volkoff. Jag tänkte ej på minä sår och skrämor,
blott på att utrota detta fega mordiska slödder.
Hade jag engång gjort herr Hans emot, så gjorde
jag nu allt hvad jag kunde för att hämnas honom.
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Stridsbullret hördes vidt och bredt. Den tjutande
skaran störtade i förtviflad fart utför backen. Vi
kunde dock ej mera förfölja dem så hastigt som vi
önskade, emedan hästarna snubblade i den branta
sluttningen, men många voro dock de, som folio
med huggsår i rygg och nacke. Ett par kvarter-
mästare kommo ridande och bådo oss upphöra med
mördandet, men de kunde ej hejda oss, förrän vi
nått andra ändan af bron. Omkring tvåhundra män-
niskor lågo på platsen, ett mindre antal hade tallit för
våra hugg eller trampats ned af vära hästar. De
flesta hade klämts ihjäl under flykten. Vi gingo
hem tili härbärget och vårdade våra skrämor. Folk
sändes ut att uppsöka Essens döda kropp.

Ett par dagar därefter begrofs hän under ståt
och hedersbetygelser. Gutahofvets rättrogne präst
läste massan öfver honom, och vi bådo alla för
hans själs frälsning, ty vi hyste intet agg tili honom.
Men sitt straff undgår ingen, och förvisso har hän
fått lida för att hän bedrog oss ryttare pä hvad som
rätteligen tillkom oss. Måtte hän renad gå ur skärs-
elden tili de saligas boningar. Hän var i grund och
botten en bra kari, och en tapper kari var hän.

Nu voro vi utan höfvidsman, men ärkebiskopen
förmådde oss att svära Jan van Mynden trohet för
den tid belägringen varade. Van Mynden kunde ej
taga oss i sin tjänst, emedan hän var fattig och ej
kunde köpa drabbetyg, hästar och allt hvad som
behöfves för en fanas utrustande. Omkring hälften
af harnesken och hästarna i fanan hade tillhört herr
Hans. Ärkebispen och van Mynden eftersände några
garpar från staden, som värit von Essens vänner.

7
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Tili dem öfverlämnades den dödes penningar i po-
sadnikens närvaro. De underrättades om att de,
då kriget var ändadt äfven finge öfvertaga hästar
och harnesk, hvarefter von Essens rätta arfvingar
komme att efterlysas i Estland. Tyskarna ville ej
gå in härpå, utan fordrade att drabbetyg och rid-
djur strax skulle inköpas af ärkebiskopen och att
penningarna skulle öfverlämnas i deras vård. Ingen
brydde sig om deras begäran, utan de fingo noja
sig med bispens beslut.

Ett par dagar efter vår strid med folket var det
lugnt i staden, därpå begynte åter oroligheterna.
Det lösa partiet blef allt mer upproriskt. Ej en dag
förgick utan häftiga strider pä gator och gränder.
Dag och natt sutto vi i sadeln. Många af oss stu-
pade för pilar, som lömskt afskötos från fönster-
gluggar och smala krokiga gränder, där mördarne
lätt undkommo. Värst var det dock för hästarna,
hvilka af brist på sömn magrade, så att de slutli-
gen sågo ut att vara endast skinn och ben. Krister
Lembeke, hvilken jag stundom råkade, var uttröttad
af vaktgöring och oro. Tio timmar af dygnet var
hän vid vallarna, i ständig fruktan, att hans hus
under hans frånvaro skulle plundras, hans hustru
och barn mördas. Nattetid vakade drängen och
hän turvis, beredda att sälja sinä lif så dyrt som
möjligt.

En månad hade belägringen varat, och dag från
dag syntes det allt tydligare att slutet närmade sig.
Fienden utanför murarna, uppror och plundring
inom dem. En natt hade försök gjorts att öppna
en af portarna och låta in fienden, men förrädarne
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blefvo tagna på bar gärning och moskoviterna stäng-
des ut. De maktägande i staden förstodo nu att de
måste dagtinga. Man underhandlade med fienden,
vetsche sammankallades och oaktadt alli, alla stri-
der och mödor, ali tapperhet måste staden omsider
gifva sig. Villkoren voro, tycktes det mig billiga
nog. Attatusen rubel betalades tili storfursten, en
mängd bojarer lämnades som gisslan, staden mot-
tog en raoskovitisk namjestnik, som hade rätt att
kräfva skatt, samt en besättning. Novgoroderna
svuro Vasili Vasiljevitsch trohet. Därtill måste sta-
den underhälla Moskvas här tili dess den drog hem.
Ärkebiskopen förband sig att afskeda sitt krigsfolk.

Alit detta, med undantag af det som rörde bis-
pen, angick mig ej. Van Mynden löstes från sin
ed, och hän åter löste oss från vår och öfverlämnade på
ärkebiskopens vägnar en rubel åt oss hvar, tog oss
alla i hand och bjöd oss farväl. Jag frågade van
Mynden hvad hän nu ernade företaga sig och bad
honom ej glömma bort mig, utan taga mig i sin
tjänst, om hän kunde. Därpå tackade jag honom
för godt höfvidsmannaskap. Hän underrättade mig
om hvar hän ämnade bo och hvar hän under de
närmaste dagarna stod att finna. Hän sade det hän
ej ännu visste, hvart hän nu skulle styra kosan. De
ryttare, hvilka liksom jag, ägde häst och harnesk
behöfde ej frukta för sin utkomst, men de öfriga
visste ej, hvart de skulle taga vägen. Ännu nägra
dagar fingo de vistas i sinä härbärgen, men sedän
måste de bort, på vinst och förlust, ut i det stora
okända Ryssland eller tili Estland eller Sverige.
Jag gick att uppsöka Bartolomeus Bartolini. Hän



100

var svår att anträffa, men slutligen fick jag veta, att
hän mestadels uppehöll sig i gridnitsan i Jaroslaws-
torn, stadens skrifvarestuga, där böcker, bref och
patenter förvarades och där stadsskrifvarne och räk-
nemästarne arbetade. Bartolini sait jämte ett par
andra herrar vid ett stort bord öfversålladt af pap-
per och pergamentsrullar. Alla tycktes de hafva
mycket brådtom. De genomögnade i hast en mängd
bref som skrifvarne ett efter ett lämnade dem. Bref-
ven lades i olika högar, och italienaren tecknade
några ord i kanten på hvart och ett af dem. Skrif-
varne hade sökt hindra mig att inträda, men jag
knuffade dem åt sidan, trädde fram och hälsade på
Bartolini. Hän såg upp, och räckte mig vänligt
handen.

»Välkommen, välkommen, jag är glad öfver att
ni sökt upp mig junker. Här har jag ett bref. som
säkerligen skall glädja er.“ Hän räckte mig en
rulle med vidhängande sigill. „Läs detta och sök
upp mig i afton vid solnedgängen, nu är jag öfver-
hopad af arbete och kan ej egna er någon tid.“
Hän sade mig hvar hän bodde och bjöd mig far-
väl, hvarpå jag aflägsnade mig med pergamentet i
handen, nyfiken att fä veta hvad det innehöll och
huru det kunde röra mig. Utkommen på gatan
ämnade jag just veckla upp det, då min blick föll
på vaxsigillen. På alla syntes en galt afbildad.
Det var Sigfridssönernas sköldemärke. Nu fick jag
brådtom att läsa brefvet. Högst uppe i ena hörnet
stod på ryska: „Medföljde ett bref frän Novgorods
namjestnik i Kexholm.“ Själfva brefvet var skrifvet
på tyska och riktadt tili Novgorods fogde i Kex-
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holm och södra Katelen. Innehållet var att Sigfrids-
sönerna på stora Skalmsholm åter på tio år förnyade
sitt förbund med ryssen mot villkor att dem lofva-
des skydd mot brand och plundring, äfvensom till-
gift för att de sände några ryttare tili marsken i
Viborg, hvartill de voro nödda och tvungna. De
lofvade att i gengäld gifva de ryske alla de under-
rättelser de kunde om svenskarnas görande och lå-
tande. Brefvet slutade med en begäran om att
deras förbund måtte hemlighållas för de svenske.
Alla de åtta äldsta Sigfridssönernas namn voro prän-
tade under skrifvelsen. Deras söner åter nämndes
ej i patentet. Hvad jag gjorde ellet sade under
genomläsandet af brefvet och en god stund där-
efter vet jag ej; men då jag såg upp märkte jag,
att en hop folk samlats omkring mig. Somliga sågo
förvånade på mig, andra skrattade. För att undgå
deras nyfikenhet begaf jag mig skyndsamt tili min
bostad. Jag kunde ej låta bli att småle, medan jag
gick. Ett par köpmän hviskade tili hvarandra och
sade det ungersvennen säkerligen kom frän ett kär-
leksmöte, emedan hän såg så lycklig ut. Och lyck-
lig var jag, lyckligare än någonsin förr eller senare
i hela mitt lif. Anländ tili härbärget skyndade jag
mig att läsa upp brefvet för Semjon och Måns Gö-
ransson. Semjon begynte dansa och tjuta af glädje,
och Måns deltog, ehuru mera stillsamt, i min lycka.

„Nu, Karl Igorovitsch“, sade Semjon, „vi rida
hem och hänga alla Sigfridssönerna."

Jag frågade Frillen, hvad hän tänkte om saken.
Hän svarade det hän trodde att ifall Sigfridssönerna
dömdes för förräderi komme deras gård att gå tili
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vanskligare att återfå densamma. Jag borde därför
ej brädska, utan försöka att samla penningar för att
kunna återköpa Skalmsholm af konungen, sedän
Sigfridssönerna blifvit dömda, eller ock begynna
rättegång, hvilket äfven torde komma att kosta
mycket silfver. Jag gaf Måns rätt och beslöt att
ej ännu lämna Ryssland. Brefvet öfverlämnade jag
åt Krister Lembeke tili förvaring. Jag tog löfte af
honom att ej för någon, ej ens för min fader om-
nämna dess förefintlighet. I fall jag stupade i Ryss-
land skulle hän föra brefvet tili Viborg, i annat fall
finge det ligga tili dess jag afhämtade det. Jag
ville ej att min fader eller minä fränder skulle veta
något om patentet, det kunde möjligen af misstag
komma ut att jag hade ett bref, som kunde störta
Sigfridssönerna och dessa skulle då vidtaga sinä
mått och steg. Jag ägde endast omkring femhundra
mark silfver och fyra gänger detta belopp räckte
knappt tili för att köpa Skalmsholm. Jag bad tili
gud och alla helgon att jag snart måtte fä draga
ut i krig och att bytet måtte blifva rikt.
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IX KAPITLET.

Vid solnedgängen begaf jag mig tili Bartolini,
som hjärtligt välkomnade mig. Hän bjöd mig sitta
ned vid det rikt dukade bordet, som dignade under
allehanda läckra rätter. Det var mig en sann för-
nöjelse att sitta tili bords på detta sätt, sedän jag
nu under ett halft års tid ätit ur samma tråg som
ett tiotal otvättade ryttare. Italienaren frågade mig
småleende, hvad jag tänkte om Sigfridssönernas pa-
tent. Hän berättade att hän jämte tvenne andra
herrar fätt i uppdrag att genomgå alla bref och
handlingar som tillkommit sedän Moskvas namjest-
nik blifvit fördrifven från Novgorod, för att hän se-
dän mätte kanna underrätta den nye fogden om allt
som rörde stadens förhållande tili Sverige, Pskoff,
svärdsbröderna, hansan och andra furstar, städer
och välden. Sigfridssönernas patent hade hän flyk-
tigt genomögnat, då föll hans blick pä ordet Skalms-
holm. Hän påminde sig, att jag stundom kallades
Skalm och mitt stridsrop „en Skalm, en Skalm,“
ringde honom ofta i öronen allt sedän striden utan-
för Lembekes hus. Hän hade nu genomläst bref-
vet noggrant och i minnet återkallat min berättelse
om Sigfridssönernas och Skalmarnas stridigheter
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samt förstod nu att delta bref kunde blifva mig tili
stor nytta, hvarför hän lagt det åsido för att gifva
mig det.

Jag berättade nu för Bartolini minä öden från
den dag hän ridit från Novgorod. Hän följde upp-
märksamt med min berättelse, under det hän ibland
nickade gillande, ibland åter skakade pä hufvudet
eller skrattade. Då jag slutat frågade hän mig, hvad
jag nu tänkte taga mig för. Jag svarade att jag
ägde omkring femhundra mark och att jag ämnade
värfva en rote ryttare och sedän söka sold hos nä-
gon furste. Hän erbjöd sig att tala med Veljami-
noff, tusenmannen af Moskva, hvilkenj säkert på
hans förord komme att taga mig i sin tjänst. Då
jag tackade honom för hans stora välvilja, svarade
hän, att jag ej var honom någon tack skyldig.

„Ni har en gång räddat mitt lif och därtill har
ni åter nyligen, ehuru ovetande, gjort mig en stor
tjänst. Vet ni hvem garpen var, som ni dräpte
under den nattliga striden, då ni förde fanan mot
det sofvande lägret?" Jag svarade det jag antog
mannen vara en kvartermästare, möjligen en höf-
vidsman vid storfurstens tyska fana.

„Nej“, sade Bartolini, „ej blott höfvidsman,
utan fältöfverste för alla storfurstens tyska, ungerska
och polska soldater, Lenhusen själf, min fiende och
afundsman, som täflade med mig om storfurstens
och tusenmannen Veljaminoffs gunst. Minä händer
voro bundna så länge hän lefde, men nu förmår
jag allt i Moskva. Jag är den enda utlänning, som
äger storfurstens förtroende. Nu skulle jag själf
blifva fältöfverste, om jag blott hade tid därtill, men
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mitt arbete som arklimästare, byggmästare, skrif-
vare, underhandlare och konterfejare gör att jag
ej vill taga delta befäl, ulan ämnar ställa så tili
att tillsvidare ingen öfverste för legosoldaterna ut-
nämnes. Ni junker Karl åter skall blifva höfvids-
man för de tyska ryttarne. Jag svarade att man
för femhundra mark ej värfvar en fana och skaffar
sig hästar och utrustning.

„Redan det“, sade italienaren, „att ni ej gjort
af med edra penningar som mången annan ryttare
skulle gjort, visar att ni ej är en vanlig soldenär, utan
att ni sträfvar mot ett mål. En sådan kari kan
blifva hvad hän vill i detta land, om hän blott ej
är alltför noga med medlen. Låt mig tanka ett
ögonblick." Hän tog papper och stift och be-
gynte räkna med siffror, allt under det hän gjorde
mig frågor om von Essens upplösta fana.

„Se här, hur jag tänkt mig sakensade hän.
„Hela von Essens fana utgöres af tvåhundra fem-
tio man, af hvilka omkring hundrafemtio äga vapen
och harnesk. I Lenhusens nu upplösta skara hafva
nästan alla ryttarne egna drabbetyg. Om ni nu
värfvar hela Essens fana och hundra man ur Len-
husens, gör det trehundra femtio karlar, så stor vill
nämligen Veljaminoff att er fana skall vara. Har-
nesk för hundra man böra således inköpas. Dem
taga vi ur salig herr Hans förråd. Novgoroderna
äro enligt öfverenskommelse förbundna att tili stor-
furstens folk utlämna alla vapen de äga. Hans von
Essens arfvingar fä se sig om bäst de kunna. Ännu
stä närmare tvåhundra af hans hästar på stall och
tära hö och hafre. De, som hafva hans penningar
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om hand, blifva säkerligen glada åt att få sälja djuren
så snart som möjligt, så att de blifva fria från sinä
bekymmer och sitt besvär att anskaffa foder under
dessa tider, då nastan allt hö i landet gått åt under
belägringen eller tagits af moskoviterna. Ni säger
att ingen häst är värd mindre än fem mark och
att många aro värda ända tili tio. Jag föreslår att
vi bjuda två mark för hvarje häst, det blir fyra-
hundra, och jag tror att garparna äro nöjda där-
med. Vilja de ej noja sig, så säga vi dem att vi
taga hästarna för intet. Det gör god verkan. Nov-
goroderna komma säkerligen att låta saken hafva
sin gång: det är ju ej en af dem, utan endast en
utlännings arfvingar, det gäller. Ridtyg och läder-
pansar räkna vi som vapen, så att dem få vi för
intet. Det gäller således att anskaffa ännu ett-
hundrafemtio hästar. Atminstone ett hundratal af
ryttarne äga stridshästar, eller kunna förmås att
köpa sådana, mot löfte om en mark i månaden för
häst. De återstående femtio kamparna hittar ni
säkert på vägen från Novgorod tili Moskva", och
italienaren log illmarigt. „Ni har nu hundra mark
öfver. Er egen häst och er drängs äro väl värda,
den förra hundra, den senare femtio. Sälj dem och
ni har penningar nog tili vagnar, trossklippare och
dylikt. Ja, ni är ovillig att göra er af med er hingst,
men något måste man uppoffra. Brister det sedän
oaktadt allt, vill jag gärna försträcka er penningar.
Nå, är ni nöjd med mitt förslag?"

Jag tackadeBartolini medrörelse för hans godhet.
„Ja, ja, låt det där vara, ty för intet gör jag ej

detta“, svarade hän. „Jag fordrar nog återtjänster.
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Jag önskar nämligen att ni skall stå på mitt bästa,
så att om jag i Moskva råkar ut för någon mäktig
herres vrede, vill jag vara säker om medhåll hos
de tyska ryttarne, hvilka betyda mycket, emedan de
bo i borgen och när som helst kumia bemäktiga
sig storfursten."

Jag lofvade att troget stå honom bi, och hän
sade, att hän trodde mig på mitt ord. Långt inpå
natten sutto vi och samspråkade vid vinbägaren.
Vi blefvo förtroliga vänner och du-bröder. Barto-
lini var lika fängslande som alltid och hän fyllde
mitt hufvud med nya tankar om allehanda ting,
som förut ej funnits tili för mig. Mycket af hvad
hän sade förstod jag ej. Hän talade om taflor, be-
läten och bilder, om konterfejare och byggmästare,
om lärda klerker, om jordens beskaffenhet, om forn-
tida mäns bedrifter, latinska böcker och lärda påf-
var, om längesedan aflidna konungar, kejsare och
hjältar. Sädant samtalade hän helst om, äfvensom
om huru länder borde styras och hur krig kunde
och borde föras. Om hästar och kvinnor däremot
ordade hän säilän. En gång då jag anmärkte detta,
begynte hän skratta och svarade att hästar verkli-
gen voro värda att tänka på, men kvinnorna där-
emot gjorde man i allmänhet för mycket väsen af.
Jordbruk och jakt roade honom ej heller. Det om-
råde där vi alltid kunde mötas var kriget och de
ryske och deras land. Hän kände Ryssland i grund.
Öfverallt hade hän ridit omkring, på alla dess flo-
der hade hän färdats och alla dess städer hade hän
besökt. Hän förtäljde mig om furstarne, om deras
hof, deras gunstlingar och kvinnor, deras lynnen,
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vanor och sträfvanden. „Sådant“, sade hän, „bör
en ung och rapp höfvidsman lära sig, ty annars
vet hän ej hos hvem hän skall söka sold samt när
och huru hän skall byta herre.“

Innan vi skildes åt bad mig Bartolini följande
dag vid middagstiden uppsöka honom i gridnitsan,
Veljaminoff befunne sig då där och jag finge hil-
lalle att komma öfverens med honom om villkor
och sold. Full af glädje och vin gick jag tili sängs
och drömde hela natten om mitt höfvidsmannaskap.
Följande morgon berättade jag för Måns Görans-
son om min lycka. I stället för att glädja sig däråt
skakade hän på hufvudet och mumlade något om
att jag ej borde tro den italienska räfven längre än
mitt svärd var långt. Jag blef förargad och svarade
med hetta att Bartolini varmin vän och välgörare
och att jag ej ville höra något förklenande om
honom.

„Kanske jag far vill“ genmälte Frillen, „men
om ej alla tecken svika, kommer den mannen ännu
att sätta dig i svår klämma och vånda. Jag kan
ej med hans förnäma later och hans honungssöta
tai och falska ögon. En sädan där herre som ej
ens tar sig ett ärligt rus, enligt hvad du säger, är
ej att lita på. I alla fall söker jag värfning hos
dig.“ Och Måns Frille gick brummande och svär-
jande ifrån mig.

Jag begaf mig ut i staden för att sälja min
och Semjons häst. En bojar från Tverjska landet,
som följt moskoviterna i fält, köpte dem båda för
etthundrasextio mark silfver. Med sorg i hjärtat
skildes jag från mitt trogna djur. Semjon grät och
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tjöt som en besatt och vägrade att skiljas från sin
springare. Jag mäste kindpusta honom kraftigt.
innan hän tog sitt förnuft tili fånga. Det var emel-
lertid en god handel, isynnerhet som jag sedermera
fick hästarna tillbaka för intet, hvarom jag fram-
deles skall förtälja.

Vid middagstiden infann jag mig hos Bartolini
i gridnitsan. Hän samtalade med nägra präktigt
klädda ryska herrar. Den ståtligaste af dem alla
var Veljaminoff, tusenmannen af Moskva, en grå-
skäggig något fetlagd man. Med förfäran igen-
kände jag furst Obolenski, densamme som jag
plundrat, medan hän låg drucken. Min fruktan var
dock öfverflödig. Hän betraktade mig nyfiket, men
litan hvarje tecken tili igenkännande. Bartolini sade
bojarerna, att jag var den man, som skulle värfva
ryttare åt storfursten. Veljaminoff såg förvånad än
på mig, än på italienaren. Slutligen brast hän ut
i skratt.

„Det är ju ett barn, en yngling ni vill förmå
mig att göra tili höfvidsman“, utropade hän. Bar-
tolini var just i beråd att svara, då jag afbröt ho-
nom och sade med köld, ehum mitt inre kokade
af ilska, ty ung som jag var, fanns det intet jag
fruktade sä mycket som att väcka löje: „Frågaryt-
tarne i Hans von Essens fana, hvad barnet duger
tili. Kanske jag är för ung att vara höfvidsman i
Sverige eller något annat kristet land, men så gam-
mal är jag, att jag i Ryssland kan styra en fana
och föra den i fält så att de ryssar vi möta länge
skola minnas det.“
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Veljaminoff satte ögonen i mig och rynkade
pannan, men snart klarnade hans uppsyn åter och
hän blickade lika vänligt som förut på mig. Vänd
tili Bartolini sade hän; „Ja, blyg är hän åtminstone
ej, gossen, jag får väl lof att hälla mitt ord tili er.
Ni går ju i borgen för honom.“

Bartolini jakade och tusenmannen befallde
honom att för mig föreläsa brefvet, där alla villkor
voro uppräknade. Hvarje kari skulle få tre mark i
månaden, mm, föda och foder samt ersättning för
värjor och tyg, som gingo förlorade i tjänsten.
Själf erhöll jag ett öre i månaden för hvarje ryt-
tare, med skyldighet för mig att själf ersätta de
hästar, som skadades utom tjänsten. Skoning och
ans var likaledes min sak. Jag måste förbinda
mig att återlämna drabbetyg och ridtyg, då fanan
upplöstes eller om jag tog sold hos någon annan
än storfursten Vasili Vasiljevitsch.

Jag gick in pä alla villkoren och svor Vasili
Vasiljevitsch af Moskva tro och huldhet. Veljaminoff
räckte mig därpå handen tili afsked och lofvade
att sända en skrifvare med handpenningar tili den
plats jag bestämde. En af de höga herrarna, furst
Baroffskoj medföljde för att öfvertyga salig herr
Hans von Essens vänner om nödvändigheten att
sälja tvåhundra hästar för fyrahundra mark. Obo-
lenski sade mig nägra skämtsamma ord öfver min
ungdom och nöp mig vänligt i orat. Jag skrattade
och tänkte att hän helt säkert ej skulle skämtat,
om hän vetat, hvem som spelat honom det där
sprattet i hans paulan. Jag undrade för mig själf
om hän ännu hade något märke efter sparken jag
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glfvit honom. Då jag aflägsnade mig tillsammans
med furst Baroffskoj och en skrifvare, som bar en
penningpung, hörde jag Veljaminoff säga; „Den
gossen tycker jag om, hän har ärliga kloka ögon,
och med sitt leende vinner hän strax ens hjärta."
Italienaren svarade något som jag ej kunde ur-
skilja, emedan hän talade tyst och fort. Baroffskoj
måtte likväl hafva hört det. Hän mumlade något
om tyskar och afund, hvilket jag då tili min egen
skada ej förstod.

Vi begäfvo oss tili garparna, som hade von
Essens ägodelar om hand. De vägrade först att
gå in på värt förslag och begåfvo sig tili Velja-
minoff att klaga. Denne sände dem tili posadni-
ken, som åter visade dem tili ärkebiskopen, hvilken
i sin tur bad dem gå tili Veljaminoff. Då de åter-
kommo blef tusenmannen vred och lät drifva ut dem.
Nu blefvo de spaka och gingo in på alla våra villkor,
ty Baroffskoj hotade dem med att ej allenast taga
herr Hans ägodelar, utan äfven deras egna. Sedän
vi ordnat denna sak, uppsökte jag Jan van Myn-
den, bad honom blifva min kvartermästare och
hjälpa mig med värfningen. Hän blef förvånad
öfver min hastiga upphöjelse och lycka, omfamnade
mig och lofvade att gå i min sold och stå mig bi
i lust och nöd.

„Med djärfhet kommer man långt“, sade hän,
„och den djärfvaste ungtupp jag sett, det är du.
Du slutar väl som kejsare, om den lede låter dig
lefva, ty en riktig satpojke är du“, och van Myn-
dens gamla väderbitna ansikte lystes upp af ett
illparigt leende. „Kanske jag ej får säga du nu-
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mera, ulan bör säga herr höfvidsman. Jag för-
säkrade honom, att vi skulle blifva goda kumpaner
och jag sade det jag hoppades, att hän ville blifva
piin närmaste man och stä mig bi med råd
och dåd.

Följande dag legde vi nägra skallmejbläsare
och trummare samt en utropare. De gingo Nov-
gorod rundt och utropade värfningen, hvilken för-
siggick på tvenne olika ställen i staden. Själf hade
jag lagit plats på gården utanför biskopens knekte-
härbärgen. Minä gamla kumpaner och vapenbrö-
der strömmade tili, alla ville de trycka min hand
och med glädje gingo de i min sold. Inom tre
dagar hade jag trehundra femtio man, men sjuttio-
fem af dem voro beridna och ett femtiotal redo
hästar, som godkändes endast därför att jag druckit
med bojaren som mönstrade dem. Veljaminoff gaf
mig tillständ att anskaffa de öfriga sjuttiofem hästarna
när det föll sig lägligt, dock måste fanan vara full-
talig vid dess ankomst tili Moskva. Jag indelade
nu fanan i fem kvarter och erbjöd Måns Görans-
son det femte, det förlorade.

„Nej, min vän“, sade hän, „det är slut med
mig, aldrig mer skall jag föra befäl, ty det kvarter
jag förde kunde i sanning kallas det förlorade.
Jag skulle draga det i äfventyr, farligheter och
galenskaper dä jag är drucken. Gif det femte
kvarteret åt Jan van Mynden. Hän är en redlig
och karsk kari och dricker aldrig för mycket i tjän-
sten. Men du kan visa din vänskap för mig på
annat sätt. Huru djupt jag än sjunkit, älskar jag
dock snygga kläder och en dräglig bostad. Lofva



113

mig att jag ej mera behöfver bo med ryttarne, ulan
låt mig få dela din kammare och ditt täit och gif
mig ibland goda och rena kläder, så att jag kan
uppträda som en frälseman egnar och anstår. Jag
å min sida kan blifva dig tili stor nytta, om du
ständigt har mig vid din sida.“

Jag lofvade att göra Frillen tili viljes och var
i själ och hjärta glad åt att hän ej mottagit befä-
let, hvilket jag erbjudit honom af tacksamhet, med
tanke på de tjänster hän gjort mig. Jan van Myn-
den fick det förlorade kvarteret, i hvilket jag sam-
lade alla svenskar och skottar som funnos i fanan.
Dä kvarteret ej blef fulltaligt stack jag in några
karelare i leden. De äro rätt goda soldater, om
de ledas af svenskar eller tyskar, men må man
noga akta sig att gifva dem något befäl eller någon
makt, ty då blifva de odrägligt högfärdiga, skryt-
samma och förtryckande mot dem som äro i deras
våld. Karelarne böra hållas strängt i tukt och
aldrig få tillfälle att sammangadda sig, ty komma
flere af dem tillsammans, slå de sig fulla af öl och
stora ord, sålunda uppeggande och upphetsande
hvarandra tili dess de tro sig vara något och be-
gifva sig bort och öfverfalla sinä herrar med skymf-
ord, hugg och slag. Men slå deras herrar dem på
munnen och ryggbastet, utan att fråga efter deras
stora antal, blifva de strax spaka och allt deras
öfvermod är som bortblåst. Jag hade sammanfört
svenskar och skottar i det förlorade kvarteret, ej
för att de voro bättre soldater än tyskarna, utan
för att gräl och slagsmål ofta uppstod mellan de
olika folkslagen, hvarvid de fåtaligare ständigt höllo
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sig tili höfvidsmannen för att söka skydd mot
öfvermakten. Därtill var flertalet af ryttarne i det
femte kvarteret svenskar, hvilka komme att hålla
på mig såsom landsman. Jag hade sålunda sjuttio
man, på hvilka jag obetingadt kunde lita.
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X KAPITLET.

Knappt hade jag fått min fana ordnad och in-
delad, innan Veljaminoff sände bud efter mig och
gaf mig befallning att bereda mig tili uppbrott
tredje dagen därefter. Minä egna ryttare jämte ett
hundratal nogajtatater skulle stå under mitt befäl.
Kvinnor, marketentare och allt det lösa folket, som
ständigt följt von Essens skara, borde lämnas kvar.
De fingo medfölja hufvudhären. Min nppgift var
att skydda Bartolini och hans folk, som sändes ut
att bota broar och vägar.

Utom minä och Bartolinis karlar skulle en bo-
jar, som fått i uppdrag att tillföra hären kost, foder
och hästar samt utse lägerplatser, rida med oss.
Denne herre hade under sig hundra ryttare, hvilka
så småningom komme!att kvarlämnas, för att bevaka
de förråd, som sammanfördes på de olika platserna.
Tusenmannen slutade med en uppmaning att sända
ut nägot folk i förväg för att undersöka landet och
försöka utforska befolkningens stämning, som på-
stods vara mycket hatfull mot moskoviterna.

Jag följde tusenmannens uppmaning och sände
redan samma dag en rotemästare och femtio karlar
söderut med befallning att aflägsna sig så långt
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från den stora färdvägen, att de kommo tili näjder,
som ej plundrats af moskoviten. Där borde de,
helst ulan blodsutgjutelse, lägga sig tili med så
många hästar som möjligt. Dock förbjöd jag dem
att plundra eller spilla tid på att infånga odugliga
bondklippare.

Tredje dagens morgon begåfvo vi oss i väg.
Först red ett tjog nogajer, därpå följde de förlorade,
så de öfriga fyra kvarteren, hvilka dock ej voro
fulltaliga. Därpå kom Bartolinis folk med last-
vagnar och verktyg och slutligen den moskovitiske
bojarens. Ett stycke efter de öfriga redo några
nogajer, som med piskar och svärdsflator höllo ef-
tersläntrarne tillbaka. Knappt hade den siste no-
gajen ridit genom stadsporten, innan denna slogs igen
och det lösa partiet stängdes inne. Detta var mitt
påfund, och jag skrattade, då jag hörde packet larma
och skrika innanför porten. Vi redo i traf en hei
timmes tid för att vara säkra på att ej blifva upp-
hunna. Innan jag reste, hade jag tagit afsked af
Krister Lembeke och hans hustru, hvilken senare
gifvit mig en helig bild att hänga om haisen. Hon
påstod, att den hade förmåga att skydda mot allt
ondt. Jag tackade henne och mottog gåfvan, ehuru
jag ej trodde på dess undergörande kraft, ty det
var ej nägon relik, utan blott ett vanligt krusifix,
som sades hafva blifvit undergörande på grund af
någon helig mans böner en from man, som
bodde vid Hattula kors. Hela världen vandrar tili
Hattula, och likväl har jag ej förmärkt, att man
däraf blifvit lyckligare. Nej, den heliga grafven,
eller Rom eller något verkligt heligt ställe bör det
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vara, ifall någon framgång däraf skall finnas. Lem-
beke själf hade gifvit mig ett bref tili en hans vän
i Moskva, en garp, Jockum Sisendorp, en rik kop-
inan, hvars namn och insegel voro värda guld.
Lembeke sade att hän var känd från Novgorod tili
Tschernigoff och att man hvar som helst i Ryss-
land finge silfver för en förskrifning af honom.
„Det kan blifva dig tili nytta“, slutade hän, „ifall
du vill sända penningar tili Novgorod. Då behöf-
ver du blott taga ett skuldebref af Sisendorp och
sända en kari med det tili mig, hvilket är mycket
fördelaktigare än att färdas med silfver eller guld,
som är svårt att dölja.“

Glad öfver att hafva lämnat Novgorod bakom
mig trafvade jag muntert framåt med hopp om att
snart nog åter få se denna stad på väg norrut tili
Skalmsholm, att mätä Sigfridssönerna skäppan full.
Bartolini red vid min sida. Hän mönstrade mig
med en leende blick. „Ja, du ser ut som en rik-
tig höfvidsman, nya vackra kläder ser jag, buck-
lorna i harnesket uthamrade, fjäder i hatten, jo jag
tackar. Det synes då af allt att det är din fana.
Tre hvita gäddetänder målade på hvarje körits och
rödt standar med samma tecken. Du har väl sagt
karlarna att deras fältrop är Skalm och att du hän-
ger den som af misstag eller glömska ropar Essen
eller Lenhusen."

Jag skrattade åt Bartolinis skämt, men kände
mig likväl träffad däraf, ty jag hade haft mycket
bestyr med att förraå alla människor att riktigt upp-
märksamma mitt höfvidsmannaskap. Jag hade ridit
af och an utmed hela min skara och gifvit befall-
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ningar och gjort anmärkningar blott därför alt in-
gen kunde förbjuda mig det. Jag beslöt att vakta
mig för att göra mig löjlig, och efter denna beta
tror jag, att jag ej mera gjorde mig skyldig tili nå-
gon dylik pojkaktighet.

Jag berättade Bartolini att jag utsändt femtio
ryttare för att anskaffa hästar. Hän gillade mitt
handlingssätt, men begynte likväl gyckla och kalla
mig hästtjuf.

„Hästtjuf“, sade jag med hetta, „hästtjuf, detta
är något helt annat att stjäla; det är ärlig
plundring."

„Som du vill“, svarade hän, „men nu äro vi
ej i fiendeland, ty Novgorod är nu storfurstens, din
herres län och land.“

„Hvarje rättrogen katolik är i fiendeland här i
Ryssland. De ryske äro kättare och den sanna
trons fiender, de hafva ofta gjort förbund med hed-
ningar, anfallit kristna länder och farit fram värre
än djäflar. Därför är det en god gärning att dräpa
en ryss, och lika så att taga hans häst ifrån honom,
ehuru detta ej är gudi lika behagligt som att taga
hans lif. Dessutom är jag en svensk från det Vi-
borgska höfdingadömet, där jag granneligen lärt
mig att de ryske äro våra argaste fiender, argare
än hansan och dansken, ja än själfve kung Erik,
det skarnet, som sitter på Visborg.“

Bartolini log ett underligt leende och såg for-
skande på mig. „Tror du själf på hvad du säger“.
frågade hän, „eller är du en mera inspiskad räf än
jag trott dig om. Det är en bra och nyttig lära
du förkunnar, och behöfver du den för din själa-
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frid, så gärna för mig, behåll den.“ Jag svarade
att jag ej tänkt ut delta för alt lugna mitt sam-
vete, ulan att det ju var rena, klara sanningen utan
några krumbukter och att äfven den mest olärde,
ja ett barn borde kunna förstå det, men att sorrit
folk krånglade tili allting med mycket läsande, latin
och annan djäfvulskap.

„Ja, ja, min vän, låtom oss ej tvista om små-
saker, hvar och en harsin tro“, sade Bartolini.

Det gjorde mig ondt att denne man, som jag
höll kär och hade så mycket att tacka för, skulle
vara en dålig kyrkans son. Det var första gången
jag märkte, att hän var likgiltig i trossaker. Seder-
mera kom jag underfund med att hän hyste den
hädiska åsikten, att alla läror voro lika goda, eller
lika däliga. Hans tvifvel härledde sig säkerligen
af att hän, utan ledning af någon from man, läst
allehanda skrifter af några gamla hedniska skrifvare
och kätterska klerker. Hän sade mig ofta deras namn,
ehuru jag ej kan påminna mig dem. Att de värit gre-
ker och romare och lefvat för länge sedän, innan
vår frälsare föddes, minnes jag att hän berättade.
Det är nog möjligt, att de värit Stora och lärda
män, men djäfvulens barn voro de förvisso, då
deras skrifter i den dag som är kunna framkalla
kätteri och otro. För öfrigt hade Bartolinis länga
vistelse i Ryssland, där man träffar allehanda kät-
tare och hedningar, gjort honom likgiltig för den
rätta läran. Äfven på mig själf märkte jag ofta
att jag med vänskap omfattade såväl ryssar som
tatarer, glömmande deras villoläror. Är man ej
synnerligen stark i tron, bör man ej begifva sig
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utom kristendomens råmärken, ty som ordsprå-
ket säger „den som lägger sig med svin, stiger
upp med loppor."

Jag sände ett ilbud före mig att uppsöka de
ryttare, som voro ute för att anskaffa hästar. De
fingo befallning att invänta mig i Torschok. Flere
dagar redo vi framåt genom skogar, öfver slätter,
förbi brända gårdar och byar, genom floder och
kärr. Byarna voro hemska att skåda. Moskovi-
terna hade harjat så grundligt, att i somliga af dem
ej en lefvande själ blifvit öfrig. Ännu hängde
liken kvar i galgar och träd. Någon gång, då vi
redo genom en by, var stanken så olidlig, att vi
satte af i fyrspräng för att ej kväfvas af de vidriga
ångorna. Kjåkor och korpar flögo mätta och dästa
upp, dä vära vapen skramlade och hästtrampet
dånade genom de öde byarnas gator. Vargarna,
hvilka annars sommartid höllo sig undan i sko-
garna, voro nu så djärfva att de tittade fram vid
vägkanten, väntande ett godt mål då de sågo be-
väpnade män. Många vägfarande mötte vi ej.
Blott en och annan bojar med stort följe, eller en
ensam vandrare, som skrämd satte af in åt skogen.
Vi rastade ofta för att bota och iordningställa vägen
eller en bro, eller för att med stänger och rep ut-
märka vadstället öfver en flod. Stundom gick
vägen långa sträckor öfver kärr och mossar och
utgjordes då antingen af en väl och tätt flätad
gärdesgård, som hvilade på den gungande marken,
eller ock bestod den af runda, kvistade trädstam-
mar, som lagts tätt intill hvarandra på långsåt lö-
pande stockar. Dessa vägar voro mycket besvär-
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liga för hästarna, hvilka ständigt snafvade och
snubblade. På jämn och god väg redo vi mycket
snabbt, för att behålla afståndet mellan oss och
hufvudhären.

Då vi uppnädde Torschok träffade jag där min
rotemästare, som jag sändt i förväg, med ett stort
antal goda nyförvärfvade hästar, bland dem säväl
min som Semjons, vära egna springare från Skalms-
holm. Min glädje var obeskriflig. Jag kysste och
smekte djuret. Rotemästaren hade på vägen ridit
förbi den Tverjske bojaren, som köpt våra djur.
Hän hade igenkänt de båda hästarna och tillegnat
sig dem. Så fortsattes färden med god fart söderut.
Hollo vi läger i byar eller städer, vakade jag noga
öfver mitt folk; men öfvernattade vi i skogen, gaf
jag dem full frihet och därtill trakterade jag dem
med öl samt höll dem vid godt mod.

En ljus och varm sommarnatt lägrade vi oss
vid vägkanten i en djup granskog invid en liten
snabbt rinnande flod. Karlarna sutto kring de flam-
mande eldarna, tillredande sin aftonvard. Hästarna
stodo bundna i långa rader utmed vägen. Vid
ena ändan af lägret höllo nogajerna tili. De dan-
sade sinä underliga danser och sjöngo sinä vilda
sånger. Somliga gnagade på väldiga stycken
rostadt hästkött, deras älsklingsföda. Kring min
eld sutto Bartolini, och dennes underbyggmästare,
en skotte vid namn Jacob Kennedy, med hvil-
ken Bartolini i allmänhet ej tycktes draga jämt.
Måns Göransson hade vägrat att slå sig ned hos
oss, ehuru jag med italienarens tillåtelse inbjudit
honom.
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„Fan och icke jag må silta pä nåder med den
italienske landlöparen", svarade hän vresigt, då jag
sökte öfvertala honom.

Alit muntrare och muntrare blef det kring de
glimmande eldarna under granarnas mörka hvalf.
Ölmuggarna gingo flitigt laget rundt och karlarna
blefvo allt mera uppsluppna. Den ena visan af-
löste den andra. Kättil Månsson, som var fanans
rumormästare och muntergök, hade nu åter blifvit
mäster Katillus Magni. Hän hade svept ett häst-
täcke kring sig som mässkåpa och spelade präst.
På latin, tyska, svenska och ryska flöt en jämn
Ström af svordomar, skällsord och oanständigheter
öfver hans läppar, allt med lugn och värdig röst
som om hän förrättat gudstjänst i sin egen kyrka.
Ibland tog hän upp en oanständig visa, hvilken
hän sjöng på samma släpiga sätt som en klockare,
hvilken sjunger mässan. Karlarna hade mycket
roligt åt detta skämt, och munterheten steg tili sin
höjd, dä en gammal gudaktig ryttare, som var
känd för att göra af med säväl lön som plundradt
gods på armtjocka vaxljus åt den heliga jungfrun,
med händerna knäppta liksom tili bön, suckande
sade: „Ja, guds ord är det ju ej, utom latinet för-
stås, men jag blir lika fullt riktigt andäktig. Det
låter ju som en mässa och skänker mig stor glädje
i detta fördömda kättareland, där man aldrig får
någon själatröst.“

Katillus Magni blef allt lustigare, ja flere mug-
gar hän tömde. Slutligen trädde hän fram tili vår eld,
alltjämt iklädd sitt hästtäcke. Välsignande lyfte
hän upp händerna mot oss. Hans rödfnasiga an-
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sikte förvreds tili ett fromt prästleende och hän
blickade upp emot himlen.

„Frid väre eder“, sade hän, „är det tillåtet för
en fattig kyrkans tjänare att sjunga en sång tili
den store fältöfverstens Karl Ivarssons ära?“

„Sjung i helgonens namn“, svarade jag, „men
akta dig att din rygg ej får böta för din tunga.“

Jag väntade att hän skulle stämma upp en
visa, sådan hän ofta diktat, full af små elakheter
och gyckel, men i stället sjöng hän med stark ehuru
nägot hes röst och i snabb och liflig takt:

„Så rida vi samman tili storfurstens by
Med trehundrafemtio lansar.
Det dånar af hofvar, det dammar i sky,
Det blixtrar af harnesk och pansar

För fanan hän rider, den höfdinge god,
Herr Karl på sin vränskande fåle
Hans ögon de lysa af stridslust och mod
Hän fruktar ej själfve hin håle.

Herr Karl hän oss förer tili rikemans hus,
Där skatter och byte vi vinna
Där dricka vi vin utur gyllene krus.
De gärdar och köpstäder brinna.

Och möta vi ovän, bäd rysk och ulan,
Vi fälla de stålskodda stakar
Det hviner, det spelar i hästarnas man,
Och gnistor kring hofvarna sprakar.



Sä drabba vi samman med brak och med dån
Och kamparna vränskas och skygga.
Vår ovän månd’ lida båd sveda och hån,
Vi strax honom tvinga att rygga.

Ej taga vi endast fästning och stad,
Ej endast vår ovän vi ramma,
Vi taga ock hjärtan med storm och blokad
För ryttarn skön jungfrun månd’ flamma.

Men möta vi en gång vår öfverman,
Om haisen oss alla hän bringar.
I döden vi knyta om glafven vår hand
Karl Ivarsson, vivat! det klingar.

Jag tackade Kättil för hans sång, gaf honom
en hei mark penningar och lofvade honom att hän,
sedän vi väl anländt tili Moskva, finge festa tre
dagar å rad på min bekostnad.
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Xl KAPITLET.

En dag sade Bartolini att vi befunno oss i
Vasili Vasiljevitsch rike, och ett par dagar därefter
sågo vi från en höjd en skön stad i fjärran breda
ut sig utmed en silfverglänsande flods grönskande
stränder.

Det var Moskva.
Öfver staden reste sig på en höjd en väldig

borg med hvitskimrande murar och tora. Var Nov-
gorod skönt att skåda, så var Moskvas Kremlj lik-
väl härligare. Ofrivilligt uppgaf jag ett rop af hän-
ryckning.

Vi gjorde hait i en skogsdunge ej längt från
en af förstäderna. Ryttarne fingo befallning att
kläda sig i sinä bästa kläder, att feja harnesk och
remtyg, att tvätta och raka sig, att rykta och ansa
hästarna. Själf iförde jag mig en röd vapenrock,
som jag köpt i Tverj, och drog på mig nya Ijus-
gula stöflar. Då allt var i ordning, mönstrade jag
folket. Ehuru en och annan jacka var väl sliten
och ehuru ryttarnes brunbrända ansikten voro ärriga
och bistra, erbjödo de likväl en' ståtlig anblick.
Alla hästar, rid- och drabbetyg voro i bästa skick.
Det betyder ej så mycket om en armbåge sticker
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[ram ur ärmen här, en häl ur stöfveln där, blott
karlarna halva morsk hållning, goda vapen och
vackra hästar.

Vi satte oss i rörelse. I spetsen red spelet.
Mitt röda standar med de hvita gäddetänderna
fladdrade för vinden och dammolnen dolde en del
af bristerna i karlarnas klädsel. Vi redo genom
smutsiga förstäder, där vi begapades af trasiga
barn, hvilka skrikande och klappande händerna
svärmade rundt omkring oss. Vi nådde det svaga
och illa byggda trävärn som omgaf Moskva, redo
genom porten och voro nu inne i själfva staden.
Hästarna sattes i traf; mitt hjärta klappade af stolt-
het och glädje, då jag bakom mig hörde det dofva
mullrandet af hästhofvarna och det taktfasta rass-
landet af vapen och remtyg, som alltid tjusar en
krigare. Jag samlade min hingst och lät den ligga
på bettet och kråma sig och vränskas. Skalmej-
blåsarne och pukslagarne spelade Kättil Månssons
sång. Folk strömmade tili frän alla håll, köpmän,
borgare och bojarer stego ut på sinä förstugubroar,
och uppe på lohena öppnades fönsterluckorna för-
siktigt på glänt och man såg en skymt af be-
slöjade ansikten. Jag tror att jag väl fick halfpar-
ten af de beundrande blickar, som de sköna skänkte
oss. Med nyfikenhet betraktade jag allt omkring
mig. Gatorna voro än bredare än i Novgorod, ty
här funnos inga murar, som tvingade hop gårdarna.
Byggnaderna voro lägre, oftast i en våning, och
saknade det borgliknande utseendet, som jagbemärkt
i norden. Likväl voro de rikes boningar försedda med
loft. Vi redo ut på ett stort torg, Röda torget kalladt,
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och framför oss reste sig borgens murar. Vi redo
genom en hvalfport, Frälsarporten, tili höger om
hvilken Underverksklostret, som utgör liksom en
borg för sig, är beläget. Vägvisaren förde oss förbi
byggnader af sten och trä, skönt mälade i rödt,
grönt, gult och blått. Vi gjorde en svängning fram
tili en trappa, på hvars höjd en praktfullt klädd
man stod och betraktade oss. Bakom honom syn-
tes en mängd grannt utstyrda herrar, bland dem
Bartolini, som vördnadsfullt höllo sig på afstånd.
Jag förstod att det måste vara någon mönsterherre,
hvarför jag gaf tecken att göra hait framför honom.
Ehuru vi stannade tvärt i trafven gick det likväl
ganska bra, och mannen på trappan, som jag gis-
sade vara storfursten, uttryckte sitt gillande. Jag
hade god tid att betrakta honom, ty vi fingo länge
stå stilla, medan hän såg på oss och våra hästar.
Hän talade om oss med sinä män, och jag hörde
honom tydligt uttrycka sin beundran öfver min
springare, hvarför jag i första ögonblicket kände
mig vänskapligt stämd emot honom, men denna
min kansia förvandlades hastigt tili obehag, dä jag
närmare betraktade honom. Ty hans höghet Vasili
Vasiljevitsch, blodsmannen, storfurste af Moskva och
Vladimir, såg på mig med ett par stirrande, gröngrå
kattögon, kalla, grymma och falska. Vasili Vasilje-
vitsch var för öfrigt en vacker kari, nägot fetlagd
med rödbrunt skägg och hår, blek hy och slappa,
härjade drag, som talade om öfvermättnad, leda och
hårdhet. Hän tecknade med handen att vi finge
rida vidare. Vägvisaren ledsagade oss tili våra här-
bärgen, belägna inom en inhägnad i hörnet af Sanct
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Nikolai- och Trefaldighetsportarna. Där funnos stallar
och bostäder för omkring fyrahundra lansar, stekarhus,
foderhus samt en stuga med tvenne kamrar för mig.

Sedän jag fått nägon reda i sakerna och kar-
larna satt sig kring mattrågen, spände jag af mig
mitt ‘“harnesk och befallde Semjon att feja och
putsa i stugan, hvars ena kamraare jag afstod åt
honom och Måns Frille.

En bojar, en af storfurstens vojerader sände
bud efter mig och gaf mig förhållningsregler, samt
förklarade att min fana och en hop tatariska ulaner
tarvis skulle hålla vakt vid portarna, den inre vakten
bestreds af storfurstens lifvakt, bestående af ett
hundratal unga bojarer. Mitt folk förbjöds att röra
sig i borgen annat än under befäl af kvarter- eller
rotemästare och blott å tjänstens vägnar. För
öfrigt borde vi hålla oss inom det för vår räkning
inhägnade området. Jag begaf mig därefter att
uppsöka Bartolini, som nyss haft ett långt samtal
med storfursten. Tillsammans gingo vi ut att
beskåda borgen och staden. Där funnos många
sköna kyrkor, Frälsarekyrkan, ärkeängeln Mikaels
kyrka, Underverksklostret, samt många bönehus
och kapell. Storfurstens salar voro dels af trä,
dels af sten, somliga försedda med loft, andra i
en våning, alla skönt målade och pyntade. Bar-
tolini visade på en välbevakad port, som hän sade
föra tili terem eller kvinnogemaken, där Vasili Vasilje-
vitsch’s furstinnor och frillor bodde. Redan i Nov-
gorod hade jag lärt mig att kvinnorna i Ryssland
stängas inne och gå beslöjade, men där i norden
varman dock ej så sträng som här. Italienaren
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sade att det var en grof förolämpning mot en
ädelboren ryss att tala om hans hustru eller döttrar,
ja man finge ej ens betrakta vagnen eller bärsto-
len, i hvilken en kvinna färdades genom gatorna.
„Jag vill ej därmed säga“, sade hän, „att du helt
och hållet bör hålla dig ifrån dem. Trots alla hin-
der är det ej särdeles svårt att inläta sig i en liten
kärlekshandel med de sköna, om man nämligen
finner behag i dem oaktadt de göda sig tills de
blifva feta som svin och mäla sig med rödt, blått,
gult och grönt på ansikte hals och händer.“

Vi begåfvo oss öfver Röda torget, genom Kitoj-
staden, där de rika och förnäma bo, tili köpmän-
nens och borgarnes stad, den hvita staden. Vi
gingo utmed en lång bred gata, invid hvilken köp-
männen hade sinä bodar, hvilka de tillropade
de förbigående att beskäda och köpa af deras varor.
Gatuförsäljarne, bärande sinä bördor på hufvudet,
sökte öfverrösta hvarandra och krämarne i bodarna.
Forvagnar och lastbärare trängdes om hvarandra,
körsvennerna ropade och smällde med piskorna.
Stundom syntes en bojar med sitt följe af små bo-
jarer och trälar bullrande och svärjande tränga
genom hopen. En bärstol, tillhörig någon ädel-
boren fru, vaggade och guppade genom hvimlet,
medan löpare med piskor och käppar under myc-
ket skymfande och munhuggande banade väg för
sin herskarinna. Många olika folkslag utpekade
Bartolini. Hän beskref deras tro, seder och lef-
nadssätt. Där syntes perser i höga lamskinns-
mössor och långa brokiga rockar; bleka falskögda
armenier; grusiner med svärd vid sidan, stolt och

9
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likgiltigt blickande omkring sig; greker i fotsida
kläder; tatarer från Kjrim och Kasan; män från
Buhara med breda dolkbesatta gördlar, i Stora skinn-
lufvor och röda eller gröna stöflar; moldaner i
linnejackor med vida ärmar; pälsklädda ryska och
meriska bönder från omnäjden; mörkhyade araber
med stora kläden virade om hufvudena, klädda i
vida byxor, långa rockar och skor med uppåtsvängda
spetsar. Bland alla dessa österns folk trängdes
ljuslätta allvarsamma män i hosor, jacka och hatt
eller hätta, skyndsamt banande sig väg genom
mängden. Det var gamla bekanta tyska han-
delssvenner, sådana de äro öfverallt, i Viborg och
Novgorod, Reval, Liibeck och Stockholm, sökande sin
vinst och fördel, modiga, ihärdiga och hänsynslösa.

Bartolini förde mig tili en tavern, där väster-
länningarna brukade intaga sinä måltider, dricka
och raffla. Värden, en pomrare vid namn Gerdt
Svanefliigel, hälsade Bartolini välkommen. De voro
tydligen gamla bekanta och goda vänner. En mängd
italienare, greker och fransmän trädde Bartolini tili
mötes, skakade hand med honom och frågade om
Novgorod och om kriget. Vi beställde en måltid
och slogo oss ned. Vid andra ändan af salen satt
Jacob Kennedy i sällskap med en torr och mager
liten man med kloka, lifliga bruna ögon. Hän var
väl klädd i fint kläde och gråverk. Bartolini sade
att det var Jochum Sisendorp densamme tili hvil-
ken jag hade bref och hälsningar från Krister Lem-
beke. Jag gick fram tili Sisendorp, sade honom
hvem jag var och lofvade att med det snaraste
lämna honom Lembekes bref, hvilket låg hemma i
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min sadelsäck. Hän var rätt ohöfvisk och vresig
emot mig, hvarför, kunde jag då ännu ej förstå.
Då jag visste att hän bland annat äfven handlade
med kläde, bad jag honom anskaffa hundra alnar
däraf tili nya jackor åt mitt folk, men härtill sva-
rade hän tvärt nej. Förargad och förundrad öfver
detta afslag ämnade jag just gifva honom svar på
tai, då italienaren, som närmat sig oss och med
honungslen röst, men bister blick sade; „Mäster
Sisendorp, ni vägrar väl ej att villfara junkerns
begäran, då jag säger er att ni därigenom gör mig
en tjänst.“

„Jag böjer mig för er önskan", svarade Sisen-
dorp. „För öfrigt har Jacob Kennedy framfört ert
budskap."

Då vi åter satt oss vid vårt bord, sade jag att
det förundrade mig att garpen sålunda utan ali
anledning och utan att ens veta hvem jag var,
visade mig ovänskap.

„Han är en elak och ondsint gammal varg“,
sade Bartolini, „akta dig för honom, ty hän gör
en gärna skada blott hän kommer åt. Hän och
min underacklimästare, den där vresiga skotten, gå
väl i par, arga och sturska båda tvä.“ Jag fann
det besynnerligt att en sä gladlynt och godhjärtad
man som Lembeke kunde vara vän med Sisendorp,
men jag brydde mig dock ej om att vidare tänka
på saken.

Nägra dagar efter vär ankomst tili Moskva an-
lände hufvudhären, hvilken kort därpå upplöstes.
Tiden gick sin jämna gäng. Jag öfvade mitt folk
på borggården och på Röda torget. Storfursten
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drog stundom ut på falkjakt, på afständ följd af ett
kvarter ryttare. Vi vaktade borgens portar och torn.
Tvenne gånger drog jag med min fana i fält emot
novgorodska stallbröder, som plundrade i landet
kring Vladimir, men de flydde vid vårt annalkande
och gingo ombord på sinä bätar. Vid Volga visade
sig tatariska friskaror, plundrande och brännande.
Men de skingrade sig hastigt och drogo sig till-
baka tili skogarna i det omtvistade landet Öster
om Volga, då furstarnas och köpmännens härar
ryckte an. Dessa strider borta i Öster berörde oss
ej. I Moskva var allt lugnt och fridfullt. Storfur-
stens lifvakt ståtade i sobelrockar och försilfrade
pansarskjortor inom Kremlj. Dessa höga herrar
hade aldrig värit i krig och de gåfvo vanligen vika,
då stridigheter mellan dem och raitt folk uppstodo.
Jag var föga upptagen af tjänsten och gaf, på Barto-
linis inrådan och af nyfikenhet akt på allt som till-
drog sig i min närhet. Jag såg att munkar och
präster hade fritt tillträde tili storfurstens terem,
likaså tiggare, pilgrimmer och annat löst folk.

En gång i skymningen mötte jag en munk,
som synnerligen tafatt uppbar sin kåpa. Jag till-
ropade honom några glåpord och hän förde han-
den tili sidan på ett sätt som klarligen bevisade
att hän en halftimme förut burit ett svärd på det
ställe där radbandet nu hängde. Jag skrattade åt
hans glömska och förvirrad skyndade hän sinä färde
för att trösta någon af de sköna, som bakom terems
portar suckade efter älskog. Denna händelse gjorde
mig nyfiken och ifrig att få tili stånd en liten
kärlekshandel med någon teremskvinna. Det far-
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liga, hemlighetsfulla och äfventyrliga i saken loc-
kade mig. Jag talade skämtande därom med Barto-
lini, men hän varnade mig och afrådde mig från
alla dylika upptåg.

I Gerdt Svanefltigels tavern, där jag ofta till-
bringade minä aftnar, råkade jag en mängd tyskar
och skottar, hvilka dock alla att börja med bemötte
mig kalit, dä däreraot italienare och fransmän visade
mig vänskap. Jag tyckte dock ej om de senare,
hvarför jag mest höll mig för mig själf. Småningom
blef dock mitt förhållande tili Jacob Kennedy bättre
och genom honom blef jag sammanförd med gar-
par och skottar. En dag, vi hade druckit rätt
mycket, frågade jag Kennedy hvarför hän i början
bemött mig så ogint.

„Ja, ser ni“, svarade hän, „ saken är den att
vi ej gärna vilja umgås med en vän tili Bartolini
och det öfriga italienarpacket. Vi västerlännigar
här äro delade i tvenne partier, det ena “

hän afbröt sig tvärt och blickade bort mot taver-
naren som vid sin disk stod orörlig, liksom spet-
sande öronen. Efter detta var det omöjligt att få
något vidare ur Kennedy. De följande dagarna
undvek hän mig omsorgsfullt.

I tavernen råkade jag en rysk herre, furst Ilja
Rjapoloffski, en rik och mäktig man. Hän tycktes
vara bekant med alla utlänningar af betydenhet.
Hän bad mig vara välkommen i sitt hus och talade
med mig om min hembygd, där hän fört krig. Hän
berömde högeligen de svenske. Snart märkte jag
att hän pä samma sätt smickrade såväl tyskar, som
italienare. Bartolini berättade att Rjapoloffski på
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allt sätt sökte uttränga tusenmannen Veljaminoff från
storfurstens gunst och att hän sökte vinna äfven ut-
länningarna, i synnerhet, trodde italienaren, komme
hän att lägga an på mig, emedan jag hade borgen
i min hand. „Han är en ärlig anhängare af stor-
fursten, ehuru hän är Veljaminoffs motståndare.
Du kan därför obehindradt hörsamma hans inbju-
dan. Jag skall följa med dig någon dag.“ Ofta
uppmanade jag Bartolini att i mitt sällskap be-
söka Rjapoloffski, men hän var ständigt förhindrad.
Det såg nästan ut som om hän af någon anled-
ning beslutat sig för att ej följa med, men hän
uppmanade mig ifrigt att umgås med fursten, eme-
dan jag däraf kunde hafva stor nytta. Samtidigt
märkte jag att hän ej tyckte om att jag så ofta
kallades tili Veljaminoff. Hän varnade mig för
denne och påstod att tusenmannen var falsk och
hyste agg tili mig af någon för honom okänd an-
ledning, hvilket jag dock ej var benägen att sätta
tro tili, emedan Veljaminoff alltid bemötte mig med
stor godhet och därtill föreföll att vara en ärlig
och rättfram man. Måns Frille, som alltjämt hyste
agg tili Bartolini, sade då talet föll på denna sak
att hän redan tidigare varnat mig och att hän aldrig
skulle upphöra att talailla om italienaren. „Nu
har du väl fått upp ögonen“, sade hän, „italienaren
är en räf, det såg jag af begynnelsen, och dess-
utom vet jag af gammal erfarenhet att alla italie-
nare äro falska och opälitliga. Förstår du ej att
hän vill att du skall besöka Rjapoloffski, för att på
så vis göra dig misstänkt hos tusenmannen, hos
hvilken du nu stär för högt i gunst. Bartolini
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fruktar att du skall gä honom i vägen. Hän har
väl dessutom sett att Veljaminoff ej har förtroende
för honom, utan misstänker honom. Därför vill
hän draga dig tili sig för att kunna vara säker på
din trohet.“

Jag visste ej hvad jag skulle tanka. Italiena-
ren hade visat sig vara min vän och förhjälpt mig
tili höfvidsmannaskap, men å andra sidan var hans
uppförande besynnerligt. Jag gick emellertid tili
Rjapoloffski, där jag undfägnades med mat och vin
i stor myckenhet. Fursten bodde i ett stort hus i
Kitaj-gorod. Hans portar stodo på vid gafvel hela
dagen, gästerna gingo ut och in som de ville. I
salen fanns alltid fri tillgäng på öl, vin och läcker
mat. På gärden innanför salen, som låg invid
gatan, funnos stallar för femtio hästar. Ett hörn
var inhängnadt för vindthundar, varg-, björn- och
fågelhundar. Hökar och falkar funnos i mängd.
Innanför denna gård befann sig en annan. Af
munkarna, prästerna och pilgrimmerna, som ström-
made af och an genom en port, som ledde genom
stallet, förstod jag att furstens terem befann sig där.
Jag sökte hålla mig intill porten, för att möjligen
uppfånga en skymt af kvinnorna därinne, men det
var omöjligt.

Min nyfikenhet var retad och jag beslöt att en
dag tränga mig in på något sätt. Jag besökte
därför ofta furstens hus, hvarest jag råkade många
framstående män, Verejski, Basjonok, Serpuhoffskoj,
Obolenski, Vjasemski, och Holmski äfvensom Jakub
och Kasim Ulu-Makmetssöner, tvenne tatarfurstar
från Kasan, hvilka gått i storfurstens tjänst. Det



hvimlade af stora och mäktiga furstar och herrar,
hvilka alla voro afundsjuka pä Veljaminoff. De
båda tatarfurstarna jämte deras män tillhörde dock
ej de missnöjda, ulan besökte Rjapoloffski blott
för att få tillfälle att tala med storfurstens herrar
och bojarer och genom höviskhet och tjänstvillig-
het virma deras vänskap och dämpa deras afund,
ty det hade väckt mycket ondt blod att Vasili
Vasiljevitsch gifvit de största och rikaste länen åt
tatarerna.
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XII KAPITLET.

Minä tätä besök hos Rjapoloffski inberättades
för Veljaminoff, hvilken äfven sade mig ett par ord
därom. Jag svarade rentut, att jag ej hade några
andra skäl att besöka fursten än att där fördes ett
muntert lif och att jag gaf alla tvistigheter de höga
herrarna emellan fanen; att jag ej för några vin-
skvättars skull kunde förmäs att bryta min ed tili
storfursten, hvilken jag komme att lyda så länge
hän betalade sold, samt att jag komme att mottaga
befallningar af den hän gaf makt och myndighet,
hette hän sedän Veljaminoff ellerRjapoloffski. Tusen-
mannen tryckte min hand och sade, att jag talade
klokt och rätt. Hän försäkrade att hän trodde mig
på mitt ord och att hän var förvissad om att jag
ej dref något hemligt spel. Hän sade att jag gärna
för honom finge besöka furst Rjapoloffski huru ofta
jag önskade, men att det var någon annan som
tycktes vara orolig däröfver. Hvem denne någon
var, sade hän ej, men Måns Göranssons ord folio
mig i minnet. Jag var nu nastan öfvertygad om
att det var italienaren som ställt tili det hela, hvar-
för jag svarade att denne någon själf ifrigt upp-
manade mig att säilä mig tili Rjapoloffski. Tusen-
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mannen begynte skratta. „Står det så tili", sade
hän, „vår vän någon bar dock missräknat sig, hän
antar nämligen att jag ej för dig skulle säga ett
ord om denna sak, utan blott läta bevaka dig. Hän
är mycket listig, ja så listig, att hän ej kan förstå
att någon går öppet tili väga, hvilket jag gjort med
dig. Hän dömer efter huru hän själf skulle hafva
handlat, eller huru jag skulle handlat mot honom,
ty med honom kan man ej förfara på samma sätt
som med dig.“

Jag var mycket förbittrad på Bartolini för hans
beteende mot mig och gick raka vägen tili hans
bostad, för att låta honom stå tili svars. I dörren
mötte jag furst Rjapoloffskis stallare. „Hvad gör
hän här“ tänkte jag, „är saken än mera invecklad
än jag trodde, är Bartolini i hemlighet en af furs-
tens anhängare?" För öfrigt hade jag ofta sett alle-
handa slags folk hos Bartolini, munkar, trashankar,
kvinnor, greker, armenier, judar och perser, sådant
folk som lämpar sig för skälmstycken af alla slag.
De gingo ut och in, kommo och försvunno, gud
vete huru. Jag begynte häftigt banna Bartolini för
hans trolöshet. Hän hörde lungt på mig och rörde
sig ej från sin plats, innan jag uttömt hela mitt för-
råd af grofva ord. Dä jag slutat sade hän att
skällsord ej skadade någon, hvarefter hän bad att
fä förklara sig. Gud allena vet hvad hän sade,
men det slutade med att jag trodde honom, åt-
minstone för tillfället. Öfvertygad om hans oskuld,
bad jag honom undskylla minä hårda ord. Vi skil-
des åt som vänner, men en stund därefter förstod
jag att allt hvad hän sagt värit idel lögn; så var
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det alltid med honom, man kunde ej annat än älska
och beundra honom då hän var närvarande, var
man åter skild från honom, tänkte man ofta med
ovilja och obehag på honom.

Jag fortfor med minä besök hos furst Rjapo-
loffski. En dag, det var en fredags morgon, begaf
jag mig tili furstens gård. Portarna stodo öppna,
men förstugan, där annars ett halftjog lata trälar
och svenner brukade hålla tili, var tom. Inne i sa-
len syntes inga gäster, endast några drängar, som
lågo på bänkarna och sofvo. Jag antog att stalla-
ren, falkeneraren eller hofmästaren möjligen he-
lanne sig pä gården och begal mig därför dit, men
där syntes blott ett par tjänare. Jag gick bort tili
falkhuset, öppnade dörren och trädde in. Bäst jag
stod där och retades med en hök, som ifrigt högg
efter minä fingrar, hörde jag jämmer och gråt och
sedän jag lyssnat en stund, upptäckte jag att ljudet
kom från kvinnogärden. En af falkhusets väggar
vette inåt terem. Jag sökte efter en springa eller
ett titthäl för att se hvad som försiggick på andra
sidan, men väggen var tät och väl hopfogad. En
stege ledde upp tili ett loft ofvanpå falkhuset. Jag
klättrade uppför stegen. 1 taket fanns en glugg,
men den var alltför högt belägen, för att jag skulle
kanna nå den, hvarför jag drog upp stegen efter
mig, ställde den mot gluggen och med af nyfiken-
het klappande hjärta blickade öfver vindögats
nedre kant. Midt framför mig läg ett loftförsedt
hus, själfva terem; mellan detta och falkhuset be-
fann sig en vacker örtagård. På terems förstugu-
kvist syntes en mängd kvinnor och furstens snö-
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pingar. Dörren tili terem stod öppen och därinn-
ifrån hördes jämmer och gråt äfvensom furst Ilja
Rjapoloffskis stämma. De feta sminkade kvinnorna
jämrade sig och kvidde. En och en trädde de in.
Alla kvinnorna voro dock ej så oformligt feta. En
vacker, smärt flicka, med svart här och grå ögon
stod där lugn utan att beklaga sig eller gråta.
Aldrig hade jag förr sett sådana ögon som hennes.
Jag kände likt ett hugg i hjärtat och blodet steg
mig åt hufvudet. Jag kunde ej taga blicken ifrån
henne. Slutligen blef hon inkallad, och jag var
rasande på fursten, som slog eller plågade henne
på något sätt därinne i terem. Jag kände då ej
tili denna ryssarnes plägsed att på fredagen, den
dag då vår herre dog på korset, piska hustrur, barn
och tjänare för alla de förbrytelser de möjligen be-
gått under veckan, eller komme att begå framdeles.
Jag hörde fursten tala lugnt och faderligt: „Kom
min lilla dufva, mod min älskade. Jag piskar dig
sommin päls och älskar dig sommin själ, ligg
stilla min paria, det svider i köttet, då djäfvulen
drifves ut, men själen skrattar och jublar, så ja, nu
har du fått nog. Nå, nu den nästa."

Hvad jag sett var ej vidare uppbyggligt och
jag drog mig tillbaka ned tili falkhuset sedän den
vackra flickan försvunnit. Lyckligtvis hade ingen
följt efter mig, ty då hade säkerligen stegens bort-
flyttande bemärkts och jag hade värit ohjälpligt för-
lorad. Jag begaf mig hem tili Kjemlj, sedän jag
först taiat nägra ord med en falkonerare och berömt
de vackra fåglarna. Jag omtalade för Bartolini hvad
jag sett. Hän ryckte tili, då jag berättade om den
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vackra unga kvinnan i Rjapoloffskis terem. „Ja
hon är vacker", sade hän, „jag har äfven sett henne,
dä hon engång steg upp i sin bärstol och vinden
förde slöjan åt sidan. En bredvidstående upplyste
mig om att det var Anna Ilinischna Rjapoloffskaja,
„den magra" kallad. Jag antager att det var henne
du sett. I de ryskes tycke är hon mycket tul, eme-
dan hon är något mager. De uppskatta blott fetma
och röd och hvit hy.“

Vi talade ej vidare om saken utan gingo hvar
åt sitt håll men jag borde hafva lagt märke tili
italienarens ansiktsuttryck, då jag nämnde om mitt
besök hos Rjapoloffski.

En natt väcktes jag af ett häftigt bultande på
min dörr. Jag rusade upp och öppnade. In trädde
Veljaminoff med några af sinä män, hvilka mellan
sig förde en fänge, blodig, slagen och sargad, med
kläderna i trasor och förtviflan i blicken.

„Karl Igorovitsch", sade tusenmannen, „för
mannen här“, hän pekade på den fängslade, „till
Sanct Nicolai torn, bevaka honom och se tili att
hän hvarken rymmer eller beröfvar sig lifvet. Ingen
människa får tala vid honom. Du ansvarar med
ditt lif för honom. Låt förbinda hans sär och gif
honom mat då hän begär. I morgon, då härskaren
vaknar, låter jag afhämta honom. “

Veljaminoff aflägsnade sig men lämnade sitt
folk kvar att vakta fången tili dess jag kallat på
några af minä ryttare. Måns Göransson och Sem-
jon voro färdiga i en blink. Vi afförde fången tili
tornet. Måns och Semjon stodo på vakt utanför
i torntrappan, väntande på att de ryttare jag låtit
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väcka skulle infinna sig. Jag skötte den fångnes
sår och befriade honom från hans fjättrar, sedän
jag först öfvertygat mig om att hän ej hade några
vapen. Nu, då vi blifvit ensamma, begynte hän
tala tili mig ifrigt och med läg röst. „Gode herr
tysk“, hviskade hän, „tusen rubel för friheten, fem-
hundra för en smärtfri död.“ Jag skakade på huf-
vudet. „Haf förbarmande, tvätusen och ett-tusen,
hvad ni begär, tvåtusen för en dolkstöt eller ett
rep, ja blott för att ni lämnar mig ensam en fjärde-
delstimme. Är det ej nog, nå tretusen rubel då,
det är väl betaldt. I helgonens namn, haf förbar-
mande. Ni tror mig ej, men gif mig papper, bläck
och fjäder och jag skall gifva er en förskrifning
på tvätusen, eller tretusen rubel, om ni så önskar.
Gä sedän med pappret tili hvilken som helst af
Moskvas köpmän och ni skall få penningar därför.
Sedän ni fått penningarna, återvänder ni och sän-
der ut vakterna för ett ögonblick.“

Jag betänkte mig. Tvåtusen moskovitiska
rubel är mer än sextusen räknade åboska mark,
med dem kunde jag köpa igen hela Skalmsholm.
Men hvad gör jag väl med penningarna om man
tar mitt lif, sade jag vid mig själf, och för öfrigt,
Veljaminoff hade flerfaldiga gånger sagt att hän
litade på mig. Skulle jag nu svika hans förtroende,
och därtill min ed. Jag hade ju svurit storfursten
trohet. Nej, jag var väl ingen jude eller armenier,
jag hade en ofläckad sköld att föra tili min ätts
ära; skulle jag, en Skalm, bryta tro och lofven för
penningar? Denna sista tanke styrkte mig i
mitt beslut. Fången, som märkt min tvekan, bön-
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föll allt mera bevekligt och hän fördubblade priset.
Jag rodnade af blygsel öfver att hän läst minä
tankan Jag skakade blott på hufvudet, anseende
det bäst att ej inlåta mig i samtal med mannen.

Buller och träta hördes utanför i trappan. Jag
hörde Bartolinis stämma. Hän frägade huruvida
någon befunne sig inne hos fången. Måns Görans-
son svarade med otidigheter. Jag öppnade dörren
och bad de tvistande hälla tyst samt befallde
Semjon att i mitt ställe hålla vakt i rummet.
Själf gick jag ut och frägade italienaren, hvad hän
ville. Hän bad mig först och främst straffa Måns
Frille för hans oförskämdhet, och för det andra,
(hän hviskade i mitt öra) ville hän se fången utan
att själf blifva sedd af denne. Jag villfor den
senare delen af hans begäran och gick in tili fån-
gen, lämnande dörren på glänt. Med lampan i
hand gick jag rundt tornkammaren, liksom för att
se efter om allting var som sig borde. Jag ställde
emellertid så tili, att den fångnes ansikte klart be-
lystes, hvarefter jag åter gick ut tili Bartolini, hvil-
ken bad att få tala med mig i enrum, hvartill jag
samtyckte då jag hörde ryttarne, som jag sändt
bud på, komma upp för trappan. Semjon och Frille
lämnade jag inne hos fången med uppmaning att
noga bevaka honom. I sällskap med italienaren
begaf jag mig tili min bostad, tände en lampa,
ställde fram ett par muggar med öl och beredde
mig att lyssna tili min gäst.

„Vet du hvem din fånge är?“ begynte hän.
„En rik herre är han“, svarade jag, „han

bjöd mig en förmögenhet för en sraärtfri död
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och dubbelt upp för friheten. Något annat vet
jag ej.“

„Hans namn är Malinin, hän är en mäktig
bojar frän norden, en af de rikaste i Galitsch. Jag
råder dig att taga emot hans förskrifning och låta
honom beröfva sig själf lifvet.“

„För att själf hänga i tnorgon", inflikade jag.
„Hvem hotar dig därmed? Veljaminoff kan

jag tanka mig?“
„Ja, tusenmannen själf sade, att jag med mitt

eget lif svarar för fångens."
„Men jag säger dig, att du ej kommer att

hänga, utan tvärtom stiga i Veljaminoffs gunst och
förvärfva dig hans eviga tacksamhet, genom att
låta Malinin dö.“

„Hvad menar du därmed? Huru skulle jag
stiga i Veljaminoffs gunst genom att ej lyda hans
befallningar.“

„Saken är den“, sade Bartolini, „att Malinin
vet någonting, som Veljaminoff är angelägen att
dölja. Då fången i morgon undergår pinligt för-
hör, får storfursten veta att tusenmannen sålt sig
åt Schemjaka. Du ser tviflande ut, då du får höra
att den redbare Veljaminoff är en skenhelig skalk,
men det är likväl sanning. Nu har hän sändt mig
att tili dig framföra hans budskap. Hvarför hän
ej fraraförde det själf? Hans folk var ju närvarande,
hän ville ej tala i enrum med dig, för att ej nägon
skulle fatta misstankar. Lyd mitt råd, låt vakterna
blunda och gif Malinin tillfälle att sno sig ett rep
af sinä kläder, men tag först hans förskrifning.
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Tro minä ord, om du låter fången beröfva sig lif-
vet, gör du storfursten en stor tjänst."

„Och Bartolomeus Bartolini en ändå större“,
ifyllde jag, „och mig själf bringar jag om haisen
och fläckar min sköld och mitt vapen.“

„Hvad, hvad är det där för påfund", stammade
hän förskräckt.

Jag skrattade hänfullt.
„Min kära Bartolomeus“„ sade jag, „du är slu-

gare än de flesta, men det var ej klokt att gå bak-
vägar, dä du kunnat gå raka vägen. Och en
sådan klumpig lögn sedän ja, ja, det var den
enda möjliga. Och du väntade att jag skulle tro
dig! Att jag var så enfaldig, att du kunde få mig
att gå i fällan!“

Min röst darrade af vrede och jag knöt näf-
ven framför Bartolinis ansikte. Hän satt blek och
förskräckt, utan att yttra ett ord tili svar. Hans
ögon hade samma uttryck som hos ett hetsadt djur.

„Hade du kömmit tili mig“, fortfor jag, „och
ärligt sagt ifrän, att du fruktade att Malinin under
förhöret komme att röja något, som kunnat skada
dig, hade vi tillsammans kunnat tänka ut något
medel att rädda dig. Nu ville du utan betänkande
uppoffra mig, din vän, för att rädda din egen nacke.
Härefter rör jag ej ett finger för din skull.“

Jag gick tili dörren, ropade an en vakt och
befallde honom att väcka Jan van Mynden. Hela
mitt inre var i uppror; jag var ej allenast vred på
Bartolini, mitt hjärta blödde vid tanken på, att hän,
som kallade mig sin vän, velat rädda sig själf, utan
en tanke på mig.

10
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Bartolini, som länge suitit tyst, tog slutligen
tili orda. Hän hade återfått sitt lugn och sin kall-
blodighet.

„Du har rätt“, sade hän, „jag har svikit dig,
men jag var i stor ångest och vånda, ty lefver
Malinin tili i morgon, är jag dödens. Jag var för-
tvitlad och förvirrad, men tro ej att jag fegt, utan
en tanke på din fara, ämnat uppoffra dig. Velja-
minoff hade aldrig af fruktan för myteri vågat ut-
föra sin hotelse. Det varsta, som kunnat hända, hade
värit att du för nägon tid fallit i onåd, hvilket föga
hade berört dig. Rjapoloffski, som beskyddar alla
Veljaminoffs fiender, hade säkert tagit sig an din
sak och hans makt är i stigande, då tusenmannens
däremot är i sjunkande. Jag har nu för dig förklarat
mitt handlingssätt. Jag ber dig ej tänka allt för
illa om mig och ej förakta mig, ty din vänskap
är mig dyrbar. Och nu går jag den raka vägen
och ber dig rädda min hals.“ Det var ej långt
ifrån att jag gifvit vika, men jag påminde mig
allt hvad Veljaminoff och Måns Göransson sagt
om honom. Jag tänkte på att hän nödvändigt
velat att jag skulle mottaga en förskrifning af
Malinin. Om jag låtit denne undkomma eller be-
röfva sig lifvet, hade jag vid förhöret kunnat an-
gifva Bartolini, men denna anklagelse hade värit
af ingen betydelse, om man hos mig funnit Mali-
nins förskrifning eller de penningar jag fått för
densamma. Jag gaf Bartolini ett nekande svar,
hän bad och bönföll, hotade och befallde. Hän
sade, att det berodde på honom om jag blefve
fältöfverste eller ej; hän lofvade att för Obolenski
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omtala att det var jag som plundrat honora och
slagit honom. Detta var ej någon farlig hotelse,
men den kunde dock åsamka mig något obehag.
Då italienaren hotade mig, blef jag så rasande, att
jag ämnade kasta mig öfver honom och slå honom,
men i detsamma inträdde Jan van Mynden.

„Kvartermästare“, sade jag, „tag tio ryttare,
de säkraste karlarna i kvarteret, ställ dem på vakt
vid Sankt Nikolai torn, hvarest en fånge befinner sig.
Ställ äfven ett par karlar på yttre sidan af muren,
det är möjligt att man ämnar söka befria honom
med våld. Låt ingen människa tala med honom
eller öfverräcka honora något föremål. Tusenman-
nen Veljaminoff, du själf, jag och de två karlar,
som nu äro hos fången, få tala med honom, för
öfrigt ingen annan, kom ihåg det, ingen, ej ens
min vän Bartolini här. Låt väcka kocken och gif
fången ett mål varm mat. Häll karlarna vakna,
jag litar på dig.“

Van Mynden gick. Bartolini hade lugnat sig
vid hans inträde och nu hade hän helt och hållet
fått makt med sin rörelse och öfverretning.

„Vän Karl“, sade hän, „tillgif mig hvad jag
denna natt i min förtviflan sagt eller gjort. Jag
har aldrig fruktat att falla i strid, men jag råkade
i svår vända vid tanken på den skymfliga och
plågsamma död, sora nu väntar mig; men jag under-
kastar mig, jag får taga den onda dagen med den
goda. Det blir ju blott några timmars lidande.
Räck mig handen och säg att du förlåter mig och
att vi skiljas som vänner.“

Rörd tryckte jag hans hand. Tårarna stodo
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het. Jag tänkte på hvad denne man gjort för mig,
men jag kunde dock ej bryta min trohetsed tili
storfursten och tusenmannen, och dock hade
hän ej sökt bedraga mig, skulle jag säkerligen för
hans skull gjort mig tili menedare. Jag omfam-
nade honom och följde honom ut på trappan.
Upprörd och orolig kastade jag mig på min bädd
och somnade först fram emot morgonen.
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Då jag vaknade stod solen redan högt på
himmelen. Skyndsamt klädde jag mig, begaf mig
tili Sankt Nikolai torn och frågade van Mynden efter
Malinin. Kyartermästaren svarade att fången ätit
och druckit och sedän lugnt lagt sig att sofva och
att hän ännu ej vaknat. Lugnad i detta hänseende
ämnade jag återvända tili min bostad, men mötte
Veljaminoff, hvilken, åtföljd af några bödelsknektar,
var på väg att afhämta Malinin. Jag följde tusen-
mannen upp i tornet. Vid vårt inträde i kammaren
reste sig Semjon och Måns Göransson från golfvet,
där de suttit och spelat tärning för att hålla sig
vakna. Fången låg på en bänk, med ryggen utåt
rummet. I ett hörn stod en ölstånka och ett tråg
innehällande några öfverblifna matbitar. Veljami-
noff gick fram tili den sofvande, vidrörde hans axel
och bad honom stiga upp, men fången sof djupt.
Veljaminoff ruskade honom:

„Ivan Malinin vakna. “

Men Malinin vaknade ej. Hän sof den eviga
sömnen. Veljaminoff rusade på mig och befallde
bödelsdrängarna att fängsla mig. Mitt folk skyn-
dade tili min hjälp och tusenmannen fick tid att
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lugna sig. Då hän återvunnit sin kallblodighet,
begynte hän strax utfråga oss om allt, som kunde
halva något afseende på Malinins död.

„Hvilka halva värit här inne hos lången",
sporde hän.

Sedän hän hört mitt svar, sade hän: „Har ej
någon sökt intränga hit, har ej någon bedt att lå
se eller tala med Malinin."

Jag lick tilllälle att gilva Måns och Semjon
ett omärkligt tecken. De lörstodo mig och svarade
att ingen sökt komma in. Man hade undersökt
den döde. Intet yttre väld, utom de obetydliga
skråmor och sår, hän lått dagen lorut, kunde spå-
ras. Veljaminoll såg sig omkring och upptäckte
tråget och ölkannan. Pä hans Iråga om någon
annan än lången ätit eller druckit ur dessa kärl,
svarade Semjon, att hän lör sin del ätit ai maten.
Malinin hade ätit obetydligt, men druckit ur allt
olet. Endast några droppar pä bottnen ai kannan
återstodo. Tusenmannen belallde en ai sinä karlar
att anskalla något litet djur, en dulva, en höna, en
kattunge. Medan karien var ute, gjorde Veljaminoll
ytterligare en mängd Irågor. Jag bedyrade min
oskuld. Hän trodde mig och sade, att det blott
var i lörsta hettan hän gilvit belallning om mitt
längslande. Veljaminolfs dräng återvände nu, med-
lörande en dulva. Vi tvingade in de öldroppar,
som lunnos kvar i kannan, i dess näbb. Fågeln
dog. Nu ehersändes kocken, som själl tillredt
maten och burit den tili tornet. Hän berättade
att en kvinna, som hän trott vara någon ai ryttar-
nes kärestar hän hade aldrig sett henne lörr
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hade trädt in i stekarhuset och tiggt litet mat,
hvilket hon äfven fått. Hon hade värit litet druc-
ken och begynt blifva bråkig, så att hän kört ut
henne. På Veljaminoffs fråga om olet redan värit
tappadt i kannan, då kvinnan kömmit in, svarade
hän jakande; hän hade dock ej sett om hon lagt
något däri, men hän sade, att det nog värit möjligt,
då hän mestadels vändt ryggen åt henne, medan
hän lagade maten. En ryttare, som gått förbi
stekarehuset och sett kvinnan i dörren, intygade

riktigheten af kockens ord. Saken var klar, det
gällde blott att taga reda på kvinnan, men ingen
hade sett henne, sedän hon begifvit sig ut genom
en af portarna i inhägnaden kring våra härbärgen.
Veljaminoff skakade på hufvudet och mumlade
för sig själf: „Jag undrar hvem det är, som går
Schemjakas ärenden här i Kremlj. Det blir svårt
att lugna härskaren, jag får väl göra hvad jag kan.“

Jag begaf mig raka vägen tili italienarens bostad.
Hän mottog mig småleende. Jag steg ej in, utan
stannade på tröskeln.

„Det var lyckligt för dig“, sade jag, „att Mali-
nin drack ur allt olet, ty hade det blifvit något
kvar åt Semjon eller Måns Erille, hade jag ej sko-
nat dig.“

Jag vände mig om och gick minä färde utan
att gifva honom tid att svara. Jag vämjdes vid
att stå där ansikte mot ansikte med en giftmördare.

Jag var nyfiken att få veta något om Barto-
lini, ty de vinkar och antydningar jag hört af
Kennedy och många andra, hade ej upplyst mig
om annat än att italienaren ej var omtyckt af
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tyskarna. Sisendorp, tänkte jag, måste kurnia gifva
mig besked. Jag uppsökte honom och bad honom
om ett samtal i enrum. Hau var lika ogen som
vanligt, men villfor slutligen min begäran.

„Mäster Sisendorpfrägade jag, „hvad bar ni
emot mig och i hvilket förhållande står ni tili
Bartolini?"

Sisendorp svarade undvikande och sade att hän
hade ondt om tid.

„Rent språk mäster Jockum", sade jag och
stampade i golfvet. „Jag är ej utsänd af Bartolini
och är ingen örontasslare, det borde ni förstå, då
jag är Krister Lembekes vän.“

„Nåväl junker“, svarade hän, „jag skall tala,
men får den italienske rackaren veta därom, så är
mitt lif ej värdt så mycket som sä“. Hän strök
flathänderna mot hvarandra. „Jag vill tro er för
erä ärliga ögons skull, och för Lembekes och Jacob
Kennedys skull. Jag antog först, att ni tillhörde
italienarens parti och att ni var en lika illfundig
bof som hän, ni tycktes ju vara säta vänner och
goda stallbröder. Jag antar att någonting händt,
som öppnat erä ögon och jag vill därför ej sticka
under stolen med hvad jag vet om Bartolini. Jag
hade engång en vän, hän var öfverste öfver stor-
furstens katolska legoknektar och ryttare. Hans
namn var Rupert Lenhusen, hän stupade i —.“

Ja, ja, det där vet jag, hoppa öfver det.“
„Gud fröjde hans själ“, fortfor Sisendorp 11 hän

var en ärlig och tapper soldat, men därtill klok i
rådslag och förfaren i många konster. Hän talade
och skref många olika språk och användes därför ofta
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som underhandlare å storfurstens vägnar. För
denna sin skicklighets skull och för sin trohet och
sitt nit stod hän högt i gunst, ej allenast hos tusen-
mannen, ulan äfven hos härskaren. Lenhusen, som
visste hvilken räf Bartolini var, lät öfvervaka honom
och varnade storfursten för honom. Men italiena-
ren ville komma sig upp, och Lenhusen var honom
i vägen. Det ena lönmordsförsöket efter det andra
gjordes mot min vän, men helgonen beskyddade
honom. Hän var emellertid öfvertygad om att
Bartolini hade sitt finger med i spelet, hän klagade
för storfursten, hvilken lät italienaren veta, att ifall
Lenhusen doge af gift eller dolk, skulle hän, Barto-
lini, räknas som gärningsman och aflifvas, antingen
det fanns bevis eller ej. Strax var det slut med
förföljelsen, och Lenhusen var fredad hvar hän
gick. Detta är hvad jag hört af Lenhusen själf.
Hvad hela Moskva vet, är att Bartolini umgås
med beryktade armenier, greker och italienare,
giftblandare och yrkesmördare. Hän har bildat
sig ett band af illgärningsmän; äfven kvinnor
höra tili hans parti. Det sägs att ingen kvinna
kan motstå honom. Detta följe går hans ären-
den och utför hans uppdrag, så att hän näst stor-
fursten är den mest fruktade mannen i Moskva.
Hän tvingar mången hederlig man att begå för-
brytelser, sedän hän engång fått honom i sinä klor.
Somligal lånar hän pengar och hotar dem sedän
med gäldstugan, om de ej lyda hans minsta vink.
Hans handtlangare snoka upp allt som händer och
sker i staden och äfven mycket som fallit i glömska
letar hän fram för att fåj människor i sitt våld.
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Har nägon för mänga år sedän underhand-
lat med Dmitri Schemjaka, visst vet Bartolini af
det och lofvar att omtala det för storfursten; har
någon haft en kärlekshandel med en högättad
kvinna, nog är italienaren underkunnig därom och
hotar att berätta det för kvinnans man, fader eller
broder. På detta sätt har hän fångat många af
storfurstens kammarherrar i sinä garn. De gå hans
ärenden och aro ej annat än hans drängar. Hän
aktar sig likväl för att reta och kränka de allra
mäktigaste männen, sådana som Veljaminoff, Rjapo-
loffski, Basjonok, Obolenskierna och Jakub och
Kasim, tatarerna. Mig har hän lyckligtvis ej i sitt
våld på annat sätt, än att hän hotar mig med lönn-
mord och mordbrand. Hän har sinä spejare ute
öfverallt och det är med fara för mitt lif jag om-
talar detta, ty hän har förbjudit mig att med er
tala annat än godt om honom. Ni vill veta hvar-
för tusenmannen ej drifver bort honom. Det är
dels därför, att ingen af hans fiender af fruktan för
hämd vågar träda fram och öppet anklaga honom,
dels därför, att hän är en stor byggmästare, en
skicklig acklimästare, en duglig underhandlare, och
först och främst för att hän är en klok och driftig
kari, som samvetsgrannt och väl utför allt arbete,
hvilket ensamt för sig gör honom oumbärlig i
detta land, där man får söka med ljus och lykta
efter en arbetsam människa, en kari som gör allt
med ordning, med förstånd och med mål för
ögonem.

Nu säger jag er farväl och ber er tiga med
hvad jag sagt; vårt samtal har redan räckt alltför
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Jag ber er blott i högsta nödfall besöka mig.“

Jockum Sisendorp räckte mig handen tili afsked.
Jag aflägsnade mig tankfull och villrådig. Skulle
jag tro allt, hvad garpen sagt mig eller ej. Jag
rådslog med Måns Frille om saken. Hän sade
att hän obetingadt trodde Sisendorp och hän rädde
mig att taga mig i akt för italienaren, men ej öppet
bryta med honom, utan låtsas smäningom glömma
vår tvist. Alltför snart finge dock ej försoningen
ske, emedan hän då kunde fatta misstankar. Jag
följde Måns Göranssons råd, höll mig några dagar
mycket styf och låtsades ej se italienaren, hvilken
dock ej lät sig bekomma, utan gjorde flere försök
att närma sig. Slutligen gaf jag vika. Vi förso-
nades, och allt blef som förut mellan oss. Vi rå-
kades dagligen och jag tillbringade många glada
och lärorika stunder i hans sällskap. Jag märkte
dock att Bartolini ej lade an på att vinna min
vänskap som förut, hän förstod att hans välde öfver
mig var slut.
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En dag uppsöktes jag i min bostad af en munk,
som, sedän hän öfvertygat sig om att jag var en-
sam, började på det ryska sättet att tala om allt
möjligt, utom om det hän ville hafva sagt. Jag
väntade tåligt, väl vetande att hän dock slutligen
skulle komma fram med sitt ärende. Ändtligen
kom det:

„Härskare, en ung kvinna, skön som en guds
ängel har dig ovetande sett dig och blifvit intagen
af din fägring, din styrka och ditt mod, som hon
hört omtalas. Hon önskar att i ali tukt och ära
sammanträffa med dig, men som hon är af hög
börd och bär slöja, måste vissa försiktighetsmätt
vidtagas. Här lämnar jag dig en munkdräkt och
ett lösskägg. Iförd denna förklädnad, bör du be-
gifva dig tili bojaren Rogvolod Koschkins hus, en
timme efter solnedgången. Jag möter dig vid por-
ten och visar dig vägen tili den älskliga kvinnan.“

Jag blef öfverraskad öfver att sålunda utan
mitt eget åtgörande få uppfylld min önskan att få
se ett terem och inlåta mig i kärlekshandel med
en beslöjad dam. Då munken berömde damens
skönhet, fruktade jag att hon var skön enligt ryskt
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tycke och i så fall närä nog vidrig för en väster-
länning.

„Är det bojaren Koschkins husfru det gäller“,
frågade jag.

„Nej“, svarade munken, „det är en ogift kvinna,
jag borde visserligen ej säga hennes namn, men
om du lofvar att göra henne tili viljes, kan jag
säga dig hvem hon är. Hon heter Anna Ilinischna
Rjapoloffskaja, den mäktige furstens dotter.“

Jag ryckte tili och rodnade, dels af förvåning,
dels af glädje, men äfven af harm. Hon, den vackra
flickan med det oskyldiga utseendet och de strå-
lande ögonen, hon älskade mig, utan att ens hafva
taiat med mig. Var hon sä lättfärdig och så djärf,
att hon stämde möte med en främmande kari, en
utlänning, med hvilken hon visste att hon aldrig
kunde gifta sig. Lika godt, jag borde väl gripa
tillfället i flykten hon var ej sädan jag trott
henne vara, men hon var vacker och hon älskade mig.

„Hälsa den som sändt dig“, sade jag, „och
säg att jag skall komma. Möt mig i afton vid
Koschkins port.“

Munken gick, och jag förnötte dagen så godt
jag kunde, i spänd väntan.

Vid solnedgången klädde jag mig i munkdräk-
ten och sedän det begynt skymma begaf jag mig
tili bojaren Koschkins gård, där munken, fader
Pulheri, inväntade mig. Hän förde mig skyndsamt
genom förstugan, förbi tjänareskaran. Jag var rädd
att någon skulle tilltala mig. Svarade jag ej, skulle
det förefalla besynnerligt, talade jag, skulle mitt
målföre strax röja mig.
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„Blir du tvungen att tala“, hviskade munken,
„så säg att du är lillryss, ty deras tai liknar ditt.“

Jag fördes öfver en gård upp för en trappa
tili ett loft och insläpptes i ett rum, måladt i grönt
och blått, upplyst af ett par oljelampor och en
flammande brasa. I rummet funnos bänkar beklädda
med hyenden och kuddar, golfvet var betäckt med
en matta. Vid mitt inträde reste sig en oformligt
fet kvinna från en bänk, där hon legat.

„Den skönaste kvinnan i Moskva, fru Uijana
Mitrofanovna Koschkina“, hviskade munken i mitt ora.

Jag betraktade Moskvas skönaste kvinna. Hon
var så fet, att hon rullade fram som ett klot, ögon
och näsa voro inbäddade i fett, och hennes ansikte
var öfverdraget med ett tjockt lager smink; som
bottenfärg krithvitt, kinderna röda och ögonbryn
och ögonlock blå. De feta, ringprydda händerna
voro hvitmålade med gula streck. Hon kom obe-
slöjad emot mig och smälog, eller rättare grinade,
så att sminket rynkade sig kring ögon och mun.
Jag hälsade höfviskt, tackande henne för att hon
beredt mig äran att få råka henne. Jag yttrade,
det jag hoppades att hon ej utsatte sig för nägon
fara för min skull. Hon försäkrade att ingen fara
var för handen. Hennes herre och husbonde var
bortrest. Hon gaf munken ett tecken att aflägsna
sig. Då dörren slutit igen bakom honom, sade hon:

„Tag af er skägget och den där fula munk-
hatten; såväl jag som Anna Ilinischna älska tyskar-
nas slätrakade ansikten.,,

En stund förflöt innan jag fick se Anna Rjapo-
loffskaja, som jag ifrigt längtade efter. Undertiden
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gjorde fru Uijana sig så behaglig hon kunde och
gal mig en mängd smäktande ögonkast. Ändtligen
öppnades dörren och Anna inträdde. Hon var
osminkad, så att det tydligt syntes huru hon rod-
nade. Hon var så vacker, där hon stod, blyg och
försagd, att jag ej kunde taga blicken från henne
och det var mig omöjligt att yttra ett ord. Hon
fattade sig förrän jag, trädde fram och räckte mig
handen, hvilken jag höfviskt förde tili minä läppar.
Uijana Mitrofanovna bad oss sitta ned, och tack
väre den pratsamma frun kom samtalet snart i gång.
Hon frågade mig om våra seder i Tyskland, som
hon sade, om våra kvinnor, om giftermål. Hon
ville veta om de gifta kvinnorna brukade hafva
älskare, om konungen hade många hustrur och
mera dylikt. Slutligen reste hon sig, gaf oss ett
skälmskt ögonkast och försvann. Jag blef ensam
med Anna Ilinischna. Det uppstod en obehaglig
tystnad, vi voro brydda och jag kände huru jag
rodnade, då jag sökte tänka ut nägot lämpligt att
tala om.

„Karl Igorovitsch“, sade Anna slutligen, „tänk
ej alltför illa om mig, men det är, om ej landets
sed, likväl brukligt att vi stackars instängda kvinnor
sända bud efter och stämma möte med den man,
sora behagar oss, ty männen få ju aldrig se oss och
de söka därför ej upp oss. Vi kunna ej som kvin-
norna i västerlandet, enligt hvad ni berättar, fordra
att männen själfva skola närma sig oss. Vi föra
ett sorgligt och instängdt lif; huru gärna ville jag
ej vara en tysk kvinna, som fritt fär röra sig ute
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bland andra människor, tala och umgås med hvem
hon vill.“

Hon talade lugnt och allvarligt och med en vär-
dighet, som var långt öfver hennes ålder hon
var endast aderton år.

Hon tycktes gissa sig tili hvad jag tänkte, ty
hon sade;

„Ni anser att jag är väl ung att tala som jag
gör, men jag har ej några systrar af min ålder och
har ständigt värit med kvinnor, äldre än jag själf.
Därtill komraer att jag lidit mycket af furstinnan
Rjapoloffskajas hårdhet, hvilket gjort att jag tidigt
utvecklats. Jag är nämligen dotter af en trälinna
och ej af furstinnan, hvilken ej har några barn och
därför hatar oss, som taga hela arfvet efter fursten."

Sälunda höfviskt och allvarligt samtalande fann
oss Uijana Mitrofanovna, som trädde in och sade
att det var tid för mig att aflägsna mig. Då jag
togfarväl af Anna, frågade jag henne om detta skulle
blifva värt första och sista möte. Hon tvekade och
tycktes hafva svårt att besluta sig.

„Förvisso får ni träffa henne“, sade Uijana", sänd
blott efter fader Pulheri i Underverksklostret i Kremlj.
Hän för fram alla bud tili mig, och jag befordrar
dem vidare tili er lilla dufva. Här hos mig kunna
ni mötas när ni vilja och vara helt och hället ostörda.

Anna gaf med sig, men sade att hon ej ville
att munken finge veta allt för mycket, hvarför hon
bad mig skrifva ned det jag ville hafva sagt, och
försegla det. „Jag kan läsa skrifvet", sade hon med
stolthet. Jag tog farväl och lofvade att göra som
hon bad. Uijana Mitrofanovna ledsagade mig tili
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ett yttre rum, där hon bad mig vänta ett ögonblick.
Hon ropade på munken Pulheri, hvilken stod ute
på gården och samtalade med några tjänare. Vi
hörde honom gå uppför trappan, som ledde tili lof-
tet. Fru Uijana begagnade sig af tillfället och med
ett småleende, som hon sökte göra älskligt, sade
hon „Välkommen åter, Karl Igorovitsch, glöm ej bort
oss. Men, Gud och alla änglar hvad ni är lång;
jag har alltid tyckt om långa karlar“, och hon gaf
mig ett ögonkast, som säkerligen satt ett ryskt hjärta
i brand, men jag var pansrad mot dylikt.

Lyckligt och väl kom jag ut på gatan och in
tili Kremlj och tili min bostad, där Måns Frille fick
se mig, utstyrd i skägg och munkdräkt. Hän gis-
sade sig tili hvad saken gällde, men gjorde mig inga
frägor, utan varnade mig blott för att kränka någon
mäktig mans ära. Jag borde hålla mig tili köpmän-
nens hustrur, menade hän, ty köpmännen i Ryssland
hafva ingen ära att förlora. Jag svarade intet, utan
gick tili sängs, glad och lycklig, drömmande om
Anna Ilinischnas vackra ögon.

Hösten gick och julen stod för dörren. Min
tid upptogs af tjänstgöring, öfningar och vakter,
några färder tili bojarerna i trakten i och för upp-
köp af hästar och besök hos Uijana Koschkina,
där jag träffade Anna, som jag nu älskade blindt
och ända tili vanvett. Efter det första mötet hade
hon värit ovillig att råka mig, men Koschkina hade
hållit i med händer och tänder och öfvertalat henne
att villfara min begäran. Detta anförtrodde mig den
feta frun, som på sista tiden begynt plåga mig med
sinä alltmer tydliga kärleksförklaringar. Småningom

11



162

såg det ut som om Anna gärna råkade mig, våra
förut så allvarliga samtal blefvo mera skämtsamma
och en viss förtrolighet uppstod oss emellan. Men
jag märkte dock, att jag ej förmått vinna hennes
hjärta, utan att det endast var af nyfikenhet hon
första gången sändt efter mig, på uppmaning af
Uijana Koschkina, som enligt hvad ryktet berättade
hade en älskare på hvart finger och som dessutom
roade sig med att samraanföra unga älskande. Hen-
nes husbonde, bojaren, sades vara en svag och rädd
man, som fruktade och älskade sin hustru. Hon
var af högre börd och rikare än hän och det på-
stods att hän blundade för hennes älskogsäfventyr,
på det att hon måtte skaffa honom ämbeten och
penningar.

Jag hade flere gänger förklarat min kärlek för
Anna, hvilken med nöje åhörde mitt tai om älskog
och beundran, men hon höll mig likväl på afstånd
och gaf ständigt undvikande svar, samt bad mig se
tiden an.

Den spänning och oro, i hvilken hon höll mig
gjorde mig nedstämd och olycklig så att allt före-
föll mig likgiltigt. Mitt arbete utförde jag utan
eftertanke så att tili och med Veljaminoff en gång
mäste förebrå mig att jag ej höll tillräckligt strängt
efter mitt folk. Detta ryckte upp mig, så att jag
därefter skötte min tjänst oklanderligt. Jag julade
med mitt folk och försökte göra mig lustig. Men
huru mycket jag än drack, blef jag blott allt dystrare,
så att ryttarne slutligen märkte det. Kättil Måns-
son pästod att jag blifvit förhäxad och sade sig
kunna bryta förtrollningen. Hän sjöng en lustig
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besvärjelse öfver mig och fick mig att skratta. Jag
drack som en galning, skrek och väsnades värre
än nägon annan och blef den första som bars hem.

Några dagar efter jul kallade Veljaminoff mig
tili sig. Hän bad mig hålla mitt folk färdigt att
snart draga i fält. Hästar och tross borde stän-
digt Hgga i beredskap. Hän berättade att storfur-
stens spejare vid de olika furstehofven sändt oro-
ande underrättelser. Jag bad helgonen att kriget
snart mätte bryta ut, så att jag finge tillfälle att
utmärka mig och vinna byte. Åter påminde jag
mig hemmet, Skalmsholm, fränder och vänner, hatet
tili Sigfridssönerna allt detta sommin kärlek
tili Anna för en tid förjagat ur minä tankan Snart
utspreds i staden ryktet om närä förestående örlig.
Det berättades att Dmitri Schemjaka svurit att
hämnas sin broder Vasili den vindögde, som stor-
fursten låtit blända för tio år sedän.

Bartolini råkade jag någon gång. Hän var
öfverhopad af arbete. Säilän träffades hän hemma,
mest höll hän tili på Gerdt Svaneflygels tavern,
där underliga, hemlighetsfulla budbärare gingo af
och tili. Hän stängde sig ofta inne med dem och
höll rådplägningar. Hän gaf mig då och då en
vink om att storfursten satt osäker på sin tron och
att det aldrig kunde skada att hafva flere pilar i
sitt koger och i tid se sig om efter annan herre.
Engäng talade jag med honom om Schemjakas
löfte att hämnas sin broder och stinga ut storfurstens
ögon. Jag undrade öfver att hän nu först ville
begynna krig för den antydda sakens skull, då ju
tio år förflutit sedän dess och många tillfällen tili
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hämnd funuits men af Schemjaka lämnats obC'
gagnade.

»Dmitri Schemjaka", sade italienaren, „har
nog anledning att bekriga storfursten, oafsedt
hämnden. Du frågar hvarför hän ej tidigare begag-
nat sig af de tillfällen hän haft. Ja, hvarför, hvar-
för det är ett ord som ej bör användas här i
Österland. Hvem kan säga hvarför en ryss handlar
så eller så, hvem kan förutsäga hvad och huru hän
ämnar göra, ty hän ledes ej af klokhet och efter-
tanke, utan af hugskott och drömmar. Hän gör det
enklaste och klaraste inveckladt och hän löser de
svåraste frägor i en handvändning. Hvarför lät ej
storfursten Vasili Vasiljevitsch aflifva sin frände Va-
sili Jurjevitsch, den vindögde, i stället för att blända
honom och göra honom och alla hans fränder
och bojarer tili sinä dödsfiender? Hvarför dräpte
hän ej Schemjaka, då hän hade rätten på sin sida
och höll honom fången? Hvarför gaf åter Schem-
jaka storfursten fri, då hän hade honom i sitt våld,
då hän ju en gång sträfvar efter Moskva och stor-
furstenamnet? På allt detta finnes intet annat
svar, att än de ryske ej tänka i en följd, utan deras
tankar springa och hoppa som fölungar om våren.
Hvarför gråter ryssen det ena ögonblicket och skrat-
tar i det nästa? Hvarför är hän stundom ömsint
som en kvinna, stundom grym som ett vilddjur?
Hvarför kan man ej lita på honom ens då det är
tili hans egen fördel att visa trohet? Hvarför
vaktar hän stundom ängsligt sin ära, hvarför er-
känner hän åter öppet utan blygsel alla sinä skäl-
merier och lögner, som hän kort förut nekat tili, i
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trots af de mesi solklara bevis? Och’ slutligen,
hvarför tar hän i med ett arbete med fart och ifver,
men lämnar det halfgjordt? Intet kan man be-
räkna och förutsäga i detta land, nu sedän Sara]
och storkanen, som förut gick sin säkra gång mot
sitt mål, äfven dragits in i den Stora villervallan.
Nu pästås det att tatarerna i Kasan] och Nischni-
Novgorod och själfve storherren dragits öfver tili
Schemjaka, emedan Vasili är för svag att utkräfva
tatarskatten. Moschajsk och Tverj vilja äfven störta
Vasili. Det är ett fruktansvärdt förbund. Jag har
därför begynt tänka på min egen säkerhet och rädd-
ning. Schemjaka lofvar mig och alla, som vilja
vara mig behjälpliga och lämna Moskvas borg i
hans händer, närä nog hvad som helst. Jag har
fått löfte om ett furstendöme i norden."

Jag var förundrad öfver att höra Bartolini helt
öppet tala om att byta herre och bryta tro och
lofven. En dag strax efter nyår kom hän och sade
mig rentut, att nu var tiden inne för mig att be-
sluta mig, antingen jag ville hålla med storfursten
eller med Schemjaka.

„Jag behöfver ej fatta något beslut", svarade
jag vredgadt, „jag är storfurstens man, och här
höfves intet ordande om Schemjaka och tatarer
och fan och hans anhang."

Italienaren sökte öfvertyga mig: „Betänk dock,
Ivan af Moschajsk, Boris af Tverj, Schemjaka, Nov-
gorod, Vjatka, storfursten Ivan af Rjasan, furst
Holmski, och slutligen Mamntek af Kasan], som ej
får någon ro innan hans bröder Jakub och Kasim
utlämnas tili honom eller dräpas, alla rota de sig
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samman mot Vasili Vasiljevitsch. Därtill kommer
att mänga moskovitiska bojarer ej ogärna se att
storfursten störtas, emedan de hysa hat och afund
mot tatarerna, som begåfvats med jord och län.
Och hvilka äro storfurstens vänner? Veljaminoff,
som kan ställa upp tvåhundra man, Kasim och
Jacub, som äro så fattiga, att de ej kuona hälla
sitt folk samladt mer äo nägra dagar och som be-
höfva två veckor för att sammankalla och utrusta
sin här, Obolenskierna, som ej veta hvad de vilja,
Rjapoloffski, hvars län ligga spridda öfver allt i
Ryssland och sist och slutligen junker Karl Ivars-
son Skalm med sinä trehundrafemtio ryttare. Du
är en karsk och tapper kari, men hvad förslår en
handfull soldenärer mot ali Rysslands härsmakt
och tatarernas skaror."

Nu blef jag vred på allvar. „Hör upp du satans
förrädare och menedare, innan jag läter mitt folk
kasta ut dig“, skrek jag. Skyndsamt drog sig italie-
naren mot dörren.

»Ett råder jag dig“, sade hän, „akta dig för att
angifva mig för Veljaminoff, ty då får furst Rjapo-
loffski strax veta om dina möten med hans dotter.
Det kommer att kosta såväl dig som henne lifvet.“

Jag stod som lamslagen. Allt gick rundt för
mig. Nu var jag helt och hållet i den mannens
våld. Jag ämnade rusa på honom och stöta ned
honom, men det var för sent, hän hade redan af-
lägsnat sig och stängt dörren efter sig. Jag föll
tungt ned på en bänk och satt där, huru länge, vet
jag ej, med slappt nedhängande armar, stirrande
framför mig, utan att kunna tänka eller röra mig.
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Så fann mig Måns Frille, då hän kom hem frän sin
vaktgöring. Jag berättade honom alli, om min kärlek
och Bartolinis hotelse. Måns Göransson råkade i
raseri och lofvade att uimana italienaren på envig
och, om hän vägrade, stöta ned honom som en
hund. Hän spände på sig svärdet och skulle just
aflägsna sig, då en armenisk pojke, som jag ofta
seit hos Bartolini, lämnade mig ett bref. Jag bröt
det. Det innehöll, utom Bartolinis egen skrifvelse,
ett bref från mig tili Anna Rjapoloffskaja. Italiena-
ren skref; „Frän Bartoloraeus Bartolini tili Karl
Ivarsson med hälsning och välönskan. Min van, jag
håller dig som sådan, i trots af det missförstånd som
uppstätt mellan oss. Här sänder jag dig ett af dina
bref, för att du må veta att jag har bevismedel mot
dig. Jag äger flera af dem. De förvaras hos en af
minä vänner, som kommer att sända dem tili furst
Rjapoloffski, ifall jag stupar i envig eller mördas
eller fängslas. Farväl och försök taga ditt förnuft
tili fånga, du ser att du är i mitt våld, och, ehuru
ogärna, uppoffrar jag dig likväl om jag tvingas
därtill. “

Jag räckte pappret åt Måns. Hän läste det,
drog en suck och lade ifrån sig svärdet. „På hvil-
ket sätt har hän kömmit öfver brefven", frågade hän?

Jag kunde ej upplysa honom därom, huru jag
än bråkade min hjärna.

„Kanhända“, sade Frillen, „har Anna Ilinischna
endast fått afskrifter af dina bref, medan munken
gifvit själfva brefven åt italienaren, som utspejat
dina vägar och köpt dem af honom. Är du
säker på att du skrifvit detta?“ Hän pekade på
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mitt bref som låg pä bordet. Jag undersökte det
noga. Jag hade skrifvit det, därom var intet tvifvel.
Vi sände efter munken, fader Pulheri. Knappt var
hän inom dörren, innan jag grep honom i strupen
och ruskade och skakade honom, så att hän var
halfkväfd innan jag släppte mitt tag.

„Hvad betalade Bartolini för minä bref, din för-
rädare?“ hväste jag.

Munken såg förskräckt och förvirrad ut. Då
hän något återhämtat sig, sade hän att hän ej för-
stod ett ord af alltihop. Jag hotade honom med
darten, och hän blef så rädd, att hän ej kunde tala.

„På det sättet går det ej“, sade Måns Frille,
som förmådde mig att lägga ifrån mig vapnet. Hän
gjorde fader Pulheri en mängd frågor, men denne
tycktes ej förstå hvad det gällde. Slutligen, då hän
fick klart för sig att Bartolini ägde minä bref, blef
hän som galen, hän grät och förbannade, slet sitt
skägg, åkallade helgonen och sade att hän var
förlorad ifall Rjapoloffski finge veta något om denna
sak. Nu kommer italienaren att tvinga honom att
begå brott och skälmerier och hän måste lyda.

„Är detta apespel eller är det sanning?“ frå-
gade jag Frille. Hän sade att hän för sin del trodde
munken vara oskyldig. „Och är hän oskyldig“,
fortfor Måns, „sä måste brefven hafva stulits af nå-
gon af Rjapoloffskis tjänare. Hvilken oförsiktighet
att ej bränna upp dem om ej hur är det
möjligt att din käresta själf gifvit dem åt Bartolini?
Hela saken tycker jag ser underlig ut. Måhända är
allt detta, kärleken och alltsamman en tillställning
af Bartolini".
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Jag bad Frillen hålla tyst med dylika dumheter
och förhörde munken samt sökte förvilla honom
genom försåtliga frågor, men det var lönlös möda,
hän var tydligen lika oskyldig som jag. Jag be-
fallde honom att begifva sig tili Uijana Mitrofanovna
med hälsning från mig, att jag önskade samman-
träffa med Anna llinischna. Att börja med vägrade
hän, men gaf med sig, då jag förklarade att vi måste
rådgöra och tänka ut någon pian tili räddning och att
hans säkerhet lika väl som vår var beroende däraf.
Jag förbjöd honom att för fru Uijana omtala hvad
som händt. Denna kunde möjligen då i sin för-
skräckelse begå någon oförsiktighet och göra saken
värre än den var. Pulheri gaf sig i väg och åter-
vände med hälsning från Uijana Koschkina att det
var ogörligt att träffa Anna hemma hos henne, eme-
dan bojaren Koschkin var hemkommen och förnötte
mesta delen af dagen i terem. Hän komme dock
att resa bort innan mänadens utgång, då jag åter
vore välkommen i hennes hus.

Hvad var nu att göra? Vi lade räd och be-
slöto att lega en af Bartolinis eget anhang för att
utspeja hvar denne hade dolt brefven och möjligen
stjäla dem af honom. Måns Göransson åtog sig
denna sak. Femtio mark gåfvo vi en grek, som
Måns snokade upp. Greken lofvade att utföra vårt
uppdrag, mot villkor, att ifall hän lyckades, få ytter-
ligare femtio mark. Hän gick af och tili hos mig
några gånger, fick tjugo mark i förskott och för-
svann därpå helt och hållet. Då och då mötte jag
Bartolini. Hän hälsade att börja med pä mig, men
då jag ej besvarade hans hälsning, slutade hän upp
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därmed. En dag, sedän greken försvunnit, kom hän
hånfullt småleende emot mig: „Karlen som du be-
säldat, fick hundra mark af mig. Jag kan alltid
betala mera än du. För öfrigt äro brefven i godt
förvar. Det är omöjligt att komma åt dem.“

Jag kände mig förödmjukad och förbittrad, men
jag kunde dock lägga band på mig och svarade ej,
utan vände honom ryggen. Nu var jag helt och
hållet afväpnad och kunde ej annat än låta sakerna
hafva sin gång och blunda för Bartolinis förräderi,
men jag var fast besluten att hälla noggrann vakt
och ej låta fienden öfverraska oss. Nätterna igenom
vakade jag själf och såg tili att vakterna, hvilka jag
fördubblat, höllo sig vakna. Jan von Mynden, hvil-
ken jag gifvit en vink om möjligheten af förräderi,
skötte vakttjänstgöringen på dagarna. Jag lugnade
sälunda mitt samvete sä godt jag kunde, men jag
blygdes likväl hvarje gång jag talade med Veljami-
noff, och mängen gång var jag närä att förråda
Bartolini, men min fruktan för att Anna Rjapoloff-
skaja komme att få lida för min skull höll mig till-
baka. Jag sände ofta bud tili Uijana Koschkina,
men fick ständigt samma svar; sä länge hennes
herre och husbonde var hemma, måste jag gifva
mig tili tåls. Sä, en dag före kyndelsmässa, fick
jag ett bref af Bartolini, som bad om ett samtal
hemma hos sig. Om jag fruktade försåt, finge jag
taga Erille med mig. Italienaren skref, att hän nu
ville hafva vår sak uppgjord och att hän komme
att erbjuda mig billiga villkor. Om jag nu ville
göra det hän bad mig om, så skulle hän öfverlämna
de farliga brefven åt mig. Måns Erille rådde mig
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att hörsamma italienarens kallelse. Obeväpnade,
för att visa, att vi ej fruktade honom, begåfvo vi
oss tili hans bostad. Allvarligt och värdigt bjöd
hän oss sitta ned, och utan några som helst om-
svep begynte hän:

„Du kan återfå dina bref pä följande villkor,
nämligen, att du då tiden är inne, lyder minä be-
fallningar och öppnar borgens portar för Dmitri
Schemjaka och hans folk. Du nekar, men så
hör då, hvad vinner du med din envetenhet?
Du har för visso ej tänkt dig, hvad som kommer
att hända, om du ej gifver vika. Du kommer att
blifva gripen af Rjapoloffskis folk, ej ens storfursten
skall våga lägga sig ut för dig. Du blir dödad och
dina ryttare komma att göra myteri. Och jag tror
att de gärna gå öfver tili Schemjaka, då hän bjuder
dem dubbel sold och hämnd på Rjapoloffski, som
dräpt dig, samt på storfursten, som lämnat dig i
sticket. De aro ju lösta från sin ed, då du engång
är död. Om du flyr ensam, kommer ditt folk att
vägra att hörsamma storfurstens befallningar och
rida norrut, ty i morgon dag skola de få veta att
Schemjaka erbjuder dem hög sold och rättighet att
plundra ett kvarter af Moskva. Du kan äfven möj-
ligen fly med hela din fana, men huru längt tror
du du kommer, innan du har storfurstens här öfver
dig, ty hän misstänker att du ernar taga tjänst hos
någon hans fiende. Därtill blir Kremlj utan pälitlig
bevakning, och jag når sålunda ändå mitt mål. Du
ser, att du ej vinner någonting med ditt trots.“

Hän talade sant, nätet var spunnet tätt och starkt
omkring mig, intet smyghål hade lämnats öppet.
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„Tänk åter på de fördelar du vinner genom
eftergift“, fortfor Bartolini. „Först och främst återfår
du dina bref, därtill får du en gång för alla beskydd
mot Rjapoloffski, ty hän betyder Intel, då Schem-
jaka blifvit storfurste. Denne åter lofvar dig tusen
räknade silfver-rubler och ett län, ifall du gör ho-
nom tili viljes... Nej, gå ej ännu, jag vill slå af
på minä fordringar du behöfver ej ens låta in
Schemjaka, du behöfver blott hälla dig undan och
låta mitt folk hålla vakt den dag, då det skall ske,
eller om du hellre vill, rid ut med din fana, säg
att du vill öfva folket genom en längridt och be-
reda dem för ett fälttågs mödor. Jag skall sedän
bestyra om det öfriga. För öfrigt, hvad gör det dig
hvem som är storfurste i Moskva, kättare och fien-
der äro de ju alla, låt dem tvista och dräpa hvar-
andra, hvad kommer det dig vid?"

„Nukan det vara nog“, hväste jag. „Om du
säger ett ord ännu, slår jag dig. Hände hvad som
hända vill, jag böjer mig ej för dig, giftmördare
och förrädare. Ännu kan du ej skryta med att du
kan befalla öfver en Skalm, och aldrig skall det
heller inträffa, om ocksä både jag och min älskade
satte lifvet tili. “ Jag vände mig om på klacken
och störtade ut, fruktande att jag ej längre skulle
kuona hålla mig lugn. Jag gick hem tili min stuga,
där jag häftigt upprörd begynte gå af och an på
golfvet, medan jag väntade på Måns Frille. Hän
dröjde borta väl en half timme. Hän äterkom ned-
slagen och förargad.

„Den listiga djäfvulen“, sade hän, M jag stan-
nade kvar sedän du gått och lofvade honom att
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ej lyckades, själf låta in Schemjakas folk. Jag svor
och lofvade heligt och dyrt att hålla mitt ord, blott
hän lämnade mig brefven, men hän skrattade mig
midt i ansiktet och sade att hän visserligen trodde
mig, men brefven lämnade hän ifrän sig först sedän
Schemjaka väl var inne i borgen.“

„Hvad, du skulle svurit mened, för att komma
åt brefven?“ utropade jag.

Måns Frille, annars den fräckaste bland de
fräcka, slog ned ögonen. „Ja det hade jag gjort“,
sade hän, „du har själf erkänt att du för italiena-
rens skull värit närä att bryta din ed, och du är
likväl en hundra gänger bättre kari än jag“.

Jag räckte Frille handen och tackade honom
för hans vänskap, men sade att det var lyckligt att
det gått som det gått. Hän afbröt mig med en
svordom; sådan var hän alltid, hän skröt med sin
fräckhet och sin liderlighet, men blygdes öfver alla
sinä goda gärningar. Hän blef alltid rasande ora
någon öfverraskade honom, då hän gaf en tiggare
sin sista slant, eller visade vänlighet mot ett litet
barn. Hän sade att Bartolini lofvat mig tio dagars
betänketid, om jag ej innan tiden var ute gifvit med
mig, komme hän att sända brefven tili Rjapoloffski.
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XVI KAPITLET.

Dagen efter mitt samtal med Bartolini fick jag
veta att Koschkin rest från staden. Jag sände
fader Pulheri tili bojarens hustru och ett möte mel-
lan mig och Anna blef beslutet. På utsatt tid begaf
jag mig tili platsen. I den karnraare, där jag bru-
kat sammanträffa med Anna, satt fru Uijana och
väntade mig. Anna hade ännu ej anländt och
Uijana Koschkina begynte äter med sinä förförelse-
konster samt försäkrade mig om sin kärlek. Jag
svarade undvikande och höll henne, så godt jag
kunde, från lifvet, då hon ville kyssa mig. Hon
var väldsammare än vanligt och hennes stolthet
var särad. Hon, Moskvas skönaste kvinna, som
skulle gjort både bojarer och furstar lyckliga genom
en enda nådig blick, hon kunde ej eröfra en sådan
obetydlig yngling som mig. Slutligen kunde hon
ej mera behärska sig. Gråtande och stammande,
först med af tårar kväfd stämma, sedän med allt
högre och gällare röst, så att hon mot slutet skrek
fram orden, begynte hon förebrå mig för min likgiltig-
het. „Du älskar den slynan Anna, hon är ej värd din
kärlek, med henne kommer du ingen vart, hon äls-
kar den falskögde Bartolini; den kärleken har redan
räckt öfver ett år och brinner ännu het. Med dig
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leker hon blott och du försmår mig, som älskar
dig högre än min egen själ, du försmår mig för
hennes, den magra, fula skrikans skull.“

„Kvinna betänk hvad du säger“, utropade jag,
„det är lögn och förtal hvart enda ord.“

„Åhå, åhå, lögn och förtal! Hvem tror du väl
har lärt henne att tvätta sminket ur ansiktet, då
hon vill fänga tyskar i sinä garn? Hvem har lärt
henne läsa och skrifva och att tala så där blyg-
samt som hon gör? Jo, den italienske tysken, som
var här senast igär. Där kommer hon, din oskulds-
fulla jungfru. Nu går jag minä färde, så att du
kan piska upp henne i godan ro. Siä duktigt, det
gör ingenting om hon skriker, man tror blott att
jag pryglar någon af minä tjänarinnor. Åh den
ormen, den hyndadottern, den den —. Ord och
andedräkt tröto fru Uijana, som med häret pä ända
rullade ur rummet, så att klädningen svajade och
de vida ärmarna flaxade.

Jag visste ej, hvad jag skulle tänka och tro;
Måns Göranssons ord om att vårt första möte möj-
ligen var tillställdt af Bartolini folio mig i minnet.
Jag var så upprörd, att jag knappt kunde få fram
ett ljud, dä Anna inträdde. Vid första ögonkast
såg jag att hon var sminkad; det hade hon aldrig
förut värit vid våra möten.

„Du, du, råkade Bartolini var här i går“,
stötte jag fram, sedän hon stängt dörren efter sig.
„Jag ser att det är sant“, skrek jag, „han är din
älskare, du har endast lekt med mig, hän

Anna vacklade och stödde sig mot dörrposten.
„Han har förrådt mig den uslingen, hän lofvade
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mig likväl att aldrig säga dig hvenr som gifvit
honom brefven. Jag ville ej att du skulle veta
det, ty jag älskar honom ej mera, jag älskar dig
och ville ej att du skulle tro något ondt om mig.
Men hau vågar ej använda dem för min och för
sin egen skull.“

Hon hade försagt sig.’ Det var således en
sammansvärjning mot mig. Hon hade knappt taiat
slut, innan jag slog henne för munnen, så att den
sprang i blod. Jag ryckte af mig bältet och piskade
henne öfver rygg och skuldror, tills jag tappade
andan. Jag hvilade mig ett ögonblick och började
på nytt. Hon kved och snyftade, men skrek ej.
Tili en början sökte hon försvara sig och visa sig
trotsig, men småningom mjuknade hon, kastade
sig tili minä fötter och tiggde om förlätelse.

„Jag älskar dig, endast dig, jag hatar Bartolini“,
snyftade hon under de hvinande slagen. „Slå mig,
slå mig, ty då vet jag, att du håller mig kär.“

Ändtligen lugnade jag mig och sjönk utmattad
ned på en bänk. Raseriet var öfver. Fru Uijana
höll sig undan och vi voro ostörda. Anna gned
sinä svidande axlar och kröp på knä fram tili mig,
hon ville kyssa minä händer och bad om tillgift.
Jag stötte henne undan och befallde henne att
sätta sig.

„Nå, sedesamma jungfru Anna“, hänade jag,
„du har lagt snaran om haisen på oss, försök nu
få ut hufvudet, ty annars låter Bartolini oss hänga.“

„Lyd honom, så-räddar du oss bäda“, svarade
hon, „för öfrigt vågar hän ej för min och sin egen
skull sända brefven tili min fader, ty hän vet att



177

jag dä blefve piskad och sålunda tvingad att be-
känna allt och äfven angifva honom.“

Jag kunde ej annat än beundra hennes kall-
blodighet. Hon hade i ett nu blifvit lugn och
talade och tänkte klart och skarpt, ehuru hon ännu
då och dä skakades af en undertryckt snyftning.

„Gör som Bartolini säger“, sade hon, „och
allt blir bra. Jag lofvar att aldrig mera återse
honom, blott du förlåter mig.“

„Aldrig, kvinna! Vet du väl hvad du begär?
Att förråda storfursten, att bryta tro och lofven
nej hellre må både mitt och ditt hufvud falla.“

„Du högt älskade, min egen själ, gör honom
tili viljes! Det är intet edsbrott hvad gör stor-
fursten med de fattiga rublerna? Hän får aldrig
veta det och allt blir godt och väl.“

„Hvad jollrar du om rubler?" snäste jag. „Han
fordrar att jag skall låta upp Moskvas borg för
Dmitri Schemjaka."

„Dä har hän bedragit mig äfven i det fallet,
den falske djäfvulen“, utropade hon. „Han sade
att hän blott fordrade, att du skulle bedraga stor-
furstens skattmästare på foder, mat för knektarna,
ridtyg och dylikt och att du skulle öfverlämna halfva
vinsten åt honom, men att du vägrade, och ville
behålla allt själf. Hän sade, att hans borgenärer
lågo öfver honom och hän behöfde penningar, an-
nars hotades hän med gäldstugan och prygel pä
torget. “

„Och du har trott Bartolinis fräcka lögner
penningar, det är ej penningar hän vill ha, min ära
vill hän beröfva mig. Hän vill fläcka min sköld

12
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och tvinga mig tili edsbrott och trolöshet." Jag
berättade henne nu allt hvad jag visste om Barto-
lini, hans svek, falskhet, lönnmord och bedrägerier.
Hon blef mäkta förskräckt, då hon fick höra san-
ningen. „Och den mannen“, sade jag, „tror du
skulle draga i betänkande att förråda dig och öfver-
lämna dig ät din faders vrede. Honom är det lik-
giltigt om fursten, din fader, fär veta sanningen om
honom. Hän håller sig dold och får dock sin vilja
fram, ty mitt folk skulle säkerligen öfverlämna bor-
gen åt Schemjaka för att hämnas min död. Sedän,
då Dmitri Schemjaka sitter som herre i Moskva och
furst Rjapoloffski är fängslad, död eller landsflyktig,
då träder italienaren åter fram för att mottaga sin
lön af inkräktaren."

„Du har rätt“, sade Anna, vridande sinä händer,
„huru kunde jag så helt och hållet gifva mig i
hans våld, huru kunde jag älska och lyda honom
så blindt?“

Hon var en bild af den största ånger och för-
tviflan. Tårarna hade plöjt breda färor i sminket
och fläckat hennes kläder, blodet droppade från
hennes läppar ned på den söndertrasade klädningen.
Min vrede förbyttes i medömkan, jag närä nog ång-
rade att jag slagit henne. Ali svartsjuka hade flugit
sin kos, men äfven min kärlek. Jag kände intet
annat för henne, än den medömkan hvar och en
känner, då hän ser äfven en fullkomligt främmande
kvinnas sorg och tärar.

„Jag ser ingen annan utväg än flykten. Fly
och tag mig med dig“, bad hon.

„För att italienaren ändå skall få sin vilja fram.



179

Nej, aldrig, aldrig aldrig — hör du! Jag har
beslutat att ej böja mig, och därmed punctumU

„I sanning, du är en man, du min hvita falk,
du djärfva örn.“ Och hennes ansikte lyste upp och
hon gaf mig enligt rysk sed tusentals smeknamn.
Hennes ögon strålade härligare än någonsin. „Men
huru skall jag kunna rädda dig, jag ville gifva mitt
lif för ditt, om det blott kunde frälsa dig ur denna
farlighet."

„Mig kan ingen rädda“, svarade jag, „men jag
kan sända dig norrut tili mitt eget land, tili Sverige.
Där är du fredad, och minä fränder skola taga vård
om dig. Jag har ännu nio dagars betänketid. Du
färdas under beskydd af minä svenner mot norden.
Du får nio dagars försprång och kan väl hinna un-
dan“. „Stannar du, sä stannar äfven jag“, afbröt
hon mig. „Hvad glädje har jag väl i lifvet utan dig?“

Det var omöjligt att rubba henne i hennes be-
slut. Hon gaf ej något annat svar på alla minä
öfvertalningar än ett envist nej. Jag blef först ond,
men smälog slutligen vid tanke pä huru lik mig
hon var. Så just hade jag svarat Bartolini, då hän
sökte förmä mig att läta Malinin taga sig afdaga.

Uijana Koschkina inträdde och gjorde slut på
vår tvist. Hon gaf Anna en segerglad blick, men
hon veknade snart och lofvade att skaffa den stac-
kars flickan hela kläder och hjälpa henne så godt
hon kunde. Annas bärstol sändes hem, och bärarne
fingo tillsägelse att underrätta furst Rjapoloffski om
att hans dotter plötsligt blifvit illamäende, men att
hon inom ett par dagar skulle återvända hem. Jag
sade Anna, att jag skulle låta höra af mig och un-
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derrätta henne om alla minä planer, hvarpä jag tog
ett kalit farväl, öfvertygad om att flickan var i goda
händer. Den godhjärtade fru Uijana pysslade sedän
om henne och baddade hennes tinningar och läppar
med friskt vatten.

Hemkommen satte jag mig att begrunda min
ställning. Måns Göransson kunde jag ej tala med,
hän var drucken och jag förmådde honom att gå
tili sängs. Semjon vågade jag ej anförtro minä be-
kymmer, emedan hän brukade blitva alltför språk-
sam och öppenhjärtig, då hän fått sig ett par stop
öl. Jag grubblade och grubblade, men ingen annan
utväg var möjlig än den jag föreslagit Anna. Un-
derligt nog, tänkte jagutan bitterhet på henne, men
äfven utan sorg öfver min förlorade kärlek. Min
önskan att rädda henne berodde blott på att jag
ville uppföra mig som en sann adelsman anstär,
min ätt och mitt namn värdigt. Jag fann med be-
dröfvelse att min bana var slutad och jag sökte
trösta mig med att jag ägde omkring niohundra
mark silfver, hästarna inberäknade. Dessa penningar
skulle Sisendorp säkerligen, om jag bad honom
därom, sända tili Lembeke i Novgorod, hvilken åter
skulle befordra dem vidare tili min fader, som komme
att lägga dem tili de penningar hän själf och minä
bröder förvärfvade. En vacker dag skulle de sedän
återköpa Skalmsholm och med tacksamhet ihåg-
komma, att äfven jag bidragit tili dess äterförvärf-
vande. Ja, Skalmsholm, min fädernegård, skulle
jag aldrig återse, gården däruppe på höjden öfver
Saimens vatten, klipporna, furuskogarna, ängarna,
de små åkerlapparna. Här i främmande land skulle
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jag dö en kvalfull död, men minä fränder kunde
med stolthet säga, att Karl Skalm ej svikit sin ed
ulan värit en sann riddare och god frälseman. Jag
väcktes ur minä drömmar af en knackning på dör-
ren; ett bud från tusenmannen Veljaminoff. Jag
begaf mig åstad, besluten att för tusenmannen om-
tala allt och bedja honom tillsvidare tiga och blott
låta öfvervaka Bartolini, men ej fängsla honom. Jag
fördes in tili Veljaminoffs lönkammare. Hän mottog
mig med mycken nedlåtenhet och bjöd mig sitta
ned. Hän såg än mer allvarlig och vördnadsbju-
dande ut än vanligt, där hän satt i sin stol, tank-
full och bekymrad strykande sitt länga gråa skägg.

„Hm, jag tror jag gör rätt“, begynte hän, „då
jag hyser större förtroende för dig än för någon
annan tysk. Hvad jag nu berättar dig är ej för
tredje man. Saken är den, att Dmitri Schemjaka
slutit förbund med Tverj, Moschajsk, Rjasan

Jag afbröt honom och sade det jag redan visste
allt detta och att kriget komme att bryta ut senast
inom tio dagar. Hän såg förvånad på mig och frå-
gade mig, huru jag kunde hafva reda därpå. Då
hän fick veta, att Bartolini taiat därom, höjde hän
ögonbrynen.

„Såå; den mannen vet alltför mycket. Hör
emellertid på hvad jag säger dig. Ett band tatarer,
uppgående tili omkring sexhundra man, härjar sö-
derut, en dagsridt norr om Kolomna. Deras djärf-
het har inga gränser. De måste straffas och det
eftertryckligt, så att folket ser, att storfursten för-
svarar sinä undersåtar och länder. Jag gifver dig nu
i uppdrag att rida emot tatarerna. Tvenne dagar för
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färden dit, en dags strid, en dags hvila och på sjätte
dagens alton skall du åter vara här. Utom ditt eget
folk får du hundra ulaner. För att färden skall gå
snabbt, ställer jag tili ditt förfogande ett tillräckligt
antal slädar och hästar. Stridshästarna medföras
bundna vid slädarna. Jag skall sända ut ilbud i
förväg, med befallning att tillse det bönderna hvar
fjärde timme hålla uthvilade klippare i beredskap
vid vägen. Se tili att ej folket förnöter sin tid med
plundring eller belamrar sig med byte. Du själf och
dina ryttare skola rikligen belönas, om ni utföra
mitt uppdrag tili belåtenhet. Det är visserligen far-
ligt att nu beröfva Moskvas borg dess bästa för-
svarare, men mankan ej heller tillåta, att landet
plundras af röfvarehopar. Det väcker missnöje och
upproriskhet mot fursten. Men ingen fara är ju för
handen under de närmaste dagarna. Våra spejare
berätta, att allt ännu är lugnt vid de olika hofven
och att ingen af furstarna kan blifva färdig med
sinä rustningar tidigare än efter två veckor, och
inom tio dagar äro Jacob och Kasim, Obolenski-
erna, Rjapoloffski, Basjonok, Serpuhoffskoj och de
öfriga här med allt sitt folk. De båda tatarerna äro
duktiga karlar, somman kan lita på i nödens stund.
Med dem och dig vid min sida fruktar jag ej att
möta fienden. Därtill få vi säkerligen hjälp af metro-
polien och klostren. Härskaren har själf, åtföljd af
sin lifvakt, ridit tili Trefaldighetsklostret, norr om
Moskva, dels för att bedja abboten om ett lån, dels
för att fira årsdagen af sitt befriande ur tatarernas
våld. Hän är åter här i morgon afton. Kom nu
väl i håg att skyndsamhet är af nöden. Du håller
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Moskvas öde och storfurstens lif i dina händer, men
jag tror mig kanna dig och veta, att du ej skall
svika min förväntan. Gå nu och förbered dig tili
färden.“

„Innan jag går, vill jag tacka er för ert för-
troende, tusenman, men det ena förtroendet är det
andra värdt", sade jag. Jag bekände allt för ho-
nom, min kärlek, Bartolinis förräderi och min egen
vånda och fara. Veljaminoff hörde mig uppmärk-
samt, hans utseende blef mer och mer bekymradt.
Hän förstod tydligen att det var en allvarsam sak
det gällde. Då jag slutat sade hän: „Och nu vill
du, att jag skall skydda dig mot Rjapoloffskis hämnd
och vrede, men gud hjälpe mig, det kan jag ej. Ej
ens storfursten vågar hindra den kränkte fadern att
utkräfva sin hämnd, allra minst i dessa tider, då hän
ej vågar stöta sig med en så mäktig man som Rja-
poloffski. Men så mycket kan jag försäkra dig, att
Rjapoloffski, som visserligen är min fiende, men
som är storfursten uppriktigt tillgifven och en ärlig
man, kan förmås att låta dig vara i fred tili dess
kriget är slut, ifall du lofvar att därefter infinna dig
hos honom. Du behöfver ej svärja någon bindande
ed. Furst Ilja kan ju ej veta hurudan den ed skall
vara, som binder dig. Hvad det angår att rädda
Anna Ilinischna, så är hon ej förtjänt däraf. Låt
du henne lida sitt straff. Nu, innan vi skiljas åt,
vill jag fråga dig en sak. Säg mig, hvarför gjorde
du ej italienaren tili viljes? Älskar du storfursten
så högt att du ej ville öfvergifva honom i hans
nöd? Hvarje annan tysk skulle säkerligen utan
betänkande åtlydt Bartolini."



184

„Hvarför jag ej lydde Bartolini jo, därför
att det jag lofvat, det har jag lofvat, och för att jag
är en fri man af god adel och ej dräng åt förste
bäste, och i synnerhet därför, att jag gifvit mig fanen
i våld pä att göra som jag vill och ej som italie-
naren vill.“

„Det var tre goda skäl“, sade tusenmannen
skrattande, „men för att öfvergå tili något annat,
låt ej italienaren veta något om vårt samtal. Jag
skall nog hälla ögonen på honom. Skrif honom tili
och säg, att du gör honom tili viljes och för din
fana ur staden och dröjer borta elfva dagar. Gä nu
tili dina värf, men lät mig först få omfamna dig,
min son.“

Tusenmannen kysste mig på båda kinderna och
sade att hän önskade sig en son, sådan som jag.
Med tårar i ögonen tog jag farväl af honom, föga
anande att mer än ett halft år skulle förflyta, innan
vi återsågo hvarandra. Jag gjorde som Veljaminoff
befallt mig och skref tili italienaren. Därpå sände
jag fader Pulheri tili Koschkinas gård med bud tili
Anna Ilinischna, uppmanande henne att en timme
före soluppgången förklädd som trälinna invänta
min tjänare Semjon, hvilken fått befallning att af-
hämta henne i närheten af Koschkins gård. Fru
Uijana måste förmås att vara henne behjälplig att
fly. Detta var den enda möjligheten för Uijana själf
att rädda sig undan straff, ty blefve Anna under-
kastad pinligt förhör, skulle en hop fula saker
komma i dagen; och Koschkin, bojaren, komme
redan af fruktan för Rjapoloffski att vara tvungen
att straffa sin hustru och stänga in henne i ett klo-
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ster. Fru Uijana finge bäst hon kunde förklara
Annas flykt för furst Ilja. Fader Pulheri återkom
snart med det svaret, att allt komme att ske efter
min önskan. Jag var hela dagen och äfven en god
del af nallen sysselsatt med förberedelser tili resan.
Bland annat lät jag iordningställa en släde åt Anna,
försedd med tak och väggar af tredubbel filt, med
bottnen betäckt af fällar och täcken.

Följande morgon var jag i god tid på benen.
Med oro och otålighet väntade jag dagens spän-
nande äfventyr. Jag fruktade att Anna på något
sätt komme att blifva fördröjd, sä att hon ej hunne
fram i tid tili den by, en timmes färd söder om
Moskva, dit Semjon fått befallning att ledsaga henne
och där den täckta släden väntade henne. Jag hade
vidtagit detta försiktighetsmått, emedan jagfruktade
att den välombonade släden skulle väcka Bartolinis
misstankar. Jag darrade af fruktan för att nägon
skulle känna igen henne, dä hon gick genom ga-
torna, obeslöjad som hon måste vara, för att ej
väcka uppmärksamhet. Det var visserligen ej många
steg tili den plats, där Kättil Månsson väntade henne
med ett lätt litet åkdon, som hastigt skulle föra
henne tili den beramade mötesplatsen. Den största
svårigheten var likväl att obemärkt smyga sig ut
ur Koschkins hus.

Vid soluppgången satte vi oss i rörelse. Jag
såg italienaren uppifrån muren betrakta vär affärd.
En timme därefter anlände vi tili byn, där Anna
borde invänta min ankomst. Den täckta släden
stod förspänd på vägen. På långt håll vinkade
Semjon och Kättil Månsson gladt emot mig. Alit
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hade lyckats väl, och Anna satt resfärdig i släden.
Jag hälsade hastigt på henne, Semjon smällde med
pisken, hästarna folio i traf, och färden gick raski
framåt. Efter trenne timmar bytte vi om hästar,
hvilket dock ej gick så snabbt som jag hoppats,
emedan bönderna ej hade tillräckligt mänga dragare
i beredskap. Tolf timmar färdades vi denna dag,
hvarefter vi unnade oss någon hvila. Stridshästarna
voro uttröttade af den långa trafven närä nog en
hei dag i ett streck. Vi togo natthärbärge i en
stor by. Anna inkvarterades hos en förmögen
bonde, hvars dotter fick befallning att passa upp
henne och vara henne behjälplig på allt sätt. Ryt-
tarne skrattade och hviskade om höfvidsmannens
käresta, som åkte så fint som en adelsfru. Semjon
och Kättil höllo dem likväl på afständ.

Följande morgon, strax efter det jag stigit upp
och just då jag var i beråd att gifva befallning om
uppbrott, hörde jag bjällerklang ute på landsvägen.
En liten släde, förspänd med två nästan sprängda
hästar, stannade midt på bygatan och en af minä
ryttare af den rote jag kvarlämnat för att vårda
minä tyg och förräder i borgen, steg ur släden.
Då hän fick se mig skyndade hän mig tili mötes.

„Hvad i alla helgons namn har händt“, frågade
jag förskräckt.

„Kremlj är i Schemjakas våld“, ropade hän
emot mig, „storfursten och tusenmannen äro fängna,
furstarna och bojarerna hafva flytt, borgarskapet
är lamslaget och saknar ledare. Allt är förloradt.“

Jag förde skyndsamt in mannen i stugan, där
jag bodde, kallade på kvarter- och rotemästarne
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och bad honom i nägra få ord berätta oss aht-
aamman.

„Två timmar efter det fanan afrest", förklarade
hän „sändes bud päde ryska fotknektarna, hvilka
i ryttarnes och tatarernas ställe akulle bevakä bor-
gen. Knappt var budet afaändt, Innan män, klädda
dela aom raunkar, dela aom borgare i länga rockar,
drogo tram dartar, aom de hållit dolda under klä-
derna, öfverföllo de fåtaliga vakterna och atängde
portarna. Det hvimlade af deaaa förklädda krigare.
De kröpo fram ur akrymalen och vrår, ur källare
och förrådahua. VI voro knappt femtio af storfur-
stens män i borgen. Anförda af tuaenmannen, aom
aökte aarnia oaa, gjorde vi motatånd aå länge vi
förmädde. Storfuratena trälar och tjänare akyndade
äfven tili hjälp, beväpnade med allehanda tillhyggen,
men vi öfvermannadea anart, apridda aom vi voro
öfverallt inom den vidaträckta borgen. Fienden
var väl hundra man atark och anart inaläpptea
ytterligare tvåhundra, aom hållit sig dolda i huaen
i ataden, under aken af att vara köpmän och re-
sande. Veljaminoff aåradea och tillfängatogs af
italienaren Bartolomeua Bartolini, aom ledde öfver-
rumplingen. Jag blef afväpnad och fången, de
öfriga af vär fana atupade. Dä atorfuratena fot-
knektar anlände, voro borgportarna atängda och,
utan ledare aom de voro, vågade de ej atorma.
I ataden aurrade det aom i en bikupa. Borgerska-
pet reate sig och tog tili vapen, men en af Vasili
Vasiljevitsch’ egna kammarherrar, en bojar, känd
för trohet mot sin herre storfursten, kom i sporr-
streck ridande tili ataden och meddelade, att hän
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var sänd af Dmitri Schemjaka, som med en hand-
full ryttare öfverraskat och öfverfallit Trefaldighets-
klostret och tagit storfursten tili fånga. Schemjaka
hade befallt honom att underrätta Moskvas borgare
och bojarer om att hän, Schemjaka, skulle dräpa
storfursten om något försök gjordes att anfalla
hans vänner och anhängare i Moskva. Hän visste
troligen ännu ej säkert hvem som innehade borgen.
Befolkningen nedlade vapnen, knektarna gingo mot
dubbel sold i Schemjakas tjänst, furstarna och
bojarerna, utom nägra fä, som tycktes vara i för-
bund med fienden, flydde hals öfver hufvud ät
väster. Bud, likalydande med det som kungjorts
för moskoviterna, hade sändts tili Kasim och Jakub,
berättades det.“

„Har äfven furst Rjapoloffski flytt“, frå-
gade jag.

„Ja, äfven hän har gifvit sig i väg.“ Jag drog
en lättnadens suck. „Han lär vara synnerligen ha-
tad af Schemjaka. Men nu kommer det viktigaste.
Bartolini, arklimästaren, förde mig tili Veljaminoff
och frägade denne om hän hade någon hälsning
tili er, höfvidsman. Tusenmannen svarade, att hän
tackade er för trohet och nit, och bad mig säga er,
att ni ej skulle företaga er något, som kunde skada
storfursten, utan hålla er stilla och se tiden an.
Bartolini förde mig nu afsides och lämnade mig
detta.“ Ryttaren gaf mig nu alla minä bref tili
Anna Ilinischna, samt en skrifvelse frän Barto-
lini. Jag stack brefven i fickan oeh åhörde slutet
af karlens berättelse. Bartolini hade gifvit honom
penningar, häst och släde och befallt honom att
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skyndsamt bege sig söderut och uppsöka mig samt
underrätta mig om hvad sorti händt.

Då hän siulat, gick jag afsides, genomläste
och räknade noga rnina bref. De voro alla där.
Jag kastade dem i spiseln, lågorna flammade upp
och snart voro de förbannade pergamentsbitarna
förvandlade tili aska. Därpå läste jag Bartolinis
skrifvelse. Hän begynte som vanligt med några
vänskapsfulla ord, hvarefter hän öfvergick tili själfva
hufvudsaken. „Här sänder jag dig dina bref“, skref
hän, „ehuru du ej fullgjort de utfästa villkoren.
Men brefven aro mig nu tili ingen nytta: däremot
kan det möjligen befria dig från en hei del oro att
hafva dem äter i dina händer. Det bud, du sände
mig, att du ämnade stanna borta i elfva dagar, fat-
tade jag endast som ett försök att bedraga mig.
Tatarföljet, som härjar kring Kolomna, är nämligen
utsändt af Schemjaka just för att locka någon del
af storfurstens krigsfolk från Moskva, hvilket ju äf-
ven lyckades. Betänketiden på tio dagar bestämde
jag för att du ej måtte ana, huru snart det var me-
ningen att öfverrumpla borgen. Hade ej Veljami-
noff gått i fällan och sändt dig mot tatarerna, hade
jag den morgon, dä öfverfallet skulle ske, gjort dig
mitt sista anbud. För öfrigt var jag fast besluten
att ej sända brefven tili Rjapoloffski, ej för att
skona Anna, utan för din skull, ty jag är fortfa-
rande din vän, ehuru jag vet, att jag ej kan öfver-
tyga dig därom.

Sist och slutligen vill jag underrätta dig om
att Schemjaka ej tar dig i sin sold, delta pä min
inrådan. Ty jag förstår, att så förbittrad som du
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men ifall jag, som troligt är, begifver mig norrut,
skall jag råda Schemjaka att taga dig i sin tjänst.
Jag skall säga honom, att du är en tapper och ärlig
soldat och en skicklig höfvidsman. Om jag dock
emot förmodan erhölle ett län här i näjden af
Moskva, bör detta likväl ej hindra dig att efter nå-
gon tid, sedän ditt hat lagt sig något, så att du
tror att vi åter kunna rakas i sämja, skrifva mig
tili. Jag skall då göra allt hvad jag kan för dig.

Några vänskapsbetygelser äro’ onödiga, dä du
dock ej skulle tro mig. Likväl försäkrar jag, att jag
ej skall lämna dig ur sikte och glöm ej hvad jag
nu säger dig: Råkar du någon gång i fara och svä-
righeter, kan du alltid räkna på min hjälp. Först
och sist, försök ej bekriga Schemjaka, ty då dräper
hän ej allenast storfursten, hvilket torde vara dig
likgiltigt, utan äfven tusenmannen Veljaminoff. Far-
väl. Din vän Bartolomeus Bartolini.“

Jag läste detta bref om och om, utan att rätt
kunna förstå, hvarför italienaren sälunda sökte för-
klara sitt handlingssätt; jag var ju hans fiende, stör-
tad och maktlös, en man utan betydelse. Märkligt
nog var mitt hat tili Bartolini ej så brinnande och
så ingrodt, som hatet tili Sigfridssönerna; jag tänkte
knappt pä hämnd. Detta kanske därför, att Barto-
lini ej sökte skada någon blott och bart af elakhet.
Hän vräkte endast undan hindren på sin väg, utan
att sky några medel.
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XVII KAPITLET.

Hvad var nu att göra?
Jag rådfrågade kvartermästarne och Måns Frille.

De framkommo med olika förslag. Den ena före-
slog, att vi skulle rida tili Littaven, den kortaste
vägen ur Ryssland, och där söka sold samt, om detta
ej lyckades, rida än längre åt väster tili Polen och
Preussen. Den andra ansåg, att vi borde begifva
oss norrut öfver Novgorod tili Estland eller Sverige.
Somliga önskade rida Ryssland rundt och erbjuda
vår tjänst åt den ena fursten efter den andra, i hopp
om att slutligen finna en herre. En af kvarter-
mästarne föreslog, att vi skulle rida tili närmaste
stad, sälja hästar och drabbetyg och upplösa lanan.
Därtill ville jag på inga villkor samtycka, emedan
det var föga troligt att jag sedermera, fattig som
jag var, skulle kunna samla en ny fana. Jag ansåg
att vi borde draga åt nordost mot det omtvistade
landet, plundra under vägen och sedän draga oss
inät skogarna Öster om Volga och där i någon
skogsby ligga och vänta på bättre tider. I fall vi
färdades på slädar, kunde vi hinna framom ryktet
om våra plundringar. Därtill kom, att alla Ryss-
lands furstar med sinä härar drogo mot Moskva
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för att dela bytet med Schemjaka. Deras länder
voro sannolikt blottade på krigsfolk. Vi, med vär
väl rustade och beväpnade fana, borde väl kunna
göra detsamma som sammanrafsade och oordnade
novgorodiska och tatariska skaror ofta lyckligt
utförde.

Jan van Mynden sade, att hän för öfrigt höll
med mig, men hän fruktade att plundringarna och
landsvägslifvet skulle undergräfva lydnaden bland
manskapet och att färden därför ej komme att gå
snabbt nog. Jag svarade, att jag trodde mig vara
kari att hålla folket i tukt. Efter mycket ordande
hit och dit, enades vi slutligen om mitt förslag.

Jag samlade ryttarne omkring mig och berät-
tade dem hvad som händt i Moskva, löste dem
frän deras ed och erbjöd dem att ånyo taga min
sold. Jag sade dem vidare, att jag nu ämnade föra
krig pä egen hand och att jag förberedde dem på
att jag komme att fordra ovillkorlig, blind lydnad
samt att plundring ej finge ifrågakomma, utan blott
brandskattning. Alla utom tjugo, hvilka längtade
hem, svuro mig trohet och lofvade mig lydnad.
Jag sände Semjon tili Moskva med befallning att
hos Sisendorp lyfta minä penningar, som denne
hade i förvar. Därefter borde Semjon så skynd-
samt som möjligt åter söka upp mig i landet
mellan Murom och Vladimir. De hundra tatarer,
som voro under mitt befäl, lät jag rida sinä färde.
Så tågade vi norrut. Två raster framför fanan red
en rote som förtraf. Ungefärligen hvar femte timme
skulle denna tillse att bönderna höllo hästar i be-
redskap åt oss. Färden gick raskt framåt, de fattiga
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bondbyarna lämnade vi i fred, men bojarbyar och
köpingar brandskattade vi, ehuru ej grundligt, då
vi ej vågade dröja alltför länge på samma ställe,
förrän vi kömmit förbi Vladimir. Norr om Murom
mötte mig Semjon, som nu återtog sin plats som
Anna Ilinischnas tjänare och körsven. Hän skaffade
henne ständigt godt kvarter och god mat samt höll
ryttarne på afstånd. Jag lät taga en bondflicka i
en by och befallde henne att vara Anna Ilinischnas
tjänarinna och sällskap. Själf talade jag säilän med
Anna, och jag plågades af hennes sorgsna och bed-
jande blick, då jag tilltalade henne kalit och kori
Det förargade mig, att hon ej begrep, att allt var
slut mellan oss, men jag hade ej heller hjärta att
säga henne det, och jag var fast besluten, att så
snart som möjligt lämna henne i något kloster.
För öfrigt såg jag att hon led af att se ryttarnes
hårda och grymma uppträdande i byarna och ali
den rähet, som kännetecknar soldenärer.

Det, som Jan van Mynden fruktat, hade inträffat.
Folket visade olydnad och uppstudsighet. En gäng
brände de en by trots mitt förbud och många gånger
lastade de slädarna fulla med skrymmande skräp,
hvilket jag med våld måste vräka ned på marken.
Två ryttare hängdes tili varnagel för de andra. Hade
jag ej haft det förlorade kvarteret och minä trogna
och modiga svenskar, på hvilka jag obetingadt kunde
lita, hade det snart värit slut med min makt och
myndighet.

För hvarje dag fann jag det dock svårare att
upprätthålla ordningen, hvarför jag så mycket som
möjligt påskyndade vår färd, undvikande de stora
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städerna och borgarna. Mycket guld och silfver
fingo vi, och säilän möttes vi af något motständ.
En gång red en bojardruschina emot oss, men slogs
genast tillbaka och flydde allt hvad tygen höllo.
Värre var det, då borgarskapet i en liten stad, som
vi brandskattat, i förening med bönder och bojarer
från omnäjden kringsvärmade oss pä skidor och
öfversållade oss med pilar. Det var omöjligt att
komma i handgemäng, ty så snart ryttarne veko af
från vägen, sjönko hästarna ända tili buken i den
lösa snön.

Dessa strider hade det goda med sig, att ryt-
tarne åter begynte hålla sig tili mig; rädslan hade
drifvit själfsväldet ur kroppen på dem.

Sedän vi sålunda i trenne veckor irrat kring på
vägar och stigar, nådde vi Volgan vid Unscha flo-
dens mynning. Innan vi satte öfver älfven, sände
jag Anna under Semjons beskydd tili det närbelägna
Kinjeschma, där det fanns ett nunnekloster. Vi skil-
des åt, Anna under strida tårar, jag med ett så kort
farväl, som möjligt. Hon bönföll om att få följa
mig, men jag vägrade; hon var tvungen att under-
kasta sig, ty jag var den enda människa hon kunde
lita sig tili. Jag lofvade dock att snart låta höra af
mig och att ej för alltid lämna henne i klostret.
Äfven om jag stupade, behöfde hon ej frukta att
blifva kvarglömd i Kinjeschma, ty i sädant fall
komme Semjon, Kättil Månsson eller Frillen att
föra henne tili Sverige, tili minä fränder. Utan sak-
nad skildes jag från henne. En tung börda var
lyftad från minä skuldror, och jag kunde nu ode-
ladt egna mig åt mitt höfvidsmannaskap, som san-
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nerligen ej tillät mig att ligga på latsidan. Dag och
natt var jag i redet, ständigt tili häst. Jag tröttade
ut tre springare om dagen, öfvervakande folket,
spejande efter byte eller fiender, ständigt beredd på
myteri och strid. Alit detta hvilade på minä unga
skuldror och jag hade sannerligen ej stått ut därmed,
om jag ej hait Jan van Mynden och Måns Frille
vid min sida.

Det var hög tid för oss att söka oss in i sko-
garna, ty om menföret fann oss här i de tätt be-
folkade trakterna, voro vi förlorade. De Stora färd-
vägarna hade redan begynt antaga en brunaktig
färg, snön fastnade i klumpar vid hästarnas hofvar,
hvarför vi de sista dagarna sett oss tvungna att
färdas nattetid, då marken var frusen. Vi gingo öf-
ver Volga och färdades tvenne dagar på isen uppför
Unscha, veko af åt sidan och slogo an vid en tsche-
remissisk skogsby.

Nu slappnade disciplinen och folket började att
dricka. Lifsmedel hade vi medfört i tillräcklig mängd,
för att kunna lefva i tre månader, utan att betunga
byfolket med värt underhåll. Foder för stridshästarna
togo vi likväl af bönderna. Då drickandet omsider
upphört, blef det åter någon ordning bland folket,
men jag hade sett, huru farligt det var att föra krig
på egen hand och längtade efter en herre, som kunde
taga mig i sin sold. Äfven ryttarne begynte lång-
ledas och lida af sysslolösheten. Hvad hade de väl
för glädje af att hafva fullt upp med penningar, om
de ej ägde något tillfälle att göra af med dem?
Jag sände en kvartermästare, en pålitlig kari, åtföljd
af fyra ryttare, bland dem Semjon, tili Kinjeschma,
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för att höra efter huru landet låg och om det var
örlig och tillfälle tili sold i Ryssland. Vägarna voro
mycket svåra, det hvarken bar eller brast, men jag
hoppades dock att ett sä litet följe som de fem,
skulle konna taga sig fram tili Kinjeschma. Själf
måste jag ligga overksam med folket och vänta tili
dess menförestiden var öfver. Jag bråkade min
hjärna med att söka utgrunda något sätt att allt
framgent hålla min fana samlad, jag ville ännu ej
återvända hem, ty jag ägde ej fullt tvåtusen räk-
nade mark, tretusen var det minsta jag behöfde för
återlösandet af stora Skalmsholm och för att konna
på egen bekostnad föra ett kvarter ryttare genom
Ryssland. Fick jag ej snart sold, måste jag gifva
mitt folk orlof. Därtill måste jag troligen mota
marskens skrifvare i Viborg och erlägga dråpsböter,
om ej tili Sigfridssönerna, hvilket jag hoppades
blifva befriad från, så likväl tili borgerskapet, för
att jag brotit stadens fred.

Hela sommaren måste vi ligga stilla eller ock
kriga tili sjös och färdas pä älfvar och floder, men
vi kände jo ej landet och Volgan, hvilket var nöd-
vändigt för att konna örliga som Novgoroderna,
hvilka voro hemmastadda på alla Rysslands vatten-
drag och kände alla vinklar och smyghål otmed
stränderna. Landtkriget sommartid var farligt för
en så liten skara som vår, isynnerhet om det var
fred i landen, så att fostarnas och städernas dro-
schinor lågo hemma och lätt konde tillkallas och
sändas ot emot oss. Några möjligheter att komma
ondan fonnos ej, särskildt om vi blefvo förföljda af
lätta ryttare. Byte konde vi ej heller föra med oss,
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ty vagnar skulle, äfven i de trakter där vägar fun-
nos, halva hindrat alla snabbare rörelser. Alt ligga
hela sommaren öfver här i skogarna, hade värit
ogörligt, emedan vi då svultit ihjäl; landet var för
glest bebyggdt, för att kunna lilnära oss.

Måns Frille, som nu, sedän dricksvarorna lagit
slut, åter sökt upp mig hän hade legat och
druckit oafbrutet i två veckor rådde mig att, så
snart isarna gått upp, pä vinst och förlust rida ge-
nom Ryssland tili Littaven och Polen, eller ock
storma och underkufva nägon stad i en tätt befol-
kad näjd och helasta mig väl och göra mig tili
furste och genom stränghet och rättvisa bringa fol-
ket tili lydnad och trohet. Så hade mängen tatar
och en och annan littaver, tysk eller polack gjort
före mig; nu sutto de som herrar i rika och stora
län. Detta sista förslag tilltalade mig ej, emedan
jag ej för alltid önskade slå mig ned i Ryssland,
utan ville, så snart sig göra lät, återvända tili Sverige.

Tiden kröp längsamt framåt under väntan på
underrättelser från Kinjeschma. Isarna bröto upp,
marken blef bar, fälten begynte grönska, värplöj-
ningen började, boskapen sändes i väli och allt fort-
farande läg jag overksam och väntade, förnötande
min tid på byälstens förstugubro, skämtande med
hans täcka dotter, tili stor förargelse för hennes tro-
lofvade, som måste hålla sig undan. Ryttarne lågo
lata och orörliga, sofvo eller dobblade och kunde
med möda förmås att rida en timme på dagen, för
att hålla hästarna i godt skick. Somliga af kar-
larna hade dock begynt trifvas i byn, tagit sig hu-
strur bland tscheremissernas och ryssarnas döttrar
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samt tvingat bönderna att bygga stugor och bryta
mark åt dem. Ett femtiotal af dem lät mig veta,
att de för alltid ämnade slå sig ned här. Lika
mänga hade stupat på vägen från Moskva tili
Volga, så att min fana nu smält ihop tili tvähundra-
femtio man.

Ändtligen kom ett bud från Kinjeschma. Jag
fick nu veta hvad som händt sedän Moskva fallit i
Schemjakas händer. Denne hade utfört sin hotelse
att hämnas sin broder Vasili den vindögde. Hän
hade låtit blända storfursten, sin frände, och hållit
honom fången i Uglitsch, men, gud allena vet hvar-
för, återskänkt honom friheten och gifvit honom
Vologda som län, sedän hän först affordrat honom,
Vasili Vasiljevitsch, en dyr ed att aldrig eftertrakta
Moskva och storfurstenamnet. Tusenmannen Velja-
minoff befann sig äfven i Vologda, sedän Schem-
jaka gifvit honom fri mot en hög lösepenning.
Rjapoloffski, Obolenski, Basjonok och storfurstens
öfriga anhängare sades hafva flyttat tili Littaven.
Hvarest Ulu-Machmetsönerna befunno sig, visste
ingen. De moskovitiska flyktingarna i Littaven sa-
des värfva en här. Schemjaka och hans bunds-
förvandter höllo emellertid alla vägar västerut spär-
rade för att förhindra att än flere af Vasili Vasilje-
vitschs anhängare sällade sig tili dem i Littaven.
Något krig väntades dock ej begynna förrän fram
mot vintern. För öfrigt sades det, att Vasili nu,
sedän hän beröfvats synförmägan, försjunkit i full-
komlig slöhet och att hän vägrade att bryta sin ed,
samt att hän var nöjd med sitt aflägsna fursten-
döme. Om hän ej kunde förmås tili någon verk-



samhet, var det lönlöst för hans anhängare att be-
gynna fejd för hans skull.

Jag sände strax ett bud tili min kvarterraästare
i Kinjeschma och befallde honom att sända bref tili
furstarne af Tverj, Moschajsk och Rjasan, hvari jag
erbjöd dem mitt svärd. Äfven tili Veljaminoff i
Vologda borde en lika lydande skrifvelse skickas.
Schemjaka ville jag ej tillskrifva italienaren hade
ju underrättat mig om att hän ej önskade det jag
skulle taga tjänst hos hans herre.

199



XVIII KAPITLET.

Vid midsommar, då födan redan begynte tryta,
anlände en budbärare med svar från Veljaminoff.
Hän skref, alt storfursten nyss återvändt från en
resa tili Bjelosersk, där abboten i Sankt Kyrilli
kloster löst honom från hans ed. Nu hade Schem-
jaka allt att frukta. Tusenmannen uppmanade mig
att föra min fana tili Tverj. Under färden borde
jag utsprida att Boris Alexandrovitsch af Tverj
lofvat gifva mig sold. På vägen skulle jag mötas
af en af Veljaminoffs män, som komme att gifva
mig närmare underrättelser om hvad jag hade att
göra. Villkoren blefve de samma som förr. Tusen-
mannen uppmanade mig att hålla ryttarne från
plundring, att färdas snabbt och undvika Uglitsch,
hvarest Schemjaka höll mycket krigsfolk. Jag med-
delade strax minä män dessa goda tidender. De
jublade öfver att åter fä sitta i sadeln och lämna
skogslandet bakom sig. Inom några dagar voro
vi färdiga med våra förberedelser, inskeppade oss
och rodde med strömmen tili Volga. Lyckligt och
väl nådde vi den stora floden. Semjon var oss
tili mötes. Hän berättade att hän ofta uppsökt
Anna i Kinjeschma och att hon hälsade mig och
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försäkrade, att hon förlitade sig på mitt löfte att ej
lämna henne för alltid. Vi drogo nu långsamt mot
väster, utan plundring, hvarför städerna och fur-
starna lämnade oss fred. I Rostoff moite oss Velja-
minoffs budbärare. Hän underrättade mig om att
storfursten befann sig i Tverj samt bad mig på-
skynda färden. Mannen berättade, att trolofning
mellan storfurstens son och Boris Alexandrovitsch’s
dotter som bäst firades och att Schemjaka tillåtit
Vasili att för detta ändamål resa tili Tverj. Vidare
fick jag veta, att Boris Alexandrovitsch af Tverj
vid bytets delning blifvit bedragen af Dmitri Schem-
jaka och därför nu ingått ett hemligt förbund med
Vasili Vasiljevitsch, numera „den blinde“ kallad.
Jag frågade efter Bartolini och upplystes om att
hän fått ett län någonstädes nordpå, men att det
sades, att hän för tillfället befann sig i Moskva.

De tvä sista dagarna innan vi beträdde furst
Boris’ af Tverj land, plundrade vi grundligt och
ersatte de under färden förlorade hästarna med nya.
Ju närmare vi kommo vårt mål, desto oftare syn-
tes smä ryttarhopar, som drogo åt samma håll som
vi; det märktes att kriget stod för dörren.

Anländ tili vår bestämmelseort, uppsökte jag
Veljaminoff, som mottog mig med öppna armar.
Hän var raycket förhoppningsfull och meddelade
mig. att hela Boris Alexandrovitsch’s här var upp-
bådad och att Rjapoloffski och Obolenski med en
stor hop krigsfolk skulle stöta tili. Kasim och
Jacub voro att förvänta med ett par tusen tatarer.
Det enda, som bekymrade honom, var att tiden för-
spilldes med drickande och festande. I stället hade
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man bort begagna sig af tillfället och skyndsamt
draga mot Moskva, innan Schemjaka samlat sinä
furstar och bojarer. Trenne dagar ännu dröjde vi
i Tverj, hvarpä hären bröt upp och tågade under
stor oordning mot söder. Min fana jämte tvåhundra
tatarer utgjorde förtrafven. Under vägen slöto sig
några tatariska och littaviska friskaror, hvilka lik-
soin jag och mitt folk irrat plundrande kring lan-
det, tili oss. Kort därpå mötte vi Rjapoloffskis,
Obolenskis, Verejskis, Boroffskos och Basjonoks
skaror, bestående af littaver och polacker samt, det
viktigaste af allt, ett par fänikor tyska fotknektar
och en ryttarefana. Ulu-Machmetssönerna invän-
tade oss med sinä tatar- och kosackdruschinor.
Nu kunde man tala om en verklig här. Jag fick allt
fortfarande behälla befälet öfver förtrafven. I spetsen
för hufvudhären gingo tyskarna, efter dem littaver
och polacker, i ordnade kompanier och fänikor,
hvilka skulle bära stridens hetta och tunga. Därpå
följde de ryske, Tverjs bojarer med sinä män, ho-
par af bönder och borgare, hvilka gjorde oss mera
omak än nytta. Snart uppsöktes vi af moskovitiska
bojarer, hvilka berättade, att Schemjaka red kring
sinä län och uppbådade borgare, bönder och adel,
värfvade tatarer och littaver, men att endast solde-
närerna stannade under hans fanor, ty moskoviterna,
som hän tvingade att följa sig, flydde vid första
tillfälle, för att antingen begifva sig hem, eller ock
för att sig tili Vasili den blinde, deras rätt-
mätige herre. Knappt hade vi beträdt storfurstens
arfländer, innan folket reste sig som en man och
tågade med oss mot Moskva. Jag visade dessa goda
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moskoviter tili hufvudhären, ty det var omöjligt
att använda dem vid en förtraf. Snart mötte oss
bud från själfva Moskva, som anmälde, att Schem-
jaka lämnat staden, sedän hän först inlagt en stark
besättning i borgen. Själf hade hän dragit mot syd-
väst, för att förena sig med furst Ivan af Moschajsk,
ty hans egen här var för för svag att att kunna hålla
oss stången.

Veljaminoff, som oftast höll sig vid min sida
vid förtrafven, beklagade sig öfver att intet skytte
och ingen duglig arklimästare fanns i hären och
att det blefve lönlös möda att belägra Moskvas
borg, där skyttet leddes af Bartolomeus Bartolini.
Jag föreslog att vi strax skulle gå tili storms, utan
föregäende beskjutning, men Veljaminoff skakade
blott på hufvudet och sade, att det var ogörligt.
Utan att möta något motstånd, anlände vi tili Moskva,
hvars borgare mottogo oss med glädje, sedän de
bortdrifvit Schemjakas folk från själfva staden och
öppnat trävärnets portar för oss. Redan pä långt
håll hördes fröjderop från staden. Det brusade
och surrade som i en bikupa. Alit folk var på benen.
Med tjugu ryttare, följda på kort afstånd af själfva
förtrafven, redo Veljaminoff och jag in i Moskva.
Borgerskapet ropade och jublade, svängande med
mössorna i luften, kvinnorna viftade åt oss från
fönstren; alla kände igen Veljaminoff, deras egen
tusenraan. Omgifna af tätä folkhopar redo vi ge-
naste vägen mot Kremlj och Röda torget. Omkring
hundra steg framför oss syntes en grannt målad
täckt vagn, sådan som förnäma damer bruka vid
sinä utflykter i staden och dess omnäjd. Kör-



204

svennen piskade på sinä hästar, vagnen hoppade
och svängde hit och dit på den gropiga gatan.
Folket hvisslade och skrek och kastade sten efter
körsvennen, dymedelst uttryckande sin ovilja mot
vagnens egare. Jag böjde mig ned och frägade
en kari, som röd i ansiktet af mycket ropande,
svängde sin mössa framför minä ögon, hvarför vag-
nen antastades.

„Den tillhör en furstinna från Kreml], hustru
tili en af tjufven Schemjakas anhängare och nu är
hon pä väg tili de sinä i borgen."

Jag ryckte tili. Den tanken for som en blixt
genom mitt hufvud, att här var tillfälle för mig att
utföra en bragd en bragd, för hvilken jag kunde
fordra hur stor belöning som helst. Vi voro nu
helt närä Röda torget. Vagnen hade redan hunnit
några steg ut på detsamma, numera lämnad i fred
af folket, som e] vågade sig ut på torget, inom
skotthåll för borgens bössor. Jag såg mig hastigt
omkring. Minä tjugu ryttare voro mig tätt i hä-
larna. Jag gaf en af dem befallning att hastigt
rida tillbaka tili fanan och befalla den att skynda
tili min undsättning. „Tusenman“, sade jag vänd
mot Veljaminoff, „hvad betalar ni för Moskvas
borg.“

„Femhundra rubel, tusen, hvad du begär“,
svarade hän skrattande, „men du tänker väl ej taga
den med tjugu man.“

„Jo, det är just min mening framåt, framåt,
en Skalm, en Skalm.“

Jag satte sporrarna i hästen, så att den gjorde
ett språng in i folkhopen, trampande ned några
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borgare, som ej nog hastigt himno kasta sig åt
sidan. Vi voro vid pass tvåhundra steg efter kar-
men, som hastigt närmade sig Frälsareporten. Mitt
folk följde mig och i hvinande fart sökte vi rida
fatt vagnen, hvars hästar skenade framät, som om
de haft den lede efter sig. Hvart ögonblick hotade
den att stjälpa. Det var ett under, att hjul och axlar
höllo. Vi sågo Frälsareporten öppnas framför den,
nu var den framme, nu voro redan hästarna inne
i hvalfvet, nu framhjulen porthalfvorna slöto
sig åter vår hastiga ridt hade värit lönlös möda!

Men nej! Med en skräll slogo portarna mot
bakhjulens nafvar, vagnen krossades af den starka
stöten och portarna stodo halföppna. Vi hade dragit
våra svärd, det hven och pep om öronen på oss,
bäde af luftdrag och pilar, som afskötos från tora
och murar. I ett nu var jag framme och stannade
min häst med ett ryck, så häftigt, att den satte sig
på hasarna och båda frambenen gingo ur led, så
att mitt trogna djur sedermera mäste stickas. Med
ett språng var jag ur sadeln, utan en tanke på
hästen, som stönande sjönk tili marken. Folket
följde mig tätt i spären och innan borgens försva-
rare ännu hunnit föra undan den krossade vagnen,
voro vi innanför portarna, hvars vakter, tio bojar-
svenner, hastigt togo tili flykten. Där stodo vi nu,
tjugo karlar Veljaminoff var med i hvalfvet,
som var så bredt att vi måste ställa upp oss åtta
man i bredd för att försvara vår ställning. Det var
klokast att stanna där vi voro, emedan det hvälfda
taket gaf oss skydd mot pilar och stenar. Jag såg
mig om, alla stodo färdiga att mottaga fienden, som
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ej heller lät vänta på sig. Måns Frille, lugn och
likgiltigt småleende, stod vid min ena sida, Kättil
Månsson, rödare och mera upphettad än vanligt,
med blodsprängda ögon, höll sig tili höger om mig.
Den gamle hädaren och gudbespottande klercken
mumlade nu i farans stund en bön. Ehuru endast
några ögonblick förgingo innan fienden var öfver
oss, tycktes mig vår väntan oändligt lång. Bakom
mig hörde jag Semjon bedja en kari i främsta ledet
lämna honom sin plats.

„Nu komma de“, ropade jag „kumpaner, visa
hvad ni duga tili. “

„Tio rubel, åt en hvar, om ni hålla stånd“,
skrek Veljaminoff.

Med ett anskri störtade fienden emot oss, hela
borggården hvimlade af beväpnade karlar, som skyn-
dade fram tili porthvalfvet. Men våra svärd motade
dem. Två af minä män stupade genast, men andra
ryckte fram och intogo deras platser i första ledet.
Svärden skuro som ljungeldar genom luften, gnistor
sprutade om hjälmar och klingor. Huru många de
anfallande voro, vet jag ej, men i högar folio de för
våra fötter, pansarklädda bojarer, svenner, väpnade
med klubbor, morgonstjärnor, yxor och spjut, de
snafvade och tumlade öfver hvarandra, deras lätta
kroksvärd eller klumpiga pikar slogos ledigt åt
sidan. Med ali min viljekraft och uppmärksamhet
samlad, stod jag i främsta ledet och gjorde stöt på
stöt, som italienaren lärt mig. Mycket minnes jag
ej af striden, blott ett virrvarr af blänkande stål,
upphettade ansikten och flammande ögon, det rass-
lade, klingade och brakade; skriket var öronbedöf-
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vande, ty ljudet kastades med fördubblad styrka
tillbaka från hvalfvets tak och väggar. Huru många
af mitt folk som stupat, kunde jag ej se, innan våra
motständare för ett ögonblick drogo sig tillbaka, för
att gifva rum åt en hop bågskyttar. Tolf karlar
kastade sig ned på marken, de öfriga lågo redan.
En skur af pilar föll ned öfver oss, utan att dock
göra nägon skada.

„Var det lödiga rubel“ frägade jag Veljaminoff,
medan vi lågo utsträckta bakom högar af döda och
sårade.

„Ja, ja, lödiga rubel! I guds namn kari, låt det
där vara“, svarade hän.

Vi hade trängts tillbaka tili yttre ändan af port-
hvalfvet, och då fienden, som sett att pilarna ej
gjorde åsyftad verkan, åter ryckte an, togo vi ej
emot anfallet på stäende fot, utan rusade framåt.
De tjugo ryttare jag haft med mig, utgjordes af de
tappraste karlarna ur det förlorade kvarteret. Ingen
sviktade, ehuru jag i deras ögon läste, att de vän-
tade döden. Vi stötte samman midt i hvalfvet, men
fiendens mängd och tyngd gjorde att vi trängdes
tillbaka. Min arm var trött af stötandet och jag
omväxlade nu med hugg. Huru många sär jag fått,
visste jag ej, men jag kände hur bloden varm och
klibbig rann utför min kropp och min kraft matta-
des allt mer. Vi slogos under dyster tystnad, utan
att höja något stridsrop.

Hastigt trängdes vi tillbaka mot porten. Hela
denna strid och manspillan tycktes värit fullkom-
ligt onyttig. Men nu hördes ett brus, likt hafvets
och stormens, det var dånet af hofvar, blandadt
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med tatarernas allah-allah-allah, upprepadt i oänd-
lighet. Öfver bruset Ijöd på afstånd värt gamla
stridsrop „en Skalm, en Skalm“, det var minä
män, som nalkades. På sinä tunga hästar hade de
blifvit nägot efter de lätta ryttarne. Tatarerna svepte
som en stormvind in i porthvalfvet, fienden stör-
tade i vild flykt inät borgen. Två och tvä jagade
tatarerna tili häst genom porten. Jag tryckte mig
mot väggen, för att ej bli kullriden och tram-
pad tili döds. Sä trött jag var, måste jag stödja
tusenmannen som svimmat af blodförlust. Vår
ställning var nu föga mindre farlig än nyss under
striden, hvarje ögonblick hotades vi att vräkas om-
kull af hästar och karlar, som trängdes i hvalfvet.
Att gå mot strömmen var omöjligt, hvarför vi sökte
komma in i borgen. Men den andra villan blef
värre än den första. Folket i porttornet afskjöt
sinä pilar mot oss.

Vid portens mynning var jag närä att trampa
på en kari, som låg utsträckt på rygg. Jag kände
igen Kättil Månsson eller Katillus Magni. Hans
läppar rörde sig och jag böjde mig ned för att
höra hvad hän sade. Hän kände igen mig. Det
syntes att hän var närä döden, men med hes och
rosslande stämma hörde jag honom hviska:

„Karl Ivarsson vivat!"
Hän reste sig i sittande ställning och hans

redan af döden omtöcknade tanke tycktes åter-
föra honom tili den sista striden. Med uppbju-
dande af sinä sista krafter stönade hän, „en Skalm,
en Skalm, en en —“ och hän föll tungt
tillbaka.
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Där var ingenting att göra, och jag skyndade
mig att tora Veljaminoff i säkerhet, men min trötta
arm nekande att vidare göra tjänst och tusenman-
nen segnade ned.

„Släpp svärdet, för den lede“, skrek Måns Gö-
ransson bakom mig. Nu först märkte jag, att jag
fortfarande höll pampen i högra handen, ehuru stri-
den dragit sig ifrån oss, längre inät borgen. Med
möda kunde jag lösa min hand frän värjfästet, kring
hvilken den krampaktigt var sluten. Jag stack klingan
i slidan, hvarefter Måns och jag hjälptes åt att tora
undan Veljaminoff, ty alltjämt flögo pilarna hvinande
kring oss. Munkarna i Underverksklostret invid
porten visade oss barmhärtighet och öppnade en
dörr för att släppa in oss. Semjon kom linkande
och följde oss. Dörren slogs igen, och i ett nu
saktades stridsbullret, hvilket genom de tjocka sten-
väggarna Ijöd som ett aflägset sorl, likt vågornas
brus mot stranden. Bleka och darrande af skräck
förde renlefnadsmännen oss tili en låg, hvälfd kam-
mare, där tusenmannen lades på en bädd. Själf
satte jag mig ned och begynte spänna harnesket
af mig, för att vårda minä sår. Men nu var det
slut med minä krafter. Det svartnade för ögonen,
jag föll i vanmakt.

14
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Då jag vaknade, kände jag mig matt och svag.
Jag såg mig omkring utan att konna gissa mig tili
hvar jag var. För öfrigt var det mig likgiltigt. Jag
somnade åter och vaknade på nytt. No hade jag
samlat krafter och i mitt sinne återkallades den sista,
fruktansvärda striden, jag päminde mig att jag be-
fann mig i Underverksklostret i Moskva. Från an-
dra ändan af rummet hördes röster. Jag vände
blicken dität och såg en mängd präktigt klädda
herrar stä och tala kring en bädd.

„Hvem är herre i Kjemlj“, frågade jag med
hög röst.

„Jag är herre i Moskvas borg. Hvem talar“,
sade en skarp stämma och storfursten Vasili den
blinde vände sinä slocknade ögon mot mig. Den
elaka glansen var försvunnen ur dem.

„Lefver tusenmannen?“ frågade jag.
„Ja, jag lefver och är väl med helgonens hjälp

frisk om nägra dagar, utom att mitt ena ben tro-
ligen blir styft för ällän tid. Hur är det med dig
själf, Karl Igorovitsch."

„Det är ej nägon fara med honom“, svarade
en fältskär som närmat sig min bädd, „men hän
får ligga stilla två veckor eller så,“
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„Ej mig, utan denne tappre tysk halva vi att
tacka för att borgen är vår“, sade Veljaminoff.

Fursten mumlade några berömmande ord och
slutade med att säga, det tusenmannen lofvat mig
femhundra rubel för min bragd. Veljaminoff rättade
honom och sade, att det var tusen rubel jag fått
löfte om, hvartill Vasili genmälte, att det visserligen
var för mycket, men hän ville gifva mig åttahundra
rubel silfver.

„Var ej orolig“, sade Veljaminoff sedän här-
skaren aflägsnat sig, „de återstående tvåhundra be-
talar jag själf. Det blir ej svärt att taga igen ska-
dan, då jag ju har storfurstens penningar om hand
och då en del af Schemjakas skatter är i värt våld.
Emellertid skall jag se tili att du får de åttahundra
nu snarligen, ty annars kan det hända, att hans
höghet ångrar sin frikostighet“.

Följande morgon uppsöktes jag af Jochum Si-
sendorp, som lämnade mig bref och patent på att
hän för min räkning förvarade ettusen lödiga mos-
kovitska rubel. Brefvet lämnades i Semjons vård.
Denne hade redan tagit hand om minä öfriga pen-
ningar, hvilka nu äfven lämnades åt Sisendorp.
Semjon, som särats lindrigt i striden, kunde linka
omkring och passa upp mig. Måns Göransson låg
liksom jag tili sängs, ehuru hän ej var svärt skadad.
Jag hade ett sär i vänstra axeln, där en lansspets
genomträngt pansarärmen. En lång och bred skråma,
som för ällän tid kvarlämnade ett rödt ärr, sträckte
sig från min högra tinning, öfver näsroten ned tili
käken. Min ena vad var uppfläckt. För öfrigt hade
jag smä stick- ohc huggsär öfverallt på kroppen.
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Semjon berättade mig, att lanan under Jan van
Myndens befäl dragit västerut med den öfriga hären.
Veljaminoff flyttades snart bort från klostret. Hän
gal mig ersättning för de kostnader jag hait för
lanan under färden från Kinjeschma tili Tverj. Jag
yar nu en rik man och ägde närä tre gånger mer
än jag behöfde för att köpa Stora Skalmsholm, men
jag tänkte ej därpå förrän Semjon frågade mig, om
vi ej skulle resa hem, då jag blef återställd. Jag
var försvagad af blodförlust, och det sista årets
mödor och bekymmer hade tärt på minä själs-
krafter. Jag var nu fri från allt ansvar och alla
omsorger och en kansia af trötthet kom öfver mig.
Alit var mig likgiltigt, och utan eftertanke, blott för
att blifva fri från ali möda, svarade jag ja tili allt
hvad Semjon föreslog mig. Måns Göransson sökte
lifva upp mig sä godt hän kunde. Men hän var ej
den rätte mannen och det syntes tydligt, att hän
måste göra väld på sig, för att visa sig munter och
glad. Hän, som annars alltid var dyster och få-
ordig, pladdrade och pratade hela dagen i ända,
tills jag bad honom höra upp därmed. Semjon
päminde mig om mitt löfte tili Anna Ilinischna.
Alit var mig fullkomligt likgiltigt, och då hän före-
slog att hän skulle anvärfva några karlar och be-
gifva sig tili Kinjeschma, taga henne ur klostret och
sedän i båt föra henne tili Tverj, där hon skulle
hållas dold tili dess jag mot höstsidan drog norrut,
svarade jag att hän finge göra som hän ville. Hän
stadde några karlar och begaf sig i väg.

Småningom helnade minä sår och jag kunde
åter röra mig ute, ehuru jag ännu bar armen i
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band. En mänad hade förflutit sedän Moskva in-
tagits. Kriget var slut, Schjemjaka och Vasili den
blinde hade ingått förlikning. Bland fredsvillkoren
förekom äfven att Bartolini, som flytt frän Kremlj
då hän såg att allt var förloradt, skulle få behålla
sitt län vid Onegas Strand. Hvar hän befann sig
var obekant.

Nu kom bud frän Semjon, som anländt tili
Tverj, dit hän lyckligt och väl ledsagat Anna Rja-
poloffskaja. Jag bad Veljaminoff om orlof, hvilket
hän efter mycken tvekan gaf mig. Hän biföll gärna
tili min begäran att ur fanan uttaga femtio man,
hän hoppades nämligen att freden skulle blifva sta-
digvarande, ehuru hän missräknade sig, ty kriget
upplågade ånyo några dagar efter min afresa. Hästar
och befäl sålde jag åt Jan van Mynden för ätta-
hundra mark rigiskt. Därpå tog jag afsked af minä
ryttare. Alla ville de trycka min hand och tacka mig
för godt höfvidsmannaskap. Härda, bistra karlar
voro de, grymma och vilda, men icke utan saknad
skildes jag frän dem, minä vapenbröder och kum-
paner, med hvilka jag delat ljuft och ledt. Många
af de vilda sällarna gräto, då jag bjöd dem farväl,
och själf kunde jag med möda återhålla minä tärar.
Veljaminoff och gamle Jan van Mynden omfamnade
mig och tackade mig för den tid vi stridit tillsam-
mans. Innan jag med mitt trogna förlorade kvarter
red norrut, köpte jag, ehuru med någon förlust, så
mycket guld jag kunde komma öfver, emedan silfret
var alltför skrymmande. Äfven förskrifningar af Si-
sendorp mottog jag.

Så ändtligen en dag sutto vi upp och redo mot
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norden mot Sverige, mot Viborg och Skalms-
holm! Men min nedslagenhet hade ännu ej gifvit
vika, ehuru slöheten och likgiltigheten voro borta.
Ulan glädje och ulan hast red jag ut ur Moskvas
borg, kastande en sista blick på porien, där jag
utfört min bragd, där Katillus Magni och sä många
tappra karlar, för hvilkas själ jag sedermera lät läsa
några mässor, stupat. Måns Göransson som höll
sig vid min sida, gissade minä tankan

„Det var en god och lycklig död“, sade hän
med en suck. De voro karska karlar, gud fröjde
själarna.

I Tverj råkade jag Anna Ilinischna, som för-
väntansfullt blickade emot mig, dä jag inträdde i
härbärget, där hon bodde. Hon ryggade dock till-
baka, då hon mötte min blick. Jag trodde att hon
blef förskräckt öfver det röda ärret i ansiktet och
öfver min magerhet och blekhet jag hade ännu
ej hunnit blifva riktigt återställd. Hon kysste min
hand, hvilken jag häftigt drog tillbaka, ehuru jag
säg, att det gjorde henne ondt. Hon tackade mig
för att jag hallit mitt löfte och ej glömt henne kvar
i klostret.

„Du borde redan hafva lärt dig, att jag brukar
stå vid minä ord“, var mitt enda svar. Annas
ögon blefvo än sorgsnare vid mitt korta svar. Gud
vet hvilken djäfvul som farit i mig, men jag njöt
af att se hennes smärta. Hon hade blifvit blek och
mager, ögonen omgäfvos af svarta ringar. Det syntes
att hon lidit mycket. Semjon, som fattat stor till-
gifvenhet för henne, skakade på hufvudet och mum-
lade bekymrad något om min hårdhet.
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Redan följande dag fortsattes färden Anna
i karm, vi karlar tili häst. Snart nödgades hon
likväl, då vi nädde kärrtrakterna, sitta upp i klöfje-
sadel; hon hade ännu ej lärt sig rida grensle som
kvinnorna i Sverige. En ung bojar från Tverj,
Stepan Lisitsin, hvilken liksom vi var på väg tili
Novgorod, sällade sig tili oss. I början höll hän
sig tili mig, men dä jag var fåordig och allvarlig
begynte hän snart rida bredvid Annas vagn, ständigt
skämtande och samtalande med henne. Det tycktes
göra henne litet gladare, hvarför jag, som i mitt
sinne redan begynt känna blygsel öfver min härdhet,
gärna säg deras glam. Själf red jag trumpen och
sluten efter skaran. En dag, då vi rastade ien by,
berättade tavernaren, en språksam och liflig gubbe,
att för tvenne timmar sedän hade en annan hög
herre, äfven hän en tysk, ehuru hän bar skägg och
rysk dräkt, rastat i värdshuset, Hans följe bestod
af tjugo ryssar.

„Hvad hette tysken“ frågade jag likgiltigt.
„Bartolomej“, jag for upp eller „Timo-

fej“, jag lugnade mig åter, „eller nägonting lik-
nande“ svarade tavernaren.

Jag frågade likväl ifrigt efter den resandes ut-
seende. Krögaren svarade ja på alla minä frågor,
men jag beslöt likväl att taga reda på hvem man-
nen var och sände därför en ryttare, som kände
Bartolinis utseende och som försäkrade att denne
aldrig sett honom, i förväg med befallning att utan
att väcka uppseende förvissa sig om huruvida man-
nen var Bartolini eller ej. Lämnande Anna i Li-
sitsins vård, red jag med allt mitt folk så snabbt
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som möjligt mot norr. Mot aitonen ätervände min
spejare. Hän hade sett den resande, det var Bar-
tolini. Blodet steg mig ät hufvudet. Jag skälfde
af hat och ifver. Bartolini hade tagit nattkvarter i
en by, två timmars väg norrut. Vi redo vidare.
Utom hörhåll frän byn sutto vi af. Tili fots när-
made vi oss Bartolinis kvarter. Tavernen, hvarest
vi antogo att italienaren bodde, omringades skynd-
samt. Bönderna och Bartolinis svenner vaknade,
men höllo sig undan, dä de sågo värt stora antal
och våra västerländska dräkter. Italienaren själf
syntes ej tili. Krogdörren var stängd och stegen
tili loftet uppdragen.

„Bartolomeus Bartolini“, ropade jag, „Karl
Ivarsson Skalm väntar dig“, men dörrarna förblefvo
tillslutna.

„Stick huset i brand“, befallde jag, „så röka vi
ut räfven.“

Nu öppnades en dörr uppe på loftet. Stegen
ställdes på sin plats och en man klef ned tili mar-
ken. I mörkret kunde jag ej se hvem det var, förrän
hän kom mig helt närä. Det var Bartolini.

„Hvar är Karl Ivarsson", frågade hän, „vill
hän kampa i envig med mig, så är jag beredd."

Jag föll öfver honom innan hän väntade det,
slog honom tili marken och tog ett tag om hans
handlofvar. Några karlar sprungo tili och höllo
honom säkert fast. Nu gaf jag tillåtelse åt folket
att taga alla hans penningar och hästar, själf brydde
jag mig ej därom.

Hvad skulle jag taga mig tili med min fiende,
som stod där tyst, väntande på sin dom? Skulle
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kerligen ginge som segrare, ty hän var en skick-
ligare fäktare än jag och därtill var jag ännu svag
af blodförlust och min vänstra axel var ännu styf?
Skulle jag låta hänga honom med detsamma, eller
föra honom med mig som fånge? Jag fattade mitt
beslut.

„För bort karien och häng honom. Du Måns
tillser att allt går rätt

Ulan klagan eller bön om nåd, utan en före-
bråelse lät italienaren sig föras mot skogsbrynet.
Själf kunde jag ej förmå mig att åse verkställig-
heten af min befallning, utan gick in tili krogrum-
raet och stängde dörren, för att siippa se och höra,
hvad som försiggick därute.

Måns Göransson störtade in.
„Han slet sig lös, den djäfvulen", skrek hän,

„upp och jaga honom, hän sprang tili skogs.“
Jag drog en lättnadens suck. „Låt honom löpa,

kalla karlarna, som förfölja honom, tillbaka.“
Måns gjorde invändningar, men jag slog näfven

i bordet sä att det skrällde i stugan.
„Är det du, eller är det jag, som befaller här?

Om de redan fångat honom, skall hän gifvas fri.
Gå och lyd.“ Måns Göransson gick.
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XX KAPITLET.

Följande dag vid middagstiden anlände Lisitsin
och Anna, och färden fortsattes.

Anna och den unge bojaren redo sida vid sida.
Deras vänskap hade blifvit varmare än förut. De
voro närä nog oskiljaktliga. Jag kände som ett
stygn i hjärtat hvar gång jag hörde Annas muntra
skratt och pladder.

Hon tycktes ej mera hafva en blick öfrig för
mig. Hennes ögon, som förut följt mig öfverallt,
voro nu riktade på Lisitsin. Men hvad kom det
mig vid? Min kärlek var ju död, Anna hade ju
rätt att älska hvem hon ville, det vore ju en lycka
för mig att ej behöfva släpa henne med mig öfver-
allt. Hvad skulle jag taga mig tili med henne. då
jag väl kom tili Viborg?

En dag, då vi rastade i en liten skogsglänta,
vandrade jag som vanligt tvär och dyster af och an,
grubblande på gud vet hvad. Ryttarne lågo ut-
sträckta i gräset och sågo bekymrade efter mig.
Ofta hade jag hört dem hviskande tala om mig;
deras höfding hade blifvit förgjord, något trolltyg
måste hän hafva råkat ut för. Hän, som förr värit
den muntraste sälle och lustigaste kumpan i hela
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lanan, var nu blelven trumpen och butler som en
gammal gubbe. Borta vid andra ändan af vårt lilla
läger, ett godt stycke från de öfriga, sutto Anna
Ilinischna och Stepan Lisitsin. De talade lågmält,
Anna kastade dä och då en lörstulen blick på mig,
liksom för att se om jag uppmärksammade henne.

„Barin Karl Igorowitsch“, sade Semjon, som
sällade sig tili mig, „nu måste du göra slut på det
där, där borta, annars kan det hända att räfven
Stepan kniper din höna.“

„Det är min sak, och ej din, gamle tok“, sva-
rade jag, men likväl gick jag strax bort tili Anna, och
satte mig mellan henne och Lisitsin, gifvande denne
en omild knuff, så att hän höll på att falla öfverända.

„Nu är det slut med det här, Lisitsin, ni för-
dömda kättare, och du Anna Rjapolofiskaja, huru
vågar

I allt folkets äsyn slog Anna armarna om min
hals, hon kysste mig och grät af glädje. Lisitsin
smog sig skarasen undan. Jag försökte först be-
vara min barska uppsyn, men snart gaf jag efter,
det kändes som om en tryckande börda lyfts från
mitt bröst. Jag slog armarna om henne, och jag
skrattade och jag kysste henne. Och åter var jag
den lustigaste bland de lustiga, jag var åter den
glade junker Skalm.

Då vi satte oss i sadeln, red jag vid Annas sida,
Lisitsin hade intagit min plats, sist i tåget. Solen
lyste åter för mig, granskogen var åter grön, björ-
karna lyste gula, och den lätta höstdimman hängde
blå och genomskinlig öfver skogen. Åter hade ryt-
tarne blifvit minä goda vänner och kumpaner; kar-
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lama voro skapta att dricka och slåss med, kvin-
norna att älska, hästarna att tumia om med öfver
vägar och slätter. Min häst, som hittils fått gå som
den velat, blef förvisso förundrad och förtörnad öfver
att jag sökte återtaga väldet öfver den, ty den fick
känna både stång, sporrar och skänklar, den måste
vackert krumma sin hals och dansa för min käresta.
Ryttarne smålogo och svarade gladt på minä skämt-
samma tillmälen. De sade att häxan Anna nu be-
friat mig från min sjukdom och förtrollning, för att
i stället bringa mig en annan, hvilken jag aldrig
skulle blifva kvitt.

Jag frågade Anna, hvarför hon ryggat tillbaka,
då vi efter den långa skilsmässan råkade hvarandra
i Tverj; jag fruktade nämligen att ärret efter striden
i porthvalfvet vanställt mig, så att kvinnorna ryste
vid att se mig.

„Nej, i minä ögon är du vackrare än förut, nu
då du bär det synliga minnet af din bedrift", sva-
rade hon. „Jag förskräcktes af att se dina ögon, som
blifvit kalla och grymma under de månader vi värit
åtskilda. Men nu har du åter din glada och sorg-
fria blick, du är åter en ung och munter junker,
och ej mera den bistre och härde soldenären, den
stränge höfvidsmannen. En lycka var det, att du
lämnade ditt befäl, ty annars hade du snart värit
lik en af dina egna ryttare, en röfvare, drinkare och
kvinnoskändare.“

Hon hade rätt. Hvem kan väl jämt och stän-
digt se raord, rof och plundring, tårar, jämmer och
brinnande byar, utan att blifva grym och likgiltig
för andras smärta?
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Den ende, som ej gladde sig, var Måns Görans-
son. Ju längre vi redo mot norr, desto dystrare
blef hän. På minä frägor svarade hän att hän ej
kunde ätervända tili Sverige, emedan hän, var fredlös
och att hans skuld aldrig kunde försonas; fogdar
häradshöfdingar och präster sioille aldrig lämna ho-
nom nägon ro, hvarför hän ärnade stanna i Nov-
gorod och fortsätta sitt förra lif. Jag sade honom,
att, om hän följde mig tili Skalmsholm, kunde hän
vara trygg för alla efterspaningar, ty där hade man
aldrig sett en fogde, eller häradshöfding, än mindre
en präst. För öfrigt hade mänga år förflutit sedän
hän lämnat Sverige, ingen komme att känna igen
honom; därtill var hän frän Åbolandet, så att det
ej var stor utsikt att någon, som fordom känt ho-
nom, skulle räka honom i det Viborgska landet.
Slutligen gick hän in pä att följa mig, ehuru hän
sade att hän komme att ligga mig tili last och vara
tili ingen nytta, Jag tröstade honom med att det
mer än väl behöfdes tappra karlar i det omtvistade
landet och att hän säkert komme att få sig ett
nappatag med Svidrigajlo, littavern i Uguniemi.

Sä en dag redo vi in genom Novgorods söder-
port, där jag utan saknad skildes från Stepan Li-
sitsin. Jag uppsökte strax Krister Lembeke, som
med glädje hälsade mig välkommen. Hän åter-
lämnade mig Sigfridssönernas patent och åtog sig
att sälja hästarna, ty nu skulle färden fortsättas i
båt. Vi förtäljde hvarandra våra öden. Hans ran-
färder hade värit närä nog lika äfventyrliga, som
minä krigståg. Anna och Lembekes hustru lyss-
nade med förvåning och förskräckelse tili våra be-
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rättelser. Krister hade värit i Viborg och förvissat
sig om att min fader och minä fränder mådde väl.
Sigfridssönerna voro öfvermodigare än nägonsin.
Ofta hade de värit i Viborg och stodo synnerligen
väl hos marsken, hvilken de förärat många timmer
gråverk.

„Jag skall väl vända deras lycka i olycka“,
tänkte jag vid mig själf och hela mitt gamla hat
tili vär ätts fiender lägade åter upp. Lembeke be-
rättade, att fred ingåtts mellan Novgorod och han-
san. Köpenskapen var i tuli gäng; i staden vim-
lade det af garpar, hvilka dock svärligen skulle
gifva sig i väg. Flottan väntade dem redan vid
Neva minne, så att jag borde hålla mig resfärdig
och i god tid göra upp om skeppshyra med någon
hanseat, som ärnade sig tili Viborg.

Medan jag bestyrde härom, öfverlämnade jag
Anna ät gutahofvets präst; hansan hade rätt att
hålla en rättrogen klerck i Novgorod. Hän skulle
söka omvända henne .tili den rätta tron. Guds-
tjänaren underrättade mig'ett par dagar därefter om
att Anna utan svärighet förmåtts att öfvergifva den
villolära, tili hvilken hon förut bekänt sig. Dock
fruktade prästen att hän ej kunnat öfvertyga henne
om den allena saliggörande trons företräde framför
alla kätterska läror, ty på hans fräga, huruvida hon
ville afsvärja sig den förbannade ryska läran, hade
hon svarat, att, ifall jag blefve fördömd, ville hon
följa mig genom skärseld och helvete. Klercken
hoppades dock, att hon i sinom tid komme att inse
sin gamla tros intighet och att hon genom
aktigt föredöme, med helgonens hjälp, ännu kunde



blifva en kyrkans trogna dotter. Därpå vigde prästen
oss vid hvarandra, utan lysning, ty hvar och en
kunde ju förstå, att mellan Anna och mig ingen
frändskap fanns. Vi togo sälunda kyrkans stad-
fästelse på vårt förbund, emedan Anna ej hade nå-
gon giftoman och hvarken fästring, eller bröllop,
som lag säger, hade kunnat komma tili stånd.

Krister Lembeke höll ett stort gästabud för oss,
hvarefter vi togo ett vänligt farväl, gingo ombord
och färdades i bätar utför Volkoff, öfver Ladoga,
utför Nevan, vid hvars mynning en väldig ilotta af
kaggar, holkar och kraveler, väl beväpnade och be-
styckade med skärpentiner och halfslangor, tili skydd
mot fatalianer och sjöröfvare, väntade. Vi inskep-
pade oss på några skutor, som sknlle vika in tili
Viborg.
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XXI KAPITLET.

En vacker höstmorgon fingo vi vårt mäl i sikte.
I fjärran reste sig Sanct Olofs torn, Sveriges värn
mot ryska hedningar. Seglen firades ned och roende
gledo vi in i hamnen och lade tili vid stranden,
som vimlade af nyfikna och köplystna skaror,
borgare, som väntade sinä hanseatiska gäster, bön-
der, som hoppades att i smyg kunna köpa rysse-
salt af garparna, utan att behöfva betala sin skatt
åt de viborgske, flickor, som väntade sinä hjärte-
vänner bland köpsvennerna, folk, som med beundran
och nyfikenhet betraktade de stolta skeppen, mar-
skens fatbursdrängar, som för sin herres räkning,
skulle köpa det bästa, som fanns ombord, innan
borgarne finge sin handel, karlar som hoppats
förtjäna en slant vid lossningsarbetet. Alla träng-
des de vid stranden, ropande välkomsthälsningar
åt vänner och bekanta. Jag spanade ifrigt efter
nägra af minä fränder, men ingen af dem syntes
tili. Däremot voro nästan alla borgarne af minä
bekanta.

Nej, där stod ju Hans Bulow mitt syskonbarn.
Jag vägade dock ej gifva mig tillkänna, utan höll
mig undan, tili dess folkhopen på stranden nägot
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skingrat sig. Men alltjämt stodo rådmän och borg-
mästare kvar på stranden. Innan jagråkat marsken,
ville jag ej att de skulle kanna igen mig och möj-
ligen söka fängsla mig, då strid kunnat uppstå. Nu
mäste jag hålla mig stilla, för att ej uppreta marsken,
hvars gunst och nåd jag behöfde. Ända tili mörk-
rets inbrott var jag tvungen att stanna ombord,
ehuru jag darrade af ifver och otålighet. Slutligen,
då det blifvit sä skumt, att jag utan fruktan för att
blifva igenkänd kunde röra mig i staden, gick jag
med hatten nedtryckt i pannan, följd af Anna och
Semjon tili borgen. Efter något underhandlande
och sedän jag tryckt en penning i handen på port-
vakten, blef jag insläppt. På min fråga, huruvida
Ivar Karlsson bodde kvar i sin gamla stuga, fick
jag ett jakande svar.

Med klappande hjärta öppnade jag dörren. Jag
stannade på tröskeln. Där inne satt min fader vid
elden och slöjdade. Fru Märta rörde om i en gryta
och Kerstin spann på slända.

„Guds fred“, hälsade jag.
Min fader sprang upp och bugade sig höfviskt.

Jag tog ett steg framåt, och nu kände hän igen
mig. Nasta ögonblick lägo vi i hvarandras armar.
Kerstin och Märta sprungo tili och det blef ett häl-
sande, välkomnande och omfamnande. Efter mig
kom turen tili Semjon, som tackades och berömdes
för trohet och mod, och därefter tili Anna, som
hälsades välkommen med vänliga ord, hvilka hon
dock ej förstod.

Då vi satte oss tili bords, såg jag att min fader,
som åldrats under min frånvaro, såg allvarsam

15
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och bekymrad ut. Jag frågade hvad sorti tryckte
honom.

Skakande på hufvudet svarade hän: „Det är
nog godt och väl att du är gift och hemkommen,
men för det första fruktar jag, att du ej betänkt att
din hustru är kätterska och för det andra är jag
rädd, att du måste hålla dig väl dold. Jag skall
släppa ut dig ur borgen i natt. Marsken och bor-
gerskapet vredgades svärligen öfver dråpet på tor-
get. Ännu ett år därefter sade marsken mig, att
hän gärna skulle vilja låta hänga dig. Sigfrids-
sönerna äro mäktigare än någonsin och ofta gästa
de herr Karl. Det talas tili och med om att hän
lofvat utverka ett riddarslag åt någon af dem, för
att höja deras ätts anseende. 11

„Käre fader", svarade jag, „hvad det första
bekymret anbelangar, så kan du vara lugn, min
hustru bekänner sig tili den enda rätta läran. Hvad
borgerskapets vrede angår, så se här; här är tusen
mark silfver, det skall väl räcka tili att tysta mun-
nen på dem. Det förslår tili borgen för mig, tili
dess rådet och fogden begynt hålla räfst och dömt
mig tili dråpsböter. Innan domen fallit, skall ni fä
se att det kommer att förklaras, att det är en gudi
behagelig gärning att dräpa en Sigfridsson. Där
skall ej finnas någon frände kvar, som kan mot-
taga böterna, och det jag får plikta tili staden,
kyrkan och de fattiga är en småsak. Men, för att
öfvergå [tili marsken, läs detta“, jag räckte min
fader Sigfridssönernas patent, „jag tror att det
skall förskaffa mig strafflöshet från den höge
herrns sida.“
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Patentet lästes om och om igen, det var klart
och godt bevis. Glädjen i stugan steg tili sin höjd,
då jag, etter det pergamentet lagts åsido, berättade
dem hvilka skatter jag medförde. Sedän förtäljde
jag dem minä öden i Ryssland. Min fader, som
allt ännu ansåg mig som en pojke, ville knappt
tro minä ord, då jag berättade, att jag fört storfur-
stens förtraf, närä tusen man stark. Att börja med
säg hän tviflande ut, då jag sade honom, att Anna
var en furstedotter, ty med furste förstod hän en
konung, och hans förvåning steg tili sin höjd, då
hän fick höra, att det i Ryssland funnos furstar,
hvilkas riken ej voro större än en bondgärd. Nu
fick jag veta att min broder jämte Sten och Skalm
Erikssöner voro ät Lubeckska hållet och att de
förde hvar sin af hansans örligskraveler, samt att de
hemfört rätt mycket penningar, femhundra rigiskt
tillhopa. Göstaf Eriksson tjänade hos Hans Bulow,
hvars fader, herr Jeppe, nyligen aflidit. Det var nu
för sent att sända bud tili Hans, och därtill kunde
det väcka uppmärksamhet. Så gingo vi tili hvila,
alla i den stora sängen och den natten sof jag ej
mycket. Då jag slutligen slumrade in, drömde jag
om Skalmsholm.

Följande dag beslöt jag att uppsöka marsken,
innan hän af garparna i hamnen finge veta om
min ankomst. Min fader bad mig akta mig för en
af herr Karls skrifvare, en man vid namn Anders
Svarte, som stod i Sigfridssönernas sold och som
säkert komme att försöka få mig fängslad, innan
jag finge räka marsken. Denne Anders kände jag
sedän gammalt. Hän var en fräck och lisGg präst-
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kläpp, men ägde Karl Knutssons öra. Hän bru-
kade ständigt vistas i marskens omgifning, och, då
denne satt i sin arbetskammare, höll Anders sig
ständigt i rummet bredvid, färdig att gifva de upp-
lysningar, som begärdes, och att utföra skrifvare-
göromål.

Min fader tog reda på hvar herr Karl befann
sig; hän var i sin lönkammare, innanför skrifvare-
rummet. Iförd minä präktigaste kläder, gick jag med
klappande hjärta upp för trappan tili marskens bo-
stad. Jag insiäpptes af vakten, som ej kände igen
mig; mitt ärr och de två årens vedermödor hade
mycket förändrat mitt utseende. I skrifvarestugan
satt Anders Svarte, som först, troligen pä grund af
min dyrbara dräkt, tog mig för nägon rik hanse-
atisk köpman från skeppen nere i hamnen. Jag
bad honom att få tala i enrum med marsken.

„Jo, jag skall med detsamma anmäla er an-
komst för min herre“, hän gjorde en djup bugning
i hopp om belöning för sin tjänstaktighet, men i
detsamma kände hän igen mig. „Jo, det vill säga,
marsken är upptagen nu just, men om ni väntar
ett ögonblick, skall jag föra erin tili honom. “ Hän
vinkade tili sig en annan af skrifvarne och till-
hviskade honom några ord, hvarefter denne skyn-
dade ut, den väg jag kömmit.

„Här är ingen tid att förspilla“, tänkte jag och
gick beslutsamt mot dörren, som ledde tili marskens
kammare. Anders Svarte skyndade fram och sökte
hindra mig. Jag förde honom lugnt åt sidan. Jag
öppnade dörren och trädde in. Marsken satt vid
ett bord och skref. Hän såg ej upp, då dörren öpp-
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nades. Jag stängde den och stannade vid tröskeln.
Hän fortfor att skrifva. Nu hörde jag Anders röra
på sig därutanför. Jag förde ena foten bakåt mot
nedre delen af dörren och lutade mig emot den-
samma.

»Stränge herre", sade jag.
Marsken såg upp. „Hvem är ni och hvilken

djäfvul har vågat släppa in er hit, utan att först
fråga mig om lof?“ sade hän otäligt.

„Här är ett bref, som jag ber er läsa, innan ni
släpper in edra skrifvare i rummet.“ Jag räckte
fram Sigfridssönernas patent ät honom. Nu kände
hän igen mig, min blifvande konung och nädiga
herre. Vredgad for hän upp.

„Huru vågar du, dråpare du fredlöse visa
dig inför mitt ansikte? Bort från minä ögon, härut!“
röt hän. Den, som engång hört Karl Knutssons
stämma, då hän var vred, vet, att den lät som ett
tordön; hän kunde tala tili tusenden, och hans röst
hördes öfver stridsbrak och vapengny. Men nu var
jag en annan man än då jag flydde från Viborg.
Jag lät ej skrämma mig, utan stod kvar och sva-
rade lugnt: „Herre, läs det här brefvet och döm
mig ej ohördan, betänk att jag är en riddares sons-
son och er frände. Förbjud edra knektar att föra
mig i tornet, innan ni läst skrifvelsen och innan ni
hört mig.“

Knektarna sökte nu öppna dörren, men jag
höll emot af alla krafter.

„Öppna dörren*1 , sade marsken något mildare.
Hans ädla, men uppbrusande sinne gjorde honom
alltid mild och rättvis, då hän påminde sig sitt do-
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marekall. Jag öppnade dörren och en hop knektar,
bakom hvilka Anders Svarte dolde sig, tumlade in.
Marsken befallde dem att gä ut i skrifvarerummet
och där invänta hans befallningar. Med lismande
röst sade Anders skrifvare, det hän vågade föreslå
att jag strax fängslades, medan jag möjligen trak-
tade efter hans herres lif.

„Mitt lif försvarar jag själf“, sade marsken,
„härut karlar".

Knektarna aflägsnade sig, men skrifvaren stod
kvar.

„Brefvet gäller äfven Anders Svarte “, sade jag.
„Gå Anders", befallde herr Karl.
„Men, nådige herre —.“

„Inga men, ut med dig.“ Marsken stampade i
golfvet och Anders försvann. Utan att fästa något
afseende vid mig, läste hän Sigfridssönernas patent.
Hans blickar mörknade och ögonbrynen drogos
ihop. Tre gånger läste hän igenom skrifvelsen,
därpå såg hän upp.

„Och du vill nu hafva nåd och tillgift för ditt
dråp, därför att desse äro förrädare. Hvem svarar
för att ej detta bref är förfalskadt? För öfrigt, huru
har detta kömmit i dina händer?“

Jag berättade om min färd tili Novgorod och
min vistelse där. Marsken ville höra mera och
mera. Hän bjöd mig sitta ned och snart hade hän
hört alla minä upplefvelser i ryssarnes land. Då
jag slutat, steg herr Karl upp, räckte mig handen
och sade:

„Jag tror dig, för dina ärliga ögons skull och
för din trohet mot storfursten i Moskva. Du är en
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god svensk och en ärlig junker. Jag för min del
gifver dig tillgift, men hvad köpstadsmännen komma
att göra med dig, vet jag ej lagen måste hafva
sin gång.“

Jag lade en hög med mynt, af tusen räknade
silfversmarkers värde på bordet och bad honora
gifva det åt stadens räd som borgen, för att jag
inom en månad skulle inställa mig i rådstugan.
Herr Karl lofvade mig att styra om att penningarna
komme rådet tillhanda och sade sig vara villig att
söka förmå borgerskapet att tillsvidare lämna mig
oantastad.

„Men hvad skall jag göra med Sigfridssönerna?“
sade hän. „De hålla god fred vid gränsen. Därför
har jag lätit dem hållas, ehuru jag länge vetat, att
de ej aro att lita på. Därtill sända de mig årligen
många mård- och ekorrskinn. Den landsändan är
för öfrigt alltför aflägsen, för att jag skulle kunna
hålla reda på hvad som sker där borta.“

„Nådige herre“, svarade jag, „hvad ekorrskin-
nen beträffar, kunde Sigfridssönerna sända er många
flere sådana, om de ej tilläte de ryske att beskatta
ert land. De suga dessutom ut folket och betala
själfva skatt åt kättarne. Det är ej svårt att hålla
fred med fienden, om man svär honom trohet och
blir hans tjänare. Landet där uppe är ej mera ert,
annat än tili namnet. Folket suckar och klagar,
och en vacker dag komma Sigfridssönerna att af-
kasta masken och visa sig som edra fiender. Hvad
ni skall göra med det landet, herr marsk? Jo, gif
det åt mig i förläning, och jag skall hämta Sigfrids-
sönerna hit tili er att dömas för sinä brott. De
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skola mistä lif, ära och gods för förräderi, våldtäkt,
mord och kvinnorof. Deras gods vill jag sedän lösa
mig tili för en skälig penning, och jag och minä
ättemän skola hålla fred vid gränsen och hålla
fred på sä sätt, att landet ej allenast tili namnet,
utan äfven tili gagnet skall blifva edert. Folket
skall hålla med oss, ty de älska oss Skalmar, vi
fälla ärlig dom och röfva ej kvinnor och taga ej
oskälig skatt. På egen bekostnad och med egna
män skall jag kväsa Sigfridssönerna, utan att ni
därför behöfver oroas. Sist och slutligen ber jag
eder ej lyssna tili den skälmen Anders Svarte, som
får lön af Sigfridssönerna, mot villkor att tala godt
för dem och göra dem oumbärliga i edra ögon.“

„Du är mig en oblyg en“, skrattade marsken,
„knappt har du fått nåd tili lifvet, innan du begär
land och län af mig, som om du gjort mig en stor
tjänst. Men lika godt, du skall få din vilja fram.
När du så önskar, skall en min fogde följa dig norrut.
Hän skall tillse, att du ej använder våld ifall Sig-
fridssönerna gifva sig godvilligt. Kom ihåg, att de
ännu ej äro dömda“. Marsken gaf mig en sträng
blick.

„Men om de sätta sig tili motvärn?“ frägade jag.
„Ja, då må du använda våld, men lägg noga på

minnet: intet dödande om de gifva sig.“
Jag lofvade lyda, och glad i hågen tog jag af-

sked och gick. Knappt var jag utkommen ur rummet,
så sprungo knektarna på mig för att fängsla mig, jag
försvarade mig mot öfvermakten så godt jag kunde.
Anders skrifvare uppeggade hofmännen. Marsken,
störd af bullret, öppnade dörren och trädde in.



233

„Låt junkern varasade hän, „han står under
mitt beskydd.“

„Men, nådige herre, hän han“, längre koro
ej Anders skrifvare.

„Jag skall lära dig, du med dina men“, skrek
marsken, och skrifvaren stod där darrande och för-
skräckt, ty Karl Knutsson var ej sen med hugg och
slag, då hän var vred.

Herr Karl befallde nu tvenne knektar att följa
mig, ehvart jag begaf mig, inom borgen elleri sta-
den, och för alla, som ville antasta mig, förklara det
jag var hans man och att hän svarade för, att jag
ej skulle rymma ur staden. I trappan mötte jag
min fader, som, orolig öfver mitt långa dröjsmål,
hade gått för att höra efter hvad som händt mig.
Jag förkunnade honom den glada nyheten, och
skyndsamt begåfvo vi oss ned tili vårt hem, där
kvinnorna blefvo utom sig af glädje. Jag sände
Semjon tili skeppen med befallning tili minä femtio
karlar att begifva sig tili staden och söka sig här-
bärge. Måns Göransson sände jag min hälsning
och bad honom stiga i land samt uppsöka Hans
Bulows gård, där hän skulle träffa mig. Därpå be-
gåfvo vi oss tili staden, ätföljda af de två knek-
tarne. Då vi närmade oss Bulows hus, kom en
yngling i harnesk, med svärd vid sidan, emot oss.
Det var mitt syskonbarn Göstaf Eriksson, en sven
om femton år. Dä hän såg oss på afstånd, sprang
hän emot mig och slog armarna om min hals.

„Hvad vill det här säga, hvad har du hängt på
dig? Du gär i harnesk midt i djupaste freden, och
därtill är det ej ditt eget; du försvinner ju helt och
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hållet i köritset och hatten hänger dig ned på öro-
nen“, sade jag skrattande.

„Frände, frände, Karl, käre frände, en skepps-
man nere vid hamnen berättade, att du var i staden
och hade femtio svenner med dig, och då sprang
jag hem tili Btilow och tog hans harnesk och vapen,
iy nu skola vi ju rida tili Skalmsholm och dräpa
Sigfridssönerna. “

Gossens kinder flammade af ifver och ögonen
blixtrade. Det syntes granneligen, att hän var en
äkta Skalm.

„ Följ du lugnt med tili Hans Bulow och spänn
af dig vapnen. Jag skall ännu i dag köpa dig ett
harnesk, som lämpar sig för dina spinkiga axlar.
Du fär väl gifva dig tili tåls, ty ännu dröjer det väl
några dagar, innan vi begifva oss i väg.“

Göstaf bad och bönföll, att vi ej skulle dröja
allt för länge, så att våra fiender finge tid att för-
bereda sig.

„Tror du ej, att en ryttare allt hvad tygen hålla
redan rider norrut med bud om min ankomst. Så
att, äfven om vi hals öfver hufvud störta i väg, kunna
vi dock ej öfverraska dem“, sade jag.

Vi trädde in i Hans Btilows bostad. Hän mottog
mig med glädje och hans moder, min faders syster,
med tårar, hvilka hon ständigt hade i beredskap för
sådana tillfällen som detta. Hon grät af glädje öfver
att jag återkommit, och sedän af glädje öfver att
min hustru var så vacker och gud vete öfver hvad
hon ej grät. Hans Biilow frågade, om vi sett tili
Göstaf, som utan hans begifvande löpt bort från
sitt arbete. Gossen höll sig skamsen bakom oss.



Jag ktmffade fram honom. Hans skrattade åt den
bålde krigarens ömkliga utseende, så att hän glömde
att banna honom.

Nu anlände Måns Göransson, som hjärtligt väl-
komnades af minä fränder, hvilka tackade honom
för de tjänster hän visat mig. Den annars så fräcke
och öfvermodige mannen blef helt blyg, då hän
hörde det vänliga tilltalet. Hän drog sig snart ett
stycke frän oss öfriga och slog sig ned i ett hörn
tillsammans med Göstaf. De två tycktes komma
väl öfverens och ingen störde dem.

Hans Bulow höll ett gästabud för oss, så att
glädjen stod högt i tak och öl och vin flöto i ström-
mar. Sedän kvinnorna gått sinä färde, kommo vi
först riktigt i gäng. Måns Frille var ej mera blyg,
nu var hän riktigt i tagen, ty i ölbänk kände hän
sig hemmastadd. Det måtte hafva värit en kostlig
syn att se, då Måns, bärande Göstaf på ryggen, be-
gaf sig tili borgen, medan jag släpade min fader
uppför trappan tili Göstafs sofplats på loftet. Vi
hade nämligen rört ihop saker och ting så, att vi
togo miste på gubben och gossen. Under bordet
sof Hans Biilow och Semjon, den senare hvilande
sitt hufvud mot den förres mage.

235



XXII KAPITLET.

Följande dag sände jag Semjon jämte nägra
af minä karlar tili Joutseno, för att där samla ett
tillräckligt antal båtar. Olustig och med värkande
hufvud, red hän sinä färde. Själf stannade jag i
staden, och legde där ett halft hundratal klippare,
köpte pilar och bågar och säg tili att folket fick väg-
kost. Så begåfvo vi oss af mot norr, tre Skalmar och
Hans Biilow den käcke borgaren ville nödvän-
digt medfölja samt Måns Frille och minä egna
ryttare, äfvensom ett tiotal lösa karlar, som jag an-
värfvat. Mindre välkommen var marskens fogde
Jösse Bengtsson, som red vid min sida och stän-
digt päminde mig om att jag borde förhålla mig
saktmodigt. Vid Saimens Strand stego vi i båtarna,
som Semjon hållit i beredskap.

Så rodde vi mot Skalmsholm.
Här och där släpade vi farkosterna öfver ett

smalt näs, pä så sätt förkortande vägen. Snart
voro vi i kända vatten, jag kände hvar holme, hvar
klippa, hvart sund. Ändtligen en dag stego vi i
land vid Utterholmens norra udde, knappa två
rasters väg från vårt forna hem, Lilla Skalmsholm.
Bönderna utmed stränderna hade flytt, då de sågo
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båtar med beväpnade män de fruktade att det
gällde plundring. Ute på yttersta udden af ön reste
jag mitt baner, och när folket, som stuckit sig
undan i skogarna, fick se de tre gäddetänderna,
kröpo de fram och hälsade Skalmarna välkomna.
De hade lidit mycket under Sigfridssönernas välde
och grymhet och voro strax färdiga att stå oss bi.
De berättade, att något var i görningen på stora
Skalmsholm, ty för två dagar sedän hade deras
förtryckare samlat sig vid hufvudgården och kallat
dit alla sinä trogna. Bud hade sändts österut, som
de trodde tili Svidrigajlo, bojaren. På vår fråga,
huru mycket folk Sigfridssönerna kunde hafva hos
sig, svarade de att det var trettio harneskklädda
män och ungefär lika många bönder. Lilla Skalms-
holm, som återuppbyggts efter branden, var öfver-
gifvet.

Bud sändes ut åt alla håll och kallade folket
tili vapen, medan vi själfva förfärdigade skottskär-
mar och beredde oss tili den koramande striden.
Följande dag hade vi hundra bågbeväpnade bön-
der på ön. Vi beslöto att anfalla genast, emedan
vi fruktade att littavern från Uguniemi annars kunde
hinna fram, innan vi gjort ände på Sigfridssönerna.
Våra spejare, som höllo tili i alla sund ostpå,
genom hvilka de ryske möjligen komme att färdas,
hade ännu ej varskott oss. Sedän jag, Jösse Bengts-
son ovetande, gifvit bönder och knektar några goda
råd och befallningar, hvilka jag dock förbjöd dem
att omtala för någon, inskeppade vi oss. Tjugu
karelare skilde sig snart från de öfriga, för att ut-
föra minä befallningar. Dessa tjugu voro de skick-
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ligaste bland traktens bågskyttar. Vi rodde fram
tili den trädlösa, öppna stranden af Vehkasaari, strax
nedanför stora Skalmsholm. Där reste sig den ståt-
liga gård, som rätteligen bort tillhöra oss. Öfver
det grofva trävärnet, bygdt i en långsmal fyrkant,
med portarrfa vid kortändarna, höjde sig de stora
stugornas branta spåntak. Ej en människa syntes
tili. Gården läg några hundra steg från stranden
på en liten halfö, som med ett smalt näs var före-
nad med själfva Vehkasaari.

Vi lade tili, utan att möta motstånd. Jag lät
mitt folk kringränna gården, dock på så sätt, att
den del af bålverket, som vette inåt land, åt näset,
var svagast bevakad. Båtarna bundos samman och
fördes ett stycke ut åt sjön. Nu var allt färdigt,
och ändtligen fick Jösse Bengtsson, som hela tiden
stått och bannat mig för dessa förberedelser, visa
hvad hän förmädde. Hän höjde sin hatt på ett
spjut och närmade sig porten.

„Hej, ni Sigfridssöner därinne“, ropade hän,
„ni kanna väl mig, marsk Karls man. Min herre
hälsar er och säger, att hän vill tala med alla full-
myndiga män af ert hus, och därför bjuder jag er
följa mig tili Viborg."

„Digj känna vi“, hördes Sigfrid Sigfridsson,
den älste af våra ovänner, svara, „men vi känna
ock de Skalmars sköldemärken. Hvad göra de här?
Och hvad har marsken att säga oss?“

„Dessa gode och ärliga män äro här för att
med våld inställa er, orh ni vägra att lyda. Det
gäller kvinnorof och marsken vill taga reda på,
hvem af er som begått brottet“, härvid blinkade
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fogden illslugt åt mig, som stod bredvid honom,
för ali säkerhets skull bakom en skottskärm. „Dessa
män här skola svära, att ej göra er någon skada,
om ni godvilligt medfölja", fortfor Jösse Bengtsson.

„Den af oss, sonti var skyldig tili kvinnorofvet,
är död, men vi vilja dock följa dig tili Viborg,
ifall de tre män, som föra gäddetänderna, aflägsna
sig och de öfriga gå helig ed pä, att här ej är något
försåt eller förräderi", svarade Sigfrid Sigfridsson.

Så ville jag ej hafva det.
„Förräderi skall du ej tala om, karelare, ty

förrädare är du själf, och hänga skall du och alla
dina fränder. Här är det ej allenast fråga om
kvinnorof, utan äfven om ditt och dina ättemäns
förbund med de ryske. Ert patent har jag hämtat
från Novgorod, dit det sändts från Kexholm, och
nu är det i herr Karl Knutssons händer."

Det blef tyst borta hos fienden, men den, som
ej teg, det var Jösse Bengtsson. Jag hade fördärf-
vat hela hans väl genomtänkta pian. Hän skum-
made af vrede och det var ej långt ifrån, att hän
kastat sig öfver mig. Nu ropade åter Sigfrid tili
oss: „Jag har lagt råd med minä fränder och de
vilja hafva betänketid tili i morgon middag. Vi
frukta, att här är falskhet i spelet.“

Jösse Bengtsson var böjd för att dagtinga, om ej
af annat skäl, så för att hän ville hämnas på mig. Vi
förklarade för honom, att detta uppskof betydde att
Svidrigajlo af Uguniemi var i antågande, och att
det var hög tid att fånga in skälmarna. Intet af
våra skäl tog på hans envetenhet, tili dess jag fann
på att skrämma honom med att de ryske brukade
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steka sinä fångar på spett, att de ej hyste någon
som helst vördnad för den värde fogden och att,
ifall det blefve strid med littavern, komme vi att
tvinga honom, Jösse, att deltaga i kampen. Nu
tog hän sitt förnuft tili fånga och bad oss i alla
djäflars namn börja anfallet. Hän ropade ät fien-
den, att ingen betänketid gafs.

„Stå där och vänta då, tills det behagar oss
att komma ut, vi taga oss betänketid och gifva
dina befallningar och villkor fanen“, skrek Sigfrid.

„Träd ut och slåss Sigfridssöner, ty nu är er
sista stund kommen, nu skall ormnästet brinna och
ynglet skall utrotas. Ej en af den gamle tjufven
Sigfrids blod skall återstä, sedän vi Skalmar lekt
med er; upp och slåss, om ni äro män."

En pii var det enda svaret.
Jag gaf ett tecken åt några skyttar, som länge

hållit sig i beredskap. Med skärmarna framför sig
närmade de sig bålverket och ett tjog brandpilar
folio ned på värnets timmer och på taken. Det
blåste en stark, sydlig vind och inom kort stod
storstugans tak i ljusan låga. Här och där slogo
flammor upp ur bålverket och vattnet, som östes
ut öfver värnet, tjänade tili intet, ty brandpilarna
regnade tätt. Några af männen, som sökte släcka
elden, träffades i hals och ansikte af pilan Nu
öppnades porien åt sjösidan på glänt. Vi gjorde
oss beredda att möta ett utfall, menut strömmade
ej beväpnade karlar, utan gråtande kvinnor och
barn. Hundarna tryckte sig intill sinä matmödrar
■och tjöto ömkligt.

„Fånga hundarna och bind dem“, skrek jag.
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Dä störtade en kvinna fram tili mig, bärande
ett barn på armen. Det var Agneta, min forna
trolofvade, mitt syskonbarn.

„Karl, Karl", bad hon, „jag förstår hvad du
ämnar göra. Låt hundarna löpa. Nåd för Sigfrids-
sönerna, nåd, låt dem fly, låt dem behålla lifvet, Karl,
Göstat, min broder, Ivar käre frände, skona dem. 11

Hon föll på knä för mig. Förvånad och för-
törnad öfver att en kvinna af Skalmarnas blod
kunde handia, som hon, tillkastade jag henne ett
skymford och störtade bort, utan att gifva mig tid
att tänka på henne.

„Nu komma de snart, hållen er beredda. Låt
ej ens bönderna löpa, ty Sigfridssöner kunna dölja
sig under deras rockar. Dräpen dock först och
främst alla järnbeklädda män. Måns Göransson,
detta är som i Ryssland", ropade jag gladt. Frillen
log sitt leende, detsamma jag alltid sett spela på
hans läppar, då hän stridde. Jag höll mig i när-
heten af porten, som vette mot land. Hettan och
röken som dref åt detta häll, voro närä att kväfva
mig. Karlarna, som stodo omkring mig, hostade och
spottade och sökte med sköldarna skydda sinä an-
sikten mot gnistorna, som flögo vida omkring. Nu
slogs porten upp, och vid pass femtio karlar, dels
i harnesk, dels i bondedräkt störtade ut. De hunno
löpa några steg, innan vi satte efter dem. Jag kände
ett par armar slingra sig om minä knän.

„Frände, frände, gif dem nåd, din fader har
lofvat att skona dem. 11 Jag ryckte mig lös.

„ Hitåt med hundarna 11
, skrek jag, „framät kum-

panerl Hej nu går det löst!“
16
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„Förbannad väre du, du stenhjärtade man“,
hördes Agneta ropa efter mig. Vi stormade mot
näset, öfver hvilket Sigfridssönerna måste fly, för
att uppnå skogen, Snart voro vi af gulnade björkar
och videbuskar dolda för alla blickar från gården,
invid hvilken fogden, som fruktade att råkas af pi-
larna, stannat. Vid näsets smalaste del stodo
fienderna, tätt hoppackade framför en bråte, som
byggts af de tjugo af mig utsända bågskyttarna,
och af Sigfridssönernas egna bönder från Skalms-
holms by. Dessa samma bönder hade äfven bort-
fört alla båtar från ön och rott ut med dem nägra
pilhåll från stranden. Bakom bråten stodo karlarne
beväpnade med yxor, pikar och bågar, med raskhet
försvarande sin skans. Femtio man högt stodo vära
ovänner sammanpackade framför oss. Gång på gång
stormade de, men förhuggningen var hög och de
snafvade och snubblade öfver grenar och kvistar
som ännu sutto kvar vid de kullvräkta stammarna.
Vi kastade oss öfver dem med ali makt.

„En Skalm, en Skalm“, vrålade jag och högg
in på järnmännen, utan att egna en tanke ät bön-
derna. „En galt, en galt“, ropade Sigfridssönerna,
försvarande sig manligen. Men hvad förmådde de
mot minä ryttare, som deltagit i hundrade strider.
Gamle Sigfrid Sigfridsson kämpade som ett lejon.
Jag sökte hugga mig väg fram tili honom. En af
Sigfridssönerna, som jag sårat, bad om nåd. „Här
har du nåd“, svarade jag och stötte svärdet i hans
strupe. Det var ett slaktande, ej en strid. Sigfrid
och Peder folio för Måns Frilles värja. Några af
fienden hade nu lyckats klättra öfver bråten, och,
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förföljda af karlarne, flydde de inät skogen. Vi skyn-
dade efter de flyende, bönderna visade oss vägen.
Sigfridssönerna hade spridt sig åt olika håll och vi
följde deras föredöme. Sedän jagade vi omkring i
skogen kors och tvärs under tvenne timmar. Sig-
fridssönerna uppspårades med tillhjälp af deras egna
hundar.

Måns Frille och jag satte efter en snabbfotad
yngling, som ilade mot stranden, där en klippa
brant stupade i sjön. Vid hällens rand stannade
hän tveksam om huruvida hän skulle söka döden i
vågorna, eller störta sig mot vära svärd. Frille var
några steg före mig. Hän kastade sig öfver yng-
lingen, men farten var för stor, båda störtade ut för
branten; med buller och klang slog stålet mot klip-
pan, vattnet skummade och stänkte högt i luften.
De försvunno i djupet och endast en ring och några
bubblor på vattenytan betecknade den plats, där den
tappre Magnus Göransson försvunnit. Där var intet
att göra, vattnet var djupt och harnesken hade dragit
dem tili botten. Stålklädd som jag var, hade jag
delat min väns öde, om jag sökt rädda honom. På
klippan ofvan hans graf lät jag sedermera resa ett
kors och många mässor hafva lästs och läsas än
för hans själaro. Jag stod en lång stund på hallen
och stirrade ned i djupet, där min vän hvilade. Så
gick jag åter tili platsen, där stora Skalmsholm stått.
Sorgsen i mitt sinne, trots segern, betraktade jag för-
ödelsens styggelse. Fogden Jösse Bengtsson stör-
tade fram tili mig. „Huru många hafva ni tagit tili
fånga“, frägade hän.

„Ingen, ej en, alla vägrade de att gifva sig“,
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svarade jag, ty en bonde hade nyss sagt mig, att
man räknat de stupade Sigfridssönerna. De voro
fulltaliga, ingen öfver femton år hade undkommit.

„Det är lögn, de kunna ej alla hafva fallit utan
att begära nåd. Några af dem mäste hafva blifvit
sårade, ni har lätit dräpa dem alla", skrek fogden
med hög röst.

„Tig kari, hvad kommer det dig vid“, svarade
jag, „lämna mig i ro, eller får du gå samma väg,
som desse.“ Jag pekade på några af de stupade.
Förskräckt drog hän sig undan, ty hän såg att jag
talade allvar.

Ute pä udden stodo Sigfridssönernas kvinnor,
jämrande och klagande. Min fader sökte trösta
Agneta, som gråtande och förtviflad stödde sig mot
hans axel.

Hän gaf mig en vredgad blick. „Du är en vild
och hård man“, sade hän, hvarför ej skona de unga?“

„För att ormynglet en vacker dag skulle äter-
vända och hämnas; nej, nu skall det vara slut på
fejden.“

Så slutade Karl Ivarsson sin berättelse och vill
jag nu tillägga, att hän mot våren följde Karl Knuts-
son tili Stockholm, och vid denne herres kröning
blef hän slagen tili riddare och inkallad i rådet.
Samtidigt gafs honom som län allt det land hän
kunde försvara och som arf och eget, det hän för-
mådde uppodla. Riddar Karl svek ej sin konungs
förtroende, utan försvarade gränsen med kraft och
slog Svidrigajlo af Uguniemi och allt hans folk, så
atf de ryske betogos af stor fruktan och skräck och
därefter undveko Skalmsholm.
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Skalmarna blefvo rika och väldiga ooh dem
föddes mänga söner, så att deras ätt länge skall
lefva och blomstra i Karelen tili den sanna trons
fromma, sanct Andreas vår skyddspatron tili ära
och de ryska tili skam och skada.

Och alla de furstar och herrar, som styrt och
styra i Sveriges rike, hafva lämnat Karl Ivarsson och
de Skalmar i okvald besittning af sinä län. De
stores tvister komma ej dem vid och de sända
skatten tili Viborg, antingen de danske, ärkebisko-
pen, herr Erik Tott, kung Karl, eller nägon annan
har slottet i handom, ty intet veta vi i våra näjder
hvem som för regementet i riket, men vi veta hvem
vår fiende är.

Innan jag nedlägger röret vill jag förtälja huru
äfven jag fick skåda den märklige man, sommin
husbonde ofta taiat om, den italienska byggmästa-
ren Bartolomeus Bartolini. Herr Karl sändes en
gång af höfvidsmannen på Viborgs hus tili Nöte-
borg, de ryskes stad och fäste, för att underhandla
om fred, ty både de svenske och kättarne voro
trötta vid att fejda. Med tio hofmän redo herr Karl
och jag från Viborg. Då vi en natt nådde Neva
strömmen och skulle begifva oss öfver tili Nöte-
borg, funno vi före oss vid färjstranden en stor skara
bojarsvenner, hvilka liksom vi väntade på färjan.
Bojaren, fyra af hans män, min husbonde och jag
stego i båten och stötte från land. Det var så
mörkt, att vi ej kunde urskilja de ryskes anletsdrag.
Då vi befunno oss midt ute på älfven, sade min
herre på ryska något åt den kätterske frälsemannen.
På god tyska svarade denne: „Du vill veta hvem
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jag är, Karl Ivarsson, jag är Bartolomeus Barto-
lini, som är kommen att som sändebud med dig
underhandla om fred mellan Novgorod och Viborg.“

Riddar Karl drog sitt svärd och sprang upp
med sådan häftighet, att båten var närä att kantra.

„Frukta intet", sade Bartolini, „jag vill dig ej
något ondt. Hat och hämnd äro mig fjärran. Nu,
då du är i mitt våld och jag ej har någon fördel
af att bedraga dig, hoppas jag att du tror mig på
mitt ord, då jag säger dig, att jag var din vän och
att jag aldrig skulle hafva sändt dina bref tili furst
Rjapoloffski. Jag ville göra dig tili en menniska,
en man lik mig, nej större och bättre, men ödet
ville annorlunda och ännu är du den vilde du värit.
Och nu, lämnom det förflutna."

Bäda tego och oantastade Stego vi i land. Bar-
tolini bugade sig höfviskt för min herre.

„Riddar Karl Ivarsson", sade hän, „jag önskar
er en rolig natt. Det gläder mig storligen, att de
svenske sändt en så frejdad och mäktig man att
underhandla om freden. Jag är förvissad om, att
vi skola komma öfverens och att alla tvister de bäda
landen emellan skola biläggas och att frid och god
grannsämja hädanefter skola råda åtminstone
någon tid framåt."

Bartolini vände sig om och aflägsnade sig.
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