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J-örsia dngen ontbortr.

Det nmr den 9 juti 1788.
I Helsingfors och dess omgifmng förspordes listiä, rörelse.

Wid strandeii aflciinuade den ena bäten efter den andra skaror
af folk, under det att stoia foror med fpa»mäl längfamt korde
in genom tullarna. De uttröttade hästarne stannade utanfur
IroiuiiiS niagasin och genast woro ifriga händer Hill till reds att
toinina de wälfulda säckarne i Ijögci trälärar. Talrika tnipp-
afdelningar hade reda» under de föregäende dagarne lämnat sta-
den, för att längs stora strandwägen taga niot östra gränfen,
men iindä hwimlade det af ofsicerare, fjönian och foldater pn
stadens gator, ty nianstapet frän den inwid Sweaborg förankrade
stora flottan hade nn gätt i land.

De goda stadöboarnes inifikenhet togs därför iöe litet i
anfpril och mer an ett nyfiket hufwud fägs sticka frani ur nngon
doddörr ellei ett öouet fönster, dä en nuinter fkara af fjögastar
brog fram. Dcsfe hade tnrfcn i dag noga bestämd, och den gick
räl! pä stadcns alla wärdshus och matställen. Här gick det ninn-

tert tili. Manftapet hade nyligen fätt fin hyra för första niä-
naden och luille därför halla en glad dag un landbacken. Sjö-
gnttarne wistc icke ännu, hwilken stund de mäste ut pä falta böl=
[an och wäxla ftarpn fkott nied rysfen. Defölitom woro de nya
uniforinerna Lnnu helt hwita och rena, fa att nu oin nägonfin
miste de uppwifcls för stadsflickorna. Oin desfa fingo ett styng
i liiävlal wid tanken \x\ att de unge, stätlige fjöinännen här för
sista gingen spatscrade pä twä den ellcr att de hwita blixorna
flirtit stnllc swärtas af fulov och krutrök, lämna wi osagdt; sä-



fert cit, att stadens aUa jimgfrur nog fdfom anbra hade redll pä
att man lefbe i krigstid.

Hwem war dä fienden; hade Swerige äter räkät ihop med
ien gamle arffieuden Ryssland, efter som man sä ifrigt rustade
sig? la, sä berättades det ätminstone man och man emellan, och
huru kunde mau wäl annars förklara kuiigens, Gustaf den 111:8,
wistelse pä orten.

Kungeil häller pä att laga krig ät oss, hade gamle
bätsman Pik nyss smarat en frägmis, nywärfwad sjömcm, som
bland andra satt i en wid stranden förtöjd barkass.

Här liksom öfweralt hade man afhandlat fragan om krig
eller fred, och nu war saken klar genom bätsmannens anförda
barska swar. Det war icke godt att göra onöbiga inwandningar
mot gamle Piken, tn dä denne spände blicken i en och lät sinä
omsorgsfullt kammade ögonbrnn genom en rynkiling pä pannan
resa sig, ja, dä lät man halst dli att räsonnera. Dessutom wiste
hwar man pä flottan, att bätsman Pik ofta maxlat ord med
högste defälhafwaren, konungens broder hertig Karl, hmarför det
kunde antagas, att hau kände till längt mera an han mille läta
pästina.

Einellertid hade sinäningom den ene unge, raske karlen ef-
ter den andre hoppat ned i bäteu och där tagit plats. Det war
belö wärswadt dels utskriswet manskap srän kustsockuarua i 9ty=
land, som blifwit kalladt att i dag insinna sig pä ssottan för
att päinönstras. De öfriga dätarne hade redan rott ut till skep-
pen, endast stora barkassen under bätsman Piks befal läg ännu
wid stranden och wäntade.

Gubben hade redau ett par gänger otäligt wändt pä huf-
wudet, där hau läg utsträkt pä aktertoften, och lätit fin blick
mönstrande öfwerfara de nedför gatan kommande personerna, dä
han med ens reste sig och kommenderade ät de ätta i uniform
kladde sjömännen, som utgjorde besattningen i bäten: Hall ei

klara gossar! Bara wi fätt in de twä sölkorftvarne, som där
komma kr»Ssande med sinä knyten, sä stick ut!

De twä äsyftade mäunen började springa, dä de pä af-
ständ fägo att manfkapet i bäten rustade sig till affärd. Inom
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ett par minut» woro dc lyckligt ombord och hälsades af batsman
Pit med orden: I sista minuten, pojkar, me» tibs »og ä»dä
att fä wam med o»i »appataqe» med ryssen! 3iä, hur' stär det
till pä Fagersta ach 2ibij, och hui' orkar gaiula mommo och
smittingarne, Gustaf? Kommer ma» ännu ihag Glistaf Otto
Pik, bätsman vä to»alig majestätS limestepp „Wasa", och wet
ma» där borta pä bo»dla»det, att bade stora flotta» och Mr-
ssärdsfloltail blifwit drag»a hit för att knipa russlodjorna, »är
de sticka ut näfan frän Krouftadt, hwa'fa? Sä fwara dä pojkar,
»u fäl »i bruka tunaan, »är jag befaller, me» akta er för reste»
att prata i ogjordt wäder.

De bäda männen eller rattare mlglingarne tn lä»gt i»
pä tjugutalet hade de icke ännu hunnit woro altför b liiga
att nu lunna gifwa tudligt bested, dä de fägo fig wara föremäl
för allas dlickar, hwarför de endast uied »ick»i»gar pä hufwu-
det jnkade till bätsmans mänga frngor.

Nä> jag fer pojkar, att I alt äre» litet blyga af er
för alla de här audra fjöinä»»e», edra dlifwaude krigskamrater,
men det ger fig uied tiöc», »är »ia» likfom jag blifwit man att
ofta läsonnera med kunge», hertig Karl och audra höga herrar.
Jag ftall iväl i liräll uppe pä fkuta» i »n» ruff puuipa ut alla
nyhetema fra» hemtrakten, 01» de uck läge pä feui famnö djup.
Se sä gubbar, alt Hart, stick

Mm ämm hade icke guöbe» Pik I)u»»it uttala det sista
ordet, som slulle giftoa teckuet till dätens affärd, förrä» ha» med
e»« kä»de si» halo fängflad af ett par ariuar, under det e»
ljudelig puft pä de mustaschprydda läppar»e förtog hela markan
af tammaiidoardet. I stället hördes e» ungbomlig röst:

Gussar, guffar, här är jag nied de audra och nu följas
wi alla äl ut i lriget! Icke faut, jag fär ju komma uied?
Jag buger »og till hwad som hälst. Mamma bad hälsa och sad',
att guffars la hll klllfmat i sista weckau. Och sä har jag fätt
Nya wlldmalskläder> »är jag stall ut i höga krouaus tjeust. Tror
icke gussar, alt jag iuoui »ägra är ka» bliswa officer?

3lu först fick de» fördluffade Pike» litet a»drum, sä att
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Ijcm funbe tagll lös pojfenö armar frdn jm Nllcke llch sllttll hll-
nom wid siu sida pä toften.

Nä, men hwlld i sju-tuscm-tunnor sillnackar har du
här att göra, Lill-Otto? Skall du gä i höga kronaus tjänst, du
fom icke är längre än min pipkrats?

uog fnart upp till s?x fot. Godt har jag att päbräs, bromiin
dar borta Läng-Gustaf är just icke bland de klenaste och guffar
själf sen? Nro wi inte kanske slagt; guffar, som är min egen
farbror, och mor har sagt, att han är den statligaste karien näst
hertigen wid hela Sweriges flotta.

Nä, nä Lill-Otto, inte är det just fa, afbröt Piken fin
käcke brorson, under det likwäl ett wänligt leende framsktimtade
mellan de buskiga ögonbrynen. Men om du forhäller big huga-
ligt, kan du ätminstone för i dag siippa ombord, och kanske jag
mill tala ett godt ord for dig hos wär kapten, sa skola wi taga
dig i tjänst som hönswakt pä amiraiskeppet. Hä, hä.

Jag, som will biifwa soldat, skulle i stället stoppas i
tjäust som hönsmakt, utbrast Otto förtrytsamt, under det han

reste pa sig. Hwad skulle m krigsmän dessutom göra med höns
ombord; inte wärpa de mäl, när kanonerna börja smalla? Nej,
guffar, nu will I bara narra mig. Matros will jag bli!

Sakta i backen, pojke! Först ska' du lära dig krypa
och sedän gä. Är du skicklig i det lilla, häller ögonen upp och
tai tiden i akt, sä kommer du tids nog frain i wärldcn, det har
jag fagt redan förut. Men nu duger det icke att sola längre.
Etick ut tarlar, och raska tag, sa äro wi snart framme. Se sä,
Lill-Otto, nu äro wi i tjänsten igen, det är därför slut med
pratet för denna gang.

Ford af raska ärtag stnrde barkassen ögoublicket därpa ut
mot Sweaborg. Medan sällskapet närmar sig sitt mäl, wilja
wi för en stund taga wära manner i närmare skärskädande.
Vätsman Pik hade redan mänga är tjänstgjort wid flottan, men
likwäl aldrig försummat att hwarannan snmmar göra ett besök
uppe i Fagersta, där han egde en litcn stuga, en ko och ett
potatisland alldcles inwid fin swägerfkas, nänidemansmors stora
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(jåtb. Nfmen beiuia sommar hade hau söi nägra weckor tänft
laiiina frigötjäitften och återuppföfa fin lilla, trefliga stuga, som
alltid war sä fin och töfprijbb när Pike» wäutades. Meu sä
foin lrigsbullret emellan och gjorde sträck i räkuiuge». I»ge»
ficf tjänstledighet utan twärtom sukte man ösweralt att fä mera
folk till flotta». Frän slartekro»a hade redan för ett par mä-
nader sedän biib komniit till koinniendantstiirelsen pä Sweaborg
att samlll ihop twähundra raska tarlar till matroser och artille-
nster pä flotta». I de skilda byarne uppdädades därför unga
karlar, forn hade liisi att trada i krouaus tjänst. Vlaub desfe
war äfwei, Läng-Gustaf fran Fagersta och Viktor Andersfon
frän 3lby, Hwilka urille ut och förfuka krigslycka». Det war
nämligen icke förgäfwes, som de dada migliogarne under flere
somral hade hört Piken förlälja 0111 lifwet ombord; äfwen hos
bem hade mi lujien att se sig oiiikring i wärlden waknat. Lang-

war nog de», som twä gä»ger betä»kte sig, ilman ha»
beslöt e» sak, men hade ha» e»gä»g fattat sitt beflut och som
haitö sed war, meb par ord uttalat det, sä stud hau bärgfast iirib
det sagda. Mor A»»a-Greta pä Fagersta hade »led ett: „Gud
hjälpe os«, wtlnner, nu gär alt pä tok, när Gustaf skall ut i
lriget" slagit häuderna summan, dä Gustaf e» söudagskwäll
för par weckor seda» l»g»t ultrat: „Det är bäst I kallar hit
skräddar-Tonias, mor, för att rusta ut mig. Viktor och jag
iiro samfl o»i att taga mälfning".

Dä hade mol A»»a-Greta satt sig pä säugkauteu och dörjat
sturgräta, ti) ho» wiste, att det war fäfäugt att geuom öfwer-
talning söka förmä Gustaf att stauua hemma. Iu mer hon
länkle pä swägenis hemska berättelser 01» hufwudlösa männi-
Ikokroppar och »edblodade skeppsdäek, »rnjot som förekom i alla
lrig, desto ymnigare flöto tärarua. Stulle äfwe» ho» säsum
»wugeu annan moder inoul ett par weckor förlora si» raste, för-
liowiii»aöhil(c son? Det war e» swär taxke. Me» dä steg
«Gustaf upp, gick fram till modreu, lade haude» pä he»»es axel
och sade: Grät icke, kara mor, kanske uog alt gär bra, wär
tzerre kan stydda mig, o»i hau will, och will ha» icke, sä är
wäl döde» icke swärare, 01» de» i morgou kommer öfwer mig
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för gob wind, äii 0M den efter nägra är kommer fakta kn)s-
sande. Sen hade Gustaf gatt iit och dröjt boita ett par ti»i-
mar, men när han återiuänbi, begpiite han genast pa ett för-
ständigt fätt rädgöra ineb inobreit, h»ru utsusflorim under I)anå-
fränwaro fkulle ställas. Och fä war den faken klar.

Ingen pä Fagersta hade under deu sista weckan hunnit
gifwa akt pä yngsta medlennnen i familjen. Otto eller Lill-Otto,
soin han gcrncnligcn kallades. Han hade mi mera än förut fätt
stötn sig själf. Men hwein frägar efter om fägeln flyger öfwer
eller igenom stogen, oin den sätter sig i en tcill eller en gran!
Sä äfwen nied Otto. Än war han i följe med wallhjonet och
torna dorta pä utängen, än rodde han längt ut pa sjön och
metade abborrar wid grunden, för att nter efter en stund i fnll
fart komina ned för taget va „Bläfens" njgg. Otto war inga-
lundll fä liten, att han icke äiiiiu behöft arbeta i bondenö
stliga tages hwarje arni tidigt i aiispräk men, oaktadt han
wid Vtichelsmess fylt 15 är, förstod han ställa fä till, att han
flapp de träkiga fysflorna fom att grafta pa äkern och köra
harfwen.

Öfweralt brukade han wara med bäde wid wedhliggningen,
i fkogeii och flolterii pä höängeii, Men war ockfä alltid den för-
ste att fätta fig ned för att hwila eller att fkynda ät det Hall,,
där näfwerkonten med wägkosten och mjölkftastan stodo förwarade.
3tär modren eller den förständine Gustaf uppnianade honom till
arbete, hade han nntiiigen nägon rolig iimmiidiiing till recå-
eller ockfä dörjade han derättn tanga historier nr fina böcker,
foin han ssere gänger gcnoinläst och därincd flapp han fri.

Ingen gaf foni fagdt pn gärdcn akt pä lill-Otto, tn hela
nppiiiälksaiiihcten war fästad wid Gnstaf, den blifwande folda-
tcn, ineu hade nägon dlott förstätt att tolka den fkälmska min,
"fom fpntes pä Lill-OttoS röddlonimiga anlete, dä mmi talade
om Gustafs refa till flottan och möjlighcten af ett krig, fä hade
man fäkcrt welat göra honom en fräga om hansmcning. Me»
ofrägad tcg Lill-Otlo nu owanligt nog; han hade sinä tankar
för sig. Först dageii förrän Gustaf skulle begifwa sig ästad, kom
Lill-Otto wid kwällsnwlet frarn dänned. Han böijade med att
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i niftt nmlbn ovbalctg tala o»>, huru roligt det roore att fä
följa nied gossarne till Helsingfors, och bar hälfä pä guffar
Pik. Efter det ha» en timmes tid pratat hit och bit, hade han
wärkligen lyckats aflocka niodren tillätelse att fä fara. Hweiu
war da glnd, oni icke Lill-Otto, han ftulle nu ut i krig, hette
det. Ällä skrattade ät Hans plan och sä gjorde han fjälf med,
MM de sista ord han ropade at niodren, da han jämte brodren
stigit i daten, soin ftulle förci dem till staden, ioovo: War inte

rädd för niig nior, ti; oni guffar tar mig mcd, fä dlir jag fjö-
ma» eller soloat!

Se» rcftc de af. I Helsingfors btöjbe de endast en dng,
ti) Piken hade lninnat foib i Fagersta-lwames stabskwarter, att
lian följande bttg sknlle komina tili ftaden för att afhemta Gu-
staf och Viktor, Alt hade nu gätt foni äninadt war, och Lill-
Otto hade liickals siippa med pä ett Horn, tn att han mille ut
till fjös, dnrom wiste guffar Pik ingenting. Vmellertid befann
sig »n, soin mi sägo, helt trygg i lmrkassen wid Pikenä
sida och lnvarken Viktor eller Gustaf ansäg sig bshöfwll görn
nägön nrsnkt för Hans ankomst; de tänkte, han mä reda sig luisi
han gitter, i nwrgon siippa mi wäl honani iindä, dä ha» ater
mäste gä ! land.

Barkassen förd af kraftiga ärtag gjorde emellertib god fart,
Den hade redan lämnnt flere af de hogtacklade, sioarta steppsskrof-
wen bakoin sig, innan den, sturd af Pikens starka an», gjorde
en swangning at höget in i snndet meilan Stora Öster-Smarlö
otf) Skansiandet. Här laga förtöjda amiralskeppet och fyra af
de slörsta linieskeppen. De nngeö i dnrkasscn lindran steg alt-
mer, ju närmare »iän nalkndcs fartygen. De mövka, himmelo
höga reliiigania och de smarta kanoiiglnggarna, ur hwilka de
hemssll eldgapen liotande blickade fram, förfelade icke att göra
sin wärlan. ÄNttu elt par ärtag och fartosten lag förtöjd
mid sida» af sleppet „Wasa".

Se sä, gudbar, klif upp n» för falirepstrappan, ljöd
Pikens röft, sa skall jag presetttttl» cr för höga kronan.

MllN mar icke sen att cfterkmnma »ppnianingcn, och inom
ett par ögondlick öefan» sig hela sällstapet samladt pä dacf-

9Unäer skilda fanor.



Manskapet pä skutau egnade emellertid riiiga uppniärksainhet ät
de nykomne; hwar och en hade här sulit upp att göra ocl) att
döma nf bullret under däck tyktes cifwen där rada lif och wärk-
samhet. Piken uppstälde först pä ett led de 16 unga karlarne,
hwilka han hämtat ombord, hwarpa han aflägsilade sig, för att

>ät waklhafwande officeren anmäla oni deias ankomst.
Dä nppställiiingcn skedde war Lill-Otto icke mera till hands,

och Piken syntes alldeles hafma glörnt hononi. Pojken hade
nämligen smugit sig upp pä akterdäck och stannat i betmktailde
af den stora kompassen i det messingssmidda nakterhuset. Den
förstod han sig ej oä. Han säg sig just oinkring efter nägon,
soin kunnat förklara, hmad den stora, sivart- och hwittecknade
gungande skisman mände betyda, dä i det samma en hugrest
medelalders man i niilitärmössa med en grä kappa öfwer ax-
larna koin upp för aktertrappan och närmade sig honoin. Den
där, som har guld pä niössau, kan sätert ge mig besked, tänkte
SifcDtto, hwarför han tog nwssan af huswudet och yttrade
raskt: Gud beware herr kapte»! Kan kapten saga mig, hwarför
kronans klocka skall ligga där och nicka till höger och wänster?
Moi har hängt wär klocka pä wäggen i främniandkamniaren sä-
som folk brukar; den förstär jag mig pä, men den här har fu
tappat siua wisare?

■— Ia ser du, gubbe lilla, swarnde den lilltalade med
skälmsk min, det här är en annan klocka än som mor har pä sin
wägg. Den här wisar alltid pä samma punkt, men wisar ändä
alltid rätt. Det är en kompass.

Nej, nu will herr kapten bara narra mig. Jag har
nog sett en sadan hos guffar! Hans är icke större än en fem-
fkilling och den där han i sin byrficka, men den här

Det är nog möjligt, nttrade officeren medgifwande,
i det han satte sig ned pä en tältstul och synbart road fortfor
att betrakta den käcke gossen. Din guffar eger wäl en liten sick-
kompass, men hiueni är dä din guffar, gosse?

Ah, säsom inte herr kapten fkulle weta det, efter som
han siimes här! Det är ju naturligtwis gliffar Pik, bätsinan
.pä konglig majestäts linieskepp „Wasa", han som nyss hämtade
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mig och Läng-Gustaf och Viktor och alla de andra omborb; det
är han, soin stär där och talar med generalen.

lasä, bätmnan Pil är dm guffar?
la, och dessutom min cgen farbror.
Det är en god rekommeudation, ti; Piken är en af minä

liasta karlar. Men hwem är dä Läng-«Guftaf och framför alt,
hwarfär har din guffar tagit big nied ornbord? Hau ka» ju
icke weta, hwilken thttme wi fä li;fta aiikar och gå tili segels.

2ikt herr faptcit, ntt det är en sä läng historia att jag
inte mi hinner derätta de», t>; oin guffar ropar pä inig, sä mä-
ste jag genast gä, dessutom wet jag icke, om jag gör klokt i att
för lingon säga, hwad jag ämnar göra, men om herr kapten
lofwar, att ej tala om för hertigen att jag finö omdord, sä ■—la, du kan wara lugn, men hwad heter du egentligen?

Otto Wilhelm Fagerström eller ocksä kallar mau mig
wanligeu Vill-Otto, för se jag har inte äniiu dlifwit mncket stor.

Jag ser det, men derätta widare, jag skall bewara ditt
förtroende.

■— M ja, saken är den, herr kapten, att jag nnll dli sol-
dat. Wisst är jag änrni mera ung och kortwäxt, men om jag
nu slulle silta heininä och wäiita tils jag dlefwe större och äldre,
sä kunde jag fä wänta i inänga, mänga är, innan de äter stälde
till ett krig för niin stnll, Därför har jag nu • med lof af
mol se kömmit och hälsnt pä guffar. Jag hopplls att han
ftall tala godt för mig hoS hertigen, sä att jag fär stanna om-
dord. Hwilken plats jag möjligen kan fä, wet jag ännu inte,
fast tillade han dröjande, under det han forlägen töjde pä
sin högra rnckärm guffar fade wisst, att jag knnde fä dörja
tjänsten soin hunswakt pä amiralskeppet. Jag wet dock icke, om
jag skall gä in däroä. Wet herr kapten, om mau frän höns-

wakt kan dli general? frägade han plötsligt och säg npp.
Ja, det tror jag godt, swarade officeren skrattande, och

om jag ocksä för ögondlicket ej kan nämna nägon, soin sälnnda
l'örjat sin krigarebana, kan du ju wara den förste. Men, tillade
han, om NU Piken icke kan skaffa dig höiiswaktaresnsölaii, hwad
ämnar Llll«Ott« dä taga sig till?
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la, det met Lill-Otto icke cinrnt, swarabe benne brnbb,
nien fmiffe heri kapten will tala ett gobt orb för mig. lag,
lofwar att wara lybig i tjimften och kwick i locmbiuiigarna, sä
att herr kapten fär heber af miss.

Bra, min gosfe, lät fe att du häller ord. Koin mi sä
ffola wi tala med guffar Pif. Officerai steg upp och wandrade
åtfölib af Otto midssepps, där bätSmcm Pik med förwänaduppsyn wäntade hmad som nu skulle blifwa af.

Höv hit, bätsman Pik, yttrade ofsiceren, jag har nyfå
gjort bekantstap med yngste mainien i häga kronans riensi, pä,
extra stat anstälde hönswaktaren Otto Wilhelm Fagerström.

Hmad, ers excellens, den dnmma pojken har wäl icke
bcriittat

Jag tanner till hela historien, Pik, och jag tror det
siimes gudt gry i gossen. Tag nn hand om honom, till dess
wi i morgon fä sända honom till amiralskeppet. Jag will skrifwa
ett par retommenderande ord till min wän, förste löjtnanten
Axelsson, Hien yttrade ofsiceren, hwilken >ui för mära läsare
föreftälla som sjelfwll befälhafwaren ;,ä linieskeppet
grefme Bllltzar tzom jag ser, att Piken dröjde nägot länge i
staden. 2)et war wäl Helsingfors-töserna, som icke mille släppa
den fagre Pifen. 3iä ja, ingen skada skedd, dä Piken ej alldeles
blef tillfängatagcn. Farwäl fä länge. Lill-Otto, jag skall pä
afständ följa dig och se, huru du artar dig och huru du stiger i
graderna.

Ofsiceren nickade och lämnade Otto allena med Hans för-
wänade guffar.

la du är mig cu wacker fogel. Otto, som sä där utan
kms flyger pä själfwe befälhafwaren; det snnes nog att du al-
drig warit utom bondlandet. Den här gängen gick det ändä an,
efter som Hans ercellens tyktes hafwa upptagit dig i uäder och
will staffa dig plats. Äceu nasta gäug kan det, um du är ftam-
fusig, gä pä annat fätt. Se hit, hwad tror du att det här är
för nägot?

Vara en ända, wet jag, som hör till riggen!
la, men det siimes äfwen fädana ändor, som bara höra
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tili ruggen. Dcl) jag will pä förhand uuberrätta big, att mau
incb de änborna forn inslag wäfwer ett tgg mcb blätt font räiming.

Den wäfwen will jag inte wara med om.
la, det tror jag nog. Se fä, forn nu gudfonen min,

sa skall jag föra dig och de cmbra litet omkring på skiitan, sa
att ni blifiua heniwarnia här.

Väde Gustaf och Viktor blefwo im tillkallade, och för siim
tre shjddsiingar höll därpä Piken, soin rittigt kände sig pä eget
liotteli, ett längt föredrag, om alla de fräinmande föremäl,
hwilkci det stora örlogsskeppet gomde hirnu sinä relingar. Hwad
soni däremot rörde rigg och skrof, det kände Hans ähörare sedai:
gammalt, Piken hade nog själf warit i tillfälle att profwn, att
hurtigare skärigossar än Hans brorbarn icke funnos i Fagersta-
Irakten. De förstodo wäl sköta roder och skot.

Ett par tirnrnar efter barkassens ankomst nppkallades hela det
»nwärfwade manskapet pä däck, där de mönstrades och infkrefwos
i rnllorna. Af hwar och en frägade man, huruwida han wille
rjäna soin matros eller artillerist. Läng-Gustaf walde det fenare;
han tukte, att när inan engäng aifwit sig i kriastjänst, sä war
det wäl ärorikast att fä passa upp kanoncrna; stuta segel kunde
inan jn äfioen nnder fredstid. Emedan tillräckligt artillerister
fnnnos pä „3Lafa", men däreniot pä amiralsteppct ännu behöfdes
4 sädana, war Gustaf för sin längd och sin kraftiga kroppsbygg-
»ad de», soni fräinst kom i fräga wid besättandet af dessa platser,
BåtSlttctn Pik war tili en början icke rätt wed om saken, ti) han
hade hälst sett, att Gustaf stannat i Hans närhet, men sa kom
han ihäg, att Lill-Otto ssnlle fä plats pä amiralskeppet och dä
kunde det wara godt, att äldre brodren war till hands och höll
ljga pä honom. Viktor, mera blyg och osäker, föredrog att säsom
lattmatros stanna pä „Wasa", där han i Piken egde ätminstone
en bttaht bland nila de främmande männistorna.

Lill-Otto, han stod bedröfwad och säg pä, hnrn de andra
»ppmättes och »nmrcrades-, förgäfwes wäntade han att nägon
sknlle ftägll efter Hans längd, eller om han önskade blifwa inskrif-
W«N som matros eller artillerist. Hans namn fanS icke upptaget
i rullan bland de andra. När mönstringen war siut och Piken
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i;ttrat nägra uppmuntraube orb till honom, återroäiibe dock fnart
Hans goba lynne, och wid nedgäeudet lill Pikens ruff sade Hain

Guffar, för mig dlef i»gen annan nummer öfrig an Ol
la, trösta big meb ben, sa' guffar.

Nebkomna i Pikenä lilla hytt, dab gudben sinä tre imga
manner taga plats. Han mille efter en stunb traktera bein
meb en nmgg taffe, och tillika göra bem bekanta meb twa af
sinä älbre kainrater. Saken mar nämligen ben, att först meb
morgonbagen tjänsten fkulle börja för be nykomne; be kunbe
bärför efter gobtsinnanbe anwanba äterstobcn af bagen. Piken
aflägsnabe sig barpa, för att oinbesörja trakteringen och kalla be
anbra gästerna. Gustaf och Viktor togo emellertib plats pä Pi-
keno kista, unber bet Otto fann bet oekwainare att krypa upp pä
guffars babb. Han mar helt nyfiken pa bet fom komina fkulle.

Diåejra miiulter furgingo inimn Pikens fkäggbeprobba an-
sigte äter fyntes i ben läga börröppningen. Gubben, bäranbe
en kllffeplmna och tre muggar, efterföljbes omebelbart af twänne
anbra Erigäbusfar, hwilka han för be unga uppgaf wara unberof-
sicer Heikkinen och folbat Bärgfält. Ätan hälfabe och placerabe
sig sä gobt utrymmet mebgaf kring ben rnkanbe kaffepannan, hwars
inmchåll af Pikens wana hanb förbelabes at be närwaranbe efter
IllNg och wärbighet. Lill-Otto uppe pä bäbben fick sista muggen,
men innehället mäste icke riktigt ha fmakat honom, ty bä han
räkte mliggen tillbaka, yttrabe han fakta:

Det mar grutstarkt kaffe, guffar, har ni alltib fäbant
omborb?

la, starkt ä' bet, gobt ä' bet och billigt a' bet, fmarabe
meb ett af sinä alftlingsuttnick Piken ftrnttanbe. Helt fäkert
fkulle hwarken benne eller nägon af Hans bäba älbre kamrater
haft nägot emot att mib fiban af kaffetären fä sig en tar
„starkt", men nägot fäbant faiis ej, och bet habe icke häller stämt
öfwerens meb orbningsreglerne omborb. Nägonting tillätet bäfkt,
fom likwäl ej mar att förakta, kunbe bock Piken traktera sinä gä-
ster meb; han framtog ur liurfickan en wälbig rulle tuggtodak,
bet af ett ftncke och bjöb ben färsta rulleu ät Bärgfält och Heik-
kinen, hwilka följbe Hans exempel.
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Se sä, gllbbar, började Pikeil, nu dä 101 aro barlastade,
tuntia wi en lite» stund räfonncrci 0111 krigsaffäreriia. Hwad hörs
det Äärgfält? Du, fo»i är stationerad pä amiralskeppet, kan
iväl berätta nägot frän stora wärlden.

Den tilltalade rätade ut benen, strök uop de fintminnade
mustascherna och swarade med skarp swensk brytning:

Det färstäs att jag känner till det där. Ni wet wäl
till att börja med att kriget är förklaradt.

9cej, hwad säger dli!
Vara sanningen, jag wet frän säkert Hall, att hertig

Karl redan i fttrgnr fick nnderrättelse däroin jämte order att
liipa ut, för att genast siika upp dcu ryskä flottan.

Hwarför tusan ligga 101 dä här och läta ryssarne för
audra ssäugen gä fria? utbrast bätsman Pik häftigt. Jag kom-
mer uog ihäg pä hitresan frän Karlökrann, hun» jag knöt »af-
we» i bWficlan, nitl wi pä höjden af Dagerort den 22 juui
niötte en rysk cskadcr oin 4 skepp pä wäg till Ätedclhafwet, men
icke fingo kimppa till den. De saluterade helt artigt för ofs nied
lösa skott, och wi fingo icke swara med starpa, ty hertigcn hade
fätt komnigcns uttrycklign befallning att icke öppna fiendtligheternn.
Sä fingo de fara i fred.

la, iuföll Värgfält, hertigen hade nog gärna börjat
kriget, men han tunde det ej; jag säg med egna ögcrn, huru
ha» i mredesmod slungade hattcn i däcket, sä att plymerna dan-
sade omkring,

Äh tnsan, gjorde han det, menade bätömannen, jag
känner nog soin gnmmal sjögast, att hertigen är rätte man-
»en att föra bcfälet öfwcr en flotta, men, cftcr fom jag ocksä
wet, att han och konungen ej nro riktigt sams, sä trodde jag,
att hnil lcke mille roaxa meb otrt ett lrig soin konuugen längtat efter.

la, yttraoe Värgfält be!ä»ksa>nt, det hade nog warit
klokast, om konungen icke gripit till swärdet. Hwem tänker han
Wäl stal! wiu,,a segrar för Hans räkning? Hans goda wilja
räclel icke cxsamt tili. Nog fins det ju trupper i Fiuland, men
om soldate» skall släss, mäste han fä ut fin luu, fä mageu mätt
och ha kulor och krut tillräckligt. Huru trur ui wal, att det är
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beftätbt meb alt detta? Jo, peniiingar siimes det icke mera
an några tusen stillingar i krigskassan, förräderna i magasinema
räcla icke ens ett par weckor, och wapeii och cnnmumtion fattlls
pä alla Hall.

Alen hwarföl har man icke rustat sig bättre? wägade
Gustaf fiäga.

Fräga den soin wet, swarade Värgfält nied högljudd
näinnia. Kungen har börjat kriget, emedan det nu passat för
hoiwin. Hau tror att turkarne, n>ed hwilka han stutit fördund,
fä skula gifwa ryssarne fullt upp att göra i fiider, att swenskarne fä
fria händer i norr. Me» jag fpär, att ryssen konn»er att reda
sig. Skulle ätmi»sto»e ko»u»gen hunnit skaffa sig hjälp eller
pe»»i»gar ftä» »ägot säkrare Hall, rneix det har icke skett, ti) jag
wct att han förgäfwes i fjol hiistas reste till Köpenhamn och
bockade sig för dansken. 2en»e det icke pä kroke». Danske»
will lefwa i fred med Ryfsland. Icke häller hafwa »nderhand-
lingarna med England ledt till nägot refultat. Det ser där-
för mörkt ut. Men därtill koinmer ännn en sak, gnbbar, tror
»i att konungen egde rätt att börja kriget?

riges konung för ro slnll häller. Jag ka» wäl förstä att det
fönfl litet ledsaint för de fina garnisunsofficerarne att länrna
blllerna och de fagra fröknarna, för att i stället träda dansen
med ryssen, som konungen för deras räkning bjudit upp; därför
fä murra de nu, när det gäller. Värgfält tnckes äfwen hafwa blifwit
sinittad af det där underliga missnöjet, som wärklige» lärer wara
mycket spridt, efter som ha» ka» göra fräga», oni konungen
cger rätt att börja krig.

Jag wet nog hwad jag säger, swarade Värgfält hög-
draget. Konungen har icke rätt att börja anfallskrig, regerings-
formen af är 1772 stadgar nttryckligen, att det tillkommer stän-
derna att däroni afgöra. Denna sak hade nog koinmgen bättre

reda pa ä» »i tyckeZ ha det, ty han har stält sä till, att det
ser ut som om wi nu hade ett förswarskrig; det heter ju att
ryssaine börjat leken. Och huru har detta tillgätt? Jo, man
bestälde ett par dussiu ruska uniforiller hos skraddaren Lindholm
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i Stockholm och tlädde dessa pä iiugra boiiddwngar, hwilka sedän
pä order af iifwerste Hastfer stälde till ett litet kngsspektakel borta
iuid griiiiscu i Sllwolals. Och sälunda hafwa ryssarne lirutit fre-
den, ha, ha!

Hut Värgfält, den där historie» är e» furbannad lögn,
ho;'spu,me,l af konungens fiender, utbrast Piken och slog näfwen
i bordet, sä att miiggania pä bordet och Lill-Olto pä bädden
hoppade iipp. Jag wet nog, Gud näde sä wisst, att wär gode
tiine] Gösta cger mänga motständarc och belackare, hwilka för
cgen fördel Niille milja draga skam och skada äfwer riket. Och
hwarför, jo, einedaii Gustaf lU wägat göra flut pä adelsregi-
nieutet uuder frihetstideu, det är detta som alt fortfaraude sticker
deui i näsau. De hiiga herrarne säge hälst att Gustaf m wore
en lika beskelig och medgörlig herre som salig kung Adolf Fredrik,
sä att de efter godtfiimaude finge styra och ställa, men nu är
wär tung en karlakarl med egen wilja, som

settiet sig ufwer lag och rätt, inföll Bärgfält spetsigt.
(Ettet hwad menar, Pik, om fursäljningen af prästaämbetena och
inrättandct af kronobränncrierna?

Asch, icke tycker jag lika litet som nägon annan, att
det war klokt att förbjuda husdchofsbränningen och inrätta re-
gala brännerier, swarade bätsman Pik förtretad, men det är en
sak som icke rör soldaten och ofsiceren. De ha icke att räson-
nera ntan strida dä krigct brittit nt. Skulle jag icke, onktadt
ditt gemena skrästande, kanna dig, Äärgfält, som en tapper kam-
rat när det gäller, sä Gud fördöine mig, om du eller nägon an-
nau i min riiff finge tala illa oin konnngen. Alla wiljen I blott
klandra, edra stculare!

M, nä, bätsman Pik, icke woro minä ord fä illa me-
irntic, men det mäste dll nog medgifwa, att det funnits anled-
ningar till misonbie mut regeringen.

la, och du och jag och Heikkinen med Lill-Otto som
ordfövande siula lllnste sitta till dom 3 öfwer koimngen. Det är
insi n>ackert, utbrast Pik förargad och steg upp. Hwad säger d u
Otto !ill alt det här?

Efter som guffar gur mig en fräga inför de andra her-
-2
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rarne, sä will jag frocira, att i miua böckcr kallas de» mau, forn
lämnar stn kung i sticket, en förrädare! Guffar har lärt mig,
att man näst Gud, rnor bär hemma och fädemeslandet, skall äU
ska kouungen och det gör jng, fastän jag txlbrig sett Ijonorn.

Bra pojke, Hall ut med det, sä har jag heder af big,
swarade guffar delaten. Af DttoS ord kommer jag ihog, att det
dland de fwenfka ufficerariie fuanitF en sä rar gotzse, att hau
lämnat Gustaf III:es tjänst och kilat öfwer till de röbbnrabe
rysfame.

Piken menar wäl öfwerste Göran Magmis ©prengpor-
ten iuföll nu den fäordige Heikkinen hau, fom för twä
är sedän fick tillätelse att iuträda i rysk tjänst.

la, just samme karl! Jag wet nog att Heikkinen, soin
tjänat wid Sawolaks-drigaden häller af honom, ehuru han bragt
din bror i olnckan, men lika godt, jag sjunger ut min tanke om
Sprengporten och den lnder sä här: den mm, som blir nianke-
rad for att konungen icke är ut och är in ger honom uog pen-
ningar till onodiga utrikcsfärder, utan hariiisen wänder ryggcu
ät fäderneslandet, han är icke mycket ivärd! Wet ui, sjöguttar
sinä, jag fär rigtigt „inagawändo", soni det heter pä ärlig ny-
läudska mnste därfor ta mig en ny buss bara jag tänkcr pä
Tprengporten och sanna minä ord, att icke mäuga weckor skola
förgä, innan mi fä höra af honom. Han bringar ofärd, tmi tu-
san! Om hiekan är god, sä blir det han, soin auför ryssarne.

Piken ska' inte wara stygg mot miu gamla öfwerste,
inföll Heikkinen, Jag wet nog att Sprengporten aldrig kouuner
att uvuträda i kriget mot Finland; detta land will han iugen-
ting illn, twärtom har hau upugjort stura ylaner, hwilka skola
gagna det.

Eller skaba det, yttrade Pikeu, cndera blir det och där-
med minkt! Men nu hafwa w! nog längc spräkat om politiken,
hwarpä miua smäguttar icke mycket förstätt sig, mi skola nu li-
tet tala om tjäusten ombord, sä att de fä weta hmnd de hafwa
att viitta sig efter.

Härom woro alla euse och nu började de tre äldre mäu-
nen att ifrigt berätta för de uykomne, huru deöse borde skicka
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sig, hwatwid de späckade sinä borättelser nied präktiga exenipel
ur ben länga erfareichet de i fronanå tjänst förwärfwat.

Innan det lilla sällskapet skildes at hade nier än en tilinne
förgålt. Kwällen kani.

£i((=Ctlo hade hnfwudet fullt med en massa brokiga fare-
ställningar och kunde pä länge icke smnna. ' Hwad han dröinde,
weta wi ej, men säkert är, alt giiffar följande lnorgoii bcklagade
sig lifiuer att Lill-Ottu borat honoin soin en wilde.

11.

I eldm.
Dagen efter de i det fötegäinde stildrnde händelsenm togo

Gustaf och Dtto afsted af sin farbrör och begäfwo sig till ami-
ralskeppct. Den fövvc ficf sin plats liland de öftiga artilleri-
sterne, »»der det att Otto lnninades i kackens märd. Bäda brii-
derne »nderwisades hmar pä sitt Hall.

Icke mänga Nmmar hade sörgätt efter deras ankumst o»t=
liord, flirrän wi finna Otto, utrustad »ied ett stortförkläde, i
fnll sysfelsättning nied att i suin, fyrkantlga tärningar sönder-
stäva loklld lefwer för de hertigliga kycklingarnas räkning. När
portionen war färdigt anrättad, mandrade han nied wigtig min
upp pä forbäck och inlade fiidan i den högll hönsburen af niä-
lade träfpjälor.

välst hade Iniit nn stannat uppe, »ie» loelen ropade i det
samma llter pä honom. De»»e hade nämligen snart nog niärkt,
att Otto war myclet begriplig och lwicl »ä foten, hiuarstr han
tog honom, ie!e blött de>»>a ntan äfwen de följande dagarna, helt
och hället i sin tjanst. ©että war alt e» liten mifSfltfning för
Llll btto; !» han hade hwarke» tid att tala »ied sin broder el-
lcr ase exercisen »ied kanonerna; saken stod eniellertid cj att hjälpa.

Twä dagar hade förgätt.
Alt ännn lag flotta» kwar utanför Sweaborg, Man un-

drade allmäiit, hwarför hertigc» dröjde att gä »t till hafs.
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Snmtidigt bå solen för tredje gäugen efter gossarues mi-

fomjt ornborb hiill yå att sjunkll lieb i hafwet i wcster, synteK
en praktfullt utsirab, mindre gigg komma frän staden och med
stor hastighet styra rakt pä amiralskeppet.

Inom tio minuter stod Gustaf IH:eö höga gestalt pä däc-
kot. De (ifliga, klara blä ögonen blirtrade under det hau mön-
straude hälfade de framsti)iida»de officerarue od) häftigt frägade
efter hertigen. Att döina af Hans mörka uppfnn och den otä-
liga atbörd, hwarmed han flog uup fin wida mantel, syittes att
monarken war wred.

Hau gaf sig icke häller tid att inwänta brodreu, litan be-
gaf sig nied lanaa steg akterut och skyndade ned uilder däck.
Vted hwilka ord de höga bröderua här tilltalade hwarandra, wet
MllN ej, fäkert är att Gustaf pä det häftigaste förebrädde herti-
gen för dmnes försuiulighet att ej luda order och befalte houom
att geuast lufta aukar. Hertigcu fäges hafwa urskllldat sig och
melat ucdlägga befälet, hwilket kouuugeu dock afböjde.

Efter eu half timmes wistelfe ombord begaf sig den sist-
uäiude äter till staden.

I famma öganblick den kuugliga giggeu satte sig i rörelse
syntes ett unfiket, solbrändt pojkansigte titta fram bakoui höusbu-
renfi spjälar. lugen lade märke härtill, men frän den shrndeir
kunde Lill-Otto strnta med att nied egna ögou hafwa skädat
konungeu.

Den 17 juli war iuue. Tre dagar hade stora ftottau re-
dau styrt ut pä hafwet, Under det skeppeu uied fakta fart
kriissade upp mot winden, hade MllN wid niiddagstiden huuuit
farwattneu norr oin Höglund.

Uppe i märsen hölls skarpt ulkik, ty rncin wäutade i hwarje
ögonblick att fä se uiasterna pä de ryskä fartygen dnka upp i
öster, Alt war klart-till strid; öppna ammunitionskistor stodo
nppradade wid kanonerna och uppe pä däcken lägo
bössor och huggare färdiga att begaguas.

„Seglare i öster", ljö) plötsligen ropet frän en af inärskor-
garue. Med flaggor gafs signal frän ainiralsteppet att de öf-
riga fartygen sknlle halla sig famlade, tn för förlig wind syn-
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toci inont tort ben n;ffa floltmi Comma feglanbe lied pä bent.
©ttabbarc iin mau beräfnnt nännnbe fig bc fienbtltga fartngeit
pä en liiiic.

De swensta steppen befuimo fig ftimu belwis spridda och
hade icfc (ycfntö ordna fig, förrän bet förfta bofum fanonffottct
Ijöb fråit ett af be ryskä fartygen, Detta war tecknet för dem
ott staiiun; be gjorbe nu halfwimdning nt högcr, sä att bc frän
sinä brebsibor Euitbe toofa fulla kanonfalfwör. Swenfkame moio
icke häller fena att swara, bä be cfter cn liten stunb fätt fin
liiiie ntweeklab, Stridcn war snart i fnll gäiig.

Man kun ffl en förestallning out dundret, da man betän-
ker, alt frnn swenssa flattan omknng 1,800 kaiwiier fcrnde sinä
dädöbriagande häliuingar till de ryskä fartygen, hwarifrän icke
mlndre ä,i 1,450 etdgap swarade pä sa»n»a sätt, Tca alt inem
swaga roinden kunde icke hindra ett tjukt ntolit af krutrök att
,tn»gt lägga sig öfrner scenen.

Drdiiingcit i linicnia btbts »ier och »ler; pä stilda Hall
ftlrfölte mmi att tränga hmatandra in pä Ufwct. Det ryskä
ainiralskeppet, e» wäldig scglare fiirande 114 kanoner styrde
ntfäljdt af ett annat fartyg »ed pä det swenskä, för att sälunda
fä det niellä» twänne cldar. Det gälde nn att se upp.

Sändcrsksntna rär ach slänger betäkte redan däcket. De
särade jänirade |"ii] och dädo oin hjälp. Fältskärnrne skyndade att
nedbtira dein i lasarettsvuinnien, för att de ej där uppe skulle
Kgga i wägen; »ien inycke» tid hann nian ej egna km.

Pä aklerdäcket stod med kommandostllf i handen hägrest
obekymrad om k talrika kulor, hwilka »cdsöllo i Hans

närmaste omgifning. Se där barttog en hnfnnidet af en mattoa,
fani pä ett par nlnars afständ fran honuin höll pä att wräka
i sjän en söndersplittrad niärsstäng, här äter tumlade ett par
matrosel oinklll! af det häftiga lufttrycket, sai» en färbisusande
tnla framkallat. Artilleristerne wid dackskanunerna ardetade sä
atl swetten rann i strömmar. För att hindra kanonerna, hwilka
genoin del oastätliga stlntandct blifwit starkt upphettllde att spriin-
<jciö, begllt man dein alt emellanät med watten.

Se upp bar, goösar, och knäpp härbt tili ryssen, när
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lian åtcr roänber brebjtbaii tili, fommeitbcrabe fjcrtigen ett be fent
närmast ftåenbe farlarne, hwilka nyss silität labba sista kammen
pa baborbojibaii.

Man uiäiuabe ett par jefimber.
Fyr, Ijöb det, och med ett wäldigt brafaitbe fjönt" dog-

sprötet pä det ryskä aniiralskeppet i hafwet. E» wmdpust förde
för ett ögonblict ruken at fiban och mau fimbe se, huru ryssame
mcd sma yxor fiirsiikte afhugga tåge», hwilka äium förenade bog-
sprötet mcd skrofiuct. De lyckades äfweil hari, och inoin några
minutei furnmo de båda stora limeskeppen på några fainnars af-
ständ frän hwaraiidra.

Twenskarnes styrbordssida hade det andra ryskä skeppet näx-
rnat sig. Ia dess rnanskap hade rcdan engäng försött äntra,
rnen biisiini tillbakaslaget rned blodiga hufwud. Det war icke
rnöjliat att signaleia andra fartyg tiIX hjälp; hwar och en war
upptaacn pä sitt Hall. Annu ett ögoiwlick och de dada roska far-
tiigcn, hwilka ansatte smensken, skulle hafwa tagit fjonom, da i
det sainina en frnktanöwärd salfwa ljöd frän babordssidlM. Det
rnindrc af de rnsta fartygen, träffadt i mattengängen af flere
slott, wände sig pä sidan och sjiink inoin nägra minuter.

Det war „Wasa" och „Wiking", hwilka i sista stundeir
kömmit hertigens fartng till hjälp. Med ett högt hurra hälsade
li minimien pä „Wasa" dc wära.

Bra, rnina gossar utropade grefwc Horn ännu en
salfwa till, sa fä de nog ■

Han tumlade ned pä däcket i sitt dlod. En förlnpen böss-
kula hade gätt grefwen genom ena lnngan. Ett par rnatroser
skyndade att rcsa npp sin älskade defälhafware. Han lcfde ännn
och i det han hojde sin knutna högra hand, yttrade dcn tapprc
krigaren mcd tydlig stärnrna tili sin nännaste man i befälet: „Du
skall swara rnig inför Gud, orn dn stryker flagg"!

Pikcn och clt par rnatroser hastade att rned tärar i ögo-
ncn bärll ned grefwc» i kajutan, Inoin en half tirnme hade
dcn tappre för alltid slutat striden.

Uppe pä däcket fortsattco de» mcd ofönninskad kraft, Tkot-
ten blirtrade och sopade siendens däck.
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Nndtligen fick mau nägot anormn, sedän rncm fatt rnssarne
frän lifwet, .ttaitonaben forlfattes bocE annu pä längre afständ.

En (ula geitoinbormbe bet froenffa amiratffeppetå rcling,
tog tudjjeix niibt iocnom fjönåburen och iit gcnom anbra fiban.
Nägra of burenö bewingade inwänare böbnbes uch be ätevftåenbe
förfummabe icfc att begagna fig af friheten. Under hiigt kack-
lantie f(ögo be öfwerborb. Dm be bärwib alla omkommo eller
ett par ftögo i ryssens gryta, tanner man icke, sakert är att bu-
ien mom ett ögunblick war toin pä fjäberfä, Deras wättare war
icke lill hands, och fuga nog l)obe Lill-Otto hinnat skybba sinä
nnbersäter för sä farliga gäster som kaloriin woro.

Sex fnlla tinnnar warabe striben, innan rnssarne rnot U.
7 e. m. lwrjabe braga sig titlbaka, Cnnebcrn nian a öinse sibor
gjort iäe odetydliga furlnster och inanstapet war nttröttabt, Habe
man ej längre Inst att furtfätta ben blobiga lele». Hwarbera
parten habe af nwtstänbare» tagit ett fartyg, inen dessutom habe
smenstames kulor gjort feni af be ryskä skeppen reblösa. De
wära woro därför pä winsten och hertige» habe beslntit, att föl-
janbe bag fiiriina striben, nien knnbe icke fnllfölja fin plan, eme-
bau flottan ej niera egbe tillräckligt kulor och krut.

Fiirst sent pä kwällen knnbe maa derälna be skabor man
lidit. Den ma eftei ben anbra af be olika fartygenö befalhaf-
ware kom ombord ä amiralsteppet, för att aftägga rapport of-
wer bet lillstäiib hwari Hans fartyg befann fig, och huru niänga
[lupabe uch färabe fnanos ombord.

Bland de sista soin iiifanno sig war flaggkaptenea ä „Wasa".
Det war «N läng lista, npptagaiibe be böbas namn, han ineb-
fövbc; främst härä stob befälhafwareno ä „2Bafa" grefwe Baltzar
Hornö nänni.

Hertigen snntes djiipt uppstakad einottaga henna underrät-
telse, t!> han wiste, hwad han för »ägra timniar sedän hade
hafl Horn att tacka för. litan denneö anfall pä ryskä aniiral-
steppet, hade lanske herlig Karl i detta ögonbliek warit ryssar-
Ittä fdnge.

Inom nägra minuter hade nyheten om grefiuenö död spridt
sig blanb wanskapet och äfwen natt SilUDtto.
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Dettll war ett härdt ffag för honom; han hade sä inyctet
Hällit af grefwcn, soin talot sä wänligt med honom och skaffat
honom e» plats. Dä SilkCtto märkte att tärarne började komina
frain, kröp han hugt upp pä wedtrafwen utanför labysfm, och
gcinlde sig där. Det kändes bittert för honom, att reoan hafwa
förlorat fin besknddare och höge wan, Han hade hoppats, att
grefwen fkulle hjälpa honom frain i wärlden och nu war denne
redan borta. Och fä fuckade Otto och stödde fitt hufwnd mot ett
wedträ. Men det war blott ett ögonblick, fom denna fjälfwiska
tanke, att grefwens död krosfat Hans hopp pä befordran, beher-
fkade honom. Han förstod nog, att en fä tapper mans bort-
gäng äfwen war en stor forlust för konungen.

la, grefwen lag död, dödad genom en hila; det war rik-
tigt hemskt! Otto knäpte till rocken och lade armarna skyddande
i kors öfwer bröstet. Underliga gingo nu Hans tankar. Det ned-
dlodade däcket och de mänga iärade tykte han sig äter fe. Rä-
sian war han rädd, Men i det famma kom han ihäg, hwad inor
brukllde fäga att man fkall göra, när m«m har onda tankar och
därför knäpte han ihop sinä folbrända Händel och läste halfhögt
„Gud, fom hafwer barnen för''. Nu kändes det lättare. Otto
klef raskt ned frän wedtrafwen och wandrade upp för att söka
reda pa sin bror.

Denne fann han nedswärtad och fwettig med nägra kam-
rater fpola däcket, Ordning och skick fkulle nämligen sä fort sum
inöjligt äter herska omdord. Endnst ett par ord wäxlades cme!-
lan bröderua, De förwisfade fig blott om att ingendera undcr
drabbningeu erhällit sir.

Andra dagen gafs wid 10-tiden pä förmiddagcn signal att
äter styra kosan till Helsinafors, hmarför mi inom kort finna
hela flottan för en fakta ostlig wind falla undan mot fitt mäl.
De af fartygen, hwilka genom förlnsten af flere fegel och rär
ftöto dälig fart, blefwo fnart efter, men man fruktade numera
ei att de fkulle utsättas för anfall af ryssarne. Deöfe hade för-
modligen krnssat upp mot ivronstadt, för att här fä sinä ska-
dor botade.

Redan fnntes toppen af den röd- och hmitnrukna bäken pä
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Grähara sticka upp rotb l)orifn»ten, dä taktmässiga trumhwirf-
lar omboid pä amiralskeppet lato Horn sig. De betydde- „cilla
ma» pä dnct"; licrtigcn ämnade själf halla mönstring. I»o»i en
lwart tinirnc stod manskapet nppstäldt i ordniide led. Hwar
och en intog samma plats, som han innehaft wid mönstringen
dllgen fUre slaget. De dvdas och särades platser fyldes af in-
gm. Det war därför icke nnder att dä han i fnll
amillllsuniform nppsteg pä däcket, mcd allwarlig blick sag de
niänssa lnckorna i leden. Särdeles hade dc ryskä lulurna min-
skat antalet af artilleristcrna-, af skaran, hwilken hnft till upp-

att betjäna de twä första kanonerna pä dadordssidan, äter-
ftodo blott tre män.

Hertigen stannade och yttrade längsamt:
„Mne tappre sjbmän! I egenstllp af befälhafware för

„hans majeftäts, min höge broders flotta, tackar jag eder för
„bcn tappcrhct, det mannamod ui lagt i dftgen nnder aärdagens
„heta strid. Wära fiender, de omilde rysfarne, hafwa storligen
„fatt röna, att fwenfka och finfka arinar ännn furstä att brnka
„wapne». Det är en oiitiiknnlia. gloria ni wnnnit och alla lands-
„män i Sweriges hela rike fkola >ned af glädje fylda bröst er-
„länna detta. Det är äfwen mig ett stort nuje att kiinna in-
ostamina hari. Officerare och fuldater, alle hafwen I wal npp-
„fylt eder plikt. Er förtjänst är det, att wi som segrare äter-
„wända hein, Wi hafwa tillfossat den ruska flottcm en sä bcty-
„dande förlnst, att den ej widare under detta krig kan göra oss
„näinwärdt ondt. Sedän wi i Sweaboras hainn reparerat wära
„slador, gä wi äter ut för att uppsöla och fnllsländigt tillintet-
„glira den, Ännn Mging, tnek niine tappre sjbmän, och mi ett
„lefwe för Swerige och kommgett!

Ett kraftigi hurra blef swaret pä hertigens nppmaning.
Denne wandrade bärpä omkring pä däcket, under det han än tili
den ene än till den andre af bcfälet »ttrade nägra wänliga ord.
Äfwen flere af de äldre siomännen, hwilta hertigen personligen
lande, tilllalade ha» wänligt. Längst förnt sntto nägra lätt-sä-
rade, hwilka med arincii i dand eller dindel kring hnfwndet wäl
tunde röra sig, »ien bocf woro nrständsntta att tils widare tjäiist-
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göra, Hertig Karl frägade flere bland dein huru de befmino jtg,
och lofwade dem belöiiiiigar dä de kummit i land. Nedan äm-
uade hertigen wända rygssen ät deium grapp, dä Hans uppmärt-
samhet fästades af en liten signr, som med mössan i haick stod
oiörlig i frontställlnng och fäft blickade upp mot honom.

Hör hit. lille mau, är kanske ocksä du särad? Hwad
tjänst ka» wäl du Dmehafwa här?"

Tjänst hafwer jag haft, erZ Höghet, swarade deu till-
frugade med en lätt darruiug pa rösteu, meu se deu tog slut i
gäi förrän stndeu tog slut. Nu är jag ledig igeu och kau be-
fordras.

Hä, hä, gubbe lilla, hwad för en tjänst har du
som sä med eus blef afbcuteu. Har kanske wär kock {lagit dig.
med slefwen pa siitijrariici och kört bort dig, eller ■Nej, ers Höghet, swarade Lill-Qtto blossande röd. Det
har han icke gjort, «ch om sä skett, hade jag slagit wärre tillbaka
snsum mau brutar bäde nnder krig och fred. Ätin tjänst är där-
för slut att min trupp blef ihjälskjuten, icke sä mycket som en.
winge däraf siimes mera i dchäll.

Är du tokig pojke, diu trupp
la, wet dä inte ers Höghet, att den stora ruska kulan

tog dort dem allesamman, bäde höns- och tuppkuckliugarua.
Gud hjälpe dem! Här stod liuren, som ers Höghet minnes; kulau,
slog sunder den och bitarna kastade jag behändigt öfwcröord, för
att man icke mer skulle lappa ihup dem och kanske laga en ny
bm ät m)a höils. Är jag icke nu med rätt fri frän den tjän-
sten, goda ers Höghet?

Den llllmarfamme hertigen kundc ej läta dli att draga pä
munnen ät den storordiga gosseu och swarade:

Du har rätt, pojke, diu trupp är dödad och du sakuar
befattuiug; hwad skulle du nu önska?

Bli riktig soldat, swarade BUl=Dtto gläotigt och tog ett
steg frainät.

Du soldat! Nä ja, du hiuuer wäl wäxa, meu hwem
kan rclommendera dig, war du tapper i firiben? Frinnst i elden
för de dina gick du ej, ester som du är oskadad?
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(StS Höghet war själf bcu tappraste och är oskabad; del
beror bara pä turen, men ers Höghet ftäintar incb mig, för alt
fan marit hönswakt, den platfen fick jag in o t min wilja. Hade
jaa. btott niin höge bestnddare, grefwe Horn, här, sä skulle hau
uog lala godl för mig, tij bct lofwade han göra. Alen han är
böb, snckade Dtto och sänlte hufwnbet.

Det war en gob rekommenbation en sä tapper man,
som arefiue Horn, gaf big. jänner för öfrigt nägon annan big?'

- Vätsrnan Pik pä „Wllsa" är niin guffar, bar stär
(Gustaf, bror min, och sen sn sll' cinmt en —• alt jaa är ew
bra fjoåfe.'

Hiutui war bct?
Öfwerherru i tötct.
lasä, war kock, jag habe sälebes rätt i att du hörde till

i)(\m folk, men bet är uog. Du är ulnämb till relryt wib ar-
tilleriet. Farwäl!

Hertig starl wänbe skj till en närstäeude officer och wan-
drabe bort. Efler ett par minuter gnfö tecken >»eb tnnniunit att
upplösa leben,

(Slub soin en spelman sprang Otto att at itu bror och siu
uiiiu öfwertockeu berätta, hwilke» stor ära i dag wederfarils ho-
»orn. Nu stob iifwe» han i EungenS ljänst!

111,

J lumgms tjanst.

Aura htmdelserila weckor habe förftutit eftcr slaget wid
tzogland.

©el första segerruset mai läiuje sedän förbi. Nu bebörnbe
unin striden Hell annoclunba än i börjiin. la, mau sade till
ocf nicb alt de swensla wapne» här lidit ett rieberlag; de» jtör=
sla belen af den rysta flottan hade ju l god ordningkunnatbraga
suj tillbata och li&aon tib bärpä babc bcn föistärkt lupit itt och
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lllgt fin. utanför Smeaborg, hindrande de swenska fartygen att
scgla itt.

Hela den storartade plcin koWngen uppgjort för kriget hade
hau blifwit twungen att öfwergifwa. Afsigten hade nämligen
warit, att swensta flattan förft stulle slä den ryffä och darefter
\)å södra stranden af Finska wike» landsätta en del af truvperna,
hwilka farntidigt ined hufmudhären, som tägade norr oin miten,
stulle anfalll» Petersburg.

Gustaf in omfnttabe batför en ny pian, hwilkeu gick iit
på en eröfrina. af nännafte ryskä gränSfaffrtirtg Frednkshamu.
Landthärell under befäl af general Armfelt hade redan för några
roeeTor fedan gått öfwer gränsflode» Kymmene--elf och [äarat fig
roib Hufnla, SBib Summa flob en mindre trupp under Gustaf
Mauritz Armfelt, en brorson till den förstuänide. Teu 3 au-
luisti hade både dessa härafdelningar fätt befallning att rncka an
mol Fredrikshamn, Från fjöfidan fknlle fästningen angripas ge-
nam öfwerfte Anckarfward, hwilken för detta ändamål tagit om-
lwrd 0,000 mau på fkärgärdsstottan. Företaget blef dack icke ut-
fördt, ty innan han under famwärkan af de andra trnppafdel-
ningarna knnde fkrida till starmning, fanu fommgen för godt att
draga fig tillbllkll. Det war oeffn hög tid, ti) ntom att brist fö-
refans på lifsmedel och roapen, hade bland annena offieerare ett
fioårt mifönöjc nninnit insteg. la, fnllt nppror höll på att bryw
ut! Det fwenfka befälet, fom hällre stannat hemma i Tlockholm
och där lagit del i partigrälen wid riksdagen än det melat ut-
fätta fig för befwårligheterna af ett fälttåg, klagade öfwer krigets
orättmätighet, fåfom börjadt utan ständernas hörande, och de då-
liga förberedelserna.

En del af de fiulandska offieerarne sjöngo äfwen summa
niisti, rncn dessutom hade rnånga af dern inera djuptliggande
orsaker till owilja rnot Gustaf 111. Saken war narnligen den
att den fådd Göran Magnus Sprengporten, „konungens ficiibc
och Finlauds mau," gjort uuder fin tidigare wistelfe i landet nn
börjabe nä fin rnoguad. Hans fagra ord och lyfaude ldften om
den ärorika frarntid Finland hade att wänta, ware fig fom egen
stat eller i förduud rned Ryfsland, och alla de perfonliga förde-
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lar, hwilka ffulie tillfalla item, som bidragit tili beu stora pla-
nenfi förwärkligande, hade förbländat rätt mänga. Särdeles hade
3pvciu-spoi-teu bland de tjngie ofsicerarne ined niiubrc 90b ut«
sigt till snabl) befordmn wuniiit mnnga anhängare uch Hans när«
niaste förttogne lägeihor», Klick och Otter, alla tre abjutanter
Ijoö general Armfelt, bjöbo kraftigt till att öka beras aittal.

Tct war rcba» Inngt libet pa aftonen af ben 22:bi:a au-
Aisti och det sn g >it att wara ilnnu senare> tn tungll, gräa molli
habe fullkuniligt bult aftoiirodnabe». Atulet hade det warit hela
bagen, nu börjabe det smäregna.

Heittilätorpct, |om läg ett par fteufnft frnn lanbswägen,
kunde mnii icfc mera urstilja bärlfrftn. De hllga furorna gömbe
fuKfoiuliijt cincllaii ftna Rammat ben lilla stugan. Dm icfc en
jafta röt längsamt hbjt sig ur ben sönbriga skorstene», habe mau
kunnat wara roifc pä alt inarn männistä bobbc nnber bet sneba,
bristfälliga talet, Icle en« genom fiinstret kniibe mau llfmertyga
sig bllrom, ty pa ben plats, bar tve af glasrntorna habe bort
wara, stvtte man pä aran träspjälar och ben fjärbe, smntsiga ra=
taus glas war till ogenomstinlighet betäkt meb rök och bam.

Pä en trälubde wib spiseln satt en swarlnmftig, mebeläl-
bcrö man och lä>>de pärtor. Dä och bä kastabe han nägra spä-
nor vu glbben, som för ett par ögonblick flammabe xpp och lät
ett af umbilrande och nöb färadt ansigte framstumta. Det owär-
babe stägget och luggen i pannan giorde boel att man ej rätt
funbc fä en tyblig foreställning 0111 Hans anletsdrag.

Mannen gäflpabe.
Lange iiog fä w< wänta, förrän wärt fina främmande

lornmer, yttrade han längsamt pi sinsta utan att se upp frän
sitt ardete.

Äh, g« big ti» tålö, gamle björn, smatade en sllnlnig
stiimma frän sangen i ena knuten, du har jn gobt oin tib och
sä fi»t folk, som bn i afto,i fär se unber bitt usla tak, har bn
aldrlg kunnat drörnma »m. Sttna fem «übel har bu pä fitfcni,

29Undcr skilda fanor.



och nät herrarue aro silla färde, far du mibra fem, yttrade samma
röst. Har du kalja Heikkilä-lukka, jag är förbömbt törstig?

Stopet stär pä borbet och muu kau du öppna fjiilf, swä-
rade den tillfrägade buttert.

Miu wärd är just icke uägou artig kawaljer, yttrade
fågffrifroaren 9ioberg förtrytsamt uuder det hau hoppade ued fräusangen och trefwade sig fram till dordet.

Den korta »ägot haltaude, ljusletta mannen drack uägra
kluukar iir stopet, drog eu bäuk fram till spiselu och klef upp härpä.

■— Se sä, lat oss uu tala litet om wara affärer, eftersom wi hafwa tib; wi aro aunit ej gamla bekauta, meu hafwa
äuda rcdau dlifwit goda manner, icke sant?

Med fau är dekautskapen suart gjorb, sager mau.
—Äh ffämä, lukko! 0 110 tycker du firnbe begagua siuare

orb, uiir du talar med dildadt folk, utbrast Noberg häftigt
och öppuade siu warma rock sä att eu dred urked af silfwer blef
synlig.

lasä. hau tycker det, meu fau ska' ocksä wara eu fin
klllvaljer; ibfanb är hau swart iblaud hwit, yttrade lukko, i det
hau kastade eu flyktig blick pä )iobergs kortklipta ljusa här.

Det är icke tid att skämta! Du kommer wäl ihng wärt
aftal, Om den ryskä generaltt» sä öuskar, följer du eu af de
persouer, hwilka du här fär se, upp läugs wägeu till Metsälampi
och midare gimvägeu geuom karret till Högfors. Du kommer
wäl ihog?

Heikkilä-lutto uickade.
Uuder det »i waudra eusamiua, forlsatte Noberg fakta,

är det bäst att du icke ouödigtwis börjar prata oiu det du pä
seuaste tid sett och hört.

Af käriugtuuga tager mannen ej rad.
Nä ja, om du sä will, meu dli bchöfwer ej följa ho-

»om äuda fram, utail där deu kullstjälpta tallen ligger öfwer
späugeu, där kau du ge eu kort auiuisuiug om wägeu och skyuda
dig hem.

lasä, det koiu äudtligeil fram. Där gliugstyu börjar,
skall jag lämua mannen, meu om hau dnnikuar?
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Sä är felet icke bitt.
Du ger god tröft, hwite fan, men huru dela mi sedän

6etatningen? Tjälf tar du 10,000 rubel och ger miss 10; där-
med är jag icke nöjd. Hälften hiuar är nntt fiirsta och sista ord!
Du tjäuar rika, röda herrar, soin nog kurnia betala.

3k\, det är min cnskilda affär den här, men jag fär
mäl se huru du fnllgör ditt wärf. Tycker du att ett annat sätt
att fä mamien ur wägen gör big mindre beswär, sä wälj sjätf,
Man berättar »ttrade Noberg smägrinande att din flint-
bÖßfa engäng förnt nätt malet och da

Dig, din usling, hwad rör jag big, utbrast Heikkilä-
lukko och stiarkade med sin tnnga trästo tili dänken, sä att den
tortwäxte Boberg handlöst fiill ned pä golfwet. Med gnistrande
Bgon reste denne sig häftigt swärjandc, ntan att dock handgripli-
gen wäga hämnas det mäld, som blifwit begänget mot honoin.
-Nliinillmde mellan tanderna din tnr kommer mäl ock engäng
haltade hau fram till sängen och satte sig där för att gnida sitt
sjnka ben.

Heilkilä-lulkli fortfor lugnt att klnfwa sin pärtwed.
!>le föll regnet alt häftigare.
En half timmc fiirgick.
Dä hördcs plötsligen ett hest ljud, kra, kra! De bäda Man-

nen i stugan reste sig, Jukka lastnde nägra wedträ jämte spä-
nor pn glödcn i det hcm föraktsnllt yttrade:

Det är mäl dina fina herrar, som lntsa härnia fägel-
(4t; tili ock med en döf kräka skulle kurnia säga, att det är enrysse och ingeit kräka, som kraxar sä där.

Noberg hade emellertid utan att hara pä Hans ord skyndat
nt och tillropade pä bruten ryskä de ankommande:

Ält är tlart, ers vugivälborcnhct! Stig in, här är stn-
gnn, som jag, er Ildmjuke tjänare, utwalt till mötesplatö.

De bäda fräinlingarne huppade hastigt ned srän sinä hästar,
bundo dessa wid ett trä och skpndade drypande af regn in ge-
nam den laga kojans dvrr.

■ Gn fnngg mötesplatt den här, utbrast beu äldre as de
bäda männen, i det hau mönstrande blickade omkring sig, men
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här är NIMI åtmiujtoiie sllker. God kwäll, husbonde, ni tillä-
ter wäl ofö att dröja här en timme, tillade han pä dälig finska,
i det ha» närmade sig Heikkilä-lukko, hwilken ätertagit fin plats
och sitt arbete.

Pä denna sida om gränsen bruka herraine med spor-
rar och wärja befalla, och Heikkilä-luklo wet hwar han bor, swa-
rade den tillfiägade undwikande utan att se upp.

Han niärkte darför icke att den ryske officeren genom ett
häftigt ryct pa hufwudet wisat, att Heikkilä-lukkos person sure-
sallit honum bekant och skyiidat att med ryggen ivänd mot den
flamrnande ugnen intaga sin plats wid bordet.

Hor pä, bror lägerhorn, yttrade han lägmalt pä ry-
sta at sin följestagare, en mörklett man om 35 är i militar-
umform, tui liefinna oss pä fiendtligt omrade, oaktadt stngan star
pä kejsarinnans inarf; den ohängde lurken darborta torde hafma
ett Horn i sidan till mig för en gammal affärs stull; bara han
icke redan känt igen mig?

Det ser icke sä ut, men för säkerhets skull skickar jag
bort honum. Dessntom tyckes Armfelt just komma, swarade den
tiHtalade, hwilken wi för mära läsare presentera som major lo-
han Anders lägerhorn, officer i fwenst tjanst. Den andre är
f. d. swensle osficeren Göran Äiagnus Sprcngporten, numero,
generalmajor mid ryskä infanteriet.

Pardon, minä herrar, jag har lätit er wänta, ljöd i
det samina en klangfull röst i dörröppningen, men det fördömda
wädret är i sanning oberäkneligt; dessutom höll jag redan pä
att rida förbi mälet. Jag har följt er kallelse hit och är nu be-
redd, herr general, att höra hwad Ni har att säga mig, men om
Ni tilläter, laggcr jag af min genomwäta rock, för att torka den
framför elden. Men hwad ser jag, major
det kan aldrig wara möjligt, dock en ande ser wanligen ej sä
beläten ut, som Ni tyckes wara. Huru hai Ni sluppit ur fän-
genskapm? Kcmske

la, Ni kan hafma skäl att wara förwänad. Jag är
emellertid här, men har gifwit initt hedersord att efter nägra.
dagar äterwända i ryst fäugeuskap, efter det jag först framfört
ett uppdrag till armens officerare.
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Jag lyclbnftar er till bcu aran och ftäfjar min nyfikenhet
att ftäga hwad sakon gäller. Men, oin general Sprengporte,!
ursäktar fortsalte Armfelt, roiiiib till den sistnamde sä will
jaa, friga min landöman, hurn det egentligen gick till roib Hans
tillfänaatagande, meningarna biirom aro nämligen mycket delade.

Oin min perso,i sä mycket intresserar er, swarade lä-
gerhorn tallt, sä wet, att jag den 9 augusti tl. 3 pä morgonen,
cftcr att hafwa wisiterat en fältwakt, pä ett afständ af ett par
hundra steg därifrän plötöligt angreps af ett halft bussin kosacker.
Jag aflossade minä pistolcr, drog min marja, högg ned ett par
af minä fiender, men befann mig det oaktadt inom en handwänd-
ning liggande pä markcn med minä motständare ufwer mig, En
dnk stoppades i min mun, hwarigenom jag hindradcs att ropa
pä hjälp. Inoin en half timme hadc man mot min wilja fört
mig till rysta lägrct.

I wnrt läger berättar man samina historia mcd tilläg-
gct med er wilja, yttrade Arinfelt leende.

3ti glönimer er, öfiuerste, en man bör ej säga ,ner än
han tan bewisll, ntropade lägerhorn hotfullt.

Vasta bewifet är er härwara, mc» som det kanske än-
nn är för lidigt att lyfta slöjan, hwilken döljer det politiska spel
man under sista tiden driswit ä ömse sidor um gränsen, sä lämnar
jag saken och gratnlerar er till den äterwunna frihcten. Nn,
general Sprengporte,,,, slar jag till er tjänst.

Wigtiga angclägenhetcr hafwa fört oss samman, öfwer-
st« Armfelt, det finska fosterlandet furdrar att hwar man gör
si» plikt, dörjade genernlcn längsamt. Det ,ned orätt började
krigct blir landctö ufärd. Man mäste därför med alla niedel söka
»fwertala konungen att erbjuda fred. Det wore wäl om äfwen
M, hen llfwerste, Ni, som ftär Gnstaf sä »ära, wille

Nej, Hall general Sprengporte», jag roill icke! Har
•)l\ ej n,nmt att säga mig än detta, sä kan wärt möte genast
wara slnt. Vte» det kan rnara sä godt att jag i förbigäende be-
rällar o>» ett litet äfwentyr, för hwilkct jag want utsatt! kanske
del äfwen intresserar er. Ett litet bref spelar däri hufwudrollen,
rywilrr habe icke nägon förtjnsandc, ung tärna skrifioit det, nej

:!
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cnbaft cn „wlllment sinne". Usch! Den 8 anglisti hllde limu fim-
nit ett bref utonför den bondstnga hmari jag hade utitt kwar-
te». Jag tager emot brefmet och bryter fiirsegliugei,. En skrif-
welse och en wäxel pä 20,000 riksdaler, betalbar i Hanibnrg od>
stnld pa niitt namn, falla i min hand. Öfiuertygad o»i att ett
misstag föreläg, skyndar jag att tolka den för inig frammande
handstilen och sinner strifwelsens innehäll wara tingesar följande.
Den atände skribenten nppinanaoe rnig „att ingä förtroende och
ett närmare förstäno med oen förnämsta af wederbörande pä
ryskä sidan fanit medels genienfani ilfwerläggning föka stnra krigo-
lyckan till den fiba, soin rocii* freden närmast". Det mar gätfnlla
ord, icke sant? Ingen sknlle fn weta af niinä afsigter och dess-
utom fkulle den niättigaste protektion af en, den swensta natio-
nen tillgifwen monarkinna, toinina mig till del. Sä stod det i
drefivet och jag inaste tro niinä ögons wittnesdörd. Äfwen ett
kwitto pä att jag rittigt krnpit in i ett rysftinn begärdes, och
delta fknlle, inftibt i en lärftspäse, nedläggas toib foten af 3:bje
merststolpen frän Fredrikshainn. Ha, ha. Meu kanske Ni käu-
ner till historien, sa bchöfwer jag icke berätta furtsättningen.

Jag, hwad äl det Ni menar, jag lockar ingen öfwer
pä wäl fida genuin guld. Aran fiainför alt!

Diiri har 3li rätt, ufwerste förlät general Spreng-
porten, en man af ära lockar ej en annan och läter ej locka sig
alt swikll fin plitt. Mitt fwar pä brefwet lndde ord för ord sä
häi: „Den luälinenta Finnen har misskänt mitt tänkefätt. Sä-
soin god lindersäte och swenst kan jag ej underhandla med en
matt, hwillen jag anser för min fiende. Minä önstningar äro
för freden, men att äwägabringa denna är ej min sak. Jag
ätersänder ett papper, fom af en hän del se lär inkonimit i öref-
met. Min afsigt är att bibehälla ett rent samwete och rena tankar".

Men, inföll mi lägerhorn urskulbande, ett wälment
förslag, hwarigenom ")l\ öfwertalas att märkä för fredens äter-
ftällande, kan wäl icke stämplao fom förräderi. Det finnes mera
an hundra officerare wid swensta annin, hwilla arbeta för denna fak.

Sä mycket fäinre att det finnes hundra förrädare i wära
led. Att det ges sä inänga, därtill är just 9ii, major lägerhorn,
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och Ni, general Sprengporten stiilden utbraft Armfelt häf-
tigt och reste sig. lag har länge wäntat att ett tillfälle stulle
erbjuda sig, dä jag klinde tala reiit ut, hwad jag menai härom.
3lu stall det fram. Hwad är egentligen er afsigt? Är er-
nåendet llf fred ett enda inåtV 3lej, iiigcitirnda. Göra fred-
liga stiäfwaiiden bilda endast en genomffiiilig täckuiantel för kn-
gissa syften. (St afsigt är att slita Finland frän Srocrige, att
skilja bror och' snster at, att hetsa npp inot hwarandra twänne
folk, hwilka ärhniidraden igeiiom lefwat i lycklig förening och tro-
get dclat ljusa och miilua dagar, Och hwad stall sedän dlifwa
af Finland? lcke tunna Ri wäl halla det för egen del, nej,
Nt ämna däraf göra en storartad present ät ryskä keisarinnan.
Det är nolielt handladt! Hwilka inedel anwänden I för att
komma till niälet, soin I dock aldrig, wid Gud, skolen nä, ty
oin hnndra blifwa förrädare mot kung och land, sä skola tlisen
förswarare i stället sta upp. Tror dli kanske att nian icke täimer
till stnfwelsen af den 12 angusti, soin 9ii, major lägerhorn, Ijade
i uppdrag att frainföra till rnska hofwet? — Lät niig tala till slut,
sanningen är alltid bitter att höra, Denna skrifwelse innehöll,
att soldaterna motwilligt stridt niot den nation, soin önstar swm-
skarnes wänskap och att nndertecknarene, ledde af kärlek till fä-
derneslandet och trohet mot konnngen, i fin egenstap af swenste
inedborgare nnlle aswända krigets fasor och medla mellan Gu-
staf och Katarina. lag har själf bland edra manner en närä
anfönuandt. Min egen <i4:nrige farbrur har pn gamla dagar
6egatt en därslap, soin ontplänligt fläckat Hans hittils redbara
lif. Följden har redan wisat sig. Sedän ett par iueöor till-
data är han afsatt och general Meijerfelt har fätt Hans answars-
fnlla post soin öfioerbefälhafmare. Men uied niin farbror käll-
iht iag lila sä litet soin uied nägon af de aiidra furbarmande.

Wiljen I höra, gude herrar, det rad jag gaf knngen; fäng-
sla Aniala-förbundels niä», luode det. Han följde det icke, och
n» wet nian ej, huru det toinnier att sluta!

2Bi deundra i sanning er wältalighet, herr öfwerste,
insöll Sprengporten. Med en sadan förswarare wid fin fiba tan
Gustaf länna sig trygg!
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la, dtininftone få länge Ni finnes pä denna sida om
Kyimueiie-älf, utbrast Armfelt med flammande ögo» i det han
siog sin hand i bordet. Har Ni »ngcrntmg widare att säga niiss?

Nej, efter de ord öfwersten nyss uttalat kummer ej
någo» widare underhandling oss emellan i fräga.

Det kan wara sä goot; eld och watteil ku»na icke för-
enas. lag hai den aran att rekonnnendera »rig, tillade koiuinga-
gimftlingeii i hofnianuaton. Kansse tilläter majoren att jag
till wännerna framfär en hälsning frän er? Ni har wärk-
ligen warit saknad; man har warit rädd att Ni möjligen farit
milse pä de rijfta roägcinie, rnen det war ju en onödig fruktan
man gjort sig för er fängenskap ho§ de omilda rnssarne.

Spara er beswäret, öfwerste Armfelt, fwarade läaer-
Horn högdraget; för öfrigt kommer nog snart dm dag, dä minä
manner gälla mera än edra. Farwäl!

De tre personerna bugade sig kallt för hwarandra, hwarpä
Armfelt under tystnad klädde pä sig ytterrocten fanit läm-
nade stugan.

Tprengpurten hade äfwen rest sig och började, sä längt
det utrymmet medgaf, att hastigt wandra af och an pä
golfwet. Hans uppsyn war mulen och med en ätbörd af liflig
otälighet det han i ett dnrfmrt ritstift.

Med detta tjurhufnmd konmw wi ej längt, mnmlade
han, Hans starka tillgifwenhet för den konnng jag hatar, gör
honom blind för de fördelar, fom stode honom till bnds i för-
tmndet med ofs. Lyckligtwis ha wi nu i honom en öppei: fi-
endc och >ned en sadan är det lättare att komma till rätta, än
med en falsk wän. Me» nu kan det wara tid att lämna
detta fördömda nästc. Du far dä, fäsom öfwcrenskommet war,
lägerhorn, i morgon öfwer älfwen till fwenfka fidan för att
för de wära redogöra för din bessickning. Skulle man icke tra,
att den uundertecknade strifwclfen du medför, wärkligen är ett
nttryck af kejfarinnans tankar, sä kan du taga denna ring och
äberopa den som kejserlig underpant pä trowärdighet. En liten
nödlögn generar dig wäl icke.

Ah nej, sä nogräknad är en krigare icke, swarade Iä-
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gerfjorn, i bet han gömbe riiujeu i fin börS; fan ff e btn ring
märlligen härstammar från rysta hofwet, bär finnas ju tnänga
banier.

Vian fan ej sä noga weta. Tock ännn en faf nttrade
geneialen i bet han närinabe fig och hwiffabe ffnlle emot för-
niuban ben fnngliga tjnren wilja gä bröftgänges tillwäga, måste
MllN i iib läcjga flafwe pä, du förstär. Den finffa ongen be-
tar han för fifta gängen i ar!

Och Sprengportens fmå glanfanbe ögon lyste pa ett oli;cfä=
bäbande fätt.

Under bet be bäba »lännen inne i ftngan hoplabe nägra
papper och rnftabe fig att gå, wanbrade Armfelt, atföljd af
Heilfilä-Inffo, hwilfen wid tygeln lebde Hans häft, längs fpan-
gen inät ffogen till wänfter.

Noberg, fom hela tiben lyssnande till de tre männens
fauital ftått wid stugnbörren, habe blott hunnit tillhwiffa Inffo:
Där är inairnen, fom du bör faija, han foin enfani nien fä mncfet
bättre, nu fan du ej taga mifte!

xUvinfeLts affigt habe warit att äterwända famma wag,
som ha» kaniinit, mm dä han af Noberg fätt hiira, att en gon-
wäg gmsm skogen lunde förturta Hans wäg ined en timme, bad
han Boberg eller Heiflilä-luffo följa fig och genoin en nickning
på hufwnbet fbrflarabe ben fenare fig willig.

Kloöan war ungefär 11 på natten.
SRegnet habe för en stunb upphärt; moinen gingo hugre än

förut, meu furtogo fartfaranbe det mänskm, fom aimars habe
bort belyfa deras wäg.

Det war nastan murft i ffogen och nnberbart tyst.
sDen upoblötta marfen förtog ljudet af de wandranbes

fteg, enbast dä hästen iblaud trampabe af en större fwist eller
stbtte mot nägot ungt trä, hwarwib en ffur af tnnga regudrop-
par folio »eb, hördes ett doft praftlande. Spängen war till
en början fä fmal att twänuc perfoner icke kunbe gä i brebb.

Heittilä-lulto gick förnt och lebbe hästen och i Hans fpår
wlllldrade Armfelt bjupt förfjnnfeu i tanfar. Han wifte fig
fiillfomliiU trygg; Mannen framfiir honom habe ju fagt fig hitta
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mägen. Mörkret förcföll [jonoin icke obehagligt, det passade roäl
till dm själsstänniing, hwari hau befann sig. Den annars lef-
nadsfiiske manncn kände sig helt bekläind wid tauken pä de fa-
ror, hwilka hopat sig kri»g Hans kornrng. De medel, hwarmed
de inöjligen knnde aflägsnas, kände han däremot icke.

Hwad skulle det ocksä betnda att den gamle ränksmidaren
Tpvengporten helt plötsligt kömmit till krigöskädeplatsen? Fiire-
stod nagonting afgörande? Kanste mannen därborta knnde gifwa
besked, tänkte Armfelt, Han skyndade fram och emedan stigen
här war nägat bredare, knnde de dada männeil gä fiba wid fiba.
Armfelt började: Wet du, kare wän, när den ryske generalen
konunit hit till trakten?

En kwart tinnne förrän Ni?
Känner du hwart han äinnar sig?

- Nej.
Manne han Oege sig till Högfors?

icke.

■— Tn iir en fäordig iitirn; är du kanske rädd att för-
tala dig?

Rädd har Heikkilä-Inkka aldrig warit. Endast de dnd-
deltungnde herremännen knnna frukta att tala mcd oratt tunga.

Vra swaradt, bonde? lag will icke haller locka dig
att förräda ett förtroende, om du emottagit nägot sädant, och
litunit lwrde jag fä weta sä mncket, sade Armfelt med en suck,
och lät hufwudet sjlinka mot dröstet.

Herrcman är bcdröfwad, hör jag.
la, Gud näde sä wisst. Man haller pä att förräda

min egen, gode konnng. Du, som bor sä närä gränsen, har wäl
hört därom. Säg ut, karl, är du rnsse eller är du swensk, eller
är ditt hjärta deladt mellan hwardera?

I finsk incni bor finskt hjärta, men swensk har den to-
nung warit jag längst tjänat.

SSnjjft, hwad menar du med det? Men, det är sant,
du bor pä denna sida om älfwen. 2Bi trampa nu rysk mark.
Hioarför styttade dli hit? frägade Armfelt undrande.

Frägar den ringade margen, om han flyr öfwer äker
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ellet äng, swarade lukkö byftert. Pälsen at bet sista hau ger
iftän sig.

Ttnckars kcirl, du har priifwat tunga dagar; ka» jaa,
hjälpa big mi nägot sätt? Litet penningat kan jag geiiast (iimmi
big. Te hät.

Tack hetteman, llcksä hnnbcu tnr hällre emot ett kött-
stycke ur war»i hand än det mätgtotm benet frän wäge».

• 2iMtt du derätta mig bin historia; det lättar hjärtat
att fä »icddela sig med ttigon. lag säg ntt i dia stuga fans
hwatken husttu ellet 6atn, sade Nrmfelt deltagaade.

510.ii lucira, rneii initt hjätta är soin en gannnal pota-
tisgrop i fnlsen rnarf, bcn liggcr öfwertäkt med halm och gran-
tiö och ingen känner wägen dit. Btukat man ännu säsom
sordum granriö, da död man ligger i huset?

la, hwad mennr du bätmeb; är bin käresta böb?
Sftej, ännu icke, fastän hon är gammat nog. Somliga

tycka att hon har ett fult namu, ti) hon heter Häiud. Nf
cr har jag hiirt flcre wänliga ord än under de sista tio ären, lag
will lievättä et min saga, bcit är kortare än en winterdag. I
SRttaiaj In; af Rantasalmi socken dodde twä män, min dror och
iag, i en stuga. Far miu war död, mor likasä. Wi togo wärf-
ning hos öfmetsten och tjänaoe ett nr wib Sawolaks-brigaden.
Bror min firade bröllop; jag war sä glad den dagen att när
jag stod i ledet skrattade jag. Ha, ha. Det mar sista gangen.
Öfwetsten blcf utsinnig, slog mig lued knntnäfwen i ansigtet och
soarkade mig. lag gret och swor, lämnade Haapaniemi och
rodde i Hans egen julle öfwer fjärdeil tili hemmanet, Pä kwällen
kom en uatrnll för att fängsla mig, 2om jag hade druckit meta
elo, hiijde >ag bössan och flydde. En männistä hade blifwit
mlltbllb af Heikkilä-lukko, derättade mau saiuma dag. Se-
dän beffl bor iag pä denna fiban gtänfen.

Stackars Jukka, du är i sanning att deklaga. Har
du sedän beft träffat din dror cller de,i andre?

Nej, mau säger att Wilho tjänar pä swenska flottan
och cmedan han skäms för drodrcn, kallat han sig Heikkinen. Den
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otibre har jng sökt i mäugll är, rnen Hiisi har ej lätit roåra
lungnr Eorfnö.

Hwad hette btn öfroerfte, frngo.be Armfelt nysiket, war
det icke Sprengporten?

la, 3)rjö Mannn kallade mi honom. 3Bet Ni oin han
lefwer, sä säg fort!

Han lefwer, han war jn hos Nej, icke annit.

fär du weta det. 9hi tyckes roägen taga slnt. Här ligger jn
e!t jiort trä med sinä kwistar twärs ufwer spangen.

Här knnde wägen taga slnt, sade Heikkilä, i det han
skarpt detonade hwarje ord, men jag will ännn soija er ett stycke,
gnngflnn därdorta är förrädisk, wi mäste gura halft Ijöger om
fär att siippa förbi.

Under de följande minuterna woro de bäda wandrarne sä
npptagna med att rödja sig wäg att de ej hade tid till widare sam-
spräk. Inoin en qwart timme stodo de wid stora landswägen
och härifrän knnde nian pa afständ höra kuset af Högfors.

Heder och tack Inkko, du har gjort mig en god tjänst.
Sok lipp mig, när du will.

la, jag har gjort er en god tjänst, herreman, stig nn
npp i sadeln och skmida till er konnng, han behufwer er suart. Hall,
er wid Hans sida, da han reser genom Swenskbu. Annat räd
kan Inkko ej gifwa.

Armfelt blickade en fekund frägande pä fin följeslagares
lngna drag och kastade sig sedän i sadeln, meu inuan han lät
den otälige springaren sätta i wäg, ropade han:

Du har i dag warit dlind, Inkko! Wet du hwem du,
hijst nnder ditt tak? Mitt namn är Armfelt, den andres
lägerhorn, den tredje war Jrjö Maunu. Farwäl!

Med en ed slog Heikkilä-lukko knytnäfwen mot pannan.
Hans dlickar sägo irrande efter den bortilande rnttaren.

En minut seuare hade han äter förswnnnit i den tätä skogen.
Icke en windfläkt rörde löfwen; alt war äter lngnt

men dort i wäster brnsade hotande Högfors.
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IV.

Mund förräbarf.

Pä laubswäge», f oin ftäl! fitften ftnjfer fram lä»gs Kym-
me»e-älfs iistra gren syntes unb 10=tibcu följanbe bag cu niiubre
bo»bgoö|u waubra upp rnot Högfors, Äieb »ago» paduiiuj war
ha» cj bcfiuärnb, i (jögra ha»be» bar ha» enbast en för-
sunniin Eäpp. De forta bcneii gjorbe ganffa gob fart; utför
bacFarua bar det of i halft Iprång, rnen a»bä tuktes be» lille
wandraren icke »og hastigt finniä påfftjnba sinä steg. En blick
rnot solen öfwertugabe hononi uin, att det icke meia nmr långt
till mibbage» och wib beuna tib habe ha» bort wara fram wib
Anjala. Det war pä e» alldeles ukä»d stig ha» wanbrabe, e»-
bnst be» anrolämng hade ha» fätt att gä sn lä»gt wäge» räcker
och akta sig för ryssar»e, och bet war tybligt »og tukte Lill-Otto.

Ja, bet är just ha», wär »»ge roii», som mi senast lä>»»abe
oiuborb pä aniiralskepuet wld Sweaborg, Härifm» habe Hall
kort bärpä fätt följa ineb bet manstap, som u»ber öfwerste
Änclarsluärbs befäl pä stargärbsflotta» fanbes till Fredrikshamn.
Dm l»utgä»ge» här iuiD belägringeil hafwa wi reba» talat, bäbe
flotta» och hären habe nödtwungna bragit fig tillbaka.

De fifta tre >ueckor»a habe i Dttoß tpcke warit gaafka trä-
kiga, bä ha» icke c»s fätt se e» stynit af r>)ssar»e. Ha» habe
därfilr i bag >»eb f>)»»crligt »öje begett sig ästab för att ut-
rätta ett uppdiag för öfwerste Anckarsmärds räk»i»g. Hmaruti
betta bestob, sk»lle iCtto icke veratta för oss, oi» wi ocksä satte
tiiifwe» pä str»pe,i, och e» »»bersök»i»g af ha»s fickur och kläber
skillle icke (Siimat »ägot bewls, »ie» wi gissa att läligst bort
inellu» ryggftncket och fodret i ha» luabllialsjacka, ti; be»»a bar
ha» ater i bag i stället för »»iforme», läg ett bref. Det war hela
he>»ligbete». För att tibt och usta kunna förwissa sig oi» att
lirefwet läg fiuar i sitt göliiställe, satte Ctto, unber bet ha» nied
gc»o>»borra»be bliek säg i» blanb träbcil pä ö»>se sibar oiu wä-
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gen haudon yå ryggeil. Teu spraug han igen nägra steg. Ha,i
behöfde icke mera spara pä si»a krafter, ty frä» Högfors, hwais
fkogbemuxna, höga strand redau stylntade frain niellan träden,
fkulle han fä taga skjutshäst.

Hwad fku' mor säga och guffar, am de roiske att jcuj 06c
wäpnad tägar geitom rnssarnes led, tänkte Dtto under det hm
med klappande hjärta, men uicd lugit uppsyu, gick äfwer brou, Huru
hau stulle reda sig, i deu häudelse han blefwe anhällen af de
tiotal ruska soldater, hwilka sysslolösa sutta i skuggau af e
ladwägg, därpä grubblade han icke läuge, Wägar wiuuer, tapM
kan uiau alltid, tänkte Dtto i det hau skyndade rakt pa stuga»

Häudelsewis trädde här deu uue gästgifwareu, wär dekant
frän föregäeude kapitel f. d. fagskrifwareu Noberg, hanoin tili
mötes och till fin förwäning bemötte deune houom mucket artigt
cfter det Ctto sagt de ord, som öfwersteu bedt hauom nämn<
nämligm „före islossuiugeu" behöfwer jag en häst upp till Anjala

Sitt ucr herre och wäuta ett ögonblick, hästen fkall
iuoni fem nnnuter wara förespänd, sick han tili swar.

la, det är rätt att 9ii skmidar, gästgifware, froaro.be
Otto nädigt, jag har wigtiga saker att uträtta. Men kanskc
russarne därbarta icke lata mig resa?

War obekyinrad, jag swarar för dem, swarade Noberg
och skyndade bort.

Tvt war icke utau att Otto uu betydligt steg i siu egei
tanke och förinätet kände hein med handen pä hakan, om ej nägui
förut osuord sträfhet wille antuda skäggrodd och Hans blicfar
försökte uppfäuga en spegelbild af Hans eget lilla jag i en nyfs-
skurad kopparkastrull borta i höruct af stugau. Men säwäl de
cna fom andra försöket missluckades. Handen löpte odehindrad
fram öfwcr dcii juugfruliga ehuru dammiga hakan, och
Nej, fädana barnsligheter fingo ej längre upptaga wär CttoS
uppmärksamhet. Set war tid att skynda, mau ledde redan fram
hästen.

Innan likwäl Otto hann stiga upp i kärran, kom i det
sannna en af häftiqa pistrapp pädrifwcn, löddrig kamp, lunkande

backeu pä wägeu frän Fredrikshamu. Eu resklädd oft
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sicer Ijoppabc hastigt ned och ropabe: Fort hit med en häst,
Sfobcrg!

DmöjUot ntt ssäffcl en sadan förräu eftcr en tiiitmc,
majov lägerhom; beit eixbci häst wi för ögonMicfet hafwa hemma
ftår här och stall just »li föra en kurir upp till Anjala.

Desto Bttttrc, Utbrast majoren, dit mnnar äfwen jag
mig, Äommet du att skjutsa oss, pojkmast, sä tag först pistän
ur min kärra, ropade han at Otto, soin Holt förwänad hörde på.

Kör du itke ora, fortsatte hau i sainma ton, sä stall snärten
tUlwis dausa pa diu oå) hästens rugg. Se sä, kwicka tankar!

Ulan ntt lätsä höra de wreda orden, hoppade Otto be-
händigt upo i sin kärra och sade med retsam röst:

Det ka n uä för sig att niajoren tager plats här, men
jag har drädtom.

.UorS för fan, är det knriren, soni wnrkligcu will wara
sä god och taga inig mcd; nä ja, jag koinmer, min herre!

Nägra ögonblick senaie woro de pä wäg. Majoren och
Otto sutto cnsamma i tarran, tn de hade öfniercnskonimit med
gästgifwaren alt lauma häste» öfiuer Nlltten upp i byn; nägon
stild skjutskarl följde därför icke mcd.

Otto körde. Wägen mar gnusta god och det led bra framät.
Ne dada restaniraterne sutlo dock länge tnstn; majoren därför
«tt han hade wigtiga sakcr att tanka pä och Otto, emedan han
e> mille, om han hade en swensk ellet rysse bredwid sig i kärran.
Det war oetsä bäst att uppträda försigtigt, sä att icke den au-
bre siugc weta i liimltet äreude han reste.

Dä därför majoren, uudcr det hästcu i läuga dugter sträf-
n>adc uppför en draut backe, frägade: „hwem har säudt dig
till Anjala," swnradc Otto kort om godt, „cu herre."

la, det ka» jag förstä, fastäu du firncö mig lämpligare
<rtt löpa i kjolfolkä ärcndcn än i männcrS.

Encfer majoren det? dlcf swaret.
Hwad hctcr du pojke?
Otto Wilhelm Fagerström; törs äfwen jag fräga efter
namu?
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Den stolte trigaren liämbe sitt adliga namu under de!
han föraktfullt blickade neb pä sm nudwuxne körswen.

I sä fall kun jag till major lägerhorn framföra en
hälsmng frän öfwerste Aiickarswärd.

■— Hwad befals, är det han so>n skickat big, utbrast
gerhorn intresserad, dä är det en annan sak, men hwad nrjtt
hörs det frän kusten; har kungen fätt afresa, eller afbriit han
sig hastigt, har kungen afrest till Lowisa?

Otto, som lagt märke härtill, swarade undwikande:
la, sa tror man, men hwarför stulle kungen icke fi

resa? frägade han med oskuldig min.
Tig pojke, du är en räf, swarade lägerhorn ilsket i det

han rnkte till sig tömmarne och med ett häftigt piskrapp pädref
hästcn.

Icke ett ord yttrades widare under de ätta werst, som
ätersiodo af wägen upp till Alämmälä. Efter en half timmeö
rast här, fortsattes färden till Ummeljoki, i närheten hwaraf en
del af fwcnska hären under general Platcn sades sta.

Dtto hade nu god tid alt fundera, huru hau skulle gun
nägot spratt ät sin ohöflige reskamrat; denne hörde säkert till
de dar, hwarom guffar talat, som wille konungen ondt och det
skulle icke fä ske, tänkte goöfen.

Hästcn l>lef eniellertid alt trottare. Majoren och Otto steg»
därfur ofta af i backarne för att lätta befS liörda. Under det de
sälunda waudrade på hwar sin fiba om kairan, säg Otto ptöfö
ligen en mängd karddurrständ voib dikeskanten. Osörmärkt grep
han tag i en ftock tarddorrar och gömde dem i rockärmcn. De
kunde kanske anwändas.

Sftei en stunds begrundande hade Otto uppgjort en plan,
den han mille försöka.

Majoren hade just för nägra ögonblick lämnat tömmarna
ifrän sig, för att niera obehindradt kumia tända en cigarr, och
wandrade med dröjande stcg efter kärran.

De resande defnnno sig upoe pä en gansta hög backe. M
gäller det, tänkte Otto, Han utbrast: betslct är löst och skyn-
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babc fram till hästens hufwnd. I ett nu hade han stoppat kard-
borraina i hnsteils ena öra och hoppat upp i tarra».

Springare», ljögcligen strämd af det owäntade tillmuran-
bct af sitt hörseloraa», kastade häftigt pä hufwudet och satte af
jorn en pii nebsör backen.

Otto, som i brädskan fallit »ed pä kärrbottnen, ropade
med full hals: hjälp, hjälp, hästen skenar, men släpte litwäl
kk tnglarne. Det giilbe nu att komma undan. Med af skade-
Mdje strälande blickar fortfor han att befwara niajorcns rop,
IjimlEeii niiber häftigt fkrikande för brinnkära lifwct satte af
efter tarran. De höga stoflarne och sabcln hindrade honmn
bocf sn att inmn en half nniuit häst och kärra förswnnnit ur
Hans ifyn.

Hej, sä det bar af, det war riktig hcrrskapsstjlits, tnkte
Otto. Hau kunde ej stäfja sin frujd öfwer dcn lyckade listat,
litan ropade sä det ekade i den öde skogcn: un har tungen fätt
lesa, rnajor!

Den »tlröttade hästen hiill likwäl icke länge ut att galop-
pcin, sä niycket nier soin den gcnom skakningar pä hufwndct
befrint sig frän de obehagliga karddorrarna. I alla fall hade
Otto fätt ett fvrspräng pä en wcrst och niajoren lät alt wackert
bli att niern taga fast honoin.

Ulan midare äfwentur anländc den unge kuriren efter en
half tiiinneö färd fram tili byn, där osficerarne woro intioarte-
rabc. Vrefwct afläinnade han ät ufwerste Hästesko och fick här-
str «nottaga beröm sanit defaldes att tils widare kwarstanna här.

± *■■■>.:

Dagen efter Dttofl nntonist tyktcs det dlifwa lif och
lllelse i det lilla lägret. Ryltnre galopperade ät olika Hall för
»tt till de längre iipp wil> älfwen posterade trupperim länina
b»d frän hnfnnidkwarteret. Det gälde en wigtig sat, lägerhorn
toe anländt och sknlle nu ät de förbnndne Lfwerlämnn kejsarin-
irn»B swar.

Inoin tort säg man större och niindrc grupper as ofsi-
cirare styra tosan tili dcn stora stnga, i hwilken chefen för Äbo-
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lnns infantcriregcmciitc Hästesko hade tnrroarterat fig. Här skulle
mötet nga mm. Hwad frågcrn gälde kände hwar man inom
befälet och nianskapet. Anjlllamannen hade icke försökt dölja
finci planer; de woro ju säkra pä att lyckas.

Efter det de sammankomne hälsat pä hwarandra uch sär-
skildt lyööilskat lägerhorn till dennes äterkomst, uppsteg Hästesko
och nttrade häftigt:

Gode herrar, tibcn hasiar. lät oss geitaft höm, hwilket
budstav wäi mä» lägerhorn har att framföra till oss; kanste
ögonblicket sunrt är iiuie att handia.

Den tilltalade reste sig och började högtidligt:
Viina herrar, mitt ärende har jag nträttat uch vobx

höga beskyddarinna, Rysslands niäktiga kejsarinna, har befalt mig
att till eder framföra uttrycken af hennes bewägenhet. I deium
skrifwelse jag medför uttalar hon sinä fredliga täukesätt mot
Swerige uch Finland och fin owilja ufwer det orättwisa och
odefogade krig, foni nu pägär. Pä det att hon likwäl mä
tydligt fä weta, hwilka önftningarna äro hos delta folk, är hen-
nes milja att lagligen walde omlmd mätte fammanträda till en

riksdag, för att dar rädgöra oin landets intresfen och tillställa
henne de fattade befluten. Men fom ett oeftergifligt roilkor för
att keisarinnan skall lämna oss sitt biständ, furdrar hon, att
de fwensta truvperna genast utrymma det rnfka omrädet; fker
icke detta, skola de med wavenniatt därtill twingas.

lägerhorn tystnade. Ingen tog till ordet. Pä allas
anleten affpeglade sig tndligt felslagna förhoppningar. Den
pinsamma tystnaden afbröts stntligen af v. Essen, fom längsamt
ilttrade:

Saledes denna wäntjänst will den höga,ruskafmnbe-
wiia oss, fom brutit med Gustaf HI. Wi hade dock hoppats-
att bättre ■

Na wäl, afbröt honom Hästesto, wi skola ställa sä till
att inom nägra dagar hela ryskä omrädet blir utrmndt. Enligt
hwad Anckarswärd i gär genom bref underrättat mig, torde
konungen uch med honom den listige Armfelt snart lämna lägret
wid Kymmenegärd, wi siippa sälunda den seimre pä ett behän-
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bigl fätl och Hans in"iytmibe pä rrnppema upphor. Dessutom
ftreslär jag, att wi oförtiifwadt sända e» pälitlig ma» lill
vastin- i Sawolakö och lippniciim Ho»o»i att upphäfma bcläg-
ringen af Nyslott. Sedän lunna wi fartsätta underhandlingaina
meb tejsannnan. Tage» emcllertib mitt 'örsteig i ufwerwägaadc.

Major lagerhorn ijttrabc sakta öfwerste v. Otter
,ill bernic oin »>i»a ögo» icke bedmga mig, sataas tejsari»-
110.118 unberskrift pä detta papper. Hwad borgen lä»mar 9U o"&
att det äv hennes wilja Ni for oss tolkat?

Mitt orb join adelsma» och demia ring, fwarade la-
gerhor» högdraget, i det ha» »r sin plänook framtog e» lite»
diliiiiaiitring.

Far jag lof att se?
War sä gob, stene» nr äkta.
Mig ti)ckes foin om jag 'ett bernici sbrut, ätmiiistone

wisade mig e»gä»g min wän Sorengporteii e» liknande ring,
hwilken bildat e» (ani i e» lite» kärleksllffär mella» hoitoni och
m swensl hofdam. Me» ert adelsmaiiiiaord ka» jag iiatiiriigt-
iuiB icke lioista pä, sade ha» »»der det ha» äterlnmuade ringe».
»l de» rodnande , v\iigerl)iini.

Detta lilla samtal, soi» helt midertrykt blisnut fördt, hade
Ide lagit de bfrigas »ppmärksamhet i anspräk, särdeles som gainle
jeneral 2lrmfe'i irnbet tide» iniomrntt och tagit plats uppe wid
bovbet dredioid Hä st esto och major Klick.

De» gemeiisamma öfwerlägg»i»ge» biirjade äter med att
Zägllhorn, som mille afleda »ppiiiärtsamhete» frä» de» kejserliga
slrlfwelseu, hwars äkthet dock for stertalet af de »ärwarande tyb
les wara odestridlig, frägade:

Wet konungeu hwad som under de sista weckoriia för-
iWiill här?

Ha» fick wir skrifioelse af de» 12 anglisti, som general
ilnnfell genom en bonde lät tillställa honom, Härpä fingo wi
stl nägra dagar sedän en knnglig strifwelse, hwari det höga
Vajesttitet lofwar o|*3 si» förlätelse, om wi skriftligen giira afbön.
tfl ha!

Ja, utbrast hä»f»!lt Tprengportens swäger major Glaii-
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senstjernll, wi ff ota bedja om förtåtctfc af mciftenå represen-
tant, wi, soin själfwa blifwit förorättade och nu hafwa makten.

Men hwad är er meiiing, minä hermr, bör konnngeil als fä
afresa?

Pä iltaa wilkor, skyndnde grefwe Lejonstedt att swara,
I;an m aste uppehnllas, tn om han engång åter är i Swerige,
kan man icke meta, om ej den skickliqe ränksmidaren genast stall
wända en sroår ofärd öfwer roåra hnfwnd. lag föreslår derför
att kommgen ännu i dag häktas!

En allmän rörelse förspordes i salen öfwer detta owäntade
furslag och man och man einellan började de niirwarande helt
lågmält.uttala sig härom.

Den bestutsamme Hästesko tog efter en stund åter tili ordet:
Lejonstedts råd är godt; jag föreslår därför att konun-

gen fängslas. Ären I mcd dårom, gode herrar?
Nej, Gnd bcwnre oss, minn manner, från att wilja

bära hand på lnngliga Vtajestatet. I en sadan öfwerläggning
tager jag inqen del, swarade gamle Armfelt, Wi äro inga npp-
roröinakare. Jag, soin noga öfwerwägt, hwad wi knnna och
bita aöra, har ett annat förslag. Wi uppsåtta här en ny
strifwelse, hwari wi tillkännagifwa konungen att kejsariiinans
sioar anlandt och att hon är beredd att ingä fred, oin wära
trupper utrymma det ryskä området. ©efSutorn fordra wi att
ständerna faminankallaZ.

Ett lifligt meningsntbyte nppstod nn och många talare
uopträdde bäde för och mot det sista förslagct. Nesnltatet blef att
major Klick utsåijs att uppsätta en ny strifwelse af ofwanantydt
innchåll och slntande med ordeni „Om någon !id warit orolig,
om snar lijelp någonsin wore af nöden, är det nu, och af hwem
kunde E, K. M:t möta ett krastigare understöd än af sinä trogna
och tillgifna undersåter."

Efter det Armfelt å de närwarandcs wägnar undtzrtecknat
ssrifinelsen, dad den betrykte, gamle krigaren de närwarande utse
någon att framskaffa den till konungen, hwarpå han ensam läm-
nade ruinmet.

Knapt hade hau tillslutit dörren efter sig förrän en ytterst
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häftig lnnst utipaim sig, om hwein man borde «tse till breswets
dfwerbringare. Hästesko, ©lanfenfrjema och deras iväuner, hwilka
förgäfwes »wtsatt sig Armfelts förstag, wille att iJcijoiijtebt skulle
utses, nicn de ansägo baron Leijonhufmud wara därtill lämp-
ligare, Den förstnämde reste sig därför rored och utbrast:

lag ger er tusan djiistar och befattar rnig es mera
med er; kanske ®ud hjälper er, jag tar min hand ifrnn er.

Är saken sadan, inwände Enehjelm spctsigt, att cndast
Gud eller grefiue Leijonstedt stall hjalpa, sä stär det illa till,
tn de» ena will ka,iske inte och de» andre kan into.

litan att bewardiga den siste talaren med något swar,
steg den uppretade lleijonhufwud upp och gick ntföljd af Hästesko,
lägerhorn och Glansenstjerna till en mindre bondstuga dredwid.
Sondfoltet bodde Mfma i bahstugan nere wid bäcken, sä länge
denna koja likasom de flesta i onn war npptagen af de swenska
trupperna, De tmänne soldater, hwilka wid officerarnes in-
Iräde uppehöllo sig i stnga», sysselsatta med att wid spiseln
rengillä sinä gemlrr, singo befallning att genast läwna rninmct
,och se t<ill att ingen singe koinnia in. De lydde.

De tve wännerna, ännu uppretade öfwer mötets beslut,
skyndade att gifioa sin wrede luft i häftiga swurdoinar och hotel-ser. Hästesko uppmanade slnlligen de bäda öfriga att taga plats
pä den mäggfasta banken under fönstret och här Hollo de e»
ridplägning, soin, ehuru furd nied sakta ruster, likwisst helt tyd-
ligt kunnat uppfattlls, oin blott »ägon ähörare funnits i rum-
met. Ett ögonkast hade dock öfwertngat dern oin att ingen
mänstlig warelse mera fans inne; de behöfde därför icke wara
fUrsigtigll.

Det war betydelsefulla ord soin fäldes. Äted alt större in-
tresse afhllrde de ire öfriga enskiloheterna i Sprengportens för-
slag, huru konnngena resa borbe hindras.

Inoin en kwart lianne war saken,afgjord och ett handslag
bekräftnbe del. De fyra männen lamnade rummet och alt blef
aler lyst i stugllN.

Borta i wrän >oid fönstret skulle dock den finaste hursel
hafwa t»kt sig märlll de dofwa slageii af en maggknäppare.

4
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Men mj, det war ett männiftöhjärtll, fotri klappade fll. Fem mi
nuter förgingo. Da klef en darrande mänstlig warelse neb fräl
den öfre afdelningen i den biiublct wäggfasta sängen. Det wa,

Otto. Hans kindei glöbbe och med uppreft hnfwud och händerm
trykta mot det HVgt klappmide brostct säg han sig omkmg.

Ofriwilligt hade han blifwit wittne till det smntal, son
nyft blifwit fördt i stugan, tn i afsigt att sofwa hade han me!
foldatemaö tillätelse klifmit upp i bädden. Här, fyra aina,

öfmer golfwet, hade han legcit stilla som en död och icke tört pi
ett singer, tt; redan af de första öiden hade han fatt klart fö,
sig, att det war komingens fiender, som här Hollo rad. Och m
wiste han alt!

Det gifwes tillfällen i människolifwet, da sinnet inöm nägr»
ögondlick genomgär större förändringar an under ssere är. Dettc
hade nu inträffat med Otto. Hans ungdomsfriskll, godtmgiic
tankar om männistöinä hade krossats; Hans flyktiga mifstro had,
wunnit en hemfl bekräftelfe och denna mifshet war ofantlig!

swär att bära. Till hwein skulle han wända sig; ägde han hä,
en cnda wän bland alla de främmande människorna nej. Atu
träddc moderns dild för Hans inre. Otto böjde häftigt hufwl«
det mot bröstet.

I nasta ögonblick grcp han sin mössa och smog sig in

stngan. Han mäste bort, kosta hwad det wille. Det gälde el
dyrbart människolif.

V.

Dkgen spänncs.

Natten mot den 25 augusti hade Gustaf 111 helt plötoli,
lämnat Kmnmenegärd och begifmit sig till Lowisa. Hwad foi
foranledt denna hastiga affärd, kunde man i hogkwarteret ic
fä klart för sig. Att den likwäl stod i samband med en lit«
bondgosses ankomst och besök hoö G. N. Armfelt, hwilken bod!



upp i sturn byggningeu i niminen bredwid fommgeit, war pll-
tcigligt, ti; en timnie fenare hade foiiititgeii, ätsuljd af Armfelt
och gossen, samt ledsagad af en pluton ryttare i fullt galopp
rest af.

Pä gästgifwerierna hade gtrnom ett förut ridande ilbud
hästar btifiuit uppbädade; ma» hade därfur icke lange uppehällit
sig här.

Inom fein timinar efter afresan mllade den krnigliga wag-
nen frani pä Lowisa-gatorna och stannade utanför ett af den
lilla sladens triihnö uppe wid tovget. Kluckan war un 4 e, m.
Befalliiing gafa alt ej widare lata spänua för. H. Ai:t äinnar
tilo widare dtöjci här, hade kannnartjännren helt kort fwarat en
bestäftig bargare, hwilken ni;fiket frägat, niir resan skiille fort-
sättaS.

Efter att iiiorn uägra ininnter fpisat litet kall nmt, begaf
sig kannngen, ätfuljd af Armfelt, till ett inre wälmiibleradt rum,
samt kastade sig pä en soffa. Gustaf 111 säg medtagen och li-
dande ut uch en stark roduad pä kinderua furrädde eu iure
rörelse.

Armfelt, min kare mau, biirjade kauuugeu läugsamt, du
fuljer eu flyende konung, eu furste, fli;ende iiiont eget land, för
egua truläse undersätar. Äiiu Gud, tan det wara sant? Alt
hwad jag under deuua läuga, oli;Äsnliga mänad lidit, tyckes mig
snarare soin eu sti;gg driim.

Äh, ers Majestät, hwarfiir behagar 9li uttrycka er sä?
Ni har icke flytt, Ni har dlott ln;tt om wistelseort, därtill bewekt
af wissa, lät wara hutande, omsländigheter, Kllnske Ni efter
ett par dagar skall sinua det lämpligt att äterwäuda, uägot som
jag likiuäl pä det warmafte der Er att icke uu göra. Pä miu
eulriigna uppMllning hafwa wi kummit hit, lät oss geuast fort-
sätta

Nej, Armfelt, försök icke att öfwertala mig, jag stannar,
hände hwad det will! Hurn war det, gcuom hwem sick du
uuderrättelse om Aujalamäuueuö nppsät att hindra min resa,
bärom har jag icke frägat dig.

Det war eu mig, präktig boudgasse, hwilkeu, eget nog sä-
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ger sig wara i ers Mlljestäts tjänst fåfom artillcrirekryt llch ma
rit nied i slaget wid Hngland, mm af Anckarswärd blifmit sänd
med ett bref tili ufwerste Hästesko. Will kanske ers Ätajestä

höra den u»derbara hiftorien, Hunt l)crn lyckades fä del af b
stämplingar man furehaft uppe wid Ummeljoki.

Veratta, min män, fä förgar tiden, Kanske nägot om-
slag i milt öde ännu i dag kan intraffa. lag tycker mig mäntä
nagonting. Sätt dig.

Armfelt tog plats och fkildrade lifligt och åfrabligt säfom
han brnkade, pä hwad fätt Otto nppe pä fanglafwen hört Häste-
ss»s famtal med tre andra och huru han oantastad lyckats bringa
underrättelfe därom till högkwarteret.

Det war en rafk gosfe, han mäste fä en beliining men

hwilken? Han är ännu ung. Föreflä dn nagonting,
Sannerligen jag met nagot för tillfället. En pennin-

gesumma skulle han icke, om jag förstär pojken rätt, fätta wärde
pä. En tjäilst sadan fom Hans betalar man icke med pennin-
gar. Om ers Ätajestät icke har nägot däremot, skall jag tils
midare taga hand om honom. Han kan fä följa med mig.

Ia gör det Annfelt, i din wärd är
Dilrren slogs upp och kaminartjänaren anmälte hastigt:

En ordonnans frän Swerige wäntar.
För in honom pä ögonblicket, ntbrast konnngen häftigt

i det han fprang lipp. Nu gäller det mitt wäl eller me, Ärm-
f ett; jag bäfwar för utgängen!

Ett par feknndcr fenare inträdde en nng officer i dammiga
reÄläder; han bugade fig och räkte fram ett bref.

®uftaf 111 stet upp förseglingen och läste. Rodnaden steg
högre pä Hans kinder. Han gick fram nägra steg och i det han
kraftigt flog den förwänade Arinfelt pä areln, ntbrast han:

Jag är räddad, Armfelt. Dansten har förklarat krig,
Nu bäde kan och l>ör jag ffynva hem, för att med fwärdet i
hand driftva tillbnka den npa fiendcn. Ingen skall mer säga att
Sweriges konung flytt. Se fä, berätta ut ät inenigheten hwad
fom skett, nnmera är min resa ingen hemlighet. Lät spänn»
för, Armfelt!
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liwm fort war uyheteu fpribb inoin deu lilla stabeu, men
mdiigciiftäbes skatade mau pä ljufiuubet nrib tanfen pä, huru deu
stackars koiiniigeii nu stulle fitirna reda sig rneb en fienbe tili.
Sweriges fraiutib säg mörk ut. Skulle stora ofrebens tib bbrja
gn igeii. ©lunret härpä firnbe iitgeit ofijifioa.

I fawma ögoiiblicf flocfan fort barpå flog B aninälte farn-
mavtiäiiavcn att baron Leijonhufwud antänbt frän Anjala och
bab att fä tillträbe.

Ha» fommer olägligt, swarabe konungen incb bister
uppfnii, mcn lät Hb'ra hwab han will.

- E» ffrifroetfe frän general Armfelt, rjttrnbe Leijonhuf-
wud wib bet han inträbbe.

Bugande läinnabe han frain ben.
• .Uiinncr "Jii, min baron, brefwets innehäll, frögabe

konungen i bet han labe bet onpobrntet pä borbet.
- Det lär wara en anhällan oin riksbag.

9tä wäl, äterlog konungen, efter fom ui hitbragt ett
bubstap frän cheferna, fä kan ui wäl äfroett ätaga er ett tillbaka
till dein.

3lh ja, bet kan jag wäl gora.
Säg beni bä, fortfor Gustaf, att beras uopfbranbe

tjöjjettgen siuärtar niig, meu att oin be äugra sig och genast
äterwända till lobuab, sä skall dem warba förläiet.

Wnr gob, iufbll baronen fpotskt, och skrif upp betta,
cljeö kunbe jag kauste glounua uägut bäraf.

Konungen skref bä pä ett brefkuwert, i brist pä annat
papper, sainina ovb.

Dä härpä utkoiu i yttre runuuet, yttrabe
hau ftolt till oe närwaranbe:

Finska cheferna gäfwo rnig ett uppbrag till hoiiorn bar
lnne och se l)äv hwlld hau gifwit till fwar.

Konungen unoervättab oin Hans uppfbraube fkyubabe ut
och utropabe i wredesmod:

s Jii bar franifört ett bref fräu cheferna; 3li wet hwab
det innehäller: här är bet äter. Jag bnjtcr bet icke, ty jag uu-
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derhandlar aldrig >ned rebeller. Ni fan tacka Gud att jag ej
genast lät lägga ert hufmud för edra fötter.

Leijonhufwud bleknade och konungen wände hanoin ryggen
och gicE sin wäg.

Inom tiu minilter stod röixgften äter förspänd och tungen

fortsatte skyndsamt färden tili Helsingfors. Här öfwerläinnade
han befälet öfwer hela i Finland ät hertig Karl,
hwarpä han öfwer 3'160 begaf fig till Stockholm, för att leda
rustningarna och upptaga striden med danfkarne.

Obehindradt hade konungen fätt refa; Änjalamä,uiens anflag
hade mifslyckats. •

Med wreda blickar och döljande en fmwar otälighct hade
öfwerste Leijonhufwnd pä torget i Lomifa fett den kungliga wag-
nen afrefa; äfwen han hade längt före detta bort wara pä ater-
mägen, Annu inaste han wanta tre timmat, innan han fkulle
fä dcgifwa fig af, h) fä lndde den tydliga befallning Arinfelt pä
tonungens wägnar i sista minuten gifwit hononi. Ten triumfe-
rande min, fom hade affpeglat fig pä konungagnilstlingeirs anlete,
när han frainförde orderit hade lätit Leijonhufwnd ana, att man
här wiste mera än man borde weta.

Dä ändtligen den utfatta tiden gätt till ända, hoppade
Leijonhufwnd upp pä fin häst och satte af i fullt galopp, men
döm oin Hans utomordentliga förwäning, dä Hans exernpel följdes
af fyra foldater och en för honom obekant officer. Till en början
trodde han att desfe redo i eget arende, men ur deuna förmodan
togs han fnart, dä han fäg, att reskamraterne päfkyndade och
saktade sin fart i famma män fom han fjalf pädref eller höll
tillöaka sin häst. Det war dock för mncket- wredgad stannade
han plötsligt sin häst och inwäntade sitt oomdedda följe.

Med hwad rätt bewccklli ni mig? röt han at den
unge officeren. Far 3ii er wäg och lät mig fritt följa min!

Minä ordres, herr öfwerstelöjtnant, förbjuda niig att in-
läta mig i unödigt samtal med er. Ni är fri och jag ämnar
icke förhindra er färd; fortsätt därför odehindradt.

Pä alla sinä nndare frägor fick Leijonhufwud ej nägot swar.
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Ijan stötte diirför häftigt sporrame i hästciis sidor och lät det gä
unbait i fiillt galopp.

Te nnbra följbe troget.
Ester ett par tiinmar synies rcban ffogöbnngcii, bar ftora

llnidswägeu förenar fig meb beu från Strömfors fotiirnaube
iimgcn Te fej njttatuc rebo mt fiba wib fiba. Löjtnani (Sebec,
fä helle bcu lilla starans anförare, blickabe flyft bort mot ben
strsallua fojan uppe på bacfen, ly här fnnles tivanne män in-
wäntllnde be ankommande. Löztnanten fftrnbabe i spetsen för be öf-
riga och i det hau förbe hanben till mööfan> utropabe han:

Öfwerfte Hästefko, Sweriges och eber foiuing, foin ka»-
l"kc i delta ögonbticf längt „förc islosölnnam" besinner fig ute
\n\ hafwet pä rnäg hei», har befalt rnig alt lill eber och be an-
dre pliltförgätne osficeranie frainföra Hans hälsning. Den äx
kort och lyder, nian 6ör icfc göra npp mkningen utan wärben.
Förstsr ni?

lilan alt fwara ett orb wänbe Hästcfto nieb fammanflntna
lilppar talaren ruggen och gick ålföljb af Leijonhufnmd> hwilken
stigit af hästen och börjabc fuvklara fig, in i stugan.

Se få, gossar, det går ju galant, hwistade löjtnanten
at sinä män, »n knipa wi den bär gräkläbbe och sen bar bet af
alt hwab tygen halla, iiåt fe, Hans, att bn icke glörnt ntt nt=
siira ett arligt kragtag, hala upp ben halte i sabeln, bå han
lommet hit.

Hör pä, fortsatte han mänd at mannen wib stugllnö
börr, loill ni, som är till fots, fiista upp »iin stigbngcl. något
litcl; se här en slant för beswäiet.

Den tilltalade, suin först med sneda bliöar betraltat ryt«
lame. nppfangabe behänbigt gnlbninntet och skynbabe beskaftigt
flllm för att ntföra bet begärba.

Ett, tn, tre, helt oin i galopp, konnnenberabe löjlnanten.
\xj, så bet bar af! Att bet war sein hästar och ser, rnt-

tare lnnde ingen i haslighettn märkll. .Öanc. habc i en ljaitb=
wändning kastat ben gräkläbbe soin en huinlepäse twäis ufwer
hilstlyggen och trytte honom fä hårbt mot sadelknappen, att icke
iti linb »ndslapp hononi.
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De Mba officerarne iftne i stugll» Ijabe genom fönftret till
sin belätenhet fctt att truppen gett fig i wäg, men fäfte sig icke
nnbnre bänoib. Hästesko ntfor i fioåra hotelser inot Leijonhuf-
roiib för bennes förmeitta försumlighet att icke tibigare haswa
lämnat luiö om kollungms afresa; nu war ju alt förlombt.

Unber bet be däba mänm i stngan fortsatt? fin twist, ja-
gabe ben lilla truppen hurtigt tillbaka saiinna wäg de» kömmit.
Hans habe nu upplyftat st» döbsfkräinbe fänge, som uudet stö-
nanbe bab honom för föiibs sklill staiuia farte». Alea Hans
war obeweklig, han tröstabe jm reskamrat meb orbeil: gubbe lilla,
stanka i»te fa fasligt, bet ar wisst litet obekwämt att rioa pa
mageii, men bet är hälsosaint, maten smälter gobt och bet stär-
ker mufklema. Res pä big litet, fä fär jag se, om bii är turk
cller rysse; ua lika gobt, wacker är bii äuba och wackrare blir
dn imuni kort. Ee sa, »li lyfter jag upp big, kasta mi ena
bmet dfw« hästciiö hals sa fär du riba soin folk drukar. Dn
taii jli illoilla big att det är dnidsärben du gör mcd biii käresta,
och bet är just jag.

Under skratt hade de öfriga ryttarne följt ben i spetsen,
ridaude löjtuautcu, tils denne befalte dem att tiga, och Hans
att fara warligt fram ,ned samien.

En half timme fortsaltes färden i kort traf. Skogen pa
ömse sidor om wägeu habe dctydligt glesuat. Plötsligt saktade
löjtuauteu farteu och lät fin häst fräu wägei: wika m i skogs-
brynet. De audra följbe efter.

—> Hait, kommenderade auförareu, mi följer sista akteu,
sitten af och gifweii fäugeu e» sup att styrka sig meb. Wälj
dli sedau platseu, Hans, du förstnr.

Stall ste! Hör pä, man, will du hänga i en djörk
eller tall? Du kau wälja. Sonl du ser wärer här icke uagot
päronträd, men i alla fall blir du en rar frukt, pä hwilkeir
gren du äu koinmer att dingla.

Först nu begrep den olycklige hwad saken gälde, Under
ett högt stönande kastade han sig pä knä för löjtnanten och
tigde om lifwet. Han lofwade penningar, ben ena summan
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större an de» anbra, ha» mille >M>a alt hwad ha» fä»de, ha»
lofwade förräba Hastesko och de rnibrct, ha» war att

Det hjälpcr icfe, jag har »ii» bcfnllning att följct; i;tt=
robe löjtuantcii, i det ha» »teb si)»dart obchng teäbbe ett par
steg tillbaka. Ha» drag ur sicka» ett papper fanit stälde sig
framför fä»ge», hwilke» onigafs af de afs»tt»e ryttarne.

I lonungens »a»m befaller jag dig swara pä ininä,
frägor.

Hwad äi ditt namn?
■— Josef 3loberg, swarade fä»ge», so»i icke rt»»» tnktes,

förlurat alt hopp.
Du, Josef Noberg, har »»der e» tid af flere weckor

tjä»stajort sai» spio» och har till ryssaroe inberättat om de-
swensla lntppcnrnS sturka och rurelser; d» har l'la»d det swe»ska
manstllpet »tdelat struskrifter i»»ehälla»de uppp»ia>u»gar till upp-
ror och olydnad; du har icke blott uppfräbt som dudbärare mel-
lau de upproriste A»jala»iä,n!e,i, utan äfwe» oftn besökt riks-
forrädareu Synrngportc» och af ho»o»i emottagit audra uppdrag;,
seuast har d» uudcr färklädaad luckats erheillä plats som gästgif-
ware wid Högfors för att härifrä» uiera obehindradt kuuua.
fortsätta diua stäiupliugar och sl»tlige» hade du i dag ätagit
dig, alt oui sä skulle bel)ofiiui<3, i spetsen för ett halft dussiu
samwetslöfe »>ä» med Bppet wild hi»dra rorntnaenS resa. Detta
ditt sista anslag »iissli)ckndes; det war dernkaadt, att baron Lei-
jo»h»fwud skulle träffa konungen pä Kymmenegärd och. i deu,

händelse att Hans befftdtoing icke u!sallit estcr ö»ska», uta» Gustaf
111 afwisat hououi, da skulle du »>ed diua lamrater, hwilka f, ».

bestnna sig i »ärhete» af kyrlbytt, angripa deu kuugliga nniguen.
Men el plan mifBU)<labeB; lmungen är fri, Du ar de» för-
ste af det storn daudet sm» gripes; dc a»dras tui kouuuer tidö
uog, Jag fragar dig dnrför, Josef Noberg, uiedger du sauuiu-
gen bessa beslyllningar eller fönicknr du dem? Du swarar
icfc, men di» isyn asger ett tiidligt ja! Soldater, ser e» redlig
»ia» sä ut?

Nej, smarade de fyra männen, »»der det de med owilja,
l'elrak!ade deu »ä mätien liggaade, s»>)fta»de sängen.
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Sä hör fitngeits bonr.
„För betta [roenffa midersätm, sägskriftvarni Josef Nolierg,

öpucrberoiinb oin förräöeri, fägelfri och hwar rnanS uiding, dö-
incs att genom hängning mistä lifiuet sitt," Gifwet i augusti 1784.

Gustaf.
G. M. Armfelt

Med cmblös tystnad hade de uärwarande lyssnat till dessa
ja, betndclsefulla ard. Lojtnanten winkade med handen; snaran
lades kring det halft medwetslösa offrets hals och iiiorn ett par
minuter Ijängde en liflös mäninskokrouu i björken.

Förrädarens dom är utförd, arnen, yttrade löjtnauten
fakta, Nu bort härifrän!

Den lilla fkaran fortsatte ridte» till Lowisa.
löjtnauten red tankfnll och dyster i Hagen ett stycke fram-

för de öfriga; han hade dörnt en männistä frän lifwet.
Sist af skaran koin starke Hans. Han äter kände fig

,helt upprymd i dag och gnolo.be muntert:

Nu hafwa wi hisfat en fkojare opp
Till himla pä mäg nti björketopp.

Sjnng hopp frallalej!

Hans wänner pä jorden de sucka och be:
Gud gis att den fröjoen ej oss matte ske.

Sjnng hopp frallalej!

Nej, lopen till ffogö, I fkojare grä.
Te sinä de fä dingla, de stora fä gä

Sjnng hopp frallalej!
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VI.

Siridm luit) yovr;iss;i(mi.
Tylcre rnåiiabcr hade äter wanbrat hän. Pä krigsstnde-

;>latsen i Flnlnud hade inga särdeles wigtiga händelser intritffat.
Hertig Karl, soin i början rncra lyssnat tili be stärnplanbe Än-
lalll-männens uppmaningar än en goo undersäte bort görn, habe
bock slutligeu sunnit, att besse icke habe synnerligt incbhäll ware
sig l)o$ swenstcrr ellcv finnär. Han habe bärför slagit om och
lätit pä konungens befallning fängsla nägra af be niest mifttänkte
bland nfficerarne saint oin höstc» upplllft och hemskickat pä ro-
tarne be trupper, soin stätt unbcr Anjala-männens befäl.

Icke alla blanb officerarne habe man bock hunnit gripa,
ty nägra blanb bcin stfom lägerhorn och Klick habe tagit bet
säkra för bet usäkra och flytt öfwcr lill wniuien Sprcugporten
i Russlanb. A»jala-förbu»bct war säluuba upplöst och bess
plauer habe gätt o»i intet. Skulle nägonting annu kunna ut-
rättas frän Nysslanb mot Swerige, sä niäste betta ske nicb wälb.

llubcr seuhösteu 1788 samt loäriointeru följaube är habe
njöfarne likwäl icke rllrt pä sig. De i»re förhällanbena inom
ryskä riket habe warit säbana, att inau icke kunnat annmnba
större tjftrat i fiilttäget mot Swerige.

llti jmii habe be swenska truppafbelniugarua under öfwerste
Kurt uoii Stebiugk fätt befallniug att rycka fram. Ryssätneö
befälhllfware, generalerne Mchelsfön och Spreugportcn habe
lill en börjaii twuugit ben sweuska posteringcu wib Kyrä-past i
Kristina socke» att braga sig tillbaka uorr oin S:t Diichel, inen
wib Porrassalmi 1% mi! »orr oin stabeu habe beu äter sat-
tat post.

Det war ben 18 juui 1789.
; ib skogsbrynet nnra stranben af eu wik till Saima habe

«n inipp emi feiulio mau lägrat sig. Solbaterua habe fntt till-
kätelse att för eu stuub lägga sig neb och rasta efter ben nyft
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flutnbe fioåra »icirfchen. (Snligt be uiiberrättelfer, fom ingått fråit
förpoftema, habe ryssarne icfe äitnu luntit upp. Af iiicuistapct
habe en bel tagit fr«nn ur ränflarna titet torrskaffning, bröb och
fa.lt kött, fom be förtärbe, en annan bel åter sof lugnt meb ge-
roätet wib jioaii. Det war kanske för inänga ben sista söinneu
på jorbcn, »ien bäröfwer oroabe uian sig ej, engång liinjte ju
äfwen ben sista toinina.

Vtot stainnien af en hög tall habe tivanne af solbaterne
hukat sig neb. De tufteS, att böina af bet ifriga faintal be
förbe, hafwa lnst hwarten att äta ellei' fofiua. Oin wi närmare
betratta be båba »lännen igenkäilna nii i ben yngre, ben Horstina
skäggrobben oaktabt, Läilg-Glistaf, fuiu wi fenast lämilabe o»l-
-dord ä ainiralskeupet. Hau habe, liksoin Hans sibokainrat Heik-
kinen fätt orber att täga upp till Zawolaks, för att ätfölja en
transport af ett halft bussin kanoner, hwilka fkulle stanna wib
öfwerste Stebiiigks trlippafoelning. Ett par weckor habe be re-
ban warit i trägeil fälttjäilst, litan att be fätt wara nieb om
ftere än en saiiiinanbradbning meb.ryssarne.

la, bu ka» nog hafwa rätt fortsatte Lang-Gustaf
bet för en stunb afdrutna fanitalet inan lebes wib betta
ewigll wanbranbe hit och bit. Annan tanke habe jag oin krig-
föring, inebail jag fatt heininä uuber niors tak. Kan bu före-
ställa big, jag trobbe att be krigföraube härarne i gläilfanbe uni-
fonncr unber ljubet af tmmmor och trlimpeter pä en jämn flätt
fklille marfchera inot hwaraubra, för att striba meb gewär och
sllbel en tiunne eller par och sm, när alla å ena fiban stupat,
stulle saken wara afgjorb och segrarne äterwänba hem. Fögll,
tänkte jag pä alla be niöbor soloaten har att utsta, milsläliga
wailbriugar meb toin mage och trasiga kläder, släpanbe pä tungll
kanoner.

Käumr gobt till bet bär, Läilg-Glistaf, och jag flinbe-
rar jlist oni ben här umformsrocken niera kan minnas att ben,
engäng warit mj. Om beil blott habe sä rnyeken stlirka i sig
att ben kunbe hänga pä en spik, sä toge jag bet trasnätet hem
soin ett iiiinne frän triget.

Vättre minne kail bet få! Tag af ruSsanie en fcrna.
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cller nitnu bättrc, fniv Sprcugportcn, ben vöbc njfögeneraten,
och för [jonoin fom ffnitf nt roar fommg; hau sklille tacka dig.
Har du sett de» ryske generalen?

la, det mä dn tro, jag har j» tre är tjänat under
l>o»l)m, dä hail war chef för Sawolaks-brigaden, Dä war han
en hygglig herre, fastäu det czick olyckligt för bror mi», tillade
ha» saktare.

Ia sä, jag ko»»ner ihäg historie». lag ämnade j»st
fräga, 01» di» staclarö bror ä»»» lefmer, to, roet d», nia» be-
rnttadc i gär att e,l smartskäggig, grof man besökt wär öfwerste
och jag hörde någoit yttra att ha» lik»at Heikkilä-I»kko.

Hwad i G»ds itarnu säger du? Sk»lle I»kko änmt
lefwll? Älöjlisst är det misst, Nie» jag har reda» flere nr trott
att ha» lcgat »»der jordtorfwa». Hwart degaf sig dc» mamien

d» »iimde, yttrade Heikkinen, i det ha» kastade spanande blickar
omkring sig.

- - Knappast tur d» kn»na se hononi, men icke är han
häller synnerligen längt borta, ty jag sng H01101» >ned gewär pä
arclil folja nied furposte». H»r»l war det »n ige»: kom du i
dclo »ied di» broder?

Nej, ingalunda. Jag wille dara icke rätt kannas nrid
hanoin, efter det ha» sköt »ed Snimnäki-Tobi, och dess»tom
swarade jag icke pä twä bref, forn ha» lätit skrifwa tili inig.
Har jag la»ske ej rätt däri, att jag ej will wara dror ät e»
mllrdare?

Dönicr icke, sä skolcil I icke warda dömde, sade Gli-
staf sakta.

Eanitalct afstannade; de oäda niäinie» fiirdjupade sig i
cgna tanlar.

Plbtsligen Ijööo nägrä skott frän de» ryskä sidan. I ett
»n hllde alla man sprungit lchp. E» lr»i»hwirfwcl inanade
manstllpet till yttcrligavc skyndsamhet. Stället, där man befaini
sig ivar myclet läinoligt, tu trädstnnnnarna k»nde gifwa skyttarne
ett godt stydd och slnttningen nedanför war kal med undantag
af ett par bustar. Md tili höger utbreddc Sainia fin lug»a
spegel. Wille lysfarne trä»ga frani, sä inäste de här gä öfwer
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Nllset, De troft fmå fauonema, hwilka woro lllddade med druf-
hagel, stobo pä ömse ftbor om wägen.

Aterigen hördes nägra skutt frän samma Hall som förut.
En otälig wäntan afspeglade sig pä allas anleten. lilom ett
ögoiiblick syntes tio män sknndsamt retirera upp mot åjen. Det
war mauskapet, som dildat förposten. De atföljdes pa ett kort
afstand af nägra ryttare, i hwilka man utan swärighet kunde
igeiikäirna de staggiga kosackerne.

De wara brogo sig tillbaka i god ordning, under det de
dä och da aflossade ett stott. Den siste, som endast ogiirna
tyktes gifwa wika, war en högmärt, barhufwad man i trasiga
gräa dondkläder. Ur ett sär i kinden rann dloden nerför hakan
och bidrog att at Hans ntseende gifwa nagonting fasawäckande.

En rysning gcnonilopp Heikkinens leder wid äsynen af
mannen därborta. Det war dock ha n.

Annu en läng minut och sen hade den lilla trnppen nait
de sinä. Det sista skottet Heikkilä-lukko lossat hade kastat en
af kosackerile ur sadeln. Under höga rop redo de öfriga tillbaka.

Men det war cj laiigre hwilci, som uu förestod. Vorta
wid det motsllttll skogsbrnnet glimmllde de ryskä bajonetterna i
solskenet; de nnrmade sig mer och mer, Frän den swenskll fiban.
afloosabeö icke ett skott. Alan wille suara dem till dess de pä
närmare Hall tnnde göra bättre wärkan; rnssarne beredde siz
att sturma.

Nu gälde det/ Under höga hurrarop rusade ryssarne
uppför slnttningen. Ge fyr, koinmenderade officeren wid ka-
nonerna. Det blirtrade till. De bäda skotten hade aflossats
flillkumligt samtidigt. Te framstormande fienderna häjdades ett
ugondlick, men de bredde blott ut sinä led och stormade ater fram.

Den ena gewärsfnlfwan efter den andra astossades. Man
kämpade snart man mot man. Det war icke tid att ladda.
Sablarna och bösskolfwarna woro de wapen, fonr bäst klinde
anwändas, 3ida wid fiba med Gustaf och Heikkinen stred käm-
pen frän förposten. Hans söndriga nedblodade gewarskolf hade
gäng pä gäng fallit förkrossande ned pä en rnssskalle eller arm.
De wära stredo icke mera för fegern utan för lifwet. Att ocksä
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på högra fiban oin näfet ftcibeit rafabe, beroifabe bcti häftiga-
gewärseld, foin hörbes frän bctla Hall.

En flill timme hnbe ha»bge,!in»get iuarar, innan ryssarne
brogo sig tillbafa. Äien bct war blott för en stnnb.

Anyo ftonnabe de (ram, [oin bet tyktes i förölabt autot..
xHiujo häjdllde kanonerna bet förstn anfallet. Äfwe» swenskame
habe fätt fi)rstärk,ii,ig och bet upplifiuaoc i Ejöcj grad be tröttes
krafter. Anfallet, som lebbes af Sprengporte» själf, blef årer
tillblllaslaget. De wära begynte sörsölja.

U<er war tzeiktilä-luNo fräiust. Knapt habe 1)0.11 fätt
siate pä fin hatabe llwän, förrän han soin e» galning
bilnt, Nu stob han bn änbtligen sitt mäl närä! De nllrrnaste
ryssarne weku fiirfärabe tillbaka for Hans hugg. Enbnst ett
par alnar fkilbe lutko frän ben rysta generalen, bä häfbabes
ha,i plötöliflen i sitt lupp och föll till marken. En kiila habe gätt.
ijciioin Hans knä.

Nafanbe af wrebe färfiikte han krypa framät. Det war
förrjiifiucö. Nedan habe stridenS maQox fört Hans owän tjngu
fainnar längre bort

Du flipper icke bin bjäfwnl, stret ben färabe rnannen,
i bet han Caftobe sitt obinjliaa goiucir ifrän sig och givp tag £

en brebwib liggande biissa. Krut habe Inkko själf, och bäraf
hälbe ha» pä inäfä en näfwe i »»)nni»gen, Äien hwar fiinin
en kiila? Hans blick föll pä en stor niessingsknapp, ben enba
som fans twar i Hans tvnficja rock. Han slet af knappen, be!
ihop ben sä att ben welS biibbel, och stötte neb ben i bösspipan..

Hjälp mig Gub, hjälp rnig slltan att jag mä nä ho-
noin, tweb han.

BössllN till ögat, noggrant korn pä bet grnnna bröstet.
En friiktansiuärb knall hörbes. Sprengporten föll fom en

trafa till marken men äfwen Inkko kaftabes baklänges neb.
Den rysle Lfwerbefälhllfwllre.n2 fall war tecken till allmänt

ätertäg. Swenstarne habe twungit bem att wika.
Nlanb be» lilla rruppen rädbe stor gläbje, men bet war

bock icke länge man knnbe hänge sig bärät. De mä»ga särabe
behdfde siiar hjälp. Aorta wid fin tanon läg Gustaf blek om
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fmben, uiiber bet en fältffat tabe sörocmb 0111 Hans genomfkjutna
wänstra arin.

Huru är bet meb nng, frägabe han be kringstaenbe,
maste annen togaä af?

Det fä wi sedän se, gndbe lilla, swarade den wänlige
fältstärn, jng säg att du gjorbe gobt arbete t bag, nitge rnan.
Du behöfwer hwila, ligg iui wackevt stilla;jag tror bitt sär icke iir
farligt. Wärre ar bet ineb bet där traslejonet, yttrabe han,
kännanbe Jukka pä puisen. Wet iiågo» hwein han ar? Till
wär trupp här han icke. Äten lika gobt, han mar wär kämpe.
Hattarne af, gossar, bet war för Hans skott, förräbaren Spreng-
potien föll; lät oss bedja för Hans snndiga själ.

Inkka slog upp sinä ögon. Han hade hört och förstntt
be sista orben. Han log. Det habe han icke gjort pä tiu ar.
Han försökte resa sig, nien föll tnngt tilldaka. Te seniga hänberna
grepo härbt tag i grastorfworna, bröstet höjbe sig häftigt ett
par ganger. Sen läg han stilla.

Äinen, sade fältstärn, i bet han labe lukkos hänber i
kors öfwer bröstet. Han behöfwer icke mera wär hjälp, nu till
be andra.

Man skynbabe bort. Eli af solbaterne stannabe bock kwar,
han föll pä knä wib ben böbe, strök upp bet hoptofwabe häret
«ch kyste ben bleka pannan. Tär eftcr tär föll längfanit neb.

Den lefwanbe drobern bab ben böbe uin tillgift.

VII.

(Llnbcr rnors tal>.

Pä ett häftigt äskwäder, forn bragit srani nieb bnnber,
blirt och regn i ströinmar, hade söljt bet klaraste solsken, Den
n»ss sä tryekanbe lusten känbes äter helt uppfristanbe och ren.
Fäglarne, hwilka tegat sä länge äskan gätt, lato äter höra sig
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unber det de glädtigt llpptogo sinä sysselsilttningar. Det glllde
att staffa föba at de många, matfriffa skrikhalsarna, hwilka wän-
tade uppe i boen.

Afiueu uior Anna-Greta pä Fagersta gläntade pä stugu-
börren, sä snart ho» miirfte att regnet upphört och skundade,
ätföljd af den högt uppskurtade, feta ladugärds-Fiu, att meb
stäfwa i hande» möta lorua, hwilka lato höra jttt otäliga bö-
lande borta wid ledet i hageil. Det war wisst iinnii mera ti-
digt att kl. 5 pä efterniiddagcn börja mjölkningen, men efter
som kräkeil redein loiiiuut hein och det i dag gälde att fä ut-
sysslorna fort undan, begaf fig Anna-Greta ästad.

Inne i den nyss sknrade ftunaii Ijöllo dätsman Pik och
Ling-Gustaf pä att flytta undan bordet för att fä ntrninmet större.
Den lfmer, hwarined de rjiiigo tillwäga, utwisade att nägonting
utoniordentligt förestod. Och det war det äfwen, ty i afton sknlle
man ined en danstillställning fira twäärsininnet af slaget wid
Holland.

la, hela tioä är hade rullat i mäg.
©uffcn: Pik säg doek lika rast ut, soin da wi senast följde

honom i drabduiugen, kauske Dock nägra flera gräa sträil tagit
platfi bland de styfwa ögoudrynen och de ännn stufware »insta-
scherna.

„Den rimfrosten töfB 1 man inte oni", bnikade Piken för-
tretad fwara, dä nägon yttrade, att han dlifwit gannnal, ti) den
smälter i roacfert mäder. Annars war Piken arbetsför, säsoin
Ijiin alllid warit, och hade ieke cnS nn nnder de tre meckor han
ater warit hemma pa permission lagt sig pä latbäuken.

Ling ®u|taf gjorde icke lika godt som förut skäl för fitt
namn. lans maata, nebböjfea gestalt och deu i lniiid burna
wänstra annen wittnade om lidaude, Öfwer hana ausigte hwi-
lllde ett drag af swärmod, hirnlket war lätt förklarligt, dä roi
[jota, a!l ha,, genom fitt sär icke dlott Qsorts odiujlig för widare
krlgstjänst, ntan äfwen blifroU nrstäudsatt att utfura alla de
swära arbeten, som hörde till laudtmauue»2 wärksamhet. Det
Imde warit en smir tid dc twänne sista ären, I det längsta
hade ©uftaf hoppats, att traften sknlle ätcrkomma i den särade

5
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artiteit, nteit Hans wäntcm hade want förgäfmes. Med under-
gifweilhet hade han stntligen fogat stg i sitt iide och inqen hiirde
honom mem klaga.

Det war likwäl han, soin fortfarande war husbonde pä
gärdcn, tn da mor Anna-Greta nti augusti förlidet är under
fiirlägna hostningar engäng nttrat, att hoit och Skräddar-TomaK
smätt funderat pä att bildll hjonelag, hade Gustaf lungi swarat:
„pass inte tanka pä skräddar-pojken i rötmän, gainla nwr".
Och därmed blef det.

9hi rustade man som sagdt till dans. Likwäl wäntade sig
hwarken bätsman Pik eller Gustaf nägot fynnerligt af tillställ-
ningen, men i stället gjorde gärdens yngre joit detta. Nere i
boden, där de bäda bröderna under foinmaren hade sinä ligg-
platser, stod den nyss wattkannnade Otto frarnför en spegelbit
och fursökte pä bästa sätt fästa en mörtblä sidendnk kring sin
solbrända hals.

Tycker I mor att det fer bättre ut, om jag bredei ut
duksuibbarna eller skall jag sticka den ena innauför mästen? ro-
päde Otto, dä Hans mor gick förbi den halföppna boddörren.

Hä, ha, jag tror att sonen min redan är klar att
börja dansen, swarade den tillftägade smäleende. Tet lär nog,
töswa en tinune innan gmnnarne komina.

Men furstär I inte mor, att jag, som skall anföra
roligheten, äfwen stall taga emot gästerna. Se sä, är jag fin
nn, morsgumman? utrupade Otto, i det han hastigt grep Anna-
Greta i armarna och swängde hurtigt oinkring ett par hwarf.

Guminan stretade emot, men hann icke lösgöra fig, förrän,
Pikens gäckande stämma Ijöd i dörröppningen:

Nej, se pä hm, pojknngen och swägerskan fullt upp i
dansen; fär jag kauske lof att bli den tredje, sä gär

Utan att widare lyssna till gubbens ord, sknndade Anna-
Greta ut, hwarpä Otto allwarsamt upprepade sin fräga om an-
ordningen af duken och om guffai tykte att den war wacker.

Snygt, men inte präligt, sa' fan dä han mäla' fwan-
sen gräsgrön, nttrade Piken skrattande, dä han tog plats pä
den med nya lapptäcket öfwerhöljda sängen och spottade wäl-
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digt ntät golfwet. la, du har under det sista äret. Otto, blif-
wit en sadan kawaljer att jag ej mera känner igen dig. Krigs.
mansrocken klädde dig ändä battre än den dar snafma kort-jackan
och de swarta bnrorna. Du glömnier wal inte att du efter en
mecka, da min permission gär ut, lofwat att följa med mig till
floltan? Du har nu hwilat nier än ett är.

Ia wisst frän krigstjanst, men icke frän arbete, iuföll
Otto raffi; se kanske de här häuderna ut som om jag wore en
fin kawaljer? Dessutom tukte guffar sjalf, likasuni öfwerste
Armfelt, att det wore bäst att jag tils widare skulle hällas hemma,
dä Gustaf ej mer war arbetsför. Efter en wecka följas mi ät
säsom aftaladt war, men i dag, guffar, taga mi oss en fmängom;
det är inie förbjudet i reglementet eller hur? Se sä, war inte
wred, guffar, nu gär jag ut för att passa pä wärt främmande.

Ia ha, men fall du wackert uudau, pojke, för 2lby-
Lena, säger jag, hon är en grann skuta, som gärila seglar smä
jollar i kwaf. Jag har sett att diila ögon •

Man att afwakta slutet af guffars ord, hade Otto styndat
bort för att wid trappan möta den första skaran af gästerna.
Det war längwäga främmande; äuda frän Bengtsb») hade den
unge skepparen Andersson och Hans syster färdats, men hwad
glll man icke för en god wän. Andersson hade för fura är se-
dan loarit dräng pä gärde» och därunder synnerligen fäst sig
wid Gustaf. Denne toin nu ut och tog emot honom saint följde
med hästen tili stallet.

Sen kom den ena efter den andra af grannarnc; Otto
lwckade och sprang öcskästigt af och au. Hau gaf sig icke ro att
stanna i stugan; det >oar som om han ännu hade wäntat nägon.
Plötsligcn ölef han ölossande röd, dä han fick se en grant ma-
lad, blä schäs, dragen af en hioit häst, stanna wid trappan.
Otto gick icke utan flög den till möles. A'ä!ndeman Nylund med
fin ftviger, skallfogdcn, och fin sagra dotter houpade ned.

God kmtlll, nämdeman, heder at er att 9ii kom, guffar
har sn inäntat er. Det war äswen hnggligt att stallsogden war
sä arlig och ,oek in hos oss, Gustaf kan nu göra upp köpet pä
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ftskbragderua, och att I, fagra Nby-Lena, hälsar på o|s, det tackar
jag för.

Under bugningar och hälsinngar till höger och wänster
begaf sig den lilla starau in. Här war redan fullt hus. Kaffe-
brickan gick laget randt, sedän börjades dansen.

Kolabacka-lanne, ljcm, soin wanligen pä andra danser en-
dast spelade pä twä strängar, hade här blifwit öfwertalad att
ej mara sä njugg, och därför gick han im löst med sträken pä
alla fyra. Han for fram i duddla toner hela wagen och det
lät sint, som man kan förstä.

Otto dansade fä swetten rann. Det war inte tid att nu
tanka pä om silkesdukssniiiliarna woro innanför eller utanför
wästcn. Fjorton hwarf snurrade han med Aby-Lena kring golf-
wet, sä sad hon tack och gick ut för att hwila.

Otto tog dä för ett ögonblick plats wid Kolabacka-lannes
sida och bad denne gnida litet märre pä den gröfsta strängen,
t>) nu mille hau dansa med Auderssuns-Änna. Hon war ändä
den raskaste flickan i dansen pä hela trakten. De första hwarf-
men gick det galant. Otto spände wäustra armen styf som ett
winteljärn i fiban, men sen började han tröttna. När de elfte
gängen sf iille swiuga förlii spelman, hwiskade Otto bara: tack sta
I ha, Mnll.

Ähä, sa' tösen, och bjöd upp ladugärds-Fiu till en
längwals.

tocr du, Hunt de snurra kring, sä kjolarna stä ut som
twä swampar, sade skrattaude en gosse ät Otto.

Kan wara, men jag tucker iute om kosmampar, swarade
Otto smätt förtretad och dad spelmau sluta med walseu.

Otto steg npp och gick ut för att söka Leim.
Hou stod borta wid äppelträden med Gustaf och säg pä

nyponlniskarne, som denne hade planterat. När Otto märkte, att
Gustaf bröt af uägra blommor och räkte dem ät Lena, ryukade
han häftigt pä och gick bort till motsatta sidan, dar
de äldre männen sutto uuder stora häggeu och drucko kasie meo
litet starkt uti.

Pikeu förde ordet. Det war naturligtwis krigshistorier
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Ijait beriittabe. Hau I;abe just stutat förtälja out ftrtben nrib
Porrassalmi, bär icke hau rnen wäl Gustaf warit meb.

la, bet är sant suin jag säger yttrabe bätsman-
nen Sprengporten har säsom alla anbra bjäflar sju själar
och be flyga bara en om eu sin tos. Huru stulle bet animrs

hafiua roarit rimligt, att ha» icke biitt pä ewiga fläcke», när ben
där fasliga tzeikkllä-lukko sköt honoiu uieb mufföten ueb frän
hästryggen. Äten tror 9ii han bog, jo pytt! Nyssarue kiassade
meb lifsfara bort liket och plästrabe och gnebo houom tils han
blef kari icjcu.

Dä mäste hau waxa härb, soin mau säger, iilföll stall-
fogbe» tioärsäkert.

la, bet har ui rätt i, skallfogde, nieu bessutoiu satte
ryskä feJiariiino.it uägra wackra plästerlappar eller orbuar, som
fiut folk kalla beiu, pä bet sjuka bröstet och sä warbt bet
frlskt igeu.

Äteu tycker >nau om Sprengporten i 3iysslanb, frägade
nämdeman Nylund tmekfamt.

Inte auuat än hwad jag wet, swarabe Piken hastigt,
ätiiuustoue sä länge de icke kanna, hwad karleu gär och gäller
för. Men uog skall beu stuub komma, bä Jrjö-Maunus lif och
gärningar ftola komina fraiu i dllgen lika klart soin fiugerän-
barna i en afiuig handfke. Och bara swarta söinmar skall mau
bä finna.

9iocj kau ocksä hau sä siua förswarare.
Alorig kau jag tro att nägon ätminstoue i Finland

kan tiuätta korven hwit, och försiiker nägon, ja bä är han antin-
gen bliub eller
längre tala oin sä fnla saker. I kiuäll skola wi ha bet trefligt!
9H wet wäl, gubbar, att jag efter nägra dagar äter skall ut
till men bet bltr sista gängen. Det kau ju wara pä tiden,
att min 60-iriga sjUmatten-saltade Klamen kommer litet till ro.
Det kan blifwa rätt godt att seban pä wiutersibau krypa iu i
fin lilla stuga. Dä skola wi rätt osta komma tillsaiuiuau, faber
nämdeman, och lbland bricla eu tär, fe sä gubbar: Skäl öfwer

69Under shiläa fanor.



glatta laget för tredje Gustaf; mätte wär tappre kouung gä som
segrare ur striden!

Med mössan i hand drack man den skälm.
Otto, soin liara tänkte pa Lena, dröjde icke längre här,

utan gick in i stugan, där paren just Hollo pa att sialla upp
sig till swensk kadrilj.

Tre timmar senare sinna wi honom äter ute. Lena och
han stodo nrib nuponbuskarna; alla de andra woro inne.

Tycker Lena oin blonnnor?
Ia wisst, se här hwad jag fatt i kwäll.
Äf bror min; tror kanske Lena att jag ej säg?
Än se» dä, fick inte han ge dem.
Naturligtwis (tystnad). Tycker Lena att jag ar

mera uug? Jag har äudn pröfwat inncket i lifmet, äh, hä.
Stackars Otto, jag tror hau är kär.
la, i dig Lena, se sä, nu koin det fram! Will dli

ha ,nig, sä säg iit!
Ia wisst, swarade hou skrattande, men ej till man,

utan till sioäger. Du wet wäl att Gustaf sedän en timme till-
baka är min fästman.

Lena! du har dödat mig, utbrast Otto, och skuttade
twärs öfwer nnpou- och stickelbärsluiskarna in bland träden
i skogcii.

Den fjolliga posken mä inte resa till skogs, nttrade
Lena halfhögt, i det hon skyudadc ii: för att uppsöka Gustaf
och bedja tienne taga reda pä brodcrn.

Innan hon dock för denne hairn berätta hwad som händt,
kände hou sig i stugudörren fattad af Pikcns kraftiga arm och
iuburen i stugan.

Gubben wiste nu af trulofniugen och wille loara den förste,
som derättade oäiom för gästerua.

Tyst spelman, uu skall här blifwa annan fröjd ropade
gulwcn, som alt fortfarande Hull den rodnande Lena pä fin arm.
Kom hit Gustaf.

Tio minuter ta.lo.de Piken för fästcfolket, sä pussade han
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Lena sä bct small och gicf se» ut i fcirftun för att jhifroa in
«n tiu bufs.

%\\% fotcn gicf upp forlfattes bnnfeu.
Sen ffitbeö rnon nöjbä ät, t» bct Habe roarit ett rnuntert gille.
33åtoiiinii Pi! Habe fjcift sä Hjärti»»eriige» roligt. Ha»

läste fmäfkrattande fjunga tunbc han icfe nar han fles
upp till ftnlliuinbe», för att bar föfa ro:

„Dd) flicfonrn stäxgbe burre» ineb sticfor och stra
Alt ingn fjögntlcir tili bcnt sk» fä gä!"

,\a, iiog war gusfar (ycflig att fä wara dlanb fina cgna.
9to mille hau fofwa. Hau grep i börrklinkan, men ftaiuiabe,
bä han i bct sammll hörbc ci ij»flig röft klaga: jdoj, woj, sa
bct fwibcr i bröstct!

Är bct bu Otto soin kwinfar?
la, gufsar, jag är e» ulucflig ma», jag har ba»sat

lwrt »ii» lycfa. Lena mille i»te ha mig!
Det gjorbe ho» rätt i; gob »att, kyckelunge!

VIII.

.fAuensi.suni).

I» pä bet tvebje ävet habe bct fmenfk-ryfka kriget fortgätt.
iiii ett afgllrande habe »m» icfe a»»» kömmit. Krigslyckan
liabc ä,i räkt handen ät froeitffatne, ä» ät ryssarttl, titan att
beflftnbtgt lata sig btnbrifl as »ägoxbera.

Gustaf 111 hade redan «viittaat u,id ben blobiga leken. Dc
stirni fvrhoppitingar han roib dest början gjort sig om ära och
landminning hade längesedan förswunnit. En s»ar freb pä billiga
willor war bct c»ba ha» »icr fmibc hoppas pä. -Hien i»»a»
förflag därom kuttde kömcka ä bane, »>ästc ha» till hwad pris
fottl biilft hafwa nninnit en balalj. Knappast trobbe ha» bock
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att hcm sjlllf stulle segra, ty den erfarenhet hllde hau förwärfwllt,
att ett personligt liiod under nägra timmar i närheten af fien-
deus kanoner ej kan ersättä den lieräknaude klokhet och brist,
som i fränista ruinniet fordras af en öiwerbefälhafware. Med
bedröfmelse iiiäste fomiiigeit, om hau ucksä ej lät märkä det.
Mieto Mbccka pä de tillfällen, där hau ledt befälet. Det miss-
lnckabe ansatiet pä Fredrikshamu i angusti 1788 war det första
sneda steget pä Hans fältherrcbana och det „2£iuorajka
då hela den swensta flottan, genom konungens förwållande in-
stängd, med stor förlust twnngits att bryta sig wäg mellan de
ryskä sailngen, bildade det sista.

Den 9 juli war äter inne.
Gustaf 111 hade uyss fattat ett udesdigert beslut. Med

si» skärgärdsflotta mille han ännu eu gäng söka strid med deu
ruska. Nefälhafwarne, sammaukallade till krigsräd, hade alla,
afsti)rkt plane» och rädt, att mau ifrau kusten af Fredrikshamn,
där mcm defann sig, borde draga sig till Lowisa-wiken under
Swartholms kanoner. Konnngen ensam war af motsatt äsigt.
Han hade yttrat:

2Bi stanna där wi äro, och om wi falla, skall det ät-
minstone ske iuam fiendeus gränser!

Med den största skyndsamhet rustade mau sig till deu före-
stäeude tampen; äsweu ryssarne tyktes göra sig klara till dralw-
uiug. De» samlade sweuska flottau med 14,000 mans be-
sättning bestod af 195 större och min)re fartyg, fördelade pä
fyra hnfnmdafoelningar under befäl af öfwerstelöjtnanterne
Stediugk, Töruiug, Hjelmstjcrna och Lronstedt. Fartygen hade
ankrat nti det uägot mer än eu mil fräu Fredrikshamu belägua
Sweusksundet, sa att högra flygeln befann sig mellan Kråtstär
och Mussalo och wäustra mellau Sandskär och Kutsalo.

Tidigt pä morgonen lämnade den ryskä flottan sin aukar-
plats wid Aspö (rätt söderut fräu Fredrikshamu) och framrylte
pä tre afdelningar.

Rhsla öfwerbefälhafwaren, hertigen af Zlassau, hade gifwit
befalluiug att rikta hufwudaugreppet mot fwenskarnes högra fly-
gel, där defälet fördes af Törning. Suart war strideu längå
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hela linicii börjab. Gäng r>å gång försölte flera smärre grupper
af ryskä fcinonjoUar att rycka de närmaste smenfta skeppen in pä
lifroet, mcii Heminema*) «Styrbjörn" lät siim 26 och Turuntll
„Sigurd Dnnöga" sinä 44 kanoner fpela npp en daus, soin
cj war rolig. Twärtom begynte nu den hiigr» swenska flngeln
rycka fram i riltning ntot sydost. ©igncil därtill hade medels
fiaggor blifwlt gifwe» frän ffonertcn „lehu" och fötjbcö ilgon-
bliöligen.

illocEnn war nu 12 pä beigen.
Ryssarnes center niäftc något braga sig tillbaka, tn beit

s, k. tyska brigaben nnber Lronstebt, soin sett att intet anfall
war att förwänta frän norr, koni med sinä 50 kanondatar Tor-
niini till hjälp. Väbe twär- och längskepps sopade knlor frain
llftvel rycisarnes bäcf. (5n fregatt sjönk och flere galtzrer niäste
stryka flagg. In liingre det leb mot aftonen besto oregelbnndnare
blefwo linierna; nägra af be ryskä skeppen habe reban styrt
nt tili hafs, anbra äter fortforo att enwisi förswara sig.

3Bib sydligaste udden af Kotka-holme habe ryske knttern
„Plnto", furanbe en jättelik 40:pnnbig mörsare, (lannat pä
grnnb. Siroanne galerer och „Worona" gjorbe ifriga
försök att fä ben lös, Reban burjabe knttern att fakta rora
fig, bä i bet sainina en tanonknla frän siuenska fregatten
„Smarta Ci"n" afslet be trossar, hioarnieb nian höll pä att
hala nt skiitan. De bäba galererna swangbe halft oin, fä att
be fingo fregatten einellan sig och ett wälriktabt skott frän en
af „Orels" kanoner kroLsade styret och slnngabe rorgiingnren biid
i wägoma.

Salfworna ur be ryskä handgewaren gjorbe äfwen stor
manspillan blanb det sammanpackade nianstapet pä fregattens-
bäcf. Unber dänet af skjutwapnm och be särabes skri kiinde

*) Pii förflag ns Siucatwgö uppbyggnll Augustin Lhrenswäid
hade [roenfta regeriugen är 17(12 litit 6ygga fijva mja flaa. af stllrgirds»
fattocj, fövettSbeSroifi affebba föt avtittettftnbet och uvpfallabe efter
nftcjra of (anbflaaen i Finland nämligln fäforn [lriffttttet bft föv tioen.
nmv hemm«ma, T»rui»l>, llbetno och Panema.
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icfe enö faptenenå buitberbas göra sig hörb, Den uuge befäl-
hafwaien mar förtwiflad. 9?ebrni fnntes på jtötborbSftban en
inassa staggiga ryssansigten litta öfwer relingen, bå i bet samina
tivanne wal bemaiinnbe swensta kanonslnpar skjöto frain nr
krutruken och labe till wib „Worona". Unber höga hurrarop
äntrabe nianskapet upp.

Hugg ncb be fula, ininä (joSfar, eller hifwa bem öfwer-
borb, hördeö Pikens stännna mana, bar han blanb be främste
trängbe upp pä bäcket. Meb en tung »nterhake banabe han sig
wäg i hack och häl jbljb af Otto, hwilken meb en sadel blinbt
stack till HLger och wänster. Inoin tre minnter fans ej mera
omborb nägon njSse, som habe knnnat göra motstanb. Piken
stob pä kn» mib en kullslagen rusk ofsicer och surrabe fast bennes
armar och ben meb en änba.

Otto habe sknnbat akternt och halat neb ben fienbtliga
flaggan. Duk«l stoppabe han i barmen, efter att hastigt hafwa
lätit bess ena Horn uppsnga nägra ininbre dlobfläckar frän en
bäcksplanka. Nu habe han tagit ett minne, som ej war att soratta.

Cmborb pä „Swarta Örn" och ben anbra swenska
kanonslnpen habe ma>,i ej marit minbre wärksam. Det bewisabe
ben sönberskjutna „£rei", hwars manskap reban gifwit sig och
blifwit bortförbt frän bet sjnnkanbe fartyget. Meb höga hurra-
rop nttrnkte ma» ä be bäba fartygen fin gläbje öfwer segern.
Vätsman Pit lämnabe sem matroser kwar pä ben tagna galtzren
och gas ät Otto befälct; fjälf åtenoänbe hau, efter att meb nä-
gra orb hafwa anwisat bem, hwab be borbe göra, omdorb pä
sin kano,islup.

Kapten pä en frän ryssarne tagei: skuta betta habe Otto
icke enö knnnat brömma om!

utbelabe han sinä befallningar om be fönber-
skjutna seglens besläende och bäckets fpolning. Att meb ben
tagna piisen wibarc uppsöka be stribanbe war ej tänkbart, bess-
utoin ansäg Otto att lanbsmännen nog skulle reba sig utan honom.

3Bto kl. 10 pä aftonen habe ryssarne pä alla Hall blifwit
tillbakaslagna. Gärna habe be nu seglat bort, men en stark
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sydwestlig ftorni tomua, bcin att ftanna froar i sundet och wi-
fanie bävomfriiig.

Wid tmgiiiiigen ben 10 juH börjabc fampen åmjo. De
rufra fartijgen, fpribba som de ornro, funbe cj rnera orbnabt
förfornra fig, itton råfabe bärför bet cna efter bet aiibra i
smenstarnes wäld. Mera än 2,000 fångar blefwo tagna.

Vätsnmn Pik, som äter kallat Otto ombord, habe reban
meb sin kaiioiisliip hunnit bogsera en reblust brifiuanbe, x\)\t stordät
till strailbe» af Kyrkogärbsön och ämnabe äterwäiiba tili Kut-
salo, bar koinmge» gätt i lanb, för att asgifwa rapport, bä
Hans skarpa öga plutslige» upptäkte en dajonett, glimmanbe mel-
lan bustsniren pä stmnbe».

Halt, gosfar, ko»ime»berabe ben af stribslust marme
giibbcn, därborta sinnes millebrid, som mig lyster jaga. Lät
oss tlifwa i lanb och skrämma upp bet.

Far icke, guffar, Irnb Otto förstriikt, innan wi hinna
bit upp, knnna rnssarne aflussa sinä gewär, taraste gnffar

Tig pojke! iiägg big pä bälbottnen, om bu är rnbb!
Wi anbra skola nog reba oss big förutan.

Ett par minuter senare stormabe ben lilla skaran under
hiiga rop uppfur stranben.

Tiuänne blixtar stjöto fram ur liusksnäret. Piken stannade
i sitt lopp och fegnabe längsamt »eb. Otto tnäbujde wid Hans
siba och försölte nieb sin afkastade tröja hämma ben marma
blobsiröm, som rairn öfwer ben gamles bröst. Inom ett par
ögondlick samlabe sig be öfriga matroserna kring ben lilla grnp-
pen, efter det dada ryskä soldaterna nppe i dustsnäret i en
handwändning blifmit nedhuggna, Endast enstaka stott hurdes
mera längre bort, Striden hade lydligeil redan tagit siut.

Otto hade fakta !»ftat upp Pikens hnfwud och stiidde det
ömt. Stora tärar runno utför gosfens linder. Vefättningen
f van slupen hade rnelnt bära den färabe bort, men afstält där-
ifran, dä denne fakta bedt dem lämna honom en stund i fred.

Solen hade npss gatt upp, Wigorna och daggdropparna
pä blllden ätevlastade glittrande defs ften. Pä den lilla holmen,
där blott nägra tiotal albuskar och ett par tallar höjde sinä
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höga fronor, war alt tyst. Endast dä och dä rosslade det stuärt
till i bcn särades gcnomffjutna bröft. Gii matroå fuftabe Hans
panna meb rocitteit och nu öppnabe han sinä ögo». Hans blick
föll pa Ctto och blef helt warm.

Käraste barn börjabe han längsamt sörj icke, be
gamle måfte jn bö. I bag är bet min tur. Skaba bock att
jag ej sick stnpa pa back i öppen ftrib, iltim mäste falla sör osebb
fienbes skott, Jag habe bock sa gärna an en gang melat se
Anna-Greta, Gustaf, och min kara, lilla stuga. Den skall du
taga i ars efter mig Lill-Otto; slä big ned bar; dlif en hederlig
laiibtmaii. Grip albrig mera till swarbet. Krig aro fol-
kens förbannelse. Jag har albrig sagt bet förr, men nu wet bu
bet. Jag har osta tankt bcirpa. Furstarne söka aran och
folkeil betala meb sitt blob. Mitt nyll gewar kan bu ocksa
fä, Du skall icke glömma att ge mat ät minä höns. Beb
Gustaf att han läter mäla fönsterbägarna tils jag kommer
hem. 3!ästa mä? skall jag plantera ut rosorna be röba.

Det känneS fä warmt i,bröstet och gobt. nu will
jag sofwa. Gub ware mig nnbig.

Den gamle sjöinannen soninabe in för att ej mera wakna.
Te närwaranbe knäpte sakta sinä hänber samman och bäbo en

kort bon för Hans trofasta fjäl.
En stunb bärpa styrbe flupen unber tysta ärtag upp mot

fastlanbet.
Flaggan war nebtagen; ben hade fatt en annan bättre plats.

Gamle bätsman Pik sof trygt under den blagula duken, tn nu
hade Swerige segrat.
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Ombudsmaii
för

Sällskapet „Svenska Folkskolans Vänner"

i Finland.

Nyland.
Borgå socken: E. o. kammarskrifvare G. Kropp, adress; Borgå,

Koivula, och Landthushållare Fr. Segerstråle, adr.: Borgå,
Stensböle.

Borgå stad: Stadsfiskal L. Linderoos, adr.: Borgå,
Bromarf kapeU: Lararinnan T. Nordlund adr.: Ekenäs, Bromarf.
Ekenäs stad: Lektor E. Korsström och Stadsfiskal O. Eeuter,

adr.! Ekenäs.
Ekcuiis landsförsamling: Possessionat F. Wikström, adr.: Eke-

niis, Skåldö.
Esbo: Possessionat N. Kavaleff, adr,: Helsingfors, Esbo, Häkkylä.
Fredrikshamn: öfverste L. Meinander, adr.: Fredrikshamn.
Gammelstaden: Pröken A. Handolin, adr.: Helsingfors, Gammel-

Btaden.
Kangö stad: Doktor O. Stenbäck ocli Polkskollärare A. Kaustell,

adr.: Eangö.
Helsinge: Student Cl. A. ilberg, adr.: Helsingfors, Helsinge,

Bötby, «"ii Possessionat J. H. Eklund, adr.: Helsingfors,
Helsinge, Åggelby.

Inga: Kyrkovärd .1. S. Heinström, adr.: Svartå, Inga, Täckter,
ooh Tandlakare V. Stenvall, adr.: Svartå, [ngå.

Karis: Befallningsman E. Lindblom och Stationsinspektor J.
Sundvall, adr.: Karia.

Karislojo socken: Possessionat V. Ruuth, adr.: Svartå, Kattelus.
Kotka: Eamnmastar C. V. E. Blomberg, adr.: Kotka.
Kymmene: Befallningsman E. Sallmån, adr.: Kotka, Kymmene.
KyrksWM: Polkskollärare .1. K. Wik och Häradshöfding G. V

Eklund, adr.: Helsingfors, Kyrkslatt,
Lappträsk: Kantor Aug. Karlsson, adr.: Ijovisa, Lappträsk.



2

Liljendal: Student A. Fr. Mennander, adr.: Lovisa, Liljendal.
Lojo: Fru L. v. Christierson ocli Apotekar Fr. Blomqvist, adr.:

Lojo.
Lovisa: Folkskollärare M. Åkerlund, adr.: Lovisa.
Mäntsälä: Possessionat K. V. Broms, adr.: Mäntsälä, Saaris.
Mörskom: Fröken A. Brandt ocli landtliandl. G. A. Pelander

(kallad), adr.: Mörskom, Lahtis.
Nurmyärvi: Agronom O. Widerholm, adr.: Jokela, & Råskog.
Perna: Possessionat K. Ehrnrooth, adr.: Borgå, Labby ooh,

Koinmunalråd K. M. Roselius, adr.: Lovisa, Särkilaks.
Pojo: Kontorist L. J. Pettersson, adr.: Karis, Billnäs, och In-

geniör Clas Andersson, adr.: Karis, Fiskars.
Pyttis: Possessionat Fr. Bärlund, adr.: Kotka, Pyttis, Heinlaks,
Sibbo: Possessionat G. Borgström, adr.: Helsingfors, Östersun-

dom gård, och Prosten F. V. Fredrikson, adr.: Nickby.
Sjundeä: Possessionat H. Adlercreutz och Kyrkovärd F. Svart-

ström, adr.: Lojo, Sjnndeå.
Snappertuna: Possessionat Svante Ekman, adr.: Ekenäs. Strömsö.
Strömfors: Kyrkoherde C. F. Gestrin, adr,: Lovisa, Strömfors.
Tendla: Possessionat K. V. Bruncrona, adr.: Ekenäs, Tenala,

Olsböle gård.
Thusby: Disponent J. Hedberg, adr.: Träskända, Mariefors.
Wichtis: Possessionat G. V. Lemström, adr.: Wichtis, Nieinis.

Vestra Finland.
Bjerno: Possessionat A. Hammaren, adr.: Salo, Paarskylä.
Brändö: Bondeson Johan Johansson, adr.: Åbo, Brändö.
Björneborg: Folkskollärare F. Vikman, adr.: Björneborg.

5 kapell; 1
Hammarland socken:) Pastor KA- K- Mohls > adr" Eckerö -

Tkalis: Öfverforstmästare E. Rancken. a di'.: Tammerfors, Hcalis.
Jomala: Assessor E. Engdahl, adr.: Jomala, Kastelholm.
Karkku: Hofrättsråd C. F. Munek, a Jr.: Tammerfors, Karkku.
Kimito: Folkskollärare A. G. Hassen, adr.: Salo, Kimito.
Lemland: Prost A. Th. Sternberg, adr.: Mariehamn, Lemland.
Lumparland: Landtdagsman J. E. Rosenberg, adr.: Åland, Lum-

parland.
Mariehamn: Navigationsskollärare A. Öhberg, adr.: Mariehamn.
Mouhijärvi: Major J. A. Forss, adr.: Tammerfors, Mouhijärvi.
Nagu: Prost J. J. Fogelberg, adr.: Åbo, Nagn.
Nystad: Kronofogde A. Brander, adr.: Nystad.



3

fådendal: Etådman 0. Franck, adr.: Nådendal.
Eaumo: Rådman H.j. Bidderstad, adr.: Raumo.
S:t Bertils: VW. kand. P. H. Eoos, adr.: Salo, S:t Bertils.
Sund: Possei ionai <!. G. Rosenberg, adr.: Kastelholm, Sund.
Tammerfors: Kassör H. Hullden, adr.: Tammerfors.
Tavastkyro: Eäradshöfding G. Gylling, adr.: Tammerfors, Ta-

vastkyro.
Åbo: Kamrer E. Stenvik, och Hofrättsnotarie V. Salingre,.

adr.: Åbo.

Österbotten.
Alavo: Platsen efter dr Feodoroft' tils vidare ledig.
Brdhestad: Doktor F. Eancken, och Handl. J. G. Rein, adr.:

Brahestad.
Q:la Karleby: Bokhandlaren J. Björkman, adr.: G:la Karleby.
Q:la Karleby landsförsamling: Eemmansegaren J. Varelius.
Ilmola: .Magister A. Wasastjerna, adr.: Wasa, Östermyra.
Jakobstad: Folkskollärare L. Kronqvist, adr.: Jakobstad.
Kujiin,/: Kronofogde G. Spåiv, adr.: Kajana.
Kaskö: Platsen obesatt.
Kemi: Forstmästare U. Forssman, adr.: Kemi.
Kiiminki: Stmlent R. V. Montin, adr.: Uleåborg, Kiiminki.
Korsnäs: Landthandlande K. Uppgård, adr.: Kaskö, Korsnäs.
Kristinestad: Fröken M. Hyden, adr.: Kristinestad.
Kruuniin: Folkskollärare L. Riska, adr.: G:laKarleby, Kronoby.
Kuusamo: Frfiken S. Wichmann, adr.: Uleåborg, Kuusamo.
Kveflaks: Kyrkoherde Edwin Karsten, adr.: Wasa, Kveflaks.
Lappfjärd: Landthandlande J. H. Teir, adr.: Kristinestad, Härk-

meri.
Maluks socken: ) Folkskollärare S. Kullström, adr.: Wasa, Ma-
Petalaks kapell:) laks.
Munsala: Landtdagsman A. Svedberg och Direktor P. E. Conradi r

adr.: Wasa, Munsala.
Mustasaari: Ågronom E. E. Keto, adr.: Wasa, Mustasaari.
Nedervetil: Landtdagsman (J. J. Slotte, adr.: G:la Karleby, Ne-

dervetil och Folkskollärare A. Sandkulla.
Nykarleby: Kassör T. Olson och provisor Alex. Sjöström, adr.:

Nykarleby.
Nerpes: Folkskollärare A. V. Karlsson och Folkskollärare K.

J. Wester, adr.: Kristinestad, Nerpes.
Oravais: Orgelnist J. V. Krook, adr.: Wasa, Oravais.
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Federsö: Folkskollärare G. Wiklund, adr.: Jakobstad, Pedersö.
Pörtom: Possessionat A. Sjöberg, adr.: Wasa, Berga bruk.
Purmo: Kantor A. Hagberg, adr.: Nykarleby, Pnrmo.
Sideby: Folkskollärare M. Gran, adr.: Kristinestad, Sideby.
Solf: Possessionat C. .7. Schogster, adr.: Wasa, Solf.
Teerijärvi: Landthandlande Leander Rudbäck, adr.: G:la Kar-

leby, Teerijärvi.
TJleäborg: Doktor P. A. Bäckvall, adr.: Uleåborg.
Wasa: Doktor A. Rancken, Bankkassör J. C. Åkerman och

Guldsmed A. Beckströin, adr.: Wasa.
Wörcl: Folkskollärare J. Hagman, adr.: Wasa, Wörå.

Öfriga Finland.
Gustaf Ådolfs socken: Possessionat R. Carlson, adr.: Gustaf

Adolfs socken.
Hausjärvi: Brukspatron P. Chmelewski, adr.: Ryttylä, Haus-

järvi, orli lngeniör X. Thunberg, adr.: Riihimäki.
Heinola: Possessionat I. Wahlman, adr.: Heinola.
littis: Agronom K. Stråhle, adr.: Kausala. Kurri.
Janakkala: Disponent F. E. Humble, adr.: Ryttylä, Tervakoski.

'.■ Hofr&ttsauskultant Ch. Xylander, adr.: Joensuu.
Kronoborg: Magister A, V. Löfman, adr.: Kronoborg.
Kuopio: Arkitekt F. Öhman och Fru Hanna Lignell, adr.:

Kuopio.
Kexholm: V'\\. Mag. H. V. Renqvist, adr.: Kexholm.
hibelits: Kronolänsman J. F. Chydenius, adr.: Joensuu.
Nastola: Doktor Y. Ekelund, adr.: Nyby station, Toivonoja.
tfykyrka: Kronolänsman R. Lemberg, adr.: Nykyrka.
Nyslott: Apotekare O. Hedlund, adr.: Xyslott.
Pyhäjärvi: Herr W. Breitenstein, adr.: Kexholm, Pyhiijärvi.

';>>laks: Prost K. F. Lomien, adr.: Rnokolaks.
Sordavala: Possessionat E. Arppe och Kapten J. A. R. Lind»

berg, adr.: Sordavala.
S:f Michel: Fröken Alexandra Anteli, adr.: S:t Michel.
Sysmä: Possionat G. Tandefelt, adr.: Heinola, Sysmä.
Tammela: Stationsinspektor O. v. Zansen. adr.: Forssa.
Tavastehns: Doktor Th. Tigerstedt, adr.: Tavastehus.
Viborg: Herr Henrik Backlund, adr.: Viborg.
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„ Kontorsskrifvaren H. Hollmerus.

Suppleant: Fil. Kand. Hj. Neiglick.

Sekreterare: Mag. P. Nordmann adr.: H:fors, Anneg. 22.
Kastt&r: Kassbr J. H. Sjbholm, adr.: H:fors, L. Koberts-

atan 13.

Vaktmdstare: H. G. Sundstrom, adr.: H:fors, Bangatan 19.

Tillkannagifvande,
Mamtslcript till folkskrifter, behandlande tinmen ur fader-

ncslandets historic o. geografi4 naturalhistorien, skildringar af seder
och bruk, lattfatlliga framstallningar af frdgor rbrande laniets sam-
htillsskick och statsriittsliga stiillmng m. in., uppkbpas af stillskapet
„Svenska Folkskolans Vtinner".



SKRIFTER
Utgifna af Sallskapet

Svenska Folkskolans Vanner.

Forsta haftet: James A, Garfield, president i Nord-Amerikas
Forenta stater. Lefnadsteckning, bearbet. efter W. M.
Thayer m. fl. Bokhandelspris: 40 yii.

Andra haftet: Emigrationen. Tvanne uppsatser i enaf dagens
briinnande fragor. Bokhandelspris: 40 yii.

Tredje haftet: En hyhistorie. Teckning ur folklifvet af Farus
Ater. Inhemskt original. Bokhandelspris: 30 yii.

Fjarde haftet: Ur Finlands historic. En blick pa Finlands
historie. — Per Brahe. — Skilrmytslingen pa Algsjo. —

Kriget 1808—9.—J. L. Runeberg. Bokhandelspris: 40 yii.
Femte luiftet: Hardt prSfvad. Skildring ur viirkligheten af

Zakarias Nielsen. Ofvers. fran danskan. — Skuld och
f:rsoning. En beriittelso ur folklifvet af Aina. Bokhan-
delspris: 20 yii.

Sjiitte haftet: Om koppoma och vaksinationen af J. H. —

Prastens fosterdotter. Skildring ur det v&rkliga lifvet
T. A. Thyrogod. Ofversiittning fran danskan. Bok-
handelspris: 30 Jli.

Sjunde haftet: Om Runoma, nordens alsta skrifteoken. Efter
Kobke, Liljegren, Geijer m. fi. af A. 0. F. Bokhan-
delspris: 25 yii.

Attonde haftet: Herodes den Store af A. Ingerslev. OfversStt-
ning fr;ln danskan. Bokhandelspris 25 yii

Nionde h&ftet: Under skilda fanor. Berattelse fran 1788-90
ars krig af P. Nordmann. Bokhandelspris 50 yii.


