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Inledning

Förord

en starkt bidragande orsak till Zacharias Topelius framgång 
som redaktör för Helsingfors Tidningar var de tiotals noveller som han 
från 1842 skrev för tidningen, där de publicerades som följetonger. 

de flesta av dem har inte tryckts om, annat än i kraftigt redigerad form. det 
dussin noveller som här återuppstår i fjärde delen av Zacharias Topelius 
Skrifter är alltså mer eller mindre okända i dag, trots att de representerar 
Finlands mest lästa underhållningslitteratur när de tillkom, mellan 1843 och 
1860. novellerna i urvalet utkommer både i tryck och digitalt, innehållsligt 
är formaten identiska. 
 en färdig utgåva är resultatet av ett samarbete med många involverade 
personer och institutioner. Utgivaren inventerade den skönlitterära prosan 
i Helsingfors Tidningar vintern 2007–2008 och gjorde en utgivningsplan 
som redaktionsrådet för Zacharias Topelius Skrifter godkände våren 2008. 
Textmaterialet konverterades av olli Kinnunen och kollationerades 2009 på 
utgåvans redaktion av Mats dahlberg, Ulrika gustafsson, anna Hiidensalo och 
anna Movall. grundtexter och kollationeringsexemplar har tillhandahållits 
av nationalbiblioteket, Åbo akademis bibliotek, Museiverket, Kungl. biblio-
teket och Svenska litteratursällskapets bibliotek. Texten etablerades 2010 av 
utgivaren som utarbetade inledningen och kommentarerna 2011, biträdd av 
anna Movall som har gjort en betydande del av ordförklaringarna. Hon har 
också medverkat med korrekturläsning av själva textutgåvan. 
 när Topelius väljer motiv och miljöer rör han sig inom ett brett område, 
och det ställer motsvarande krav på kommentarerna. Mina kolleger i redak-
tionsrådet och inom redaktionen har generöst ställt sin samlade kompetens 
till förfogande. Synpunkter och hjälp med detaljer har jag också fått av Håkan 
andersson, Max engman, Susanna Fellman, Ben Hellman, Christer Kuvaja, 
Håkan Möller, elias orrman, lars Pensar, Mona Rautelin och erkki Sironen. 
Personal vid Post- och televerket och Finlands Järnvägsmuseum har tjänst-
villigt letat fram detaljuppgifter om 1800-talets kommunikationer. ett varmt 
tack till alla för hjälpen.
 Redaktionsrådet och dess arbetsutskott med ordföranden Clas Zilliacus i 
spetsen har läst och kommenterat hela manuskriptet; här vill jag särskilt tacka 
Barbro Ståhle Sjönell och Kerstin Thelander som har hjälpt mig att lösa olika 
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Inledning

problem i samband med textetableringen. av kollegerna inom Topeliusredak-
tionen har Kim Björklund kommenterat inledningen, Carola Herberts har läst 
manuskriptet med erfaren redaktörsblick och anna  Movall, som har varit ett 
verkligt stöd i hela utgivningsprocessen, har assisterat grafikern antti Pokela 
med korrekturet. Manuskriptet har granskats av två externa granskare. deras 
insiktsfulla och välvilliga kommentarer har jag tacksamt tagit ad notam.   

Helsingfors den 24 juli 2012

Pia Forssell
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I nför Zacharias Topelius 80-årsdag uppvaktade Ord och 
Bild honom med en artikel av Werner Söderhjelm. I den frågar han 
retoriskt: om man föreställer sig Topelius i en miljö, så bleve det ovill-

korligen Björkuddens – »icke sant?». den här sammanställningen, menar 
Söderhjelm, beror inte enbart på de många skildringarna av Topelius på villa 
Björkudden, utan på att »de båda passa så bra ihop. eller skulle det icke vara 
svårt att tänka sig barnens, björkens, sommarmorgnarnas och de blå vikarnas 
skald som tidningsredaktör i Helsingfors, som akademisk föreläsare och 
examinator eller som rector magnificus för universitetet?»1 den här bilden 
av den åldrande Topelius, den blide sagoberättaren och naturskalden, har 
blivit förhärskande, trots olika försök att nyansera den. Här, i samband med en 
utgåva av hans noveller, känns det särskilt angeläget att avvisa föreställningen 
om en gammal, visserligen respekterad men ändå något förlegad författare. 
 I själva verket hade Topelius inte ens fyllt 24 när han tillträdde som re-
daktör för Helsingfors Tidningar (HT) – det var där som merparten av hans 
tidiga verk mötte sin publik för första gången. Han var 42 när han avgick som 
redaktör, och de flesta av hans prosaverk, inklusive hela Fältskärns berättelser, 
hade utkommit innan han fyllde 50. Tvärtemot Söderhjelm ska man alltså 
tänka sig Topelius som ung och alert tidningsredaktör, i synnerhet när man 
läser hans tidiga noveller. Topelius arbetade upp Helsingfors Tidningar till 
landets största och populäraste tidning, inte minst tack vare de skönlitterära 
inslagen. Han svarade mot publikens behov av underhållning, men det bety-
der inte att han alltid strök sina läsare medhårs. Tvärtom förhöll han sig ofta 
uppfordrande och en smula utmanande när han tog upp aktuella frågor. Han 
ville göra både manliga och kvinnliga läsare mera medvetna om allmänna 
spörsmål, mera intresserade av Finland, av kultur och bildning – i synnerhet 
den nationella – och mera socialt engagerade. Men där hans publicistkol-
lega J. V. Snellman vid samma tid argumenterade för sina åsikter med piskan 
använde Topelius moroten, konciliant och välformulerat. 
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 Han tog upp sina käpphästar i både artiklar och fiktiv form. Han vävde 
in geografiska och etnografiska upplysningar i berättelser om studenters 
resor mellan Helsingfors och hemorten. Inom en fiktiv ram tog han in både 
omfattande analyser av litterära verk och korta omnämnanden av nyutkom-
men litteratur – textreklam talar man numera om. Han berättade om unga 
kvinnor som riskerade att giftas bort för att rädda familjens ekonomi och om 
män som levde över sina tillgångar och tillgrep förskingring för att hålla sig 
flytande. På ett avstånd av nästan halvtannat sekel kan de två sista exemplen 
te sig som enklaste underhållning, i synnerhet som Topelius tillmötesgår 
läsarnas förväntningar och låter en räddare i nöden dyka upp i sista minuten, 
men det är inte sagt att samtiden ansåg motiven helt okontroversiella. 
 Mellan 1842 och 1860 – den period Topelius var redaktör – författade han 
över 70 prosaverk av mycket varierande längd för Helsingfors Tidningar. av 
dem utkom Hertiginnan af Finland i bokform strax före jul 1850, samma år 
som den hade publicerats i tidningen. Fältskärns berättelser påbörjade han 
som följetong i Helsingfors Tidningar 1851. efter att ha avgått som redaktör för 
tidningen fortsatte Topelius att bidra med följetonger, bland dem de senare 
delarna av Fältskärns berättelser, fram till 1866. Trettio av novellerna, som 
Topelius själv kallade dem, utkom – ofta kraftigt bearbetade – i samlings-
volymerna Vinterqvällar på 1880-talet. Resten har inte tryckts om. I denna 
del, Zacharias Topelius Skrifter (ZTS) IV, utges tolv noveller. Fyra noveller 
med motiv ur Finlands 1700-talshistoria utges i del V: Hertiginnan af Finland 
och andra historiska noveller. – Fältskärns berättelser, de andra skönlitterära 
prosaverken i Helsingfors Tidningar, Vinterqvällar och den sena romanen Pla-
neternas skyddslingar utges senare inom ramen för utgåvan ZTS. – noveller na i 
föreliggande del är tidsmässigt och motivmässigt representativa och de återges 
i kronologisk ordning.  Inledningen tar inte enbart upp de tolv noveller som 
utgåvan omfattar, utan behandlar Topelius skönlitterära tidningsprosa mera 
övergripande. 

Skönlitterära inslag i den europeiska dagspressen var regel och inte undantag 
under 1800-talet. Både prosa och dikter publicerades i tidningarna vid sidan av 
nyheter, artiklar, kungörelser och annonser. det skönlitterära materialet var allt 
annat än försumbart i pressen. I 1840-talets Finland förekom bokhandlar och 
lånebibliotek bara i undantagsfall i landsorten, och utbudet av underhållning 
var inte stort. Fiktionsinslagen hade alltså en uppenbar funktion att fylla, men 
ger mestadels intryck av spaltfyllnad, vald utan engagemang av redaktören. 
oftast är materialet anonymt, återgivet efter svensk press eller billigt översatt.2 
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 artikelmaterialet författades antingen av tidningens redaktör eller av ut-
omstående som ville skapa en opinion. artiklarna ledde ibland till debatter, 
som var dels utdragna, dels hätska i tonen. I synnerhet Snellman svängde 
gärna sitt gissel över pressen i Finland i Saima 1844–1846.3 den finska pres-
sens nyhetsförmedling var långsam och kringgärdad av olika restriktioner, av 
vilka förhandscensuren var en. därtill kommer att tidningarna var små och 
vanligen utkom med bara ett eller två nummer i veckan långt in på 1850-talet, 
med undantag för det officiella organet, Finlands Allmänna Tidning (FaT), 
som redan 1831 blev sexdagarstidning. Finlands Allmänna Tidning hade ett 
slags nyhetsmonopol, eftersom de andra tidningarna tidvis inte fick publi-
cera utrikesnyheter och olika slag av officiella nyheter förrän de hade stått i 
FaT. Topelius beklagade sig veterligen aldrig över att det kändes betungande 
att fylla tidningsspalterna, däremot återkommer han ofta till problem med 
nyhetsförmedlingen och till utrymmesbristen, som gjorde att olika slag av 
material konkurrerade ut varandra: en artikel sköt upp publiceringen av ett 
följetongsavsnitt och vice versa. 
 Fiktionsprosan blev ett allt viktigare vapen i tidningarnas konkurrens 
om läsarna, i ett internationellt perspektiv redan på 1830-talet. I Frankrike 
inledde Émile de girardin satsningen på prosaberättelser för att locka nya 
läsargrupper till billighetstidningen La Presse 1836. Samtidigt publicerades 
följetongsversionen av Charles dickens The Posthumous Papers of the Pickwick 
Club i The Morning Chronicle (april 1836–november 1837). eugène Sues Les 
Mystères de Paris ingick i Journal des débats 1842–1843, och översattes redan 
1844 till svenska.4 efter fransk förebild införde Stockholms Weckoblad 1838 en 
regelrätt följetongsavdelning »under strecket», d.v.s. separerad från resten 
av satsytan av ett vågrätt streck. Tidningen hade undertiteln »läsning för 
familjen», och följetongsavdelningen riktades till en målgrupp som speci-
ficerades ytterligare: »Fruntimmer och Ungdom».5 de andra tidningarna i 
Stockholm följde efter, och därefter provinspressen.
 Både i Sverige och i Finland utgjordes det skönlitterära materialet i tidning-
arna oftast av översättningar, sällan av originalarbeten.6 ett tidigt undantag är den 
handfull prosaberättelser av J. l. Runeberg som ingick i Helsingfors Morgonblad 
mellan 1832 och 1837, medan Runeberg var redaktör för tidningen.7 Topelius 
insåg vilken potential som låg i novellistiken, inte minst i möjligheten att använda 
inhemska motiv och miljöer. I början åstadkom han korta berättelser om ett 
avsnitt eller högst två, men redan 1843 upptar »en natt och en Morgon» sju 
avsnitt. Parallellt med Topelius förmåga att gestalta ett längre händelseförlopp 
växte också hans ambitioner med de skönlitterära inslagen i tidningen.
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Helsingfors Tidningar

Helsingfors Tidningar, som började utkomma 1829, ägdes av bokhandlaren 
och tryckeriägaren m.m. gustaf otto Wasenius. Tidningen redigerades först 
av ägarens bror, referendariesekreteraren adolf Johan Wasenius, 1829–1832. 
Ämbetsmannen Robert Trapp var redaktör 1834–1838, lagmannen gustaf adolf 
eklund 1839–1840 och fil. dr edvard grönblad 1841.8 Topelius anställdes i de-
cember 1841 och efterträdde grönblad som redaktör för Helsingfors Tidningar 
1842. Han redigerade tidningen i nitton år, till slutet av 1860. I början förefaller 
han att ha fyllt bladet i stort sett på egen hand, somrarna undantagna, men 
med åren växte andelen artiklar och annat material av andra skriftställare.
 Helsingfors Tidningar var en av sammanlagt sju tidningar i Finland 1842. 
Tre utkom i Helsingfors, två i Åbo, en i Borgå och en i Vasa, alla var svensk-
språkiga. Helsingfors Tidningar utkom med två nummer i veckan, onsdagar 
och lördagar – 1860 började tidningen utkomma tre gånger i veckan, tisdagar, 
torsdagar och lördagar. Formatet var på 1840-talet ett halvark, d.v.s. fyra sidor 
med en satsyta något mindre än en a4. Utrymmesbristen förefaller att ha 
varit ett ständigt problem, som Topelius och ägaren Wasenius hanterade med 
dubbelnummer och med s.k. Bihang, vilket oftast innebar att annonserna 
placerades i en bilaga; Wasenius var ovillig att förstora tidningen. I årsregistret 
för 1847 uppger Topelius att 26 nummer (av 102) har »utgifvits på helt ark», 
vilket alltså motsvarar åtta sidor, »förutom 4 bihang och 1 supplement». 
antalet sidor var av trycktekniska skäl begränsat till antingen fyra eller åtta. 
Standardformatet var genomgående fyra sidor under perioden, men sidorna 
växte i storlek på 1850-talet och från 1854 motsvarar de tabloidformatet på 
2010-talet.9 
 Helsingfors Tidningar sattes med frakturstil, som är utrymmeseffektiv 
och som ansågs mera lättläst för en icke-akademisk publik.10 Konkurrenten 
Helsingfors Morgonblad, från 1845 Morgonbladet, vände sig till en akademisk 
läsekrets och lät detta framgå också typografiskt, den sattes nämligen med 
typsnitt i antikva. dikterna i Helsingfors Tidningar sattes dock med kursiv 
antikva. Morgonbladet – som lades ner efter utgången av 1855 – hade följe-
tongsmaterialet »under strecket». Helsingfors Tidningar höll däremot fast vid 
den löpande brödtexten, spalt upp och spalt ner, för att utnyttja utrymmet så 
effektivt som möjligt. en elaborerad ombrytning hade krävt mera utrymme.11      
 Helsingfors Tidningar betraktades primärt som handelsborgerskapets or-
gan, med tyngdpunkt på nyheter och annonser; man tryckte taxor av olika slag 
och börskurser. Inslaget av annonser växte under hela den period Topelius var 
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redaktör. År 1842 var upplagan 717 exemplar, uppger presshistorikern Päiviö 
Tommila. Finlands Allmänna Tidning hade en upplaga på 925 exemplar, men 
Helsingfors Tidningar var redan då störst på den gemensamma utgivningsor-
ten Helsingfors, med en upplaga om 300 ex mot 220 för Finlands Allmänna 
Tidning. detta trots att upplagan hade minskat med över en tredjedel efter 
1841.12 när Topelius lämnade redaktionen 1860 var upplagan 2 356 ex, och 
tidningen den överlägset största i Finland.13 Topelius egna uppgifter skiljer 
sig något från dessa. I artikeln »den Finska Periodiska Pressen 1842» räknar 
han med 741 exemplar för Helsingfors Tidningar och i sin privata »Chrönika 
om Helsingfors Tidningar» meddelar han att upplagan 1853 var 1 600 ex och 
1854 1 800, medan Tommila för de åren uppger 1 506 respektive 1 580 ex. det 
är möjligt att Topelius, men inte Tommila, inkluderar utlandsprenumeratio-
ner.14 Helsingfors Tidningar var, trots namnet, ingen utpräglat lokal tidning. 
av prenumeranterna fanns en tredjedel i Helsingfors och två tredjedelar i 
provinsen, det gäller åtminstone tiden 1829–1860.  
 en årsprenumeration på Helsingfors Tidningar kostade 2 silverrubel, från 
1858 2 rubel och 50 kopek. För landsorten tillkom 30 kopek för postningen. 
I Helsingfors förekom inte utbärning av tidningen, utan prenumeranterna 
fick själva avhämta eller låta avhämta den på tre ställen: i Wasenius boklåda i 
lundqvistska gården vid alexandersgatan 16, i en handelsbod vid trekantiga 
torget (vid Skillnaden) och en i Kronohagen.15 Tidningen utkom kl. 12. Med 
anledning av att numret försenades den 1 april 1843 (p.g.a. censuringrepp) har 
Topelius illustrerat distributionen på vers. Ämbetsverken och möjligen också 
andra inrättningar skickade en vaktmästare efter tjänstemännens tidningar, 
och privatpersoner en tjänarinna:  

   … en timme blott för sent
Kom bladet ut; men o, hvad man af längtan brände,
Hvad gräslig trängsel på boklådans trappa var, 
Hvad ständigt frågande och ständigt samma svar:
»Fins ej?» – »fins ej» – »hvad harm, att så sin tid föröda!
Skall, o vaktmästare, förgäfves bli er möda?
Skall, täcka jungfrurs tropp, bli fåfängt ert besvär? …16

   
Topelius hade fast årslön det första året, 257 silverrubel, men redan från 1843 
bands lönen på hans initiativ till upplagan. Utöver grundlönen fick han en 
silverrubel för varje prenumererad årgång utöver de 650 första exemplaren. 
när han slutade 1860 var lönen 2 500 silverrubel, och det har ofta framhål-
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lits att den motsvarade en senatorslön.17 Inkomsten reducerades dock av 
att Topelius själv stod för redaktionella omkostnader, som prenumeratio-
nerna på utländska tidningar och sommarredaktörens lön. det är möjligt 
att Topelius anmärkningsvärda arbetskapacitet sammanhängde med att han 
under alla år, utom krigssommaren 1854, höll en förhållandevis lång semester, 
omkring två månader. den tillbringade han oftast i nykarleby, ibland delvis 
på resor. Vikarierna honorerades per nummer. Sommaren 1842 vikarierade 
Fredrik Cygnæus för honom och fick 9 rubel banco numret. På 1850-talet, när 
tidningen hade övergått till större format, fick t.ex. Berndt otto Schauman 
7 silverrubel per nummer.18 

Läsekretsen 
den svenskspråkiga pressens potentiella läsekrets får man söka bland stånds-
personerna, inom det bildningsintresserade borgerskapet och bland de lägre 
tjänstemännen, anser Päiviö Tommila. Han uppskattar ståndspersonerna till 
4 500 personer 1845 och till 6 000 femton år senare. Inklusive familjemedlem-
mar är det fråga om knappt 18 000 respektive 21 500 personer, lågt räknat. 
Städernas borgerskap, d.v.s. männen, uppgick 1860 till 3 600, varav Tommila 
uppskattar de bildningsintresserade till ett tusental. de lägre tjänstemännen 
utgjorde 2 300 personer 1860, med familjemedlemmar ca 7 000 – också det 
lågt räknat.19 Tommila, som bygger på statistik om den yrkesverksamma 
befolkningen, kalkylerar med att den svenskspråkiga läsande publiken växte 
från 20 000 personer 1820 till 30 000 fyrtio år senare.20 
 I en artikel från 1852 begrundar Topelius möjligheterna till avsättning för 
olika slags litteratur. Här nämner han de s.k. tidningsbolagen, som förekom 
både i städerna och på landsbygden och innebar att flera personer delade 
på en prenumeration – prenumerantkollektiv har Ingemar oscarsson kallat 
företeelsen.21 Topelius konstaterar att tidningarna har en förhållandevis stor 
publik, »ty två af dem hafva 1 200 till 1 400 köpare och – när man känner 
omfånget af socknarnas och städernas tidningsbolag – minst 12 à 14 000 läsa-
re».22 Han gör den väsentliga distinktionen mellan köpare och läsare också 
när han uppskattar att »strängt vetenskaplig litteratur» köps av 400 och läses 
av 1 000 personer – nästan hälften av dem studenter –, medan skönlitteraturen 
har 3 000 köpare och 20 000 läsare. Hela den läsande allmänheten beräknar 
han till 30 000 personer.23 
 Topelius reflekterar också över läsarnas sociala tillhörighet i artikeln. de 
svenskspråkiga tidningarna når »sällan lägre ned i samhället, än till klockaren 
på landet och handtverkaren i städerna».24 det verkar ändå som om han, 
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åtminstone på 1840-talet, uppfattade sina potentiella läsare som en medel-
klasspublik med språkkunskaper och en viss beläsenhet. om man inte vet 
att ’voyageur’ är resande är det svårt att uppfatta poängen när en polisbetjänt 
frågar efter »Herrns namn?» och upprepar svaret för säkerhets skull: »Vojasör, 
var det så?».25 Utan en ganska omfattande beläsenhet i den nyare svenska 
litteraturen gick det inte att tillgodogöra sig Topelius litterära anspelningar av 
olika slag, inte minst stilpastischerna på i första hand almqvist, men också på 
den populära författarinnan Wilhelmina Stålbergs mångordighet.26 den här 
beläsenheten hade den kvinnliga medelklasspubliken och Topelius vände sig 
också medvetet till en kvinnlig läsekrets, ofta explicit till den. Matti Klinge, 
som understryker detta, betecknar kretsen av kvinnliga läsare som »allt större 
och allt mer betydelsefull».27

 Frågan inställer sig om Topelius inte definierade sina läsare för snävt 
socialt i artikeln 1852, åtminstone i fråga om den publik som tog del av den 
skönlitterära prosan. läste inte de borgerliga familjernas tjänstefolk spännande 
eller rörande noveller ifall de fick en möjlighet till det? dalin antydde redan 
1734 att tjänarna läste Argus först.28 I en artikel i Helsingfors Morgonblad om 
romanläsningens vådor konstaterade signaturen nastirich 1840, att tidens 
populära författare »äro en förtrogen bekantskap till och med för personer, 
hos hvilka man ej utan skäl kan befara en vacklande bokstavskunskap», och 
att august lafontaines romaner redan tidigare lästes av »bondflickorna i 
Sibbo».29 av kritiska artiklar i samtida svensk press att döma räknade man 
med att följetongerna hade en socialt bred läsekrets. »Feuilletonen» »är 
en afdelning beräknad för dels qvinnokönet af alla grader, […] dels sådana 
manspersoner, som sticka strumpor och läsa romaner, eller hänga i tambour-
erna», menade Svenska Minerva 1843.30 – Troligen drog Topelius med tiden 
liknande slutsatser om läsekretsens sammansättning. Medan han på 1840-talet 
strödde omkring sig franska fraser i novellerna, särskilt i »Trollkarlens dot-
ter», blev han återhållsammare längre fram och t.o.m. översatte uttryck på 
andra språk.  
 I de högre samhällsklasserna kan det inte ha varit många som avstod 
från att läsa Topelius, det framgår inte minst av brev. Under en av de uni-
versitets- och pressrelaterade kontroverserna med generalguvernören Berg 
försökte ministerstatssekreteraren och universitetets t.f. kansler alexander 
armfelt avstyra obekväma artiklar, i ordalag som visar att han var bekant 
med de olika sidorna av Topelius produktion: »det smärtar mig djupt att 
finna, det professoren Topelius, i stället för att använda sina verkligen vackra 
talenter på ett för honom sjelf och för fosterlandet nyttigt och hedrande sätt, 
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bemödar sig att genom retsamma tidningsuppsatser framkalla och underhålla 
missnöje med regeringen […].»31 också f.d. professorn i pedagogik, skalden 
och kyrkoherden lars Stenbäck läste Topelius, det framgår av ett brev till 
teologieprofessorn lille. Stenbäck räknade tydligen självklart med att även 
lille läste Topelius då aktuella följetong.32 

Noveller

det är varken enkelt eller entydigt att genrebestämma Topelius prosa, för 
att han överskrider genregränserna, för att genrebeteckningarna har föränd-
rat innehåll sedan mitten av 1800-talet, och inte minst för att novellgenren 
inte gärna låter sig definieras. »novell» beskrivs i Svenskt Litteraturlexikon 
(1964) som »kort, litterärt formad berättelse, som i sammanträngd form 
skildrar en spännande händelse med anknytning till verkligheten, ett kon-
centrerat händelseförlopp, en konfliktsituation, eller egenartade mänskliga 
karaktärer».33 den koncentration som numera anses karaktärisera noveller 
var ovidkommande under Topelius tid, och här ses genren först och främst 
i hans eget tidsperspektiv. lexikografen a. F. dalin beaktade formatet, men 
inte koncentrationen, i en ordboksdefinition från 1853: »Berättelse, af kor-
tare innehåll och med mindre personal än i romanen.»34 almqvist, som 
Topelius satte högt, lät sin berättare Richard Furumo ställa den retoriska 
frågan: »Föra icke [romanen och novellen] merendels sina hjeltar hela lifvet 
igenom, från födseln till döden, och äro så till vida större, vidare, utfördare 
[än Törnrosberättelserna].»35 Barbro Ståhle Sjönell konstaterar, med anled-
ning av citatet, att definitionen verkar överraskande numera, men att verk 
som betecknades som noveller kunde bli omfångsrika – t.o.m. flera hundra 
sidor – på 1830- och 1840-talen.36 J. V. Snellman hade synpunkter också på 
novellgenren; han poängterade att »novellförfattaren måste koncentrera 
[novellens] intresse på en enda punkt, både i afseende å ort och tid, och låta 
binda sig af omöjligheten, att inom detta trånga utrymme upptaga några 
karaktersskildringar. och likväl måste äfven i novellen handlingens intresse 
uppbäras af personernas, hvarföre den i få drag skall gifva en nog anslående 
bild äfven af dessa. novellen ställer sig med ett slag vid romanens slutpunkt, 
i dramens femte akt, med åliggandet likväl att uppvisa alla de trådar, som här 
knutit sig tillsamman, för att pröfva diktarens förmåga att lösa knuten».37

 Topelius, som gjorde årsregistren till Helsingfors Tidningar själv, förtecknar 
prosan under rubriker som »noveller, Historiska berättelser m.m.» (1842) 
eller »novellistiska Uppsatser» (1843). Mellan 1844 och 1856 förekommer 
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den övergripande rubriken »Poesi och novellistik», med »noveller och 
Berättelser» eller »Berättande uppsatser» som underrubriker. de första 
åren använder Topelius såväl »påsknovell» som »julnovell» som under-
titlar. I en »Slutanmärkning angående novellen Hertiginnan af Finland», i 
tidningsversionen, förekommer beteckningen novell redan i rubriken, och 
Topelius talar sedan med falsk blygsamhet om »den längsta novell, som 
någonsin tröttat en finsk tidningsläsares tålamod».38

 Topelius använde konsekvent novellbegreppet också i korrespondensen 
med förläggaren Bonnier på 1870-talet om de samlingar som på 1880-talet 
utkom under titeln Vinterqvällar. Noveller. Utgåvan Zacharias Topelius Skrifter 
följer författarens egen genrebeteckning. därför utges en stor del av prosaver-
ken under titlar där ordet noveller ingår, även i fall där eftervärlden inte har 
tvekat att beteckna t.ex. Hertiginnan af Finland som historisk roman, rentav 
den första i Finland. Topelius använder inte själv beteckningen roman om 
sina egna verk, utom i ett brev till förläggaren B. a. Thunberg, där han om 
Hertiginnan af Finland säger sig vara »nyfiken att se min första roman».39 
Fältskärns berättelser har redan nämnts, och den sena Planeternas skyddslingar 
(1889) har undertiteln En tids- och karaktersstudie från drottning Kristinas 
dagar. På 1840-talet var hans inställning till genren kluven och präglad av 
uppfattningen om romanen som mestadels dålig underhållningslitteratur 
med skadligt inflytande på särskilt unga läsare. artikeln »Romanen och 
Romanvurmen» från 1845 blir så negativ att han känner sig tvungen att kom-
mentera det: »när vi började dessa utkast till romanvurmens karakteristik, 
var det icke meningen att måla dem så dystra.»40 
 Topelius hade ingen anledning att kalla de korta tidningsföljetongerna 
roman, och när de småningom blev mera omfattande anpassade han sig 
efter publiceringen i följetongsform och skrev episodiskt i stället för genom-
komponerat. detta kan ha bidragit till att han inte kallade verken romaner, 
inte heller i samband med senare upplagor. också hans programmatiska 
anspråkslöshet spelade en roll här. Mot bakgrunden av romangenrens till-
tagande status och betydelse är det inte förvånande att man senare gärna 
talar om Topelius romaner. Matti Klinge säger t.ex. att Topelius publicerade 
»sina mindre romaner som noveller i samlingen Vinterqvällar», efter att ha 
garderat sig med att begreppet roman var ganska oprecist på Topelius tid.41

 en term som förändrade betydelse under Topelius år som aktiv tid-
ningsman är »följetong», där den gängse innebörden numera är fortsätt-
ningsberättelse. Topelius använder inledningsvis »Feuilleton» i den äldre 
betydelsen »avdelning» för olika slag av material; arten av materialet kunde 
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sedan växla från tidning till tidning. Vissa tidningar publicerade prosabe-
rättelser eller recensioner under denna rubrik, Topelius använde den för 
korta notiser, »innehållande anekdoter, verkliga händelser och skämt», 
uppger han i Helsingfors Tidningars årsregister för 1843. Följande år kallade 
han notismaterialet »Misceller». det är först 1859 och 1860 som rubriken 
»Följetong» betecknar skönlitteratur, eller övervägande skönlitteratur, och 
det sker i årsregistren men inte i tidningstexten. Under rubriken förtecknas 
de dikter och de »Berättande uppsatser» som ingått under året. Hit räknade 
Topelius såväl »Ödemarkernas vår»– som ingår i Fältskärns berättelser – och 
novellen »gröna kammaren på linnais gård», som ett insänt resebrev om 
en resa från Helsingfors till Honolulu med valfångarbriggen »Storfursten 
Constantin». Hit för han också referat från en mordrättegång och Fruntim-
mersföreningens årsberättelse (Topelius var föreningens sekreterare).
 Begreppsförvirringen minskar inte av att Topelius levnadstecknare Valfrid 
Vasenius konsekvent hänför de s.k. leopoldinerbreven till novellistiken. an-
nan forskning betraktar dem som kåserier eller krönikor. Topelius tar upp 
dem i årsregistren, först under »Meddelanden från och om Helsingfors», 
sedan i anslutning till denna rubrik men under en egen, och därefter under 
en helt egen rubrik – men alltid bland inrikesmaterialet, aldrig bland det 
skönlitterära materialet. 

Från conturteckning till historiefresk

Under de två decennierna som redaktör odlade Topelius följetongen i Hel-
singfors Tidningar, från anspråkslösa anekdoter och ett slags teckningar ur 
vardagslivet i början av 1840-talet till de brett upplagda historiska och kultur-
historiska freskerna i Fältskärns berättelser på 1850-talet. Han gjorde en dygd 
av nödvändigheten och experimenterade med formerna, för att hitta ett tilltal 
som nådde fram till läsarna. nyhetsstoffet fick med tiden mera utrymme. 
Jämsides med olika slag av nyhetsmaterial och de småningom införda revy-
erna (översikterna) av utländsk press, praktiserade Topelius en kåserande 
form av nyhetsförmedling från Helsingfors i månatligen återkommande 
brev, riktade till en fingerad adressat i någon annan utkant av det ryska riket. 
löjtnant leopold i grusien och fröken leopoldine, guvernant i Sitka, är de 
mest kända.42 en annan serie är breven till Betty, som utgörs av litteraturkritik 
för fruntimmer i första hand. Hela den omfattande serien resebrev »Söder 
om Östersjön» är också skrivna i form av brev till Betty. de här epistolära 
genrerna utges i Zacharias Topelius Skrifter inom ramen för publicistiken.
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 Topelius levnadstecknare Valfrid Vasenius och Paul nyberg understryker 
de svårigheter med nyhetsförmedlingen, som Topelius och hans samtida 
kolleger hade att bemästra. Både Vasenius och nyberg framhåller nästan 
urskuldande att det var därför ett »relativt stort utrymme måste beredas 
novellistiken».43 Topelius frustration över bristen på spaltutrymme, svårig-
heter med censuren och problemen med långsam nyhetsförmedling tilltog 
med åren, men han torde inte ha sett novellistiken som en nödlösning för att 
få spalterna fyllda. Tvärtom hade han långtgående ambitioner med den och 
såg framförallt möjligheten att skriva om ämnen och miljöer som läsekretsen 
kände till. 
 Satsningen på noveller ska också ses mot bakgrunden av tidningens 
närhistoria. Topelius beskrev den själv en bit in på 1840-talet, och karaktäri-
serade då åren 1833–1840 som bladets »lysande tid». det var då tidningen 
specialiserade sig på att som den första rapportera om tjänsteutnämningar 
– därför fick den öknamnet »Skvallerrådinnan». när pressen förbjöds att 
trycka officiella nyheter före Finlands Allmänna Tidning måste man satsa på 
noveller och på vad Topelius kallar »plundringssystem», d.v.s. man återgav 
artiklar i andra tidningar. det är i det här sammanhanget Topelius åsikt ska 
ses, att novellistiken »måste anlitas som hufwudsak, – dock i annan anda». 
Fortsättningen är redaktören Topelius programförklaring:

Inga Franska noveller mer, det war afgjordt. novellerna skulle hädanefter sam-
manbindas med dagens frågor, med tidens idéer; stilens lätthet skulle ersätta 
det fordna känslopjunket, effektjägeriet. Helsingf. Tidn. skulle blifwa en 
sammanhängande novellistisk skildring af wårt land och wåra seder och idéer, 
speciellt af de Helsingforsiska.44

Conturteckningar
den nytillträdde redaktören Topelius började omedelbart pröva sig fram 
med genrer och deras mellanformer, med form, format och strukturer. Valfrid 
Vasenius och efter honom Paul nyberg har framhållit att Helsingfors Tidningar 
framträdde som ett slags utvidgade Ephemerer, d.v.s. den handskrivna tid-
ning som den tonårige Topelius skrev till vänkretsens glädje under ferierna 
1834–1837.45 Tidningen cirkulerade bland halvdussinet familjer i nykarleby 
och lästes både av Topelius jämnåriga och av de vuxna i familjerna. det di-
rekta tilltal av läsekretsen som den unge Topelius praktiserade i Ephemererna 
fortsatte han odla i Helsingfors Tidningar, med växande skicklighet. Redan 
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i slutet av januari 1842 påbörjade han sviten »Conturteckningar», som in-
gick med sju avsnitt 1842 och tre 1843 – varje avsnitt fördelas på ett till tre 
tidningsnummer. de enskilda delarna är i sig inte så märkliga, men Vasenius 
och senare Clas Zilliacus är ense om att Conturteckningarna är det novel-
listiskt mest betydande under Topelius första år som redaktör. nyberg menar 
att Topelius med dem introducerar kåseriet i finsk press.46 I den meningen 
har han rätt, att Topelius första brev i den genre som senare kallades den 
leopoldinska anknyter till Conturteckningarna, våren 1842.47 Med tanke på 
uppsjön av genrer i de tio teckningarna är det riktigare att säga att Topelius 
introducerar kåseriet i dem, inte med dem. Innehållet i Conturteckningarna 
varierar mycket. egentligen binds de enskilda delarna samman enbart av den 
gemensamma titeln och av de återkommande personerna, som inledningsvis 
får representera Topelius ambition med »en sammanhängande novellistisk 
skildring af vårt land». 
 Ramberättelsen är förlagd till en prästgård i landsorten och fyra unga 
vuxna eller halvvuxna syskon samtalar i den. den äldste, Henrik, är sin fars 
adjunkt och den som oftast för ordet – det är också han som i början är 
Topelius språkrör och får skicka fingerade korrespondenser till tidningens 
redaktion. Systrarna emma, Thilda och Marie bidrar huvudsakligen med 
stickrepliker och frågor, men får någon gång göra en större insats. Topelius 
vänkrets i nykarleby bidrog med sina förnamn: Henrik Backman, dennes 
fästmö Marie Hammarin och systrarna emilie och Mathilda lindqvist.48 
Topelius mantalsskrivne vän Henrik Backman var en gymnasiegången, 
charmfull och konjunkturkänslig handelsbokhållare som gjorde den ena 
nykarlebyflickan efter den andra sin kur. I Conturteckningarna uppträder 
han i så många roller, med så olika egenskaper – från docerande storebror 
och glad student till pietistiskt anstruken grubblare och från rådig räddare till 
romantisk, ädelmodig älskare – att helhetsintrycket blir minst sagt brokigt. 
det råder hur som helst ingen brist på uppslag och idéer, de trängs snarast 
och tar emellanåt ut varandra. Henrik Backmans oförmodade död sommaren 
1842 bidrog sannolikt till att Topelius lät serien tyna av.
 Conturteckningarnas ramberättelse med de diskuterande prästbarnen är 
en pedagogisk transponering av almqvists aristokratiska krets i Törnrosens 
bok till biedermeiermiljön i en finsk småstad. Topelius ursprungliga avsikt 
med Conturteckningarna framgår av det första avsnittet: det gäller att göra 
kvinnliga tidningsläsare mera intresserade av allmänna frågor, i första hand 
politik – här i betydelsen samtidshistoria.49 Inflytandet från almqvist är 
starkt. Topelius förser de olika avsnitten med motton av almqvist och stilen 
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kan ibland betecknas som pastisch på dennes. Själva titeln Conturteckningar 
anspelar på Fredrika Bremers Teckningar utur hvardagslifvet.50 Topelius upp-
rätthöll gärna en anspråkslös framtoning och det är i linje med den han 
betonar den enkla konturen i motsats till en teckning med skuggor, dagrar 
och utförda detaljer. dessutom ansåg han att teckningen återger, den skapar 
inte.51 Topelius låter Henrik få idén att samtalsvis introducera aktuella frågor 
för fruntimmer, d.v.s. kvinnliga ståndspersoner: »låt se! Jag har alltid funnit 
Herr Hugo löwenstjernas akademi synnerligen treflig. nu skulle det väl bli 
en himmelsvid skillnad mellan protokollisternas pennor, men – må göra!»52 
 Som helhet visar serien på flera av den unge Topelius ambitioner, ut-
talade eller icke uttalade, mer eller mindre sammantvinnade. Redan här 
finns dels ämnen och motiv, dels former som sedan återkommer genom 
författarskapet: Här behandlar Topelius aktuella frågor som pietismen och 
litteraturen, men också allmogens tröghet när det hade gällt att släcka en 
skogsbrand, och utdikningens negativa konsekvenser för landskapsbilden. 
Han beskriver både det finska landskapet och besök i prästgårdar, herrgårdar 
och bondgårdar, alla med pregnanta detaljer om invånarna och inredningen. 
de flyhänta och exakta beskrivningarna av mänskotyper och miljöer blir med 
tiden karakteriserande för Topelius berättarstil (se t.ex. »Kringelflickan», 
»Vargen» och »Salig Fänrikens Tofflor»). Här introducerar Topelius den 
fiktiva tidningskorrespondensen för läsekretsen och det likaså fiktiva brevet 
och ramberättelsen, som skapar illusionen av ett direkt tilltal.53 Han vänder 
sig också uttryckligen till de kvinnliga läsarna – hur de egentligen upptog 
Henrik-redaktörens ofta mästrande åsikter framgår inte. 

Förutsättningar för författarskapet
när Topelius, troligen i slutet av november eller början av december 1841, 
hörde sig för om redaktörskapet för Helsingfors Tidningar visade han upp 
föredraget »om Österbotten» som han hade hållit på nationens årsfest 
den 9 november. På den meriten ska tidningsägaren Wasenius ha anställt 
honom följande dag.54 Föredraget gav prov på Topelius kapacitet att skriva 
sakprosa, men skönlitterär prosa hade han inte prövat på annat än i de tidigare 
nämnda Ephemererna, som hade ett ytterligt begränsat format. däremot var 
hans skönlitterära beläsenhet vidsträckt. Fadern, Zacharias Topelius d.ä., 
hade moraliska betänkligheter mot romanläsning, och olämplig litteratur 
konfiskerades i föräldrahemmet.55 Men Topelius d.y. fick tidigt möjlighet att 
sluka romaner på annat håll. Vid nyss fyllda elva började han i trivialskolan 
i Uleåborg, som han avverkade på drygt tre år. I Uleåborg bodde han hos 
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farbrodern, läkaren gustaf Toppelius. I samma stadsgård upprätthöll hans 
fastrar greta och lisette Toppelius ett kommersiellt lånebibliotek som om-
fattade tusentalet volymer, »av ett brokigt innehåll och till ⅔ romaner», 
berättar Topelius i de självbiografiska anteckningarna. Besöken hos fastrarna 
blev dagliga och vad han inte fick låna hem läste han på stället.

Jag läste otroligt mycket, jag slukade allt njutbart och allt onjutbart i dessa tu-
sen volymer, först rövareromaner, sedan hela bråten av lafontaine, Schopen-
hauer, Kotzebue och deras gelikar; därnäst dalin, leopold, Kellgren och 
andra poeter, sedermera allt vad där fanns av historiskt innehåll ända till den 
torre Hallenbergs ännu torrare noter till gustaf II adolfs historia. Jag minns 
icke någon annan bok, som skulle ha motstått denna glupande läshunger än 
Youngs »Sömnlösa nätter»; de trotsade alla mina försök[.]56

 
Paul nyberg kompletterar förteckningen med boktitlar och författarnamn: 
efter rövarromanerna kom indianböckerna och de historiska romanerna 
– översättningar av Coopers och Scotts romaner vällde ut på den svenska 
bokmarknaden på 1820-talet. den mångskrivande g. H. Mellin började an-
vända motiv ur den svenska historien, hans Blomman på Kinnekulle – med 
undertiteln novell – kom 1829. Bland kärleksromanerna nämner nyberg 
Den unge Werthers lidanden, Bernardin de Saint-Pierres Paul et Virginie och 
Fouqués saga Undine, men därtill kommer antagligen en hel undervegeta-
tion av sentimentala kärleksromaner. andra svenska författarnamn som 
förekommer är lidner, Thorild, Wallenberg med Min son på galejan, Ceder-
borg, dahlgren, livijn och Palmblad.57 också Fredrika Bremers Teckningar 
utur hvardagslifvet fanns i lånebilioteket, och almqvists Hvad är kärlek och 
Parjumouff. Under studietiden följde Topelius uppmärksamt almqvists för-
fattarskap, som utövade ett stort inflytande på honom. Sveriges litteratur 
på 1830- och 1840-talen läste han flitigt, utom de tidigare nämnda tillkom 
Sophie von Knorring, emilie Flygare-Carlén och Marie-Sophie Schwartz, 
Crusenstolpe, von Braun, Blanche och den socialt engagerade Wetterbergh 
(onkel adam). I tonåren började han läsa Bulwer-lytton och Scott, eugène 
Sue och Hugo, och litet senare dickens, george Sand, alexandre dumas 
père och Paul de Kock.58

 dagboken, som Topelius började föra hösten 1832, innehåller många korta 
omnämnaden av böcker, oftast bara titeln eller författarnamnet: »läste Tele-
mach på säng» eller »läste adlerbeth på säng»– påfallande ofta läste Topelius 
i sängen. Våren 1836 inledde han en separat läsdagbok, där han noterade sina 
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intryck. Scott, som han senare gärna åberopade som förebild, förefaller inte 
att ha gjort något djupare intryck då. B. S. Ingemann karaktäriseras som en 
av allt att döma »talentfull författare, synnerligen i det egentl. historiska», 
men, fortsätter den unge Topelius: »I Romanen mera wårdslöshet, kanske 
härmning af W. Scott».59 den numera helt negligerade Bulwer-lytton är han 
däremot en stor beundrare av, och de entusiastiska kommentarerna ger läsaren 
en inblick i hur uppburen Bulwer-lytton var av sin samtid.  »Jag har slutat 
Bulwers eugen aram. o hwilket djupt intryck gör icke denna rika mägtiga 
skildring af en af menskliga naturens märkwärdigaste anomalier!» säger 
Topelius i maj 1837. I oktober samma år anser han att Devereux är ett mindre 
lyckat verk av Bulwer-lytton, »men äfven här röjer sig i vissa partier och 
portraiter det beundransvärda snille som i glänsande stil, i tids- och särdeles i 
charaktersskildringar icke bland nu lefvande romanförfattare äger sin like».60 
av dagboken och läsdagboken framgår att Topelius läste på tyska och franska, 
men mest på svenska.61 det var inte bara Scotts och Coopers romaner som 
utkom i svensk översättning; tyska och franska verk av populära författare 
översattes förvånansvärt snabbt till svenska redan i slutet av 1700-talet, men 
i synnerhet från 1810-talet framåt.62

 gemensamt för de ovan nämnda författarna är att de har överlevt, åtmins-
tone som namn. Till dem ska läggas de författarskap som har förmultnat i 
litteraturhistoriens bladkompost, och alla anonyma följetonger i de tidningar 
Topelius läste som skolpojke och student, både aktuella årgångar och äldre. 
Han var alltså väl försedd med både goda och avskräckande exempel inför 
den självpåtagna uppgiften att hålla Helsingfors Tidningar med aktuella origi-
nalnoveller, och var medveten om vilken inverkan läsningen hade på honom. 
Topelius säger på 1870-talet att det är möjligt »att den tidiga bekantskapen 
med så mycken och blandad litteratur bidrog att göra mig själv till skriftstäl-
lare».63 Härtill kommer att han i mer än ett decennium hade varit en flitig 
brevskrivare och att han förde dagbok systematiskt mellan 1832 och 1840. 
Breven visar tydligt att han anpassade framställningen efter mottagaren. det 
framgår t.ex. av ett brev från 1837 till den två år yngre systern; citatet belyser 
Topelius litterära preferenser samtidigt som det är ett tidigt exempel på hans 
välvilliga men docerande inställning till kvinnliga läsare.

du studerar således les belles lettres. det märks att vi äro slägt med hwar-
andra, – ehuru jag på sednare tider blifvit mycket granlaga med den litterära 
wälfägnaden, sedan jag lärt mig inse med huru mycken persilia den oftast 
kryddas. – Främst af alla Sv. orig. Roman. står Törnrosens bok, och vill du 
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veta hwad det är för slag som man kallar: »skapande genie» så läs den boken. 
– Cousinerna etc. och Hwardags lifvet teckna åter mästerligt. – Jag känner 
likväl i luften med doktor H. att de goda Cousinerna äro ibland temmeligen 
lättsinniga. – Men den söta Mlle Bremer! Hon bör och måste vara alla[s] grande 
favorite, ty något så hel[g]dagslikt, så englarent tittar upp ur hennes hwar-
dagslif att man snarare vore frestad att kalla det helgdagslif. – det är skada att 
jag icke läst grannarne; du gjorde både Bl[anck] och mig rätt nyfikna.64

Arbetsmetoder
I dagböckerna återger Topelius ofta samtal med korta stickordsartade repliker, 
många gånger med citattecken bara i början och i slutet av ett replikskifte. de 
ger intryck av ett mnemotekniskt grepp, som hjälper författaren att återkalla 
situationer. Troligen upptäckte Topelius att repliker är användbara också med 
tanke på en större läsekrets. novellerna innehåller nämligen påfallande ofta 
repliker och replikväxlingar som snabbt och effektivt presenterar personer 
och situationer för läsarna och för handlingen framåt. greppet kan studeras 
t.ex. i novellerna »Påsk-Äggen» (1844), »lindanserskan» (1845), »Veder-
gällningens dag» (1846) och »Salig Fänrikens Tofflor» (1847).65 Topelius 
honorerades inte per rad, annars kunde man misstänka honom för s.k. rad-
skriveri. Men han kan ha använt sig av knepet att fördela korta repliker per 
rad, för att fylla ut tomrummet när censorn hade strukit en artikel. 
 Topelius användning av repliker i novellerna kan inte hänföras enbart till 
berättarekonomi. Hans utläggning om svenska romaner i citatet ovan är ett 
svar till systern Sophie som säger att hon »har läst så mycket romaner här i 
Stockholm eller rättare hört läsas så att jag blifvit rigtigt romanesk».66 Roma-
ner och följetonger behövde inte läsas i ensamhet, de kunde lika väl uppläsas 
i sällskap. Topelius omtalar högläsning i familjen eller hos umgängesvännerna 
i dagboken.67 Han visste hur publiken var sammansatt i familjekretsarna: av 
barn i olika åldrar och av ett par generationer vuxna med olika intressen och 
skillnader i åsikter och bildningsnivå. det gällde att fånga intresset hos alla, 
och replikskiften gav extra liv åt framställningen och gjorde den lättare att 
läsa högt. – Topelius strör ofta in anekdoter i novellerna som inte verkar helt 
motiverade alla gånger. Han kan ha gjort det med tanke på lyssnare som gil-
lade handfast komik men inte nödvändigtvis uppskattade t.ex. lindanserskors 
uppträdanden eller romantiska utgjutelser.
 dagboken kunde också bidra med material, mer eller mindre direkt. 
Topelius bevittnade en eldsvåda i oktober 1839, och drygt tre år senare återan-
vänder han sin beskrivning i dagboken i en berättelse där eldsvådan förankrar 
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historien i Helsingfors. Hans journalistiska talanger kommer mera till sin rätt 
i dagboksanteckningen; skildringar av eventuellt anlagda bränder hade inte 
passerat censuren. 

dagboken för den 18 oktober 1839 »den gamla Rocken», HT 23/11 1842

Här var den grannaste tafla jag i min dar 
har sett. – den himmelshöga lågan, de 
tornlika rödglödande och nakna eld-
städerna, den hesperidiska trädgården 
med dess mångskiftande löf, den till 
flera tusental kringstående folkmassan, 
den svartblå himlen, den blådimmiga 
månan genom röken, eldskenet i sjön, 
reflexionen på stränderna och de hvita 
tornen i staden, dertill den ovanliga 
tystnaden, afbruten endast af eldens 
sprakande och förnyade rop efter vat-
ten! vatten!

[…] Studenten Petterson satt som en 
eldgud främst på gafveln af det tredje 
rucklet i 4 timmars tid, och öste vat-
ten så länge tills huset var räddadt. – 
detta såg Thesleff och nu berättas att 
P. skall få guldmedalj och 300 Rubel. 
– annars var det ett allmänt rykte att 
hela tutten var påtänd; och jag hörde 
sägas att röken ej vore så tjock om ej så 
många prussackor der satt klippingen 
till. – Men 2 flottister slogo ihjäl sig 
och den tredje blef illa massakrerad 
vid släckningen.

det var  en  vacker  tafla,  denna  våd-
eld vid Thölö. […] Men ute vid brand-
stället  bildade  den  himmelshöga 
lågan, rökstoderna, de tornlika, röd-
glödande,  nakna  eldstäderna,  den 
hesperidiska  trädgården  med  dess 
mångskiftande,  höstliga,  bleka  löf, 
den  till  flera  tusental  kringstående 
folk massan, den svartblå himlen, den 
blodröda månen genom röken, eldske-
net i sjön, reflexionen på stränderna, 
på husen och på nicolaikyrkans höga 
hvita torn, hvars gyllene klot glänste 
klarare än månen, och dertill natten, 
lugnet, tystnaden, afbruten endast af el-
dens sprakande och förnyade rop ef-
ter vatten! vatten! 

[…] [Robert skyndade] till  det  in-
tressantare  släckningsarbetet, hvar-
vid  han,  timtal  trotsande  lågorna, 
främst på kammen af det närmast ho-
tade huset, oupphörligt tömde de vat-
tenämbaren, man räckte honom, dels 
öfver  väggen  nedanföre,  dels  öfver 
sin egen rykande och stekta person.

Uppslagen sinade inte för Topelius, men han hade ibland uppenbart svårt att 
gripa sig arbetet an. Modern varnar honom upprepade gånger för »monsieur 
Tardif», d.v.s. för att skjuta upp arbetet och vara ute i sista minuten.68 en 
måndag morgon kl. 7 bekände han för fästmön att han inte visste »hvad jag 
skall sätta på tidningen i dag.»69 Tidningen utkom visserligen först vid mid-
dagstiden på onsdagen, men eftersom censorn skulle granska ett redan läst 
korrektur måste detta vara färdigt ett dygn innan tidningen förelåg tryckt.70  
Följetonger skulle företes censorerna som fullständig text i form av korrige-
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rade spaltkorrektur, men bl.a. korrespondens – i förening med inadvertenser 
i texten – visar att Topelius ofta producerade avsnitten efter hand.71

 om Topelius rent konkreta arbetsmetoder berättar dottersonen Paul 
nyberg att han vanligen satt och skrev långt in på natten vid ljuset av en eller 
två talgdankar. »Han ville inte utbyta dem mot de modernare stearinljusen, 
emedan han var road av den lilla omväxlingen att då och då med ljussaxen 
snoppa av veken på talgljusen. I det längsta höll han sig också till den gamla 
gåspennan, som han vant sig vid från barndomen. Slutligen utbytte han 
den dock mot stålpennan för den besvärliga och tidsödande formeringens 
skull.»72 Topelius kedjerökte, först pipa och sedan cigarretter, medan han 
skrev – han nämner att ungkarlsrummen i Pihlflycktska huset »vanligtvis 
äro helt dimdunkliga af tobaksrök».73 

Lokalisering och motiv
de tidigare nämnda Conturteckningarna har många motiv och behandlar flera 
frågor för dagen, men till någon skildring av Helsingfors kommer Topelius 
inte i dem. Över åren lyckas han lokalisera novellerna i stort sett över hela 
landet, även om det i flera fall mera är fråga om att nämna ortnamn än egentliga 
igenkännbara skildringar av städer eller landsbygd. Miljöerna i nykarleby 
med omnejd kan Topelius levandegöra och gör det gärna, de förekommer 
i flera noveller, inte minst i Conturteckningarna (utan att staden nämns vid 
namn). det är här orten karaktäriseras, precist och i få ord, med att man 
drar in röken från sin cigarr vid den ena tullporten och blåser ut den vid den 
andra. det kan tillämpas på många småstäder men hade särskild relevans för 
nykarleby, med 800 invånare under Topelius uppväxt.74 
 att skildra Helsingfors beredde Topelius problem. Han inventerar dem 
i »Kringelflickan» (1843): staden är för ung för att ha specifika drag som 
skiljer den från andra städer och befolkningen är heterogen. Topelius räknar 
upp ämbetsmännen, militären, universitetskretsarna och borgerskapet. Hans 
jämförelseobjekt är tveklöst nykarleby, där en grupp, handelsborgerskapet, 
dominerade staden. nykarleby hade inte heller genomgått den snabba struk-
turomvandling Helsingfors kastades in i från 1812, när småstaden fick rang 
av huvudstad i storfurstendömet.  avsaknaden av ett karaktäristiskt folkliv 
i Helsingfors, ansåg Topelius, försvårade försöken att fånga det typiska i 
genremålning.75 Trots svårigheterna lyckas Topelius med den sociala loka-
liseringen i »Kringelflickan». Han förmedlar folklivet och folkmyllret vid 
torgen i Helsingfors, och placerar kringelflickorna yrkesmässigt och socialt. 
Stadens geografi hanterar han med markörer som Senatstorget, salutorget 
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och aschanska huset (i västra hörnet av norra esplanaden och Unionsga-
tan). – drygt tre år senare tar Topelius Helsingforsmiljön i användning på 
ett mycket aktivare sätt, när han i novellen »Vedergällningens dag» (1846) 
ställer till med vilda jakter med istvostjik (hyrkusk) längs stadens gator och 
låter handlingen utspela sig både i de fina kvarteren nära Kaserntorget och 
på Skatudden som då var en kåkstadsdel. 
 av de omkring 70 tidningsnovellerna är elva placerade i Österbotten och 
femton i Helsingfors. en – »Trollkarlens dotter» – är förlagd till lappland. 
lokaliseringen av »Vargen» framgår av undertiteln »en berättelse från 
Tavastland». Handlingen i nio noveller (inklusive »Vargen») utspelas i in-
landet, fem i Åbo eller sydvästra Finland, fem i nyland och en i »södra delen 
af Viborgs län». I fem noveller, inklusive Hertiginnan af Finland, försiggår 
handlingen på flera orter och i fem är den förlagd antingen utomlands eller 
i mytiska landskap. Sexton noveller utspelas på ett geografiskt ospecificerat 
ställe i Finland, t.ex. en prästgård eller »Häradshöfdingebostället i X.» – i de 
här fallen är handlingen oftast av det slaget att den inte förutsätter något 
slag av geografisk lokalisering. det kan vara fråga om stämningsmåleri, 
som i »en Bal och en dröm» (1844), eller anekdoter, som påsknovellen 
»amalias gåfva» från 1842, om en beräknande friare som avpolletteras.76 
de andra, mer eller mindre harmlösa anekdoterna, uppgår till ett tiotal och 
handlar om bl.a. studenter som åker fastlag och skolpojkar som gör hyss i 
påsktid.
 det religiösa inslag, som senare i författarskapet kunde bli påfallande, för 
att inte säga påfrestande för det konstnärliga helhetsintrycket, är sparsamt 
företrätt i de tidiga novellerna. I »Conturteckningar VI» genomgår en ung 
präst en religiös kris med pietistiska förtecken, och en annan – övertygad 
pietist – genomför sin söndagspredikan med bravur.77 I »Herminas Bekän-
nelser» är en ung flickas religiösa utveckling temat. 
 Topelius sade sig alltså ha ambitionen att ta upp aktuella frågor och skildra 
samtida seder, d.v.s. samtidens kulturhistoria. Mot den bakgrunden är det en 
smula roande att så många av novellerna har starka drag av skräckromantik 
och gott om övernaturliga inslag – även om många får en naturlig förklaring –, 
eller handlar om gruvliga brott. ett tjugotal hör till den förra gruppen och 
ett tiotal till den senare. – Matti Klinge noterar föreställningen om särskilt 
kvinnorna i den välbärgade medelklassen, som i sin ombonade biedermeier-
miljö läser om fasor, passioner och omvälvningar. Här passar Topelius in, 
hans privatliv är en borgerlig idyll, anser Klinge, men i verken förekommer 
»hot, passioner, mysterier och slutligen också föraningar om förstörelse».78 
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Motiven är genomgående i Topelius produktion. Här representeras de av 
»en natt och en Morgon», »Påsk-Äggen», »Vedergällningens dag» och 
»Salig Fänrikens Tofflor», men Topelius återkommer i t.ex. »Pastorsvalet 
i aulango» (1867) till såväl de mystiska som de kriminella inslagen.  Här 
odlar han motiv från både folkskrifterna och den äldre underhållningslit-
teraturen för de högre samhällsklasserna. den renodlat skräckromantiska 
»Bruden» (1846) är en engångsföreteelse bland Topelius verk, och en rätt 
sen representant för sin genre. Men två år senare debuterade Viktor Rydberg 
med den skräckromantiska novellen »Vampyren» i Jönköpingsbladet.79 
 Topelius var omgiven av kvinnor hela sitt liv, börjande med modern, 
systern, fastrarna, kusinerna och flickorna bland nykarlebys borgerskap. 
Han hade rika möjligheter att jämföra och begrunda flickors uppfostran och 
bildningsgång, och han gjorde det också. Hans pedagogiska ambitioner med 
Helsingfors Tidningar gällde inte minst de kvinnliga läsarna, det framgår av 
den första Conturteckningen (se ovan, s. XXII f.). I novellerna behandlar han 
flera gånger flickuppfostran, ibland mer ingående än strukturen och formatet 
tål. Så sker t.ex. i »Kringelflickan». Tjugo år senare återkommer han mera 
ingående till ämnet i »Tant Mirabeau» (1863), och har däremellan tagit upp 
det i bl.a. »Herminas Bekännelser» och i »Fröken drifva» (1860). Hans 
entusiasm för frågan får honom att docera, och han prioriterar genomgående 
kristendom framom lärdom. Religionen, praktiska kunskaper, beläsenhet i god 
litteratur, språkkunskaper och gärna odling av musikaliska eller konstnärliga 
anlag är den bildning han rekommenderar för Finlands mamseller. 
 I Topelius tidiga dikter, mellan 1841 och 1845, finns starka inslag av Kale-
valapåverkan, inte minst metriskt, och av finsknationellt patos. I prosan är de 
finska inslagen sällsynta. det finns egentligen bara två berättelser med tydligt 
finsk etnografisk prägel: »Huruledes Herr Henrik kuskade himlavagnen 
till Helsingfors» (1843) och »den farliga natten i loftet» (1845). därtill 
kommer »lemminkäinens första Äfventyr» (HT 11/1 1845), där Topelius 
utvinner komiska effekter av att placera den mytiska lemminkäinen i samtida 
1840-talsmiljö. I »lemminkäinens andra Äfventyr» (HT 13/12 1845) finns 
ett starkt drag av social indignation; en folkskara försvarar med författarens 
fulla sympati en man som är dömd för dråp på en brofogde – kronans lägsta 
ämbetsman – som »har procentat honom till tiggarstafven» och utnyttjat 
hans fästmö. I andra sammanhang har Topelius samma problem som de 
senare finlandssvenska författarna med att skildra en finskspråkig verklighet 
på svenska, även om han inte förefaller att ha reflekterat över det. Kanske 
lade han inte heller märke till diskrepansen mellan det föreställda folk han 
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beskrev i dikterna och representanterna för folket i novellerna – ofta tröga, 
försumliga eller rentav kriminella.

Penningens makt 
guldets, penningens makt och korrumperande egenskaper förekommer så 
ofta som motiv hos Topelius att det snart sagt är tematiskt i hans prosa. Som 
Maija lehtonen visar återkommer han till det bl.a. i resebreven »Söder om 
Östersjön» på 1850-talet, i den samtidiga novellen »guldspöket» från 1857 
– och i ännu högre grad i omarbetningen »det gyllene spöket» för Vinter-
qvällar (1880). guldets förbannelse framgår i Fältskärns berättelser – särskilt 
i fjärde cykeln – och i Planeternas skyddslingar (1886–1888), och slutligen i en 
betraktelse från 1895 som ingår i den postumt utgivna Blad ur min tänkebok.80 
Resan på kontinenten 1856, med besök på börserna i Hamburg och Paris, 
hade gjort Topelius mera medveten om finansvärldens växande betydelse 
och inte minst om penningväsendets övergång till allt mer abstrakta former: 
från konkreta guld- och silvermynt till sedlar, växlar, obligationer o.s.v. Men 
han hade alltid varit medveten om pengarnas roll på gott och ont. Topelius 
hade sett kapitalismen i liten skala i nykarleby, inte minst dess sårbarhet. 
I Helsingfors hade han nära beröring med ekonomiskt och kulturellt infly-
telserika män. Hans arbetsgivare konsul Wasenius var en betydande faktor 
i Helsingfors ekonomiska liv, hans umgängesvän konsul Borgström var en 
annan. Särskilt Borgström och hans hustru hade filantropiska intressen och 
Wasenius var den första som tecknade aktier i det nya teaterhuset 1852.81 
 I novellerna från 1840-talet löser pengar fortfarande problem och kan 
verka gott. Men flertalet rika karaktärer och alla som fikar efter pengar är 
åtminstone moraliskt korrumperade och ofta även i juridisk mening. det 
är en hel rad ekonomiskt trängda situationer som Topelius målar upp. Både 
unga män och äldre lever över sina tillgångar, bl.a. i »dubbelmannen» (1842), 
»en natt och en Morgon» (1843), »Vargen» (1846) och i den ovanligt 
belärande »Kalkylerna» (1848). Spelskulder och tvångsmässigt spel före-
kommer i »Vedergällningens dag» (1846). På 1850-talet blir Topelius åsikt 
om pengar allt mer pessimistisk. Han ser guldet som människans avgud och 
som destruktiv kraft.
 »Simeon levis resa till Finland» (1860) handlar i stor utsträckning om 
pengar, och här kolliderar Topelius relativt nyligen inhämtade uppfattning om 
kapitalismen och finansmännen som världens herrar med hans ambitioner för 
Finland. det Finland av år 1900 han målar upp är ett industrialiserat samhälle 
med organiserade arbetare och olika slag av korporationer på alla nivåer. det 
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är ett utpräglat utbildningssamhälle och huvudstaden Helsingfors har ett rikt 
utbud av teatrar och museer – allt byggt med hjälp av pengar, men Topelius 
säger inte ett ord om var de kommer ifrån. Hans ambivalens kan ha bidragit 
till att han inte slutförde »Simeon levis resa till Finland». 
 Schackrandet med unga kvinnor behandlades gärna på scenen, från 
Molière till Scribe, och Topelius tar flera gånger upp motivet i novellerna 
– antingen så att beräknande friare med dåliga affärer är ute efter fädernas 
förmögenheter eller så att fäder vill rädda ekonomin genom att gifta bort 
döttrarna. olika varianter av det första fallet förekommer i »amalias gåfva» 
(1842), »Maskeraden» (1844) och »lilla Miljon» (1854). »lindanserskan» 
(1845) bjuds ut av cirkusdirektören åt borgmästaren i staden där de uppträder, 
och i »en spritterny Händelse» (1846) erbjuder en ämbetsman sin dotter 
åt en bekant som är 40 år äldre än flickan, för att täcka en kassabalans. Här 
faller de ovälkomna friarna på eget grepp och kvinnorna får den de vill ha. 
Undantagen är den purunga lindanserskan som i novellen från 1845 går sin 
död till mötes och den rika flickan i »lilla Miljon», som till sist blir utfattig 
men nöjd med sin lott – eller åtminstone inte missnöjd. 
 I »Uppbördsskrifvaren» (1846) försöker titelpersonen tvinga en ung 
kvinna till äktenskap genom hot att försätta hennes far i konkurs. I »den 
gamla Rocken» (1842) blir en fattig friare först avvisad, men sedan tagen till 
nåder efter att ha räddat sin blivande svärfars egendom. I den sista Contur-
teckningen (1843) lovar en ung kvinna att gifta sig för att trygga sina föräldrars 
ålderdom ekonomiskt, trots att hon älskar en annan man. Motsvarande po-
pulärlitterärt schablonmässiga ädelmod kunde uppträda också i verkligheten: 
inför sin hotande konkurs ansåg rådmannen Isak lindqvist det korrekt att 
förklara dotterns fästman Zacharias Topelius fri från förbindelsen, om han 
så önskade.82 Topelius avböjde, inte utan stolthet över sin oegennyttighet. 
en genomgång av de ekonomiska motiven i hans noveller måste omfatta 
också hans egna motiv. Rollen som familjeförsörjare, från 1846, förstärkte 
hans personliga ekonomiska intressen i förhållande till Helsingfors Tidningar 
som helhet och till novellistiken. 
 det har tidigare framgått att Topelius på egen begäran fick lönen bunden 
till tidningens upplaga från 1843, vilket ledde till att lönen steg hela 1840-talet, 
1845 undantaget, från 375 silverrubel till 714. Upplagan ökade under samma 
period från 850 till 1 086 ex. På 1850-talet växte upplagan från 1 184 ex (1850) 
över 1 785 (1855) till 2 356 ex (1860). löneutvecklingen på 1850-talet gick från 
972 silverrubel 1850 till 1 261 år 1855, varefter lönen fördubblades till 2 500 
under Topelius sista år som redaktör.83 (Här måste ändå påpekas att rubelns 
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dittills stabila värde försämrades i samband med Krimkriget.) På 1850-talet 
förekom löneminskningar tre gånger, utan att upplagan sjönk, vilket åtmins-
tone 1854 och 1857 torde ha berott på att tidningsägaren honorerade annan 
redaktionell arbetskraft – Topelius betalade dock själv sin semestervikarie 
och redaktionella utgifter, som prenumerationer på halvdussinet utländska 
tidningar.84 Hans professorslön var 1 000 silverrubel på 1850-talet, också 
den på årsnivå. Merparten av Topelius inkomster kom alltså från tidningen. 
när det journalistiska värvet började tynga honom skrev han till modern 
våren 1857 att han kunde »hålla ut till årets slut, och sedan […] lemnar jag 
tidningen i yngre händer och skrifver bara följetong deruti».85 Han var up-
penbart medveten om att hans medverkan som novellist var en trumf för 
vilken tidning som helst, och skulle honoreras generöst.
 På 1860-talet fortsatte Topelius att medverka med noveller i olika tidningar, 
för att i någon mån balansera inkomstbortfallet efter 1860 (när han alltså slu-
tade som redaktör). I Helsingfors Tidningar ingick Fältskärns berättelser (in på 
1866) och »Tant Mirabeau» (1863), och i Nya Dagligt Allehanda »Toma hjer-
tan» (1862) och »Konungens handske» (1863). Svenska Familj-Journalen fick 
»Hangös öga» (1867) och »drottning Sofia Magdalenas örhängen» (1869). 
Topelius började också medverka i Bonniers kalender Svea. när Helsingfors 
Tidningar köptes av Helsingfors Dagblad i slutet av 1866 ville Topelius inte 
medverka i Dagbladet som han ansåg för liberalt. Men han förband sig att inte 
medverka i någon annan Helsingforstidning under 1867. För att kompensera 
det uteblivna honoraret från Helsingfors Tidningar måste han »taga sin skada 
igen», och medverkade därför i Åbo Underrättelser med bl.a. »Pastorsvalet 
i aulango».86 Topelius författade alltså flitigt, inte minst om girighet och 
besatthet av pengar, för att försörja sin förhållandevis dyra familj.87 

Typer och miljöer 
Personerna i Topelius noveller är oftast typer, av två skäl. den uppenbara 
orsaken är tidningens begränsade format, som styrde omfattningen av följe-
tongerna och inte medgav någon fördjupning eller utveckling av karaktärerna. 
Minst lika viktigt är det att minnas Topelius målsättning, att göra Helsingfors 
Tidningar till en »sammanhängande novellistisk skildring af vårt land och våra 
seder och idéer». Hans ambition var att fånga det typiska, inte det specifika. 
därför beklagar han sig också över att Helsingfors saknade ett karaktäristiskt 
folkliv och att det försvårade försöken att fånga det typiska i genremålningar.
 Topelius hade förmånen att växa upp i en privilegierad familj i ett litet 
samhälle där strukturerna var lätta att genomskåda, och han hade tidigt en 
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vaken blick för det typiska. Knappt nittonårig reflekterar han över olika 
grupperingar i nykarleby: 

Bland annat befanns wår lilla stad äga 5 noga skiljda och sinsemellan rang-
sjuka societéer. – 1: noblessen, köpmännerna, embets d:o och en del 
skepparfruar – den minst småagtiga af alla, som alltid är fallet i sådana 
relationer. – 2. Skepparfruarna, mycket på sin kant. – 3. Handtwerkarne, 
de förmögnare de afundsjukaste, mest tillgjorda af alla. – 4 Sjömän-
nerna och deras quinfolk, hwartill höra flere af de såk. jungfrurna. och 
5: drängar  och pigor, så i staden som nära i granskapet. – alla dessa bilda 
egna cotterier och gillen som alla sträfva att sjelfva höja sig till classen ofwan 
men hindra classerna nedom att upstiga. – Sådan är en småstadswerld.88

Topelius är också i fortsättningen skicklig på att identifiera grupper och typer. 
Hans intresse för gruppdynamik framgår av replikväxlingarna i novellerna, 
med »Salig Fänrikens Tofflor» som gott exempel. 
 Persongalleriet i novellerna får alltså betraktas som ett typgalleri. Unga 
kvinnor är veka drömmerskor med hjärtesorger eller påfallande hurtiga och 
sportiga. de simmar och de löper som hindar i oländig terräng. Men de är inte 
bara snabbfotade utan också snabbtänkta. Matti Klinge framhåller att flickor 
och kvinnor ofta representerar initiativrikedom och smidighet, i motsats till 
kantiga pojkar.89 Topelius kontrasterar gärna intelligenta unga kvinnor mot 
trögtänkta eller omdömeslösa män – unga som gamla –, t.ex. i »Maskera-
den», »Påsk-Äggen» (båda från 1844), »en spritterny Händelse» (1846), 
»Kalkylerna» (1848), »gamla Baron på Rautakylä» (1849) och Hertiginnan 
af Finland (1850). R. F. von Willebrand noterar också att den unga kvinnan 
i Topelius noveller är »skälmsk och liflig, käck ända till öfverdåd, och ofta 
långt gången i idrott [...] derjemte har hon ett mildt sinnelag och förnekar 
icke den sanna kvinligheten äfven i dess längst drifna fordringar».90 Vuxna 
kvinnor är antingen moderliga, omtänksamma och vänliga, eller misstänk-
samma, ogenerösa, skvallriga och elaka.91 
 novellerna innehåller påfallande många porträtt av medelålders män som 
är rena nidbilder (i t.ex. »Påsk-Äggen» och »en spritterny Händelse»). Man 
frågar sig om det är den unga och engagerade generationens protest mot den 
föregåendes påstådda flegma. Flertalet medelålders eller äldre män är ändå 
sympatiskt skildrade. de är barska men har vanligen ett gott hjärta under 
den sträva ytan och den ofta slitna rocken. de röker, de spottar inte i glaset 
utan har tvärtom vad Topelius kallar ett gott fall, och de svär – inte överdrivet 
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mycket, men så att det ger en viss trovärdighet åt snabbt skisserade avdankade 
militärer, häradsskrivare och allmogemän.92 de schematiska dragen hos unga 
män av den rätta sorten är öppenhet, rättframhet och hurtighet. Illasinnade 
män är överdrivet eleganta och kruserliga i framtoning och uppträdande, om 
de är herrskap. Hör de till underklassen framgår skurkaktigheten redan av 
utseendet. Topelius har trots det en påfallande sympati för sina bovar. R. F. 
von Willebrand gör en riktig iakttagelse när han påpekar att Topelius sällan 
kan besluta sig för att straffa sina skurkar som de förtjänar, utan låter dem 
antingen gå fria eller omkomma genom olyckshändelse.93 Både de rövar-
romaner som Topelius slukade i tioårsåldern och senare lektyr har tydligen 
avsatt spår. det är inte så att han idealiserar brottslingarna – den mystiske 
göran Mörtin i »Vedergällningens dag» är det närmaste Topelius kom-
mer en ädel skurk i novellerna – men han är fascinerad av dem och antyder 
psykologiska förklaringar till kriminaliteten, t.ex. känslokalla eller släpphänta 
mödrar.94 Hans tidiga förtjusning i såväl rövargestalter som t.ex. Bulwer  
 lyttons samman satta hjältar av typen eugene aram kommer till synes dels 
i form av typer i verkens persongalleri, dels som litterära referenser, som i 
sin tur belyser novellkaraktärernas utveckling och grad av mognad.95

 Miljöskildringen i Helsingforsnovellerna »Kringelflickan» och »Veder-
gällningens dag» och i nykarlebynovellen »lindanserskan» har Topelius 
ägnat särskild omsorg. när det gäller interiörer är han mest övertygande i 
skildringen av prästgårdar och herrgårdar. I »Vargen» ger han en detaljerad 
beskrivning av den solida inredningen i prästgårdens sal, som helt speglar det 
gamla prästparet. På motsvarande sätt ger den vräkiga lyxen i rådet Rengels 
hem (»en spritterny Händelse») en bild av sin ägare. I »Salig Fänrikens 
Tofflor» är det inte så mycket detaljerna i inredningen utan verksamheten i 
hemmet och dynamiken mellan släktingarna som skapar miljön. Från det nära 
förflutna i novellerna – t.ex. 1810-talet i »en natt och en Morgon» (1843), 
1820-talet i »lindanserskan» (1845) och 1830-talet i »Herminas bekännelser» 
(1844) – går Topelius bakåt i tiden, till 1780-talet i »Häradshöfdingen» (1846) 
och 1740-talet i Hertiginnan af Finland (1850), och bygger ut den historiska 
och den kulturhistoriska skildringen, med allt bredare penseldrag.  
 
I artikeln »Publishing novels», om den franska tidningsföljetongen på 
1830-talet, tar lucienne Frappier-Mazur upp typiska drag i följetongen som 
genre: jämfört med romantikens mera exklusiva vitterhet framhäver den 
populära följetongen spänning och dramatik, den är sentimental eller skräck-
romantisk och den använder sig av historien. Följetongerna undviker långa 
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förklaringar till förmån för dialog och handling, och berättelsen slutar lyckligt, 
eller åtminstone i förvissningen att tillvaron är trygg och stabil.96 Beskriv-
ningen kunde gälla Topelius följetonger. Många av dem är tillkomna i all hast, 
för att fylla tidningsnumret, men många ger charmfulla och ibland avslöjande 
inblickar i borgerliga miljöer i 1840-talets och 1850-talets Finland. Inte minst 
visar de på tidens smak.  Topelius skötte följetongen i Helsingfors Tidningar i 
nitton år och lyckades i stort sett leva upp till sin föresats att skildra Finland 
novellistiskt.  Han använder sig av romantik, skräckromantik, kriminalitet, 
burlesk, exotism, eskapism, av historien och av samtidens helg och vardag. 
Samtidsskildringarna har i dag blivit kulturhistoria. För läsare på 2000-talet 
är det ofta småsakerna, detaljerna, som fascinerar mera än intrigen och per-
songalleriet. Topelius förtjusning i de konkreta detaljerna är övertygande 
och ger senare läsare en känsla av att komma 1800-talets vardag och fest 
nära. novellerna blir tittskåp i ord, som förmedlar ögonblicksbilder av vad 
1800-talets medelklass gjorde och tyckte, hur de roade sig och framförallt vad 
som förtjuste och förskräckte dem vid kvällens högläsning. 

Reception 

Topelius tidningsnoveller blev inte föremål för samtida recensioner i pressen, 
och senare forskning och översikter har oftast utgått från urvalet i Vinter-
qvällar där textversionerna är mer eller mindre redigerade, decennier efter 
förstatrycken i Helsingfors Tidningar. det förekommer att forskare uttalar 
sig om Topelius noveller som kollektiv, utan att över huvud precisera vilka, 
eller vilka versioner. nedan refereras även forskning som visserligen utgår 
från Vinterqvällar, men där resonemangen kan tillämpas också på de tidiga 
novellerna.

Samtida reception
exemplen på samtida reception är något slumpmässiga och i huvudsak ba-
serade på privata brev. Topelius mor kommer då och då med någon kritisk 
kommentar till novellerna. I februari 1843 anser hon att »din kringelflickas 
första hälft var fasligt vidlyftig du skall ej börja som Cygneus at bli långtrådig 
och tråkig».97

 »en natt och en Morgon», publicerad i november 1843, mystifierade 
läsarna. Topelius fästmö undrade över den eventuella verklighetsbakgrunden, 
och andra läsare hade tydligen tagit den för given. en något magsur insän-
darskribent i Åbo Tidningar uttrycker nämligen sin förargelse över att inte 
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veta »hvad man skall tänka om det hela», och konkluderar att man inte »får 
gäcka sanningens språk, eller dess lyssnare». Tidningens redaktion uppträdde 
till Topelius försvar i en fotnot: »att den af insändaren klandrade artikeln 
i H:fors Tidningar är författad i novellform och såsom sådan ej har anspråk 
på att vara en sannsaga, är temligen säkert; och svårt torde det blifva för in-
sändaren att uppsöka en tidning, der utom dagens nyheter, en afdelning för 
smärre berättelser äfven utom verklighetens område, ej skulle förekomma.»98 
långt senare, när »Pastorsvalet i aulango» hade börjat gå som följetong i 
Åbo Underrättelser 1867, reagerade lars Stenbäck på de mystifierande inslagen 
med en viss iritation: »apropos, så har Topelius åter börjat med en vidskeplig 
historia! Månne han verkligen tror på trolleri och spöken? Hvarför skall det 
alltid vara med?»99 Stenbäck ställer frågan i ett brev till Bengt olof lille – de 
två herrarna och Topelius samarbetade 1868 i en psalmbokskommittté.
 Pietari Hannikainen, redaktör för Kanawa, Sanansaattaja Wiipurista, 
kritiserade kraftigt novellerna i Helsingfors Tidningar och Morgonbladet 1847. 
Hannikainen anser att de över lag saknar nationellt intresse och såväl lyftning 
som tyngd, och nämner uttryckligen »Häradshöfdingen» och »Uppbörds-
skrifvaren». när Hannikainen här beklagar att det inte finns författare i 
Finland som skulle skapa verk i klass med Axel och Valborg, Maria Stuart 
och Wallenstein skjuter kritiken onekligen över målet. 100 Topelius, som ger 
ett utförligt och oklanderligt referat av artiklarna, ger i princip Hannikainen 
rätt, men anser att denne har negligerat existerande värdefull litteratur på 
både finska och svenska, för att ensidigt kritisera det »obetydliga» »novell-
skrifveriet i tidningarna». Med den anspråkslöshet Topelius fann för gott att 
odla i dessa sammanhang säger han sig vara förundrad över att se »flyktiga 
utkast rubricerade som ’skön literatur’ och som sådan kriticerad». Han tar 
udden av kritiken i fortsättningen: »Sannerligen gör man icke dessa stundens 
hastverk […] en alltför stor ära, genom att skärskåda dem i linie med snillets 
mogna skapelser (Kanava nämnde ju Maria Stuart etc.!), ämnade för framtid 
och efterverld.»101   
 I åtminstone ett fall agerade Helsingfors Tidningars censor, J. M. af Teng-
ström, recensent. Topelius hade frågat om ett avsnitt av en novell, på bifogat 
korrektur, kunde införas i tidningen och af Tengström svarade, föga uppmunt-
rande, på samma biljett: »Stycket kan icke strykas – men ingalunda pryder 
det sin plats i en städad el. hyfsad tidning. Frestelsen att införa stycket bor-
de icke vara stor!»102 också vanliga läsare kunde höra av sig, frustrerade över 
avbrott i följetongerna eller alltför korta avsnitt. Topelius svägerska augusta 
lybeck skriver till sin syster vårvintern 1849: »Vi äro grufligt nyfikna på 
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gamla baron. Säg åt Z., att nog [visst] får det räcka länge, bara det kommer 
mycket i gången, men inte en liten stump».103 – det mest påtagliga tecknet 
på läsarnas intresse är ju antalet prenumeranter, som med undantag för ett 
par år var i konstant stigande under Topelius nitton år som redaktör. 
 »Topelius såsom novellförfattare. Fältskärns berättelser – Vinterkvällar» 
är titeln på R. F. von Willebrands omfattande artikel om Topelius prosaverk; 
den trycktes i Finsk Tidskrift 1884. artikeln föranleddes av att de två första 
cyklerna av Vinterqvällar hade utkommit 1880–1883 och den av Carl larsson 
illustrerade och av författaren reviderade upplagan av Fältskärns berättelser 
utkom 1883–1884. Här noteras den delen av framställningen som har relevans 
också för de tidigare novellversionerna. – Finsk Tidskrift var ett språkrör för 
80-talsrealismen och svenskheten, och det är mot den bakgrunden man ska 
läsa von Willebrands formuleringar, som ibland är maliciöst överseende på 
ett påfallande sätt. – von Willebrand konstaterar att Topelius är idealist, vilket 
är naturligt eftersom idealismen var rådande under Topelius formbara år. 
Skaldens idealism förbinds med hans lyriska begåvning, som von Willebrand 
anser typisk för hela författarskapet, också prosan. när Topelius skapar anlitar 
han hellre sin egen känslovärld än vad som lever och rör sig omkring honom, 
menar von Willebrand. I likhet med dumas, eugène Sue och andra började 
Topelius sin »novellistiska verksamhet» »utan spår af estetiska yrkanden, 
men med klart medvetande af företrädena hos den romantiska metoden, 
understödd af god fantasi och poetisk stil».104 von Willebrand noterar att de 
icke-historiska novellerna är producerade för tidningens »dagliga behof», 
och därför inte ska bedömas enligt sträng måttstock. Publiceringsformen 
bidrar till en viss »löslighet i kompositionen» och till Topelius vana att av-
bryta »berättelsens tråd» och tala om något annat under ett par kapitel, för 
att bygga upp spänningen. Motiven saknar intresse, menar von Willebrand, 
men framhåller trots allt att Topelius också under ogynnsamma förhållanden 
har förmått bibehålla »sin berättande talangs glänsande egenskaper».105  
Jämsides med berättartalangen lyfter von Willebrand med rätta fram Topelius 
»utomordentliga välde öfver språket», och konstaterar att han i det avseendet 
»beklagligtvis aldrig har haft några rivaler» i Finland.106  
 Till Topelius 70-årsdag utkom en hyllningsskrift, på 46 sidor i stort format. 
I översikten »Zachris Topelius som tidningsman» lyfter emil nervander 
fram läsarintresset för mängden små, till Helsingfors lokaliserade, »ej sällan 
rätt mystiska berättelser» där publiken kunde läsa om lokala förhållanden 
och om sig själv. Han nämner några längre berättelser »på inhemsk grund»: 
»Trollkarlens dotter», »Salig Fänrikens Tofflor, »gamla Baron på Rautakylä» 
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och »Hertiginnan af Finland», och drar slutsatsen att med »en sådan för 
sin tids läsare mästerligt afpassad novellafdelning tillvann sig ’Helsingfors 
Tidningar’ naturligtvis en år för år större spridning». Bladets inflytande i 
stort och smått gjorde sig allt mera märkbart, fortsätter nervander.107 Val-
frid Vasenius åstadkom en koncis introduktion till Topelius författarskap i 
samma jubileumspublikation. Utan att nämna enskilda verk noterar han att 
kulturhistoriska inslag i början får stå tillbaka för ovanliga och intresseväck-
ande tilldragelser. På 1840-talet är innehållet i vad Vasenius kallar »skizzer» 
lika brokigt som i august Blanches »Bilder ur verkligheten».108 Här finns 
»brottmålshistorier, skolpojksstreck, studentputs, reseäfventyr, skildringar 
af original ur olika samhällsklasser, upptåg föranledda af gamla bruk, t. ex. 
sådana som afse att uppdaga ’den tillkommandes’ namn, berättelser om rivaler 
som öfverlista hvarandra […] Slutligen anträffas äfven åtskilliga spådoms- 
och spökhistorier, de sistnämnda dock merendels med naturlig förklaring i 
slutet».109

Levnadsteckningarna
Topelius har blivit föremål för flera levnadsteckningar. den första är eliel 
Vests Zachris Topelius. En biografisk studie som utkom 1905 på Söderströms 
förlag, på finska 1906 på Werner Söderströms förlag. Valfrid Vasenius Zacha-
rias Topelius – hans lif och skaldegärning I–VI utkom 1912–1930 (de tre första 
delarna på edlunds förlag och de följande på Schildts, del I–V också på 
Bonniers). a. J. Sarlins Zacharias Topelius. Elämä ja toiminta utgavs i finska 
folkupplysningssällskapets serie levnadsteckningar 1917. Sarlin nämner ytterst 
kortfattat de noveller som ingår i Vinterqvällar, inga andra. Selma lagerlöfs 
Zachris Topelius. Utveckling och mognad utkom 1920. Paul nybergs Zachris 
Topelius. En biografisk skildring kom på Söderströms 1949.
 Vest var läroverkslärare i Vasa och författare till bl.a. förhållandevis populärt 
skrivna och mycket fosterländska biografier över sina österbottniska landsmän 
Runeberg (1902), Snellman (1904–1905) och Topelius. levnadsteckningen är 
habilt gjord och ytterst välvillig, men Vest är så förläst på Runeberg och Snell-
man att han kan sakna sinne för Topelius egenart som publicist. Ibland gör han 
sig skyldig till formuleringsmissar som undergräver läsarens förtroende.110 
 litteraturhistorikern Vasenius var son till Helsingfors Tidningars ägare 
g. o. Wasenius och hade av Topelius själv fått uppdraget att utgiva Sam-
lade skrifter och författa en biografi.111 Vasenius, född 1848, var i grunden 
en idealist av renaste vatten, men bekände sig metodiskt till positivismen. 
Han tog avstånd från den filosofiska estetikens litteraturtolkning och krävde 
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objektivitet i litteraturvetenskapen, som skulle förklara – inte bedöma och 
inte värdera.112 Han betonade författarpersonlighetens förhållande till sin tid 
och sin omgivning, vilket ledde till att levnadsteckningen präglas av »en stor 
kulturhistorisk omfattning, som i synnerhet framträder i Topeliusbiografins 
vida skildring av ett helt tidevarv», för att citera gunnar Castréns finkänsliga 
formulering.113 Castrén summerar svagheterna i biografin: bristen på överskåd-
lighet, tankeupprepningarna, den onödiga bredden, och sist men inte minst 
»den fullkomliga frånvaron av all kritisk belysning, som gör skaldens bild 
mindre klar och levande än om den tecknats med både dagrar och skuggor».114  
 levnadsteckningens sex delar omfattar sammanlagt 3 200 sidor. Tredje 
delen uppmärksammar särskilt Topelius insatser som tidningsman och den 
fjärde hans föreläsningar. den femte delen utkom 1927 och här ägnar Vasenius, 
sent omsider, en avdelning på knappt 200 sidor huvudsakligen åt Topelius 
skönlitterära prosa. Flera av verken har han visserligen nämnt tidigare, enskilt 
eller i uppräkningar, och ger ofta omfattande referat av dem. Vasenius arbets-
metod går nämligen ut på att sammanställa ofta utförliga citat ur Topelius 
dagböcker, brev och olika verk – vilket i flera fall är belysande – men han 
analyserar inte verken. liksom Vest och nyberg söker han förebilder, mer i 
verkligheten än i litteraturen. det här leder till förmodanden om modeller, 
som ibland inskränker sig till blotta antagandet att en modell har existerat, 
vilket ter sig rätt poänglöst. om den f.d. hovdamen ebba Reutercrona i 
»gamla baron på Rautakylä» anser Vasenius t.ex. att det »förefaller mycket 
antagligt att Topelius äfven här tecknat efter lefvande modell, då han senare 
ger ännu en omformning af den gustavianska hofdamen: tant Mirabeau».115  
 Paul nyberg var Topelius dotterson och hade utgivit hans dagböcker 
och Självbiografiska anteckningar omkring 1920.  den levnadsteckning han 
utkom med 1949 profilerar sig markant i förhållande till Vasenius, det gäller 
både författarambitionen och förlagsprodukten. Verket skulle vara mera kon-
centrerat än Vasenius; förlagen hade beställt en volym, avsedd för en »bred 
publik». »djuplodningar» i psykologiskt, religiöst eller litteraturhistoriskt 
avseende ingår inte, säger nyberg i förordet – en markering i förhållande till 
Vasenius. nyberg strävar efter att behandla »verkens historia» och vill inte 
följa Vasenius »princip att avhålla sig från negativ kritik», utan refererar 
samtida kritik, med den textkritiskt och bokhistoriskt moderna motiveringen 
att den tillhör verkens historia.116 
 I motsats till Vasenius tvekar nyberg alltså inte att avge också generellt 
kritiska omdömen om Topelius verk, han framhåller t.ex. att novellerna är 
»menlösa och obetydliga i början» och blir med tiden längre och inne-
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hållsrikare, »utan att dock på länge uppnå någon hög litterär kvalitet».117  
nybergs kritiska grepp är dock påfallande schematiskt applicerat: han dömer 
ut de noveller som inte senare tas in i Vinterqvällar. Vasenius dömer inte ut 
någonting, men indirekt kan en värdering spåras i att han understryker att 
Topelius med tiden ställde större krav på sig själv som novellförfattare och 
refererar till verken i Vinterqvällar som »noveller som författaren ansett 
värdiga att omtryckas i bokform».118 Vest, Vasenius och nyberg ställer ge-
nomgående de historiska novellerna högre än samtidsnovellerna och verk 
med naturskildringar och en fosterländsk anstrykning framom verk utan.
 Kanske är det Vasenius beundran för skalden Topelius som bereder honom 
svårigheter att uppskatta novellisten. Han anser att Topelius berättande dikt-
ning, prosan, skiljer sig »ganska bestämdt» från den lyriska, och att den förra 
bottnar i »den intresserade åskådningen af den yttre världen, med hvilken 
han dock kände sig stå i oupphörlig sympatisk växelverkan». det är tydligt 
att Vasenius inte tillskriver den yttre världen lika stor betydelse som Tope-
lius inre världar. Han saknar blick för värdet i Topelius samtidsskildringar, 
möjligen för att de stod honom för nära tidsmässigt – detta gäller också R. F. 
von Willebrand, född 1858. Vasenius säger att Topelius »själf insåg, att hans 
samtids lifsformer icke erbjödo tillräckligt värdiga ämnen för en berättarkonst 
med högre syften». då uppstår frågan vilka dessa högre syften är, och om 
Topelius »insåg» samtidens bristfällighet eller om det är Vasenius åsikt. den 
»sedeskildring», d.v.s. de kulturhistoriska inslagen, som Vasenius uppskat-
tar i de historiska novellerna upptäcker han inte i samtidsnovellerna, utan 
menar – på tal om leopoldinerbreven – att Topelius »icke drar sig för att 
annotera småsaker».119 eftersom det är så många noveller som Paul nyberg 
låter bli att över huvud nämna kan man dra slutsatsen att också han förhåller 
sig en smula generat till samtidsnovellerna. 
 Selma lagerlöf invaldes i Svenska akademien 1914 och fick inför Topelius-
jubileet 1918 uppdraget att skriva en minnesteckning. I den delvis okonven-
tionella Zachris Topelius. Utveckling och mognad (1920) berättar hon i sagans 
form hur g. o. Wasenius anställde Topelius som redaktör.120 Fiktionen ger 
henne möjlighet att förtäta hans program, som när hon låter Wasenius otåligt 
utbrista: »’Herrn vill visst göra en skolmoster av min gamla skvallerbytta’», 
och Topelius får replikera: »’Visst inte, herr konsul, jag ville snarare göra 
henne till trädgårdsmästare för att lära finnarna att skapa om sitt land till en 
rosengård.’»121 Programmet präglade småningom allt vad han skrev, säger 
Selma lagerlöf, och antar att Topelius på det här sättet blev van vid att sällan 
dikta för diktens egen skull. »Han var folkuppfostrare, då han diktade, och 
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diktare, då han uppfostrade», konkluderar hon – med insikt om egenarten 
i Topelius författarskap.122

Litteraturhistoriska översiktsverk
eftersom många av Topelius noveller i Helsingfors Tidningar inte trycktes om 
är det föga förvånande att litteraturhistoriker från Schück & Warburg framåt 
fokuserar på Fältskärns berättelser och uppmärksammar de mindre omfångsrika 
verken enbart i den form dessa får i Vinterqvällar.  Karl Warburg noterar i alla 
fall att Topelius novellistik inleds i Helsingfors Tidningar »med en mängd små 
skisser av det mest olikartade innehåll».123 otto Sylwan ägnar såväl lyrikern 
som prosaisten Topelius en presentation i Svenska litteraturens historia. Han 
drar upp en linje: skisserna som Topelius, efter mönster av svenska författare 
som august Blanche, publicerar i sin tidning övergår till historiska noveller. 
Topelius har också »prövat samtida motiv», men de historiska berättelserna 
»äro givetvis hans egentliga insats», framhåller Sylwan.124 
 Ruth Hedvall konstaterar i Finlands svenska litteratur (1917) att tidningarna 
på 1840-talet i allmänhet hade en mera skönlitterär karaktär än senare, och 
att Topelius därför hade »rätt goda förutsättningar» att lyckas i sitt värv. 
Hon uppehåller sig vid de historiska novellerna och framhåller att de inte 
är stillastående stämningsbilder, utan att författarens fabuleringsförmåga är 
enastående i svensk litteratur. ofta, anser Ruth Hedvall, är händelserna för 
osannolika och effekterna för starka. Hon fortsätter, estetiskt moraliserande, 
att Topelius var verksam under sensationsromanernas förlovade tid, »och så 
högt än Topelii prosaarbeten i allmänhet stå över tidens äventyrsromaner, 
har han inte undgått att i någon mån taga intryck av dem». av Topelius 
samtidsnoveller präglas de flesta av romantik, Ruth Hedvall placerar ordet 
inom citattecken och avser spänning, spöken och andra fantastiska drag.125 
 Här kan nämnas, i kronologisk ordning, de i sammanhanget utförliga 
presentationer av Topelius som arvid Hultin och gunnar Castrén skrev för 
andra resp. tredje upplagan av Nordisk familjebok, 1919 och 1933. Hultin näm-
ner »smärre skisser» som handlar om brottmålshistorier, skolpojksstreck, 
studentskämt, reseäventyr, spådoms- och spökhistorier.126 det mystiska, det 
romantiska och det historiska har redan här invävts i varandra på ett sätt, som 
är karaktäristiskt för Topelius och som gjorde läsningen av hans berättelser så 
spännande för publiken, »att hvarje nytt nummer af Helsingfors Tidningar 
afbidades med otålighet».127 Castrén framhåller att Topelius var en ypperlig 
journalist, som skrev snabbt och ledigt och kunde fånga allmänhetens upp-
märksamhet. Topelius mängder av noveller och längre berättelser, vid sidan 
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av de historiska, är oftast starkt romantiska och spännande, men »de bästa 
äro dock de, i vilka han ger mer realistiska bilder av livet i Finland» – Castrén 
exemplifierar med »Fröken drifva» och »Vincent Vågbrytaren».128

 Viljo Tarkiainen noterar i Suomalaisen kirjallisuuden historia (1934) Tope-
lius stora inflytande på finsk litteratur. Han beskriver Topelius som en senfödd 
romantiker av renaste vatten, en oskuldsfull och känslig barnasjäl – dock 
begåvad med en livlig fantasi och en lätt löpande penna vars »tidvis ska-
pande talang» utvecklades snabbt genom arbetet med Helsingfors Tidningar. 
Tarkiainen nämner enbart de historiska novellerna som en beståndsdel i vad 
han karaktäriserar som Topelius sällsynt mångsidiga men litterärt ojämna 
författarskap.129

 I Ny illustrerad svensk litteraturhistoria ser gunnar Tideström Topelius 
œuvre i Helsingfors Tidningar i ett sammanhang och uppfattar hans ambi-
tioner: »Topelius hade journalistisk talang och förstod att med moderna 
kåserier, med fingerade brev, småberättelser osv. stegra publikens intresse 
för allmänna och dagsaktuella frågor; sociala, litterära, religiösa och t. o. m. 
utrikespolitiska.»130 erik ekelund placerar i Finlands svenska litteratur 2 in 
Fältskärns berättelser i 1800-talets historism och traditionen efter Walter 
Scott, resten av Topelius prosa reducerar han närmast till spaltfyllnad: »när 
materialet till Fältskärns berättelser tröt, publicerade Topelius i sin tidning 
mindre berättelser med tema ur Finlands historia, men också med motiv 
från nutiden [läs: samtiden] och t.o.m. från framtiden.» därmed avser eke-
lund »Simeon levis resa till Finland», som han också kort refererar, med 
betonande av Topelius utvecklingsoptimism. de tidiga novellerna nämner 
ekelund inte, men konstaterar att berättelserna från 1850- och 1860-talen 
återspeglar det sociala och ekonomiska brytningsskede som rådde när de 
tillkom. Överhuvud har Topelius samtidsskildringar ett stort kultur- och 
lokalhistoriskt värde, understryker ekelund.131 
 erik ekelund presenterar Topelius även i Suomen kirjallisuus III (1964). 
I samma serie ingår en del ägnad åt de litterära genrerna i Finlands littera-
tur. där behandlar Pekka Tarkka novellen och tangerar också Topelius och 
hans dragning till skräckromantiken. den finska novellistiken präglas intill 
1800- talets slut av utvikningar och av en romantiserande odifferentierad fram-
ställning, med Topelius som dominerande förebild, menar Tarkka. Topelius 
medgav visserligen slarv och brist på sammanhang i sin berättarstil, men bätt-
rade sig inte utan försvarade sina verk genom att åberopa tidningsmannens 
ständiga tidspress, konstaterar Tarkka med en kombination av snellmansk 
och nykritisk arrogans.132
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 I Den svenska litteraturen lyfter Bengt Holmqvist fram Topelius mång-
sidighet som lyriker, sagoförfattare, journalist och upphovsman till »en lång 
rad historiska noveller och romaner». Topelius visste att förena ett livfullt 
berättande och intrigspinnande »med en kompakt, ehuru icke oförnumstig 
kunskapsförmedling» – det sista avser främst Fältskärns berättelser.133 george 
C. Schoolfield betecknar Topelius berättelser från 1840-talet som oförargliga 
och lätt sensationsbetonade, och som övningar inför Hertiginnan af Finland. 
av de senare samtidsnovellerna nämner han bl.a. »guldspöket» och »Pas-
torsvalet i aulango», där Topelius kritiserar ekonomiska oegentligheter 
och korruption inom prästerskapet.134 I Finlands svenska litteraturhistoria 
understryker Johan Wrede Topelius förtjänster som journalistisk förnyare, 
men förbigår helt den tidiga novellistiken och samtidsnovellerna.135 Wrede 
medverkar med i stort sett motsvarande artikel i Suomen kirjallisuushistoria 
1. där betonar han att Topelius »ohämmat» använder sig av följetongsmäs-
sigt spänningsskapande drag i verken – med exempel ur Vinterqvällar.136

Senare reception
Topelius prosa har uppmärksammats mera av historiker än av litteraturfors-
kare under de senaste decennierna. ett lysande undantag är Maija lehtonens 
omfattande serie artiklar, där hon behandlar motiv, miljöskildring, inter-
textuella drag m.m. i Topelius noveller. Serien inleds av essän om det gamla 
huset som miljö i Vinterqvällar, »Vanha talo. Talvi-iltain tarinoiden miljöö» 
(1984) och fortsätter följande år med den finska versionen av »Mammons 
makt. ett tema hos Zachris Topelius», på svenska 1999. dessa och »’Tidens 
rätta väsende är evig ungdom’. om tiden i Topelius’ berättelser»(1987) ingår 
i festskrifterna till resp. Kai laitinen, Sigbrit Swahn och Harry Järv. »naturen 
och människan hos Topelius» publicerades på tyska 1991, på svenska 1997. 
I Historiska och litteraturhistoriska studier utkom »Intertextualitet i Topelius’ 
berättelser» (1990), »den topelianska världsbildens mörka sida. Topelius och 
skräckromantiken» (1995), »Brasaftnar i vindskammaren. Fältskärns gestalt 
och ramberättelsen i Fältskärns berättelser» (1997), »Tant Mirabeau» (1998), 
»Topelius reser i europa» (1998) och »Cirkusprinsessans förvandlingar. 
Topelius novell ’lindanserskan’» (2003). den senaste artikeln är »deux 
images de la laponie chez Z. Topelius» (2009), om »Trollkarlens dotter» 
och sagan »Sampo lappelill». 
 Maija lehtonen behandlar oftast novellerna i Vinterqvällar, men hon är 
inte bara medveten om att följetongsversionen existerar och ofta skiljer sig 
anmärkningsvärt från den senare publiceringen, hon går också in på skillna-
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derna, mest ingående i artikeln om »lindanserskan». artiklarna är rika på 
iakttagelser och uppslag som är relevanta för Topelius prosa överlag.  den 
som till äventyrs tror sig ha upptäckt något nytt hos Topelius märker i de 
flesta fall att Maija lehtonen redan har noterat det. 
 Matti Klinge har i olika sammanhang behandlat Topelius som historiker, 
som student och universitetsman, och som författare, påverkare och skildrare 
av sin samtid. Till minnesåret 1998 utkom han med en monografi om Topelius 
som 2000 publicerades i svensk översättning: Idyll och hot. Zacharias Topelius 
– hans politik och idéer. Klinge nämner bara undantagsvis noveller som inte 
ingår i Vinterqvällar, men placerar Topelius författarskap mot bakgrunden 
av samtida, i synnerhet franska historiker och skönlitterära författare. Han 
tillskriver Topelius framgångar det faktum att denne lyckades tillgodose kraven 
på såväl samhällsengagemang och historisk konkretion som familjecentrerad 
borgerlighet och sentimentalitet.137

 nils erik Forsgård uppmärksammar i avhandlingen I det femte inseglets 
tecken. En studie i den åldrande Zacharias Topelius livs- och historiefilosofi (1998) 
i första hand senare verk, av de här utgivna novellerna är det bara »Simeon 
levis resa till Finland» han tar upp, som en antisemitisk traktat. Jukka Sarjala 
behandlar i Salonkien aaveet (2007) verk av Topelius, av Fredrik Berndtson 
och axel Ingelius som tidiga exempel på skräckromantik i Finlands litteratur. 
Monografin är en modern introduktion till skräckromantiken för en finsk-
språkig publik. Sarjala uppmärksammar ett tjugotal av Topelius noveller. 
Han studerar »en natt och en Morgon», »Bruden», »Vargen» och »Salig 
Fänrikens Tofflor» mera ingående och gör goda iakttagelser om dem. 
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Noter
 1 Werner Söderhjelm, »Z. Topelius vid åttio år», Ord och Bild 1898, s. 1–8, här citerad 

efter omtrycket i Söderhjelm, Profiler ur finskt kulturliv 1913, s. 76. 
 2 Snellman betalade t.ex. ett högre honorar än överenskommet åt Fredrika Runeberg 

för kortprosa, 20 rubel per ark, »emedan öfversättningar fås för så mycket billigare». 
(Snellman–Fredrika Runeberg, 3/3 1857, J. V. Snellman, Samlade arbeten VIII 1996, 
s. 424.) någon internationellt gällande lagstiftning om upphovsrätt existerade inte, 
och tidningarna »lånade», som det hette, friskt av varandra.

 3 de publicistiska fältslagen har behandlats ingående i den omfattande Snellmanlit-
teraturen, i biografierna över Topelius och i talrika specialstudier – bland dem Clas 
Zilliacus, »nyhetens behag. notiser och opinioner», Zilliacus och Henrik Knif, 
Opinionens tryck. En studie över pressens bildningsskede i Finland 1985 – och Suomen 
lehdistön historia 1. Sanomalehdistön vaiheet vuoteen 1905 1988. Topelius publicistik 
utges senare inom ramen för ZTS, och debatterna behandlas i det sammanhanget.

 4 dag nordmark, »liberalernas segertåg (1830–1858)» 2001, s. 83.
 5 Ibid., s. 85.
 6 1830- och 1840-talen var en guldålder för den svenska romanen, med författare som 

Fredrika Bremer, Sophie von Knorring, C. J. l. almqvist och emilie Flygare-Carlén, 
men deras verk kom ut i traditionell bokform eller i förlagens populära häftesserier. 
det var först i slutet av 1850-talet som tidningarna erbjöd högre honorar än förlagen, 
vilket ledde till att följetongsversionen av ett verk föregick publiceringen i bokform 
(jfr dag nordmark, »liberalernas segertåg (1830–1858)», s. 86). I Frankrike, där 
följetongen hade introducerats, vände trenden tillbaka mot förstapublicering i bok-
form på 1860-talet.

 7 Berättelserna omfattar mellan ett och elva avsnitt. Två av dem utspelas i skärgårds-
miljö, två i ospecificerade österbottniska städer och en har episoderna förlagda till 
1808–1809 års krig. de är utgivna i Samlade skrifter av Johan ludvig Runeberg VII, 
men inte efter tidningstrycken utan med en senare bokupplaga som grundtext. För 
utgivningshistorien, se Krister nordbergs kommentar, SS XVI, 2002, passim.

 8 Topelius, »Helsingfors Tidningars Chrönika», pag. 14/[376], 244.135. Till material 
i Topelius arkiv på numera nationalbiblioteket hänvisas med arkiv kapselns signum, 
här 244.135. den senare pagineringen är av annan hand, införd när flera av Topelius 
anteckningshäften bands in i samma band på bibliotekets försorg. Finsk biografisk 
handbok 1903; Tor Carpelan och l. o. Th. Tudeer, Helsingfors universitet. Lärare och 
tjänstemän från år 1828, I–II 1925; Päiviö Tommila, »Yhdesta lehdestä sanoma-
lehdistöksi 1809–1859» 1988, s. 119.

 9 när tidningen efter anhållan hade fått tillstånd att utöka formatet fick man inte läng-
re ge ut dubbelnummer eller bihang (Topelius, »Helsingfors Tidningars Krönika 
1850», 244.136, pag. 34). Påbudet, som sannolikt berodde på myndigheternas oro 
för att den officiella tidningen inte skulle klara sig i konkurrensen från HT, var dock 
inte länge i kraft. 

 10 all litteratur, som människor kom i kontakt med tidigt under sin karriär som läsare, 
var satt med frakturstil: aBC-boken, katekesen, psalmboken, almanackan, skilling-
tryck och andra folkböcker.  

 11 Jukka Sarjala anser att det underhållande och kåserande, som enligt hans mening 
kännetecknar Helsingfors Tidningar, också kommer till synes i att Topelius inte sepa-
rerade det skönlitterära innehållet från resten genom att placera det under strecket 



XlVII

Inledning

1

5

10

15

20

25

30

35

(Sarjala, Salonkien aaveet. Varhaisin kauhuromantiikka Suomen kirjallisuudessa 2007, 
s. 85).

 12 Redaktören under 1841, edvard grönblad, hade misslyckats med redigeringen ansåg 
tidningens ägare Wasenius, och av de vikande prenumerationstalen att döma höll 
läsarna med honom.

 13 Uppgifter om upplagorna: Päiviö Tommila, Suomen lehdistön levikki ennen vuotta 
1860 1963, s. 330 ff. Tommila uppger att Finlands Allmänna Tidnings upplaga var 
1 557 ex år 1858, varav 342 i Helsingfors. Helsingfors Tidningar hade samma år en 
upplaga om 2 089 ex, varav 710 i Helsingfors. För 1860 ger Tommila inga uppgifter 
om Finlands Allmänna Tidning. 

 14 »den Finska Periodiska Pressen 1842», HT 3/12 1842; »Chrönika om Helsingfors 
Tidningar», i anteckningsboken Kosmos, pag. 34, 244.136.

 15 Uppgifterna framgår av prenumerationsanmälningarna i slutet och i början av varje 
årgång. Svenska riksdaler användes parallellt med rubel i Finland 1809–1840. Mel-
lan 1840 och 1862 var rubel den enda giltiga valutan och 1863 skedde övergången 
till mark. 

 16 HT 5/4 1843. alexandrinen här är ett påfallande sällsynt versmått hos Topelius.
 17 Tommila, Suomen lehdistön levikki ennen vuotta 1860 1963, s. 33–37; en sammanställ-

ning av Topelius årslöner 1842–1860 på s. 36. Tommila uppger att redaktörslönerna 
i allmänhet rörde sig mellan 200 och 500 silverrubel på årsnivå, under hela perio-
den. de förändrades inte nämnvärt trots att tidningarna växte i format på 1850-talet. 
lönen för att redigera en medelstor tidning som utkom en eller två gånger i veckan 
var vanligen 300 silverrubel, det fick aug. Schauman som redaktör för Morgonbla-
det 1853. lönen motsvarade de erkänt illa betalda lägre skollärarnas, t.ex. senatens 
kansl ister var bättre avlönade. en senator motsvarade ungefär en minister. Se även 
Clas Zilliacus, »Pressen som statsmakt. Historien om en rolluppfattning» 1985, 
s. 210.

 18 För Cygnæus arvode, se »Helsingfors Tidningars Chrönika», pag. 19/381, 244.135; 
för Schaumans, se Vasenius III, s. 527. Valfrid Vasenius omfattande levnadsteckning 
Zacharias Topelius. Hans lif och skaldegärning I–VI utkom 1912–1930. Till den refe-
reras med författarnamn och del.

 19 Tommila, Suomen lehdistön levikki ennen vuotta 1860, s. 110 f. Som ståndspersoner 
kategoriseras ämbetsmän, officerare, präster och lärare, läkare, apotekare, arkitek-
ter, industriägare, godsägare och possessionater, studenter och t.o.m. skolelever – i 
gymnasier och elementarskolor. Till de lägre tjänstemännen räknas funktionärer vid 
tullen, underofficerare, poliser, kontorister och motsvarande. Tommila använder 
o. K. Kilpis detaljerade statistik över den yrkesverksamma befolkningen i Finland 
1815–1875: Ammatissa toimiva väestö 1815/75 I–III 1913–1915.  

 20 Ibid., s. 112.
 21 Ingemar oscarsson, »Fortsättning följer». Följetong och fortsättningsroman i dagspres-

sen till ca 1850 1980, s. 69. 
 22 Topelius, »den läsande allmänheten i Finland», HT 15–18/12 1852, citatet 18/12. 

Med de två tidningarna avses Finlands Allmänna Tidning och Helsingfors Tidningar, 
som detta år passerade FaT i upplaga (Tommila, Suomen lehdistön levikki ennen vuotta 
1860, bil. II, s. 333). 

 23 Här ingår både svensk- och finskspråkiga läsare. HT 18/12 1852; uppgiften att av 
1 000 som läser vetenskaplig litteratur är 450 studenter i HT 15/12 1852.

 24 Ibid.; Tommila kommer till samma slutsatser.
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 25 Se nedan, »Vedergällningens dag», s. 159.
 26 almqvists inflytande: se s. XXII f. om Conturteckningarna. Wilhelmina Stålbergs 

stil parodierar Topelius i »Salig Fänrikens Tofflor», se nedan s. 202.
 27 Matti Klinge, Idyll och hot. Zacharias Topelius – hans politik och idéer 2000, s. 21.
 28 det färdiga numret »kommer [...] hel wått i drängars och Pigors Händer, som läsa 

hälften i Schneiders [boktryckaren] och hälften i sina Herrars och Fruers förstugor», 
Then Swänska Argus, utg. B. Hesselman och M. lamm, andra delen 1914, s. 472.

 29 nastirich – –., »om Romaner», Helsingfors Morgonblad 23 och 26/3 1840, cita-
ten 23/3. de populära författare som nämns i artikeln är Bulwer, Cooper, Spindler, 
Hugo, Scribe, Sand, Marryat och Paul de Kock. artikeln är möjligen av Fabian Col-
lan, som var redaktör för Helsingfors Morgonblad 1841–1844 och hade medverkat i 
tidningen redan tidigare. Pseudonymen nastirich förekommer som författare till två 
korta följetonger, »en qväll i Palermo» 17 och 20/2 1840 och »Theori och Praktik 
30/4–7/5 1840. 

 30 Svenska Minerva 21/2 1843. Citatet återgivet efter oscarsson, »Fortsättning följer» 
1980, s. 69. oscarsson attribuerar artikeln till J. C. askelöf. Med »af alla grader» av-
ses olika socialgrupper; jfr Svenska Biet där en insändare oroade sig över det fördärv-
liga inflytande följetongerna utövade på »våra hustrur, döttrar och – pigor» (23/2 
1844; efter oscarsson, ibid.).

 31 alexander armfelt–gabriel Rein, vintern 1858, här citerat efter Vasenius IV, s. 82 f. 
Rein var universitetets rektor, och innehållet i brevet skulle meddelas Topelius kon-
fidentiellt (ibid.). 

 32 lars Stenbäck–Bengt olof lille 1867, brevet omnämns av eliel Vest, som inte date-
rar det närmare, i Zachris Topelius 1905, s. 273.  

 33 ordalydelsen följer i stort sett ordagrant definitionen av novell i Svenska Akademiens 
ordbok, från 1947. Jfr även Bertil Rombergs definition i Nationalencyklopedin: »no-
vellen, som har ett betydligt mindre omfång än romanen och ett begränsat antal per-
soner, är i behov av en klar och koncentrerad fabel eller story.» (6/6 2011).

 34 a. F. dalin, Ordbok öfver svenska språket II, Stockholm 1853, s. 148.
 35 C. J. l. almqvist, »Återkomsten», Samlade Verk 8, s. 39. Första upplagan 1838.
 36 Barbro Ståhle Sjönell, Att ge ut noveller. Anförande vid Svenska Vitterhetssamfundets 

årsmöte den 2 maj 2001 2001, s. 9. novellbegreppet var länge tämligen generöst, det 
framgår inte minst av recensionsavdelningen i Finsk Tidskrift som in på 1890-talet 
publicerade översikter av finsk prosa under rubriken »Finsk novellistik». Översik-
terna levererades av Kasimir leino; han omtalade verken som noveller eller berät-
telser, utgående från författarnas – eller förlagens – genrebeteckningar.

 37 J. V. Snellman, »Svenska silhouetter», Samlade arbeten VI, s. 130 f.; ursprungligen i 
Litteraturblad för medborgerlig bildning våren 1848.

 38 »Slutanmärkning angående novellen Hertiginnan af Finland», HT 15/6 1850. också 
den mångsidigt verksamme W. Fr. Palmblad utgav sina romantiska och omfattande 
prosaverk med undertiteln novell. en annan genre som odlades av samtiden jäm sides 
med novellen är skissen; om den, se s. 284.

 39 Topelius–B. a. Thunberg 26/6 1850.
 40 Topelius, »Romanen och Romanvurmen», HT 13 och 17/9 1845, citatet 17/9. År 

1848 återger Topelius Fredrika Bremers kritiska betraktelse »Romanen och Roma-
nerna» (HT 27/5 1848). I en uppskattande recension av C. a. Wetterberghs Får gå! 
och Ett namn skisserar Topelius genrens historia 1846: »Romanen, vår tids mest egen-
domliga diktart, har sedan början af detta århundrade gradvis genom lefvat alla fyra 
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verldsåldrarne. den har börjat med herdediktens guldålder, sedermera genomgått 
silfveråldern i riddareromanen, kopparåldern i den historiska romanen och slutligen 
jernåldern i röfvareromanen, tills den hamnat utom alla fyra i dess sjelfständigaste 
form: tendensromanen.» det här avspeglar samhällsutvecklingen, historien har gått 
från kungarnas och adelns hjältesaga till »folkets fria och brokiga verksamhetskret-
sar», framhåller Topelius (HT 6/5 1846).

 41 Klinge, Idyll och hot 2000, s. 35.
 42 om Topelius sätt att använda brevformen och hans förnyande av journalistiken, se 

Clas Zilliacus, »Till löjtnant leopold i grusien. Tidningen som öppet brev» 1985. 
 43 nyberg, Zachris Topelius 1949, s. 171; jfr Vasenius III, s. 424 f.
 44 Topelius, »Helsingfors Tidningars Chrönika», pag. 15/377, 244.135.
 45 Vasenius III, s. 35; nyberg, Zachris Topelius 1949, s. 172; Se även Topelius, Epheme-

rer. Zacharias Topelius första tidning 1834–1835, utg. av Carola Herberts och laura 
Mattsson 2006. 

 46 Vasenius III, s. 35; Zilliacus, »Till löjtnant leopold i grusien. Tidningen som öp-
pet brev» 1985, s. 130; nyberg, Zachris Topelius 1949, s. 172.

 47 »Till Tit. Henrik om Theatern», HT 9/4 1842.
 48 Kopplingen till vänkretsen framgår av korrespondens, bl.a. Topelius−emilie lind-

qvist 10/4 1843.
 49 Topelius avsikter förefaller inte ha krönts med omedelbar framgång. ett år senare 

rapporterar han från Helsingfors för fästmön i nykarleby: »något för unga flickor 
passande nytt vet jag ej att förtälja (ty politik bry de sig ej om)» Topelius−emilie 
lindqvist 31/3 1843.

 50 det första avsnittet 22/1 1842 innehåller en direkt anspelning på Teckningar utur 
hvardagslifvet; under samtalet visar sig »Madame Follette», försedd med en fotnot: 
»läsaren torde erinra sig att kaffepannan kallades så i ’Hemmet’.» 

 51 Jfr Topelius citerade brev på s. XXV f. till systern där han å ena sidan framhåller 
almqvists skapande geni, å den andra den utmärkta teckningen i verk av Sophie von 
Knorring och Fredrika Bremer.

 52 HT 22/1 1842. om den himmelsvida skillnaden: Henrik saknar inledningsvis Ric-
hard Furumos mystiska och demoniska framtoning, men är lika utrymmeskrävande 
som han, på de andra personernas bekostnad. 

 53 närmare om Topelius ramberättelser i inledningen till Hertiginnan af Finland och 
andra historiska noveller.

 54 Vasenius II, s. 372. Föredraget var huvudnumret vid Österbottningarnas årsfest. det 
var omsorgsfullt övertänkt och förberett, och renskrivet; ibid., s. 370 ff. 

 55 »Min far hade genom egen dyrköpt erfarenhet lärt sig frukta romanläsning för väx-
ande ungdom», säger Topelius i Självbiografiska anteckningar, och fortsätter om sig 
själv: »I föräldrarnes hus hade den lärgirige gossen blivit strängt övervakad och 
mången åtkommen bok utan misskund inläst i lådan» (Topelius, Självbiografiska 
anteckningar, utg. Paul nyberg, 1922, s. 37). Topelius dikterade i själva verket anteck-
ningarna, med början i Cannes vintern 1876 och fortsatte sedan under 1880-talet, 
men med långa uppehåll (eva Topelius acke i förordet, ibid.).

 56 Ibid., s. 37 f. august Friedrich von Kotzebue (1761–1819), dramatiker och förfat-
tare till populära sentimentala romaner; august Heinrich lafontaine (1758–1831), 
författare till populära schablonartade familjeromaner; Schopenhauer är Johanna 
Schopenhauer (1766–1838), författare till reseskildringar och romaner och mor till 
filosofen. ett tiotal titlar av henne översattes till svenska på 1820-talet. Hallenbergs 
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noter är Jonas Hallenbergs (1748–1834) Svea rikes historia under konung Gustaf Adolf 
den stores regering, utkommen i fem omfångsrika delar 1790–1796. Klinge karaktä-
riserar lafontaine som »en småborgarnas författare» (Idyll och hot 2000, s. 52, jfr 
ovan s. XVII).

 57 nyberg, Zachris Topelius 1949, s. 68. nyberg bygger på en »handskriven förteck-
ning över böckerna i lånbiblioteket [som] tillhör boksamlingen på Kuddnäs», ibid., 
s. 625. de sistnämnda svenska författarna kallar han klassiker, men bortsett från Wal-
lenberg var prosaisterna mer eller mindre samtida åren kring 1830. 

 58 Ibid., s. 189. »Ingen enda av dem var obekant för Topelius, när han började sin bana 
som skönlitterär författare i Helsingfors Tidningar», understryker nyberg (ibid.). 
därtill kommer bl.a. Wilhelmina Stålberg, som nyberg inte nämner. om influen-
ser från eugène Sue och andra skildrare av urbant liv från societeten till slummen, 
se kommentaren till »Vedergällningens dag», s. 324 f.

 59 »Pantheon», april 1836, 244.135, pag. 9/177.
 60 »Pantheon 1837», 244.135, pag. 12/[212] resp. 16/[216].
 61 om Topelius läste verk på originalspråket eller i översättning framgår indirekt, t.ex. 

genom att han uppger verktiteln på det aktuella språket, som i följande anteckning 
i läsdagboken: »Walter Scott, die Seeräuber [...] har några enligt Scotts maner wäl 
lyckade partier, bland hwilka må nämnas en hwalfiskjagt.» Slutomdömet om The 
Pirate – Topelius nämner också originaltiteln – blir dock att verket är ett »misslyck-
adt försök att gifva Romantisk färg åt gråsten, moras, och enkla och prosaiska men-
niskor» (1/3 1837; 244.135, pag. 11/211).

 62 august lafontaine blev redan tidigt översatt till svenska i stor skala. Margareta Björk-
man nämner att av lafontaines 150 romaner översattes 71 till svenska, huvudsakligen 
mellan 1796 och 1810 (Läsarnas nöje 1992, s. 366 ff. med exempel på svensk recep-
tion av verken). det är svårt att få ett begrepp om hur spridd den populära litteratu-
ren var i Finland. artiklar om läsesällskapen i Finland, av Carl Rudolf gardberg och 
olof Mustelin, meddelar summariska upplysningar om bokbeståndet (gardberg 
1938) eller så saknas skönlitteratur i beståndet (Mustelin 1949). Henrik grönroos 
socialt avgränsade redovisning av boktitlar i bouppteckningsinstrument (1996) slu-
tar redan vid 1809. 

 63 Topelius, Självbiografiska anteckningar 1922, s. 38. 
 64 Topelius–Sophie Topelius 28/5 1837; det är inte ett avsänt brev utan en kladd, vil-

ket förklarar de något kryptiska formuleringarna. den mest omfattande korrespon-
densen på 1830-talet förde Topelius med modern och med Henrik Backman, men 
det är bara ett fåtal brev till vardera som har bevarats från denna tid. – den doktor 
H som Topelius nämner är av allt att döma C. a. Hagberg, som i Aftonbladet under 
signaturen H både pastischerade och kritiserade Cousinerna 31/3 1835 (Åsa arping, 
Den anspråksfulla blygsamheten 2002, s. 105 ff.)

 65 också Topelius mentor Runeberg använde sig gärna av repliker i sina noveller, se 
t.ex. »lurendrejaren» (1833) eller »eldsvådan» (1834), SS VII.

 66 Sophie Topelius–Topelius 24/4 1837.
 67 T.ex. den 17 januari 1837: »I skymning las jag högt om monsieur Tardif som all-

tid sade mieux vaut tard que jamais och che va piano va sano och altid kom ¼ tim-
me för sent.» Monsieur Tardif är titeln på en komedi av eugène Scribe.

 68 T.ex. »Monsieur Tardiff måste du aldeles afskeda eljest kan han göra dig stor förtret. 
nå nu tycker du väl att Mamma predikat nog långt …» och: »fram för alt kör Tar-
diff på porten» Catharina Sofia Topelius–Topelius 1/1 1842 resp. 30/4 1843. 
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 69 Topelius−emilie lindqvist 7−8/5 1843.
 70 Före 1847 räckte det med att lämna in ett korrektur hos censorn kvällen innan, d.v.s. 

18 timmar innan tidningen skulle komma ut (Topelius, Självbiografiska anteckningar 
1922, s. 75). Från 1847 krävde censuren att avdrag av det rättade korrekturet av tid-
ningsnumret skulle lämnas till censorn 24 timmar före utgivningen (nyberg, Zachris 
Topelius 1949, s. 171).

 71 ett exempel på det är Topelius fråga till censorn J. M. af Tengström på en odaterad 
biljett om ett markerat parti av en följetong får införas, vilket visar att Tengström inte 
hade läst hela den ifrågavarande novellen (se kommentaren till »Vargen», s. 313). 

 72 nyberg, Zachris Topelius 1949, s. 240.
 73 Topelius–emilie lindqvist 7/2 1845.
 74 Topelius, »nya Contur-teckningar. 2. Miss Mary», HT 13/9 1843: »Jag har min 

lilla svaghet för cigarrer i fria luften, men när jag promenerar genom vår lilla stad, 
där det är förbjudet att röka, drager jag in min rök vid ena tullen och blåser ut den 
vid den andra.»

 75 Topelius, »Kringelflickan», se nedan, s. 3.
 76 Översikterna här och senare gäller novellerna i Helsingfors Tidningar och dem som 

Topelius skrev för andra tidningar eller i något enstaka fall för kalendrar, men inte 
Fältskärns berättelser.

 77 I HT 28/9 och 1/10 1842.
 78 Matti Klinge, Idyll och hot 2000, s. 12.
 79 Ingemar oscarsson, »Fortsättning följer» 1980, s. 97.
 80 Maija lehtonen,»Mammonan valta. eräs Topeliuksen teema» 1985, eller »Mam-

mons makt. ett tema hos Zachris Topelius» 1999. – Mest känd är dikten »Kom-
munismens vagga» (1884), där Topelius citerar Proudhons slagord »egendom är 
stöld».  

 81 Yrjö Hirn, Teatrar och teaterstrider i 1800-talets Finland 1949, s. 124.
 82 Topelius–emilie lindqvist 6, 7/3 1843: »I sin grannlagenhet trodde sig gubben böra 

förklara mig fri från min förbindelse, om jag ville – store gud!»
 83 Uppgifterna bygger på Topelius bokföring (Kontoböcker, 244.41) och på Tommilas 

sammanställning över löneutvecklingen (Suomen lehdistön levikki ennen vuotta 1860 
1963, s. 36) och hans uppgifter om upplagorna (ibid., bil. III:6, s. 342 f.).

 84 Ibid., s. 38.
 85 Topelius–Catharina Sofia Topelius 4/5 1857. när Topelius senare förhandlade med 

albert Bonnier om honorar uppgav han att av årslönen från HT på 1850-talet mel-
lan 800 och 1 000 rubel silver utgjorde honorar för följetongen (Topelius–Bonnier 
30/4 1869). Uppgiften förefaller tilltagen i överkant, åtminstone för början av de-
cenniet, mot bakgrunden av att lönen 1850 var 972 silverrubel och 1851 1 125.

 86 Topelius till än så länge oidentifierad person i oktober 1866, citerat efter Vasenius 
IV, s. 184 f. – Vasenius uppger inte adressaten. 

 87 Hustrun och den nästäldsta dottern var sjukliga, och familjen reste bl.a. till Marstrand 
för att de skulle återvinna hälsan. P.g.a. dotterns sjuklighet togs hon och den yngsta 
ur skolan för att läsa privat. de vistades också i Stockholm för att gå på kurser och få 
läkarvård.

 88 dagboken, 5/1 1837.
 89 Klinge, Idyll och hot 2000, s. 26 f.
 90 R. F. von Willebrand, »Topelius såsom novellförfattare. Fältskärns berättelser –

Vinter kvällar»1884, s. 178. Iakttagelsen är generellt giltig även om artikeln behand-
lar Fältskärns berättelser och novellerna i Vinterqvällar.
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 91 Kvinnor blir påfallande tidigt gamla i Topelius noveller, i »Maskeraden» (1844) 
förekommer t.ex. »en gammal ogift moster, en den gladaste själ om sina åtta och fyra-
tio», d.v.s. 48. Men uppfattningen är tidstypisk och beror säkert till någon del på 
författarens relativa ungdom.

 92 Svärandet upphör senare; Topelius redigerade, »retoucherade» sade han själv, Fält-
skärns berättelser inför den av Carl larsson illustrerade upplagan på 1880-talet och 
ersatte bl.a. »rider dig d–n» med »rider dig Kajsa Varg» (Pia Forssell, »Fältskärns 
förvandlingar. Romanens väg från följetong till textkritisk utgåva» 2009, s. 128 f.).

 93 R. F. von Willebrand, »Topelius såsom novellförfattare» 1884, s. 176. 
 94 Topelius fascination inför brottslingar framgår redan i en anteckning daterad 3/10 

1836, där han temperamentsfullt sågar Sues novell Crao: »Råsk. – Slutet är mord 
som vanligt, början hat och afund, intrigen simpel, charaktererna wårdslösa, utom 
mördarens, hvilkens historia kan anses som den enda lyckade teckningen i detta lilla 
råsk» (244.135, pag. 11/179).

 95 I »Herminas Bekännelser» (1844) får den naiva titelpersonen jämföra sin föräls-
kelse »än vid eugene aram, än vid ernst Maltravers» (s. 61 nedan), vilket för den 
belästa publiken avslöjade hennes blåögdhet. I barnpjäsen »Rinaldo Rinaldini» 
(1858) skolstrejkar barnen efter att ha slukat rövarromaner. 

 96 It highlighted the suspense and drama, historical background, or sentimental and 
gothic variations of Romantic fiction but discarded its metaphysical questioning, 
and poetic innovations, avoided lengthy descriptions, was heavy on dialogue and 
action, and subjected the plot, if not always to the ending of the popular formula, 
at least to a reassuring conclusion in an orderly world. (lucienne Frappier-Mazur, 
»Publishing novels» 1994, s. 696 f.).  

 97 Catharina Sofia Topelius–Topelius 4/2 1843, med karaktäristisk, d.v.s. sparsam in-
terpunktion. För »Kringelflickan», se nedan s. 3–10.

 98 »Välbetänkt», ÅT 30/12 1843. 
 99 lars Stenbäck–Bengt olof lille 1867, citerat efter eliel Vest, som inte daterar brevet 

närmare, Zachris Topelius 1905, s. 273.
 100 [Pietari Hannikainen], »Kaunis-kirjallisuuden tilaisuus Suomessa» och »Missä on 

kotoinen romaani- ja novelli-kirjallisuus löytävä aineensa?», Kanawa 13 resp. 20/10 
1847. »Häradshöfdingen», se Topelius, Hertiginnan af Finland och andra historiska 
noveller, ZTS V, s. 169–194; »Uppbördsskrifvaren» ingick i HT i fem avsnitt, 27/6–
18/7 1846. Bland efterföljansvärda författare nämner Hannikainen också Bulwer  
(-lytton) och Sue.

 101 [Topelius], »Skön literatur i Finland», HT 3/11 1847.
 102 Topelius–J. M. af Tengström–Topelius, odaterat, i början av 1846 – följetongen i HT 

17/1–11/2 1846. Topelius kallar novellen »Herr lars», det är fråga om »Vargen», 
där hjälten heter lars (se nedan, s. 107–126, samt kommentaren). 

 103 augusta lybeck–emilie Topelius, citerat efter Vasenius V, s. 171. »gamla Baron på 
Rautakylä» i HT 10/1–11/4 1849, i sammanlagt 22 avsnitt. 

 104 R. F. von Willebrand, »Topelius såsom novellförfattare» 1884, s. 166 f. Med roman-
tisk metod menas här prioritering av historiska motiv, behandlade med känsla och 
fantasi (ibid., s. 166).

 105 Ibid., s. 175.
 106 Ibid., s. 186.
 107 emil nervander, »Zachris Topelius som tidningsman» 1888, s. 39 f.
 108 »Bilder ur verkligheten» publicerades i Illustrerad Tidning 1863–1865 och innehåller 
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de berättelser som senare utkom under titlarna Hyrkuskens berättelser, En prestmans 
anteckningar, En skådespelares äfventyr och Strödda anteckningar.

 109 Vasenius, »Ur ett lif i sång och saga» 1888, s. 12.
 110 Som exempel kan följande anföras: »Vackert sjunger han manlighetens oförfärade 

kamp mot våld och fördärf i marschen för Helsingfors Frivilliga Brandkår vid dess 
stiftelse 1866» (Vest, Zachris Topelius 1905, s. 330).

 111 Vasenius fick disponera manuskriptmaterialet med ensamrätt så länge arbetet med 
biografin pågick, vilket troligen är anledningen till att Vest inte hade tillgång till pri-
märmaterial.

 112 Vasenius I, »Inledning», s. 6 och 8.
 113 gunnar Castrén, »Valfrid Vasenius» 1928, s. 154; det är fråga om en nekrolog över 

Vasenius.
 114 Ibid., s. 155.
 115 Vasenius V, s. 182.
 116 nyberg, Zachris Topelius 1949, s. 6 – verket hade beställts av Söderströms förlag och 

Werner Söderström oY, på finska utkom det 1950, i översättning av lauri Hirven-
salo och elina Vaara.

 117 Ibid., s. 188. 
 118 Vasenius V, s. 163 om större krav, och s. [180] citatet.
 119 Ibid., s. 142 f., s. 166 och s. 143.
 120 Paul nyberg förhåller sig kallsinnigt till detta parti av levnadsteckningen, men hans 

slutomdöme är att »det, som inte är riktigt sant, stundom kan vara sannare än san-
ningen själv» (nyberg, »Selma lagerlöf och Zachris Topelius» 1947, s. 425).

 121 Selma lagerlöf, Zachris Topelius 1920, s. 183. Helsingfors Tidningar kallades skvaller-
rådinnan, jfr ovan, s. XXI.

 122 Ibid., s. 202.
 123 Karl Warburg, Illustrerad svensk litteraturhistoria IV:1 1915, s. 470.
 124 otto Sylwan, Svenska litteraturens historia II 1919, s. 509 och 511 (citatet).
 125 Ruth Hedvall, Finlands svenska litteratur 1917, s. 202, 205 och 209.
 126 Här återger Hultin ordagrant Vasenius formuleringar i artikeln 1888, jfr not 93.
 127 arvid Hultin, artikeln Topelius, Zakarias, Nordisk familjebok, andra uppl., band 29, 

sp. 355.
 128 gunnar Castrén, artikeln Topelius, Zachris, Nordisk familjebok, tredje uppl., band 

19, sp. 451 f. 
 129 Viljo Tarkiainen, Suomalaisen kirjallisuuden historia 1934, s. 134 f.; »tidvis skapande 

talang»: tuokiollisesti luova kyky.  
 130 gunnar Tideström, avsnittet »Topelius» i kapitlet »Runeberg och den finlands-

svenska litteraturen» 1967, s. 490. 
 131 erik ekelund, Finlands svenska litteratur 2 1969, s. 192 och 196 f., citatet s. 196.
 132 Pekka Tarkka, »novelli» 1970, s. 73. Tarkka framhåller att novellistiken i Finland 

i första hand hade brittiska förebilder – Scott i Topelius fall – och att den engelsk-
språkiga kortprosan utvecklades först i ett senare skede (ibid.); han avser då den 
modernistiska novellen.

 133 Bengt Holmqvist, »Runeberg och romantiken i Finland» 1989, s. 136. 
 134 george C. Schoolfield,»national Romanticism – a golden age?» 1998, s. 337. 
 135 Johan Wrede, »Zachris Topelius – barnatro och fosterland» 1999, avsnittet »Jour-

nalisten Topelius – energisk, elegant och moralisk», s. 320 f.  
 136 Wrede, »Zacharias Topelius – kansallishistorioitsija» 1999, s. 260.
 137 Klinge, Idyll och hot 2000, s. 53.
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K r i n g e l f l i c k a n.
Esquisse från Helsingfors.

Om du min Läsare! någon gång eller många gånger i din lefnad, till häst 
eller till fot, med beundran eller likgiltighet, vid godt eller elakt lynne, pas-
serat de snörrätta, breda, stundom ödsliga gatorna af den, lik en Phoenix, 
ur rucklet af en gammal småstad stolt uppstigande ny-Finska hufvudstaden 
Helsingfors; om du derunder från architekturens mästerverk kastat ditt öga 
på de mer eller mindre eleganta menskliga varelser, hvilka blicka ut ur dessa 
fönster, eller brådska fram öfver dessa gator; om du dervid anställt obser-
vationer och jemförelser, som sjelfmant erbjuda sig, … så medgifve vi, att 
många reflexioner ligga nära. Du vill måhända genast bilda dig ett allmänt 
omdöme om Helsingfors, du bemödar dig, att upptäcka en egen färg, som 
skulle hvila öfver det hela, ett eget tycke, påtagligt men oförklarligt, som 
skulle särskilja Helsingfors från andra städer af lika rang. Men detta är i san-
ning för mycket begärdt af en så ung stad, och dertill en stad, som inom sig 
innefattar så många och så olikartade af samhällets elementer, civila, mili-
tära och vetenskapliga corporationer, liksom inom en ram omgifna af ett 
talrikt och oberoende borgarestånd. Hvarje samhälle, som, från att hafva 
varit litet, sträfvar att blifva stort, måste ganska naturligt engång befinna 
sig på en punkt, då det är intetdera af båda. På en sådan punkt visa sig 
grupperna spridda och delvisa, massorna sakna ännu den rätta hållningen 
och det är alltid individerna, som framsticka mest. Deraf kommer, att så-
dana samhällen ännu sakna ett egendomligt folklif, och vill man försöka 
afteckna dem i genremålningar, så stöter man dervid på en sådan mängd 
enskild heter, att man, som det heter, ej ser skogen för trädens skull. I denna 
anmärkning ligger hvarken ett förklenande eller en orättvisa; vi nämne den, 
endast för att förtydliga svårigheten af att utkasta genremålningar från ett så 
ungt samhälle, som Helsingfors, då det, som i teckningen kan synas träffadt 
på en punkt, på en annan lätt kan visa sig såsom totalt misslyckadt.
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 Om du således, benägne läsare eller läsarinna, någon gång tagit notis 
om folklifvet på allmänna platser i Helsingfors, har du måhända bemärkt 
ett litet rörligt slägte på gator och torg, vid portar och väggar, vid quaierna, 
vid Narinken och i allmänhet öfverallt, der folkrörelsen är lifligast och för-
tjensterna följaktligen störst, … små qvinliga varelser med korgar i hän-
derna, korgar af diverse innehåll, hvilket, de, med den beställsamhet, som 
är deras korgrika kön egen, utbjuda öfverallt, afsätta öfverallt och öfverallt 
förvandla till femkopeker, tjugokopeker, ja ej sällan till rublar och hvita 
slantar af considerabelt värde. Kringelflickor, tortflickor, pepparkaksflickor 
och hvad allt de må heta under den kallare årstiden, antaga de flesta under 
sommaren och hösten skepnaden af äppelflickor, päronflickor, körsbärs-
flickor o. m. d. De öfvergifva då till någon del sitt irrande lefnadssätt och 
nedsätta sig med större och tyngre korgar vid quaierna och fiskarhamnen, 
der de utbreda sina skatter för den der sammanströmmande mängdens 
lystna blickar. Från den tidiga morgonstunden intill sena qvällen ser du 
dem der på sina bestämda platser … en lång rad, som bildar en vinkel med 
de lika nitiska kålhufvudsförsäljarne, morotsmånglarne, trädgårdsryssarne.  
Ständigt hör du upprepas samma lockande anbud: »skall det vara äppel, 
herre? … goda Tyska äppel? … sköna päron för 20 kopek stopet? stora, 
mogna körsbär?» o. s. v. Det kan väl inträffa, att du stundom förnimmer 
ett kif om ägande rätten till en nedfallen femkopek eller andra lika vigtiga 
föremål; men öfverhufvud sämjas de unga månglerskorna bättre, än man 
skulle vänta, sällan nedsätta de hvarandras varor för en väljande kund och 
de försmådda, de förbigångna finna sig i sitt öde med en aktningsvärd re-
signation.
 Likväl äro de ett beklagansvärdt slägte, dessa lifliga och behändiga 
 äppel-  och kringelflickor, af hvilka de flesta äro i den farliga åldern mel-
lan 11 och 17 år, förutom några mera bedagade notabiliteter, madamer och 
andra till yrket hörande personer. Frestelserna inställa sig tidigt i deras 
irrande lif, innan deras barnsliga sinne ännu hunnit stadga sina begrepp 
om rätt och orätt, och ingen vårdad uppfostran ger dem ett stöd mot för-
villelser, hvilka äfven den bildade ej sällan med möda bekämpar. Hvem 
undrar då, att den allmänna säkerhetens vårdare nödgas hafva ett vaksamt 
öga på dessa värnlösa varelser och stundom ertappar dem vid små osan-
ningar eller förseelser i frågan om mitt och ditt. Så hör man stundom en 
jemmerligt klagande röst bönfalla: »ack, söta herre, var god och hjelp mig, 
jag har tappat 2 Rubel i dag på morgon och törs inte komma hem till frun, 
som slår mig, om jag inte har riktiga pengar!» – Griper då herrn af med-
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lidande till sin plånbok och skänker bedjerskan den uppgifna summan, 
så niger den lilla med många grimacer, som skola visa huru tröstad hon 
nu är, kysser gifvaren på skörtet af hans bonjour och skyndar strax till en 
annan, med samma klagan och samma böner, så länge det bär sig. – På en 
gång löjlig och rörande är den naiva obetänksamhet, med hvilken en sådan 
liten kringelflicka ej längesedan beträdde sina första steg på brottets bana. 
Hon hade, under sina besök i husen, öfverkommit en speldosa, hvilken så 
mycket behagade henne, att hon oförmärkt gömde den under halsduken 
och gick sina färde. Obekymrad derom, att dosan, som vid tillgreppet var 
i full verksamhet, fortfor att spela Witgensteins marsch under halsduken, 
promenerade flickan så länge omkring med sitt musikaliska bihang, lik en 
vandrande concert, tills en förundrad åhörare tog sig anledning att anställa 
visitation och upptäckte den förrädiska dosan. – Sådana små fläckar på den 
unga corporationens rykte äro likväl långt ifrån att vidlåda alla. Det gifves 
ock ärliga, hyggliga kringelflickor, hvilka sjelfva afunden ej har hjerta att 
förebrå andra förbrytelser, än möjligen den, att de låta en välklädd och 
godsint herre betala 20 kopek för samma vara, som de sälja åt en slusk för 
10, och det är om en sådan småhygglig flickbytinge, jag går att berätta det 
lilla, jag händelsevis om henne erfarit.
 En klar, men kall dag i slutet af Januari månad år 1835 vandrade en ung 
man, väl insvept i sin eleganta blåa klädeskappa, med silkestofsar af det slag, 
som malicen benämner gäldstugutömmar, kring gator och torg i Helsing-
fors. Den just då påstående vintermarknaden hade, i trots af den skarpa 
kölden, utlockat talrika svärmar, att sälja, köpa eller begapa. Att den unge 
mannen var en resande, syntes lätt att gissa af den uppmärksamhet, med 
hvilken han betraktade än den ståtliga façaden af ett colossalt stenhus, än 
det lilla omfånget af ett anspråkslöst marknadsstånd, än trängseln i en han-
delsbod, än den icke mindre lifliga concurrensen kring ett thékök, flödande 
af rykande »spitting», denna vedervärdiga, men omtyckta medicin mot 
hårdheten af en oblid Januarihimmel. Han beundrade den smak, med hvil-
ken surögda madamer och rödnäsiga pojkar förtärde denna sirapsångande 
nektar, och skänkte en flyktig blick åt dessa pionröda jungfrur i silkesshaw-
letter och snäfva capoter, hvilka i talrika skaror svärmade kring stånden, 
för att af någon möjligen mötande tillbedjare tillisma sig en kringla af de 
mest vidlyftiga dimensioner. Från dessa brokiga vuer på Senatstorget och i 
dess granskap vände sig vår resande till det af en oräknelig menniskomassa 
hvimlande salutorget. Det roade honom, att betrakta detta beställsamma 
frågande, prutande och betingande, detta varans granskande, nedsättande 
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eller beprisande, hvarmed så mycket äflas på denna lifliga plats, der allt 
hvad matmor eller köksa heter har så mycket att bestyra hvarje morgon hela 
året igenom och mest på de vigtiga marknadsdagarna. Pigor och jungfrur 
i capoter af tibet och lustre, madamer i urblekta bombasinskappor, värds-
husmamseller i siden och fruar i dyrbara räfskinn, handlande med digra 
plånböcker, Ryska betjenter i kapprockar med mångdubbla kragar, Ester 
och Viborgsbönder med höga mössor och uråldrig snitt, Nylänningar med 
halfherrehållning och stursk uppsyn, Österbottningar med korta, brungråa 
vadmalströjor och hängande toilett, samt här och der en polisbetjent i uni-
form med brandgula uppslag … alla rörde sig om hvarandra i det brokigaste  
hvimmel, omsättande en penningemassa, hvilken sammanräknad skulle 
göra artiga summor.
 Främlingen roade sig en stund åt dessa verldsliga bestyr och var just i 
begrepp att aflägsna sig åt ett annat håll, då han förmärkte ett lifligt tumult 
bland den rad af små och stora månglerskor, hvilka vid Aschanska huset 
utbredde sina rariteter för den hvimlande folkmassan. En tjufpojke hade, 
medelst en krok på spetsen af en käpp, behändigt praktiserat åt sig en an-
senlig hvetebrödsbulla från en liten flickas korg och var redan med sitt rof 
i säkerhet, då snatteriet upptäcktes. Den bestulna, en flicka af behagligt ut-
seende och vid pass 12 års ålder, troligen för oerfaren i yrket för att iakttaga 
nödig aktsamhet, började bitterligen gråta, och det än mera, när hennes 
sido grannar förbrådde henne en i deras tycke så oförsvarlig vårdslöshet. 
Det arma barnets tårar rörde främlingen. Leende tog han upp plånboken 
och letade efter en sedel. – »Hör hit, du gråtmilda kringelfigur, skjut dam-
luckan för tårekällorna och lägg bort lipen, om du vill lyda ett godt råd. 
Hvad kostade munsbiten, som man stal ifrån dig?» – »Fyrti kopek … oh, 
jag är bra olycklig, det är nu andra gången, man stulit af mig i dag och hvad 
skall frun säga!» och dervid gömde hon ansigtet i förklädet och gret än 
bittrare.
 »Så så, tro mig du, man blir nog värre bestulen här i verlden, än så. Tag 
den här rubeln och var en annan gång aktsammare mot dylika och andra 
skälmar, min vän!» – Den lilla flög upp och ville kyssa den gifmilda han-
den, men främlingen var redan försvunnen bland mängden. 
 Redan hade vår resande hunnit ett ansenligt stycke bortåt dåvarande 
Heidenstrauchska huset, numera Kejserliga palatset, då han märkte en liten 
varelse, som armbågade sig fram genom massorna och, andlös af det häftiga 
språnget, framstörtade med utropet: »stadna då, stadna då, herre, … du 
min eviga, så han far af med sina långa ben! stadna då!»

 Tecknet markerar att ett avsnitt i tidningsföljetongen slutar.
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 »Är det du, min sorgedufva? Hvad vill du mig?»
 »Jo jag har något sprungit, men gudskelof, det var bra jag kände igen 
tofsarna på herrns kappa. Det är för den här sedeln, ser herrn.»
 »Hvad är det? Denna 25 Rubel … låt se … ja vid himlen, jag har förlorat 
den, flicka!»
 »Herrn har inte förlorat den, utan herrn gaf den åt mig och sade: tag 
den här rubeln, sad’ herrn. Det var inte herrns mening.»
 Främlingen såg skarpt på flickan. »Nå, om jag gaf dig den, hvarföre 
behöll du den inte? hvarföre tänkte du inte: en gåfva är ju ingen stöld och 
de sågo ju alla, att han gaf mig den?»
 »Gud i himmelen, så herrn talar!» sade den lilla och tårarna kommo 
henne i ögonen. »Jag är inte så stygg och elak, som herrn tror, jag visste 
ju att det inte var meningen, fast herrn var så god mot mig. Men jag måste 
åter till min korg, att inte värre spratt händer, än det, som redan händt.»
 »Vänta litet, barn! Hvad heter du?»
 »Eva Sophia ***», var svaret. Den lilla neg.
 »Det är bra. Lefva dina föräldrar?»
 »Nej, herre! Min far var postiljon och dog för fyra år sedan i fattigdom. 
Min moders kära ögon somnade bort ett år derefter. Sedan tog min moster 
mig, men också hon har dött och nu säljer jag hvetebröd och kringlor för 
en beskedlig fru.»
 »Kan du läsa?»
 Den lilla slog ned sina ögon. »Jag läste förr för min mor.»
 »Jaså, jag förstår, du hör ej till de spränglärda. Hvar bor din fru?» Den 
lilla uppgaf stället. »Godt, packa dig nu till din korg, du skall få höra af mig.»
 Följande morgon klappade en elegant ung herre på den fattiga fruns 
dörr och insläpptes under mycket krus. »Min fru», sade han, »ni har i er 
tjenst en ung flicka vid namn Eva Sophia ***?»
 »Ja, min herre! Skulle hon på något sätt förbrutit sig? Dessa arma barn 
utan uppfostran …»
 »Nej nej, men min själ, är det intet skada på ungen. Hur har hon burit 
sig åt hos er?»
 »Godt och vackert, det kan jag försäkra min herre. Barnet är oför-
derfvadt, ehuru tyvärr ganska okunnigt. Hufvud och hjerta fattas henne 
ingendera, men hvad vår Herre och verlden gör af dem en dag …»
 »Det kommer an på omständigheter, menar frun. Så tycker jag med. 
Hörpå, min fru, jag är Handlanden ** från W. Ungen har gjort mig en ärlig 
tjenst, jag skall dra försorg om henne. Ni skall göra folk af henne, förstås på 
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min bekostnad. Först skall ni lära henne att ha respekt för vår Herre … för-
står ni, det är ändå den solidaste firma, att dra vexel på här i lifvet. En qvinna 
utan Gudsfruktan, fattiga kräk, hon gör bestämdt bankrutt här i verlden 
och den Gudsmannen Wallin säger om henne att hon är ett oting i skapel-
sen … ett sattyg, ser frun, fast det är förblommeradt. Sedan, när ni gjort 
henne till menniska först, skall ni göra henne till en bra karls hustru med 
tiden. Hon skall lära sig koka och baka och sy och väfva och hvad mera, 
som anstår en god husqvinna. Allt det der är nu bra, ser ni, men mången 
karl tycker, att en hustru och en hushållerska ej äro precis detsamma. Hon 
måste derföre ha något bokvett och bildning dertill, min själ behöfver hon 
icke den barlasten också i lifvet. Hon måste veta, att Europa icke är ett be-
synnerligt djur, som min gamla amma påstod, och att menniskan icke från 
verldens begynnelse kokat kaffe på sprit och gått i frack på picknickerna. 
Förstås, icke menar jag, att hon skall kunna räkna upp namnen på Kung 
Pharaos trollkarlar, men hon skall veta att Kejsar Peter den store icke var 
någon fläkterörn. Godt och väl, har hon sedan fallenhet för talenter och 
språk, så låt henne lära. Invänd icke, min fru, att allt det der går öfver hen-
nes stånd. Den solida bildningen ger sina 20 procent på hvar aktie öfverallt, 
och det fägnar mig, att den tyckes vinna allt större kredit i våra dagar. En sak 
skall jag be frun om; gif akt på ungens anlag. Det finns icke en menniska, 
som ej i något kan blifva på sitt sätt utmärkt framför andra. Purra först den 
allmänna bildningen i menniskan, tag sedan fram detta något och drif det 
med all makt till vext, så har frun löst en knut i all uppfostran, som mången 
bitit sönder tänderna på.»
 Nu är i korthet att förtälja, huruledes den välvilliga frun lofvade, att 
efter bästa förmåga bekläda denna förtroendepost. Den lilla kringelflickan 
bytte korgen mot boken och hade inom tre år i bokbildning upphunnit sina 
jemnåriga inom borgarklassen. I husliga insigter öfverträffade hon de flesta 
af dem och lofvade att en dag blifva den förträffligaste husmoder. Så vida 
gick nu hennes välgörares plan igenom, men med talenter och språk föll 
det sig svårare. För den nu så allmänna musiken visade flickan ingen fallen-
het; det är märkvärdigt, hvad detta ofta inträffar med husliga och praktiska 
fruntimmer, utan att förhållandet derföre kan vändas om. Fransyskan för-
söktes ej ens med; i Tyskan gjorde flickan vackra framsteg, men för all slags 
söm, för broderier, papparbeten och i allmänhet för alla de små nyttiga 
och älskvärda talenter, teckning icke undantagen, som utmärka en skicklig 
fruntimmershand, utan att just känslan behöfver vara med i spelet, visade 
den unga Eva den lyckligaste fallenhet.
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 Under allt detta blef obehaget att i bildning och seder stå öfver det 
stånd, för hvilket hon var född, för lilla Eva allt mera tryckande. Hon var 
icke fåfäng och högfärdig, hon klädde sig icke bättre, än bruket ville hafva 
bland unga personer af borgarklassen. Men sina fordna leksystrar hade 
hon vuxit ifrån, det kunde nu engång ej mera hjelpas. Hon anade nog den 
afund, hon väckte, och hon gick alltid en lång krok förbi de platser, der hen-
nes gamla bekanta sutto med sina korgar. Dessa funno sig deröfver högst 
uppbragta. »Se på det högfärdiga kräket!» sade de, och det gjorde den 
arma flickan ej mindre ondt, än när hennes skolsystrar af de såkallade bättre 
klasserna ofta framkastade hvassa anspelningar på hennes förra yrke.
 Nu hände sig sommaren 1838, att vår unge Handlande, under en resa till 
Stockholm med mor och systrar, besökte Helsingfors. Lilla Eva och hennes 
fostermor presenterades för familjen. Men lilla Eva var då 15 år, icke lång, 
men smärt och välbildad, med klara blå ögon och öfver munnen ett drag 
af godhet, som adlade det qvicka och lifliga i hennes vackra ansigte till ett 
intagande blygt behag. Nu följde en examen, liksom på lek. Den utföll till 
de frågandes fullkomliga nöje. »Men», – hviskade vår hjeltes mor, den 
gamla Commerce-Rådinnan, – »men min kära Fredrik, hvad i alla dagar 
tänker du på? En sådan uppfostran för en simpel postiljonsdotter! Du gör 
ju menniskan rent af olycklig med slika idéer.»
 »Bagatell!» sade sonen, »nog blir det folk af flickan. Tycker inte min 
mor, att hon ser bra ut, fast gunås något sjåpig vid den der åldern? Det finns 
dock ett anlag till noblesse i hennes väsende, … om man kunde få bort den 
der bourgeoisin, som nästan för påtagligt smakar af köket.»
 »Har man hört på maken, noblesse hos en tjensteflicka! Jo det blir mig 
en vacker noblesse, kära du!»
 »Men hvem har just sagt att … fast må vara! Min mor kan förstå, att jag 
mindre menar den yttre hållningen, än blickens adel, och vet min mor, den 
har jag ej så sällan träffat i låga hyddor. Hvad menar min mor, om vi skulle 
taga flickan med till Stockholm och ett par år låta henne gå i den bildade 
verldens skola? Hennes lif hos fostermodren och hennes minnen här göra 
henne endast inskränkt.»
 »Du har en besynnerlig uppfostrings vurm, min kära Fredrik, suckade 
Commerce-Rådinnan. Gör som du vill, men kom ihåg, att jag tvår mina 
händer.»
 Och familjen reste. Den unga Eva tjenade dem alla med ödmjukhet.
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I början af sommaren 1840 satt Commerce-Rådinnan helt betagen i sin 
mjuka emma i W. Hon höll i handen ett bref från Stockholm, deri Fredrik 
anhöll om hennes samtycke till sin förening med Eva och besvor henne, 
att icke sätta sig emot hans lifs lycka. »Oh», suckade den häpna modren, 
i det hon slog Hoffmans droppar på en sockerbit – »en postiljons dotter! 
En person från gatan! En af nåder upptagen kringelflicka! Ett otacksamt 
stycke! Och icke en kopek mera än ett par vackra kinder, det är då rysligt för 
en mor! Men jag hade bort förutse det. Menniskan hyser en så underbar, så 
rent egoistisk kärlek för sina egna verk, och är icke denna flicka allt genom 
min son? Hvad skall jag göra? Han är van att ha sin egen vilja  altifrån barn-
domen. Jag måste väl finna mig deri, men nog är det fasligt … en kringel-
flicka!»

Hela familjen sammanträffade i Helsingfors under jubelhögtidligheterna. 
Jag var på Borgerskapets bal. Bredvid mig stod ett dansande par. »Känner 
ni det der fruntimret i ljusblåa sidenklädningen?» frågade damen sin kaval-
jer. Denne förde med en graciös gest lorgnetten till ögat. »Mon Dieu!» 
sade han, »ett högst nobelt ansigte, en förtjusande figur! En utländska 
förmodligen?»
 »Högst nobelt, åhja!» sade damen försmädligt. »Jag känner rätt väl 
igen henne, det är en person af obestämd qualité, en för detta kringelflicka, 
som ofta gick med sin korg i mina föräldrars hus.»
 »Grand Dieu! En kringelflicka!» utropade kavaljern.
 Mina blickar följde riktningen af hans lorgnett. Jag har sett få ansigten 
så intagande, så ädla och goda, som detta unga fruntimmers. Hennes håll-
ning var på en gång så ledig och så enkel, och när hennes vackra ögon med 
ett obeskrifligt uttryck hvilade på den lycklige maken, tycktes hvarje blick 
säga honom: »är jag icke allt genom dig, älskade!»
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Numera Contrakts-Prosten och Kyrkoherden *** i ** socken har berättat 
följande, hvilket jag ur minnet återgifver litet utförligare i detaljerna, men i 
hufvudsaken öfverensstämmande med den vördige mannens egen utsago.
 Jag var en ung man om åtta och tjugu år, då jag af Högvördiga Consist -
orium förordnades att såsom Curam-Gerens öfvertaga pastoralvården i **. 
Den gamle kyrkoherden der hade plötsligen dött af slag och det feta pasto-
ratet var blefvet ett mål för många lystna friareblickar af spekulanter både 
när och fjerran. Den afsomnade ägde i lifvet endast en dotter och en gam-
mal anförvandt på qvinnolinien, hvilka båda kort efter dödsfallet flyttat till 
det vackra och välbygda, en half mil från pastorsbostället belägna hemman, 
hvilket kyrkoherden haft den omtanken att för de sinas räkning köpa och 
bebygga.
 Det var en dimmig och kulen Novemberqväll 1813 då jag, en ensam 
ungkarl, i min rankiga kärra rullade fram på den steniga och slaskiga vägen, 
som ledde till ** kyrka. Vägen var enslig, aftonen mörk och tyst, jag åkte 
långsamt med egen häst, min dränggosse satt och sof bakpå kärran och 
blott Phylax, min trogna pudel, som, heldre än att åka, sprang vid hästens 
sida, lät stundom höra ett gläfsande, när han vädrade en ekorre i granarne 
eller en tjäderhöna flög upp i småskogen vid sidan af vägen. Så nalkades 
jag den åldriga moderkyrkan, på hvars brantsluttande spåntak fyra eller 
fem århundraden skådat ned i frid, och uppnådde mellan 7 och 8 på afto-
nen den gamla rödmålade och förfallna prestgården med den mörka gran-
dungen på ena sidan och på den andra träsket, hvars spegelyta nyss var 
öfverdragen med glänsande is. Första emottagandet var föga inbjudande. 
Ett svagt ljus syntes i de dystra fönstren, ingen välkomsthelsning mötte mig 
i porten, der jag med möda passerade förbi en framdragen arbetskärra, och 
nordan vindens sus i de höga granarne tycktes mig snarare hviska om sorg 
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och graf, än om trefnad och glädje. Inkommen på den vida ödsliga gården, 
helsades jag af en förfärligt grof bandhundsstämma, för hvilken min Phy-
lax skyggade  skrämd tillbaka, och snart öfvergick skällandet i ett tjut, så 
hemskt och vildt som hyenans på öde slätter i mörk natt eller vargens, när 
han tjuter af hunger en sprängkall vinterqväll. Jag stadnade vid den höga 
betäckta trappan, steg ur och medtog piskan till värn mot den fyrbenade 
fienden. Min försigtighet var likväl onödig, gårdvaren höll sig på afstånd 
och jag steg med beklämdt hjerta in i den mörka farstun, oviss hvar jag 
skulle träffa ett lefvande väsende till vägledare i denna dystra labyrinth. Ef-
ter något trefvande fann jag ändtligen en dörr med nyckel uti, öppnade och 
befann mig snart ansigte mot ansigte med den gamla hushållsmamsell en, 
förutom drängar och pigor det enda lefvande inventarium från äldre tider, 
som fanns qvar i huset.
 Det var lätt att se, det jag ej var väntad så snart. Jag kunde hafva farit in 
till kapellanen att börja med, men pastorsadjunkten var min gamla vän från 
de glada universitetsåren, hos honom ville jag tömma den varma thoddyn  
i qväll under glam om de flydda tider och de kommande. Nu var han ej 
hemma, var ute att predika i kapellet. Efter sin vana hade han medtagit 
nyckeln till adjunktskammaren nere på gården. Alla herrskapsrummen i 
det åldriga huset voro ostädade efter flyttningen och dertill oeldade. Be-
kymrad skakade den gamla mamselln på hufvudet.
 »Magistern», sade hon – (personer i hennes ställning veta hushålla 
med pastorstiteln) – »magistern skall nu ursäkta att här ser så ut. Herre 
jemini, det blef en så faslig uppståndelse, när kyrkoherden för några veckor 
sedan en morgon fanns stendöd i sin säng. Då kom begrafning och flytt-
ning och intrasslade affärer, och potatesupptagningen var knappast slut 
och höstuppbörden var för handen och ingen mer än komministern och 
mamsell Beata att taga till, utan jag fick allt bestyr på mig, ja det var då ett 
välsignadt bråk. Gud signe den saliga kyrkoherden, han var en ärans man, 
men intet tänkte han stort på att lägga sig och dö vid sina raska sex och 
femtio år. Derföre lemnade han allt som det kunde, åhå! hvad menniskan 
ändå vet litet.»
 »Man har likväl ansett salig kyrkoherden som en förmögen och driftig 
man och pastoratet hör till andra klassens bästa.»
 »Det kan väl vara och det vet jag, att inkomsterna äro goda, fast folket 
nog vill tredskas. Men han var ingen hushållare, den hederlige gubben, si 
det var knuten. Så sant som jag lefver, har han nedlagt mellan 40 och 50 
tusen Rubel i det der välsignade Rantamäki hemmanet, dit mamsell och 



13

En Natt och en Morgon

  5

10

15

20

25

30

35

gamla frun flyttade ut i går, och det är ej så visst, om köpesumman ännu är 
betald. Åtminstone har ej köpekontraktet eller något qvitto kunnat påfin-
nas. Men…» här hejdade sig mamsell Lovisa tvärt »…  här låter jag magis-
tern stå i vår stökiga hushållskammare och vet ej ens hvar jag skall bjuda 
ett hyggligt nattqvarter. Sannerligen, vi väntade ej magistern förr än i nästa 
vecka.»
 »Min goda mamsell, jag är ej så noga för en natt, och i afton eller i 
morgon kommer väl komministern hem. Kanske jag kan få tillsvidare in-
qvartera mig i östra hörnrummet, som lärer vara bebodt, efter jag tyckte 
mig se ljus der.»
 »Östra hörnrummet? Ljus i östra hörnrummet! Du himmel!»
 »Hvarföre förundrar det er?»
 »Och magistern såg verkligen ljus i fönstret der?»
 »Så förekom det mig. Bor då ingen der?»
 »Bevars, åh nej! Det är den afsomnade kyrkoherdens arbetsrum och 
sängkammare. Det var der han dog och rummet står orördt och stängdt 
alltsedan.»
 »Då var det säkert en synvilla, kanske en klar stjernas återsken mot den 
mörka rutan. Låt mig emellertid ligga der i natt.»
 »Men, gode magister ….»
 »Jag tror ej på skrock, mamsell Lovisa! Gör mig den tjensten och låt 
bädda der. Min Phylax skall hålla vakt.»
 »Det är min pligt att säga magistern huru der står till. Allt sedan salig 
kyrkoherden dog och rummet stängdes, har ett underligt tasslande derifrån 
förnummits nattetid och läten  …  hu, det blåser fasligt. Det var, i förtroende 
sagt, orsaken hvarföre herrskapet brådskade med flyttningen. Ladugårds-
pigan lyssnade en afton under fönstret och hörde en grof stämma, sådan 
salig gubbens var i hans välmaktsdagar, predika derinne och derefter messa 
med en så hjertskärande ton, att håren reste sig på ladugårdsmajas hufvud. 
Men allt detta ha vi ej velat tala om för folkets skull.»
 »Min goda mamsell, det hade varit bättre att förekomma alla rykten i 
sin grund genom att uppdaga den troligen naturliga orsaken till den olåt, 
ni omtalat. Det är min skyldighet att göra hvad ni försummat och ni miss-
tycker väl ej att jag står fast vid mitt beslut att tillbringa natten i östra hörn-
rummet.»
 Ändtligen gaf mamsell Lovisa efter, ehuru med mycket bekymmer, och 
lemnade mig nyckeln till rummet, medan hon sjelf gick att ombestyra den 
efterlängtade aftonvarden. Drängen inbar min kappsäck i den stora stökiga 
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salen och jag sjelf begaf mig till det innanför liggande illa beryktade rum-
met. Med godt mod satte jag nyckeln i låset och läste upp dörren. En kall 
vindfläkt slog emot mig vid inträdet, ljuset släcktes deraf, och det förekom 
mig som hörde jag ett dåft brummande derinne. Jag studsade, men blott ett 
ögonblick. Jag tände ljuset och återvände försigtigare. Förgäfves, det slock-
nade. Tredje gången tog jag en lyckta och inträdde oförskräckt. Det första, 
jag varseblef, var att den ena halfvan af det enda fönstret var, förmodligen af 
stormen, lösryckt och sönderslagen, hvarigenom vinden ägde fritt tillträde 
i rummet. Min första omsorg var derföre att med skärmar och dynor, så 
godt sig göra lät, tillstänga öppningen, dernäst att låta tända en frisk brasa 
i den stora spiseln. Derpå följde intagandet af den ganska goda måltiden 
ute i salen, bädden tillreddes i kammaren och jag lemnades allena. Nu er-
inrade jag mig Phylax, som delat min måltid, och lockade honom in. Men 
för första gången i sitt lif visade sig det trogna djuret motsträfvigt. Phylax 
stadnade på tröskeln, hviftade med svansen, morrade halft ond och halft 
ängslig, men kunde ej förmås att komma in. En viss kylig förundran intog 
mig, jag reglade dörren och lemnade hunden utanföre på post. 
 Ensam blifven, kastade jag en blick kring det lilla rummet. Det var allt 
som den afsomnade kyrkoherden lemnat det; han hade fallit ur lifvet ned 
i döden så oförtänkt som en omogen frukt från trädet. Några ålderstegna 
skinnstolar stodo kring de med blackgråa tapeter beklädda väggarne. Den 
gammalmodiga lästa byreaun af masur med sköna sniderier täflade i ålder 
med det skinnklädda skrifbordet, på hvilket ännu bläckhorn, pennor och 
papper befunnos i samma skick som under ägarens lifstid, och framför 
bordet stod den beqväma skrifstolen, med karm och dyna af stoppadt lä-
der. Midtemot stod en säng af mörkbetsad björk och en gungstol, bestämd 
för middagsluren, stod framför den vida, om enklare tider erinrande spi-
seln.
 Mitt öga föll på skrifbordet. Till tidsfördrif bläddrade jag i de der liggan-
de papperen: utkast till predikningar, räkningar, bref och annat diverse. Ett 
fästade min uppmärksamhet, ett brefconcept af kyrkoherdens egen hand 
och – ja, jag misstog mig ej – dateradt den 21 Oktober, samma dag han 
dog. Samma dag? Utan tvifvel hade den afledne skrifvit detsamma aftonen 
förut, i mening att afsända brefvet dagen derpå, medan nornan redan höjde 
sin sax öfver hans lifstråd. Det var af följande lydelse:

M. K. B. Min Brors ärade af den 8:de hujus är mig tillhandakommet 
och förnimmer jag Brors önskan vara, det jag med snaraste måtte 
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insända quittenset å de af mig för Kongl. Svenska arméens behof i Maj 
1808 lefvererade  600 tunnor spannemål, i afseende å ändtelig liqvid. 
Och måste jag här ut innan med bekymmer genmäla, huruledes sagde 
quittens, oaktadt flitigaste efterletande, icke kunnat igenfinnas, sedan 
detsamma under krigsoroligheterne förkommit eller blifvit mig af-
händadt. Varandes detta så mycket bekymmersamare, som jag inlåtit 
mig i en ansenlig hemmanshandel och nu till den instundande femte 
betalningsterminen ej kunnat hopskrapa mer än hälften af det nöd-
torftiga. Jag beder M. K. B. fördenskull i Åbo efterhöra huruvida icke 
lefveransen ur höga kronans räkenskaper bestyrkas kunde, tackandes 
M. K. B. på förhand för allt omak samt framhärdande M. K. B:s

tjenstvillige vän och tjenare
Mathias ***

** d. 21 Okt. 1813.

P. S. Min k. svärmoder äfvensom lilla Beata helsa af hjertat. Det k. bar-
net är icke rätt friskt, hon har sin saliga moders nerveusa charactère, 
samt anfäktas af besynnerliga visioner, förutspående min snara tim-
liga ändalykt, quittensets återfinnande af en ung man i prestkrage med 
ljust hår och blåa ögon m. fl. andra ludi imaginationis. Om M. K. B. 
samtycker, skulle jag ger na  skicka henne efter julen till Åbo, för att 
i vettiga fruntimmers sällskap sig restituera. Sjelf är jag, Gudilof, vid 
beqvämare helsa, än förut på många år.

 Så långt brefskrifvaren. Jag satt i gungstolen framför brasan, fördjupad 
i betraktelser. Allt förekom mig så besynnerligt; kyrkoherdens goda helsa 
några timmar före sin död, dottrens »visioner», qvittensets återfinnande af 
en man, hvars beskrifna utseende kunde lämpas på mig sjelf! Hvem löste 
dessa gåtor?  …  Plötsligt for en kall kåre öfver min rygg, en vindfläkt lyftade 
det på mitt knä liggande brefvet och förde det i spiseln. I ett nu låg det i 
aska. Något hemsk steg jag upp och fann en del af betäckningen för det 
söndriga fönstret vara af vinden undankastad. Jag tillstoppade öppningen 
och återtog min plats, sedan jag kastat några nya vedträn i den nästan ut-
brunna brasan.
 Vid den torra vedens lifliga uppflammande fick rummet ett gladare 
utseende, föremålen framträdde i bjertare färger och ett flyende tycke af 
trefnad for öfver dem. Skenet af brasan föll i detta ögonblick lifligt på den 
väggen, der sängen stod, och på denna vägg fanns något, som jag ej sett 
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förut. Det var en tafla i oljefärg och med en ram, som möjligen varit för-
gylld: Jungfru Maria med Jesusbarnet, ett oväntadt skönt arbete. Det var 
en kopia af Correggios Natt; saligt log barnet, från hvilket allt ljus gick ut, 
men modrens leende var lycksaligt, det var en obeskriflig, jordisk huldhet 
deri. Jag glömde att gissa huru denna utan tvifvel dyrbara skatt förirrat sig 
ända hit upp, jag kunde icke vända mina ögon från taflan, jag kände mig säll 
i dess åskådning, minuter och timmar förgingo, allt mattare blef skenet från 
spiseln, allt dunklare brunno ljusen med långa vekar, jag gungade sakta, 
jag tänkte ej på hvila, men vaggningen, värmen, tystnaden, natten verkade 
söfvande och mina ögonlock kändes tunga. Ännu i denna stund kan jag ej 
säga om jag verkligt sof.
 Då syntes mig att den sköna madonnans ögon började glimma och lysa, 
hennes lutande ställning blef rak och hög, vecken på manteln utbredde sig 
och slätnade, lederna fingo rörelse och lif, armarna höjde sig, foten lyftade 
sig, conturerna blefvo klara och skarpt begränsade, hela figuren framsteg 
från bakgrunden af taflan, vexte till i en hast och stod plötsligt smärt och 
rak invid mig på golfvet. Men hon vände sig icke till mig, hon lutade sig 
öfver sängen, såsom hon nyss förut lutat sig öfver barnet, och i sängen låg 
något som liknade en gammal man. Nu såg jag endast profilen af hennes 
drag, det hulda leendet hade försvunnit från dem, ångest och oro målade 
sig deri och hon vred sina händer såsom af stor ängslan. Strax derpå syntes 
vid sängen en mörk gestalt, obestämdt af hvilken art, jag kunde ej urskilja 
hans anletsdrag, men kläderna liknade dem som förmögnare landtfolk bru-
kar. Han gjorde en rörelse såsom af våld och qvinno gestalten sträckte vär-
jande mot honom handen, han böjde sig ned öfver sängen, äfven han,  …  en 
obestämd känsla af skräck genomfor mig  …  jag spratt upp  …  
 Ett ohyggligt ljud väckte mig ur mina fantasier, ett förskräckligt läte lät 
höra sig i kammaren, blodet stockade sig kring hjertat, en stickning kändes 
i fingerspetsarna, en iskall fasa fick makt öfver mig, en hemsk frost gick 
genom mina leder, med öppna stirrande ögon såg jag intet, sjönk bedöfvad 
tillbaka i gungstolen och kunde ej röra en lem.
 Två eller tre evighetslånga minuter varade detta dvallika tillstånd och 
lätet fortfor med korta afbrott. Ett brak hördes. Derpå blef allt tyst.
 Småningom återkom värma i mina leder, blodet rusade från hjertat 
till hufvudet, pulsarne slogo med feberhäftighet, fingerspetsarne hettade, 
ögonen började urskilja föremålen  …  jag såg upp. Ljusen voro nedbrunna 
och rummet mörkt, en svag blå låga fläntade öfver glöden i spiseln och i 
dess matta sken såg jag foten af gungstolen sakta vagga. Men bort emot 
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sängen rörde sig ett mörkt, okändt väsende, ett väsende utan form, likt en 
förtjockad klimp af skugga  …  ett väsende, för hvars angrepp jag var värnlös, 
hvars närvaro jag mera anade än varseblef och som uppfyllde mig med en 
ny fasa. Beklämningen öfver hjertat återkom, ett nytt töcken, mörkare än 
nattens, föll ånyo öfver mina ögon, det var som när man i drömmen faller 
från ett högt tak.
 Denna ofrivilliga svaghet förödmjukade mig. Jag samlade hela kraften 
af min vilja och riktade den på musklerne i min högra hand. Det lyckades 
mig, jag förmådde höja handen till hjertat och nu var förtrollningen bruten. 
Mitt mod återkom, jag stod upp och närmade mig spiseln. Ett dåft mum-
lande lät höra sig. Oförfärad tog jag en sticka och ett glödande kol; jag ville 
erfara hvem den objudna gästen var, som trängt genom reglade dörrar och 
stört min ro.
 Jag blåste på kolet, ett rödt skimmer flög öfver rummet och i skimret såg 
jag tvenne ögon gnistra mer glimmande än kolet. Och åter blef det mörk 
natt omkring.
 Andra gången blåste jag på kolet och såg vid skimret de tvenne ögonen 
tillhöra en kropp, som syntes mig lik en tigers. Tredje gången blåste jag och 
kolet tog eld.
 Då rummet deraf tillräckligt klart upplystes, såg jag en bandhund, den 
mest groflemmade jag någonsin sett, morrande utsträcka sig på mattan 
invid sängen. Huru hade han inkommit? Jag undersökte dörren, den var 
läst, – fönstret: det var åter öppet. Det började uppgå ett ljus för mig i 
dessa gåtor. Genom fönstret hade hunden inkommit, ty det låg knappa 
tre alnar från marken och tätt under detsamma låg en drifbänk; – ett barn 
hade kunnat klifva dit upp. Och månne icke de här förut hörda spökerierna 
kunde förklaras deraf, att hunden, som saknat sin husbonde, om nätterna 
smugit sig in genom det öppna fönstret och stundom vid något buller skällt 
eller uppgifvit detta ohyggliga tjut, som i så hög grad kommit mitt mod 
på skam? Och madonnan och synen? – Bah! halfdrömmande fantasier, 
föranledda dels af taflan, dels af kyrkoherdens bref! Brefvet? Ja det kunde 
ej nekas, brefvet gaf anledning till hvarjehanda.
 Jag såg på mitt ur; klockan var ½ 3. Den lilla stickan slocknade och ljus 
fanns ej. Hvarje gång jag rörde mig, morrade den vildsinte väktaren vid 
sängen. Mitt läge var långt ifrån behagligt. Oroligt slumrande tillbragte jag 
ännu ett par timmar i gungstolen. Klockan 5 hördes folket i det närbelägna 
köket komma i rörelse. Jag gick ut och reqvirerade in ljus. Mamsell Lovisa, 
ännu i negligé, mötte mig i förstugan.
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 »Du himmelens herre, hvad magistern är fasligt blek!»  …  Med tändt 
ljus i den ena handen och min piske i den andra, inträdde jag åter i kam-
maren, i afsigt att bortjaga hunden. Det behöfdes ej, han var försvunnen 
genom fönstret. Men i rummet varseblef jag något, som i högsta grad för-
vånade mig. 
 Klaffen till den om aftonen lästa byreaun låg uppslagen. Jag betrak-
tade låset; det var mycket nött och regeln endast till hälften framskjuten. 
Jag försökte igenslå klaffen; det lät utan möda göra sig, endast man bröt 
marmorskifvan och trädet ofvanför låset något uppåt. Lika lätt lyckades 
det medelst samma operation att åter upptaga klaffen. Det var således en 
möjlighet att densamma genom någon skakning kunnat uppkastas af sig 
sjelf. Men hvad som förundrade mig, var att tydliga märken af våld voro 
synliga på locket ofvanför låset och att en af lådorna inne i byreaun, den 
enda som hade eget lås, ganska säkert varit vid något tillfälle uppbruten. 
En mängd papper voro i stor oordning kringkastade i byreaun, likasom 
efter ett skyndsamt och vårdslöst sökande. Den gamle kyrkoherden var lik-
väl ej känd för oordentlighet, om äfven för vågsamma spekulationer  …  Ett 
papper tilldrog sig min uppmärksamhet. Det var ett köpekontrakt med 
Bro fogden Anders Rautanen, hvarutinnan denne, mot inteckning i egen-
domen, till kyrkoherden afträdde Rantamäki, Kaldois och Siltakoski 
skatte hemman om tillsammans 2¼ mantal med derå befintliga åbygnader 
för 24 000 R:dr Sv. RGds att inom 6 år betalas, 4 000 R:dr årligen. Fyra 
afbetalningar voro derå qvitterade, den femte posten var förfallen till be-
talning vid årets slut. – Förvånad fann mig Mamsell Lovisa, som i egen 
värd person inträdde med kaffet, sittande vid den öppnade klaffen och 
bemödande mig att finna en vederläggning för de obehagliga aningar, de 
mörka förfärliga misstankar, hvilka trängde sig på mitt af nattvak och själs-
spänning upprörda sinne.
 »Mamsell Lovisa», sade jag i det jag mottog kaffekoppen, »jag har 
något att fråga er. Var god och tag en stol.»
 »Se så, nu har magistern sett något! Är det inte fasligt?»
 »Både sett och hört, mamsell Lovisa, men ingenting öfvernaturligt, 
snarare något annat. Känner mamsell, som gammal vän i huset, om några 
reda penningar efter kyrkoherdens död här påfunnos?»
 »Nej, Gud nåde, det må jag veta, alls inga. Vi måste inkassera några små 
fordringar för att få det nödiga till begrafningen. Och hvarmed vi härnäst 
skola betala Rautanen  …»
 »Men jag känner att kyrkoherden vid sin död ägde tvåtusen Riksdaler 
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kontant och jag vill svära på att de förvarats i denna låda, märk: denna upp
brutna låda.»
 Härvid fixerade jag mamsell Lovisa skarpt. Men förvåningen målade sig 
alltför oförställdt i hennes drag och tårarna kommo henne i ögonen. »Ja 
ja», sade hon, »det är nog möjligt, kyrkoherden var så förbehållsam i sina 
affärer, svärmodren var för gammal, tyckte han, och dottren för ung. Om 
han ändå haft litet mera förtroende till mig, som varit här i 20 år!»
 »Men jag upprepar att lådan befinnes vara öppnad med våld och äfven 
byreaun bär spår deraf. Hvad tror mamsell derom?»
 »Store Gud! Hvad tror magistern då?»
 »Vi skola ej förhasta oss. Mamsell kan se att låset på denna byreau 
är så bristfälligt, att den kan öppnas och tillslutas med ringa möda utan 
nyckel. I natt har klaffen af en händelse fallit öppen. Skulle väl den dödes 
anförvandter hafva förlorat nyckeln och sjelfva uppbrutit byreaun eller har 
kyrko herden sjelf vid något tillfälle nödgats göra det?»
 »Nej det är säkert att ingendera företagit sådant. Jag kommer nu ihåg 
att kyrkoherden på eftermiddagen före dödsfallet gaf mig fyra Riksdaler 
till hushållet och att han dervid upp- och igenläste just den låda magistern 
nämnde.»
 »Godt. Deraf bestyrkes äfven den förmodan att han der förvarat sina 
penningar. Det återstår likväl en möjlighet, ehuru en ganska osannolik, 
att den afledne ännu aftonen före sin död skulle hafva förlagt nyckeln och 
uppbrutit lådan.»
 »Det är ej möjligt, nyckeln befanns vid hans död i vestfickan, der han 
vanligen bar den, och gamla frun, som sedermera undersökte byreaun, äger 
den nu i förvar.»
 »Var mamsell närvarande vid denna undersökning, när skedde den och 
huru betedde sig frun dervid?»
 »Ja vist var jag tillstädes, ty det var jag som egentligen bestyrde om 
allt. Det var två dagar efter dödsfallet, frun utdrog lådorna utan att röra 
papperen, som föröfrigt lågo i mycken oordning, och sade dervid: »Ser 
du, Lovisa, det var som jag trodde, här finns ingenting.»
 »Om så förhåller sig, är sterbhuset bestulet på 2 000 Riksdaler och det 
förundrar mig att ingen anat ett så groft brott.»
 »Ack herr magister, hvad är det att undra på tre stackars bedröfvade 
qvinnor, som i den första oväntade sorgen ej hade ögon för någon annan 
förlust än den käre aflednes. Rummet lemnades nästan orördt och herrska-
pet bortflyttade. Men huru känner magistern  …»
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 »Derom skola vi tala sedan. Gud gifve att vi ej uppdagade något värre, 
något förskräckligare, än en betydlig stöld. Saknades då ingen af kyrkoher-
dens effekter för öfrigt?»
 »Låt se  …  jo hans fickur. Men han hade dagen förut talat om att skicka 
det till urmakaren. Vi trodde han gjort det.»
 »Låt i all tysthet höra åt hos urmakaren. Nu till en annan fråga. Huru 
förhåller det sig med det här fönstret?»
 »Kyrkoherden, som var en man med jernhelsa ännu kort före sin ända-
lykt, hade bland andra idéer äfven den, att ej låta insätta dubbla fönster i sitt 
arbetsrum innan träsket frös till. Om morgonen då jungfrun bar in kaffet 
till kyrkoherden och fann honom död och kall, befanns att en ruta var 
sönderblåst. Vi gissade att salig gubben deraf förkylt sig. I den stora viller-
vallan blef rutan icke åter insatt och huru äfven de öfrige i fönsterhalfvan 
söndrats, är mig obekant.»
 »Mamsell Lovisa, haf godheten och svara mig så som stode ni inför 
domstolen och vitnade på ed och samvete. Saken blir allt betänkligare. 
Oroa sig likväl ej, goda mamsell! Säg mig ändå för ro skull, varseblef man ej 
någonting besynnerligt,  …  något ovanligt på den dödes kropp den omtalta 
morgonen? Jag menar dödssättet var så ovanligt.»
 »Hvad då? Magistern skrämmer mig just med sitt ’för ro skull’. Den 
salige pastorn såg ut precis som andra lik, blott något blå i ansigtet, hvilket 
komministern sade vara tecken till slag.»
 »Ingen skråma?»
 »Alls ingen.»
 »Blå i ansigtet, sade mamsell?»
 »Ja och äfven på halsen. Det var allt af slag.»
 »Ha!  …  dock nej, oroa sig ej, mamsell lilla! Jag menar blott, det är så 
ovanligt. I hvilken ställning befanns den döde?»
 »Som vanligt, ögonen öppna, händerna knutna. I ena handen funnos 
några röda hårstrån. Kanske amuleter, dem han tillgripit i det sista.»
 »Har ingen af tjenstefolket här i huset rödt hår?»
 »Ingen annan än Jussi, oxdrängen, som gick sin väg dagen efter dödsfall-
et. Om man nu ville räkna komministern med  …»
 »Stilla, det är ibland ej bra att hafva rödt hår. Hvarföre gick Jussi sin väg?»
 »Kyrkoherden hade hotat afskeda honom för vårdslöshet och göra af-
drag på hans lön.»
 »Godt. Haf godheten och skaffa mig papper och skrifdon  …  Ännu en 
sak, som ej hör hit: var Jussi hemma den der natten, månntro?»
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 »Jag vill påminna mig att tjenstefolket just den aftonen berättade som 
bevis på Jussis oordentlighet, att han sällan var hemma sednare på qvällen 
och ej heller då.»
 »Hans öfriga namn?»
 »Jussi Erkinpojka Mietalo från kyrkobyn.»
 »Det är bra. Var god och tillsäg om bud till staden, jag har angelägna 
ärender.»
 Mamsell Lovisa gick och sände mig det begärda. Omedelbart derpå af-
sände jag tvenne billetter, den ena till Provincial-Läkaren med anhållan om 
medico legal besigtning å den afledne och redan begrafne kyrkoherdens 
kropp, samt den andra till Länsmannen med anhållan om drängen Jussi 
Erkinpojka Mietalos efterspanande och gripande samt till en början hemlig 
ransakning med anledning af förekomna starka misstankar, det kyrkoher-
den *** blifvit våldsamt afdagatagen samt 2 000 Riksdaler i reda penningar 
från hans byreau röfvade.
 I min häftighet hade jag härvid förgätit tvenne omständigheter, hvilka 
vid lugnare besinning kommo mig att ångra min brådska. Hvem hade, utan 
familjens hörande, autoriserat mig till aktor i målet? Och dessutom, huru 
bevisa att de 2 000 Riksdalrarne vid kyrkoherdens död befunnits i hans ägo, 
nu sedan det enkla skriftliga intyget derpå, den aflednes bref, var genom en 
olycklig tillfällighet förstördt?
 Det hade emellertid dagats och rummet hade antagit ett gladare ut-
seende. Det föll mig in, att en vidare undersökning i kammaren möjligen 
kunde leda till vidare resultater. Häruti bedrog jag mig ej. Af flera anteck-
ningar i den aflednes hushållskladd upplystes, att han dagarne före sin död 
dels i liqvider för spanmål och smör, dels i kontanta fordringar inkasserat 
omkring 1 700 R:dr. Inga större utgiftsposter förefunnos. Misstanken om 
stöld var härmedelst till fullo bestyrkt. – Vid ytterligare sökande föll mig i 
händerna ett bälte af det slag allmogen brukar och med vidhängande, likväl 
tom knifslida. Slutligen föll det mig in att lyfta sängen ut på golfvet för att 
undersöka, huruvida något märkeligt kunde upptäckas bakom den. Härvid 
blottades vägglisten närmast golfvet och befanns vara af ålder mycket giss-
nad. Ur springan mellan listen och väggen framdrogs flera af fuktighet gul-
nade bref, concepter m. m. hvilka af någon händelse dit infallit. Missnöjd 
med resultaterna, började jag redan finna min nyfikenhet lika gagnlös som 
löjlig, då jag ännu varseblef en framstickande papperssnibb. Jag framdrog 
densamma och läste följande:
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Af Herr Kyrkoherden Mathias *** för höga Kronans räkning i dag 
emott  agit 400 (Fyrahundrade) tunnor fullvigtig råg och 200 (Två-
hundrade) likaledes fullvigtigt korn enligt gällande markegång med 
5 (fem) procents förhöjning, intygar och qvitterar
W ** d. 19 Maj 1808.

O. Wetterling 
BataljonsCommissarie. 

 Nu höll jag således det länge sökta, det för den aflednes familj högst 
vigtiga qvittenset i min hand. Jag visste ej hvad jag borde tro. En så besyn-
nerlig kedja af upptäcker hade jag ej erfarit förr, upptäckter, hvilka nästan 
mot min vilja manade mig att uppträda som brottets hämnare och den 
värnlösa familjens beskyddare. I förbidan på frukostbudet, kastade jag mig 
ännu en gång i gungstolen, för att öfverlägga, hvad nu vore att företagas.
 Morgonbrasan brann lifligt och spridde en behaglig värma öfver min af 
nattvak och kyla ruskiga person. En känsla af trefnad, men tillika af trött-
het bemäktigade sig mig. Jag hade icke suttit 10 minuter, innan mina tysta 
öfverläggningar confunderades, ett lätt töcken lade sig öfver mina föreställ-
ningar, mina ögonlock blefvo tunga, jag föll åter in i den halfslummer, som 
är midt emellan sofva och vaka. Och åter svärmade mina fantasier öfver till 
taflan och åter syntes mig madonnan framträda från duken och nedstiga 
till mig, men icke nu med ängslan och fasa, utan så huld, så lyckligt leende, 
som konstnären på duken framtrollat hennes sköna bild. Och hon lade sin 
hand helt lätt på min panna och såg på mig med så goda varma ögon, att 
sällhet genomströmmade min varelse och jag kände mig god och lycksalig 
som den himmelska sjelf, och hon sade: »ändtligen har jag funnit dig, du 
älskade!» Då gick en erinran om den förra synen genom min inbillning, 
jag mindes att allt var en villa blott och jag uppslog mina ögon med sorg 
öfver att den sköna bilden skulle vara försvunnen ur lifvet, fästad på den 
kalla duken, huld och skön, men ack! ändå ej mer än en hjertlös bild.
 Men se  …  när jag uppslog mina ögon, stod hon der ännu, det var hon, 
det var ingen villa nu! Samma ljufva drag, samma outsägliga blick, samma 
ögon, hvilka sågo in i mina, samma hand, som hvilade lätt på min panna, 
samma melodiska röst, som sade samma ord:
 »Ändtligen har jag funnit dig , du älskade!»
 Med en förvåning utan namn satt jag af häpnad stum, for med handen 
öfver ögonen, för att förvissa mig att jag ej drömde, och väntade hvarje 
ögonblick, att se den vackra bilden upplösa sig i ett försvinnande töcken. 
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Men hon försvann ej mer, hon stod der stilla och skön och hennes läppar 
rörde sig ånyo:
 »Jag visste nog, du skulle komma. I den tysta sorgen öfver det grufliga, 
som skett, har jag väntat dig. O hvad jag väntat! Ty ingen tror mina ord, 
dem anden ingifver mig, när jag är vaken för det himmelska. De kalla det 
yrsel  …  o det är sant, de veta ej att detta jordelif är en yrsel och en dröm, 
men Beata är den nåden förunnad att stundom vakna. Stundom, ack! Bea-
tas själ sofver ofta, lik alla de andras, då ligger en tung slöja utbredd öfver 
andens himmelska lif. Då känner hon ej heller dig, Benedict, ej heller dig! 
Men dig älskar hon nu när hon är vaken, ty du förstår henne, du. Icke sannt, 
du vet ju allt? I går kl. 7 och 23 minuter på aftonen åkte du in på gården, men 
då sof Beata själens sömn och hon vaknade först i dag kl. 6 och 4 minuter. 
Då lät hon spänna för sin lilla chaise och åkte hit, fast hennes mormor intet 
viste. Är du ond på henne för det?»
 Under dessa ord, hvilka utsades med korta mellanskof, nästan såsom 
af en, hvilken talar i sömnen, ägde jag tillfälle både att öfvertyga mig om 
synens verklighet och att närmare betrakta det väsende, som stod fram-
för mig. Novembermorgonens bleka sol gjöt ett skimmer af höstlig glans 
öfver anletsdrag af så fint och genomskinligt tycke, att man skulle trott 
sig se en staty af skäraste alabaster, om icke läpparnes nervösa darrning, 
ögonens underliga skiftning och det obeskrifligt själfulla, förklarade ut-
trycket i hvarje drag gifvit gestalten ett lif, som ingen mejsel är i stånd att 
härma. Jag hade åtminstone väntat, att likheten med madonnan skulle 
försvinna vid närmare påseende, men detta var endast fallet med dräg-
ten, af hvilken man kunde urskilja föga mer än den vida vinterkappan. 
Anletsdragen voro i sjelfva verket af en förvånande likhet med den heliga 
jungfruns. Men jag hade sett nog för att öfvertyga mig, det synen, ehuru 
en af de sällsammaste, tillhörde denna jord, likasom jag. Åter rörde sig de 
darrande läpparna:
 »Du känner mig ej, Benedict! Ack ja, din själ sofver ju, såsom de andras. 
Du har rätt, jag är ej madonnan, fast jag är henne lik. Beatas moder har 
älskat denna tafla outsägligt, hon har sett på den med så himmelska ögon, 
medan Beata hvilade under hennes hjerta, hon har knäböjt för henne i bön 
så mången gång, såsom hon gjorde när hon var barn. Ty Beatas moder var 
född Katholik, sjökaptenen, hennes stjuffader, förde henne hit från det so-
liga Marseille. Taflan var hennes enda arf. Beatas kappa faller ej i så sköna 
draperier som madonnans mantel. Hon är hög och stor; Beata är blott en 
stackars flicka på denna jord.»
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 Nu rann mig i hågen hvad kyrkoherden skrifvit om sin sjuka dotter. 
Store Gud, tänkte jag, är detta yrsel eller kanske vanvett, så är det dock ett 
af de skönaste.
 »Det är som du tänker, Benedict! Beata är ingen madonna, är blott den 
stackars mör…» (Här afbröt hon tvärt och hennes drag antogo ett mörkt 
uttryck, men klarnade åter.) »Låt icke dina tankar säga en synd. Beata yrar 
icke, hon är ej vansinnig, men hennes själ är vaken nu. Om 6 minuter skall 
hon åter somna. Låt henne sitta då i gungstolen, der du nu sitter, – der hon 
ofta satt som barn.»
 En aning om rätta förhållandet uppstod hos mig. Det var då en magne
tisk sömn, detta underbara faktum, hvilket, på den tiden ännu nytt, med 
yttersta bitterhet begabbades af alla förnuftets lejonriddare, hvilkas hela 
visdom derigenom kom på skam, och hvilket lika envist försvarades af 
några få, de der hade mod att förklara tidens rationalism för ett vanmäk-
tigt öfvermod. Med stort intresse hade jag studerat Professor Cederskölds 
denna tid i Stockholm utgifna Journal för Animal Magnetism, men kände 
mig, då åtskilligt i denna journal bevisligen antydde lättrogenhet och 
brist på kritik, snarare böjd att instämma i den hårda förkastelsedom, 
som nyligen var uttalad i skriften: Animala Magnetismen Inför Den Sunda 
Pröfningens Domstol. Aldrig hade jag förr än nu varit lycklig nog att vara 
vitne till ett sjukdomsfall af denna art och jag beslöt derföre att, med 
undertryckande af en inre röst, som vitnade för flickan, observera henne 
med all den lugna förståndskyla, hvilken man vid denna tid ansåg som 
höjden af visdom. Knapt hade detta beslut blifvit klart inom mig, innan 
en ny oro målade sig i den unga flickans lifliga ansigte och hon fortfor med 
en viss häftighet:
 »Du tror mig icke, dina tankar synda. Beata ljuger ej, hon känner ej 
Cedersköld och de andra, hon har ej förr hört ordet magnetism. Ah, om 
du viste! Hon är ej sjuk, den arma, hennes själ är frisk, o så frisk! Det lägger 
sig en kyla öfver ditt väsende, o Benedict, hör blott hvad rösten säger i ditt 
hjerta: hon yrar ej, hon ljuger ej  … »
 »Mamsell,» sade jag kallt, »ni torde förlåta mig  … »
 » …  att jag ej kan anse er sjukdom för alldeles uppriktig.» Till min stora 
förvåning förekom hon mig med dessa ord, innan de hos mig ännu hunnit 
öfvergå från tanken till tungan. Men hon uttalade dem kort, skarpt och 
liksom ofrivilligt; man såg att hon förgäfves bemödade sig att undertrycka 
en häftig rörelse.
 »Ni gissade mina tankar, goda Beata! Jag är långt ifrån att vilja såra er. 
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Själens sjukdomar äro oftast ofrivilliga bländverk. Haf godheten och sätt 
er i denna stol, ni är trött, ni bleknar,  …  ah, jag oförståndige!»
 Innan jag ännu talat till slut, förlorade det sköna ansigtet i hast sin ge-
nomskinliga svaga rodnad och bleknade af till så hvitt, att jag förskräcktes. 
Den klara glansen i ögonen försvann, blicken blef stel, stirrande och hemsk, 
läpparna darrade utan att uppgifva ett ljud, jag såg på händerna, de voro 
hvitare än en döds. Stum, stel och sträng stod den nyss så hulda gestalten 
flera minuter i samma ställning, med blicken riktad rätt framåt och högra 
armen rak utsträckt öfver stolen, der jag suttit. Rådvill ropade jag på hus-
folket och baddade emellertid den sjukas tinningar med kallt vatten, det 
enda jag hade till hands. Men innan någon verkan deraf förspordes, skaka-
des hennes leder af en häftig kramp, hon föll med ens tillsamman, nedsjönk 
i gungstolen och syntes lida af de våldsammaste convulsioner.
 Det är en sanning, att Mamsell Lovisa, som vid ropet tillskyndade, fann 
dörren reglad innanföre. Likaså visst är det, att hennes första utrop vid in-
trädet i kammaren var: »o himmel, Beata så här klädd och här!» Hvad hon 
menade med den underliga blick, hon dervid afskjöt på mig, förstod jag 
först när jag kastade en blick på den sköna patientens obevakade ställning. 
Till förundran var likväl nu ej tid. Den sjuka infördes i Mamsell Lovisas 
egen varma hushållskammare, inbäddades i dynor, gneds starkt med ylle, 
kom i en välgörande transpiration och insomnade slutligen med nya rosor 
på de fina kinderna. 
 Öfver detta sällsamma uppträde lemnade Mamsell Lovisa med något 
prut följande förklaring. Allt ifrån barndomen var Beata *** af ett utom-
ordentligt nerfsvagt och retligt lynne. Hon liknade häruti sin mor, som 
lemnade lifvet vid hennes födelse. Till 15:de året var hon likväl ganska frisk, 
men anfölls vid denna tid af »en underlig yrsel», som tidtals återkom, 
föregicks af en onaturligt tung sömn och slutade med en lindrig kramp, 
hvarpå följde stark transpiration och matthet. Att hon under det yrvakna 
tillståndet talat sköna saker, förutsagt mindre tilldragelser inom huset, 
 yppat hvad som vid samma tid passerat i andra rum och på aflägsna orter, 
läst med tillslutna ögon o. m. d., bekräftades af Mamsell Lovisa på det lif-
ligaste. I början återkommo dessa anfall högst en gång i månaden, men de 
sista tiderna, (hon var nyss fyllda 15 år) mycket tätare, ja nästan dageligen. 
Tillfrågade läkare hade tillstyrkt åderlåtning, frottering och sträng diet. För 
folkets skull tilläts ingen att vara närvarande under yrseln, särdeles som hon 
ej kunde fördraga vissa personers närvaro. Bland dessa var den utmärkt 
hygglige Komministern en, och mamsell Lovisa kunde blott erinra sig ett 
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tillfälle, då krampen varit så häftig som nu, hvilket inträffade då Kommi-
nistern engång, på sin enträgna begäran, under flickans yrvakna tillstånd 
insläpptes i sjukrummet. Äfven den minsta motsägelse ådrog henne vid 
sådana tillfällen häftiga lidanden och derföre vågade ingen hindra henne, 
när hon derunder gick ut, vanligen till sin moders graf på kyrkogården. Af 
denna orsak hade man äfven nu låtit henne resa från Rantamäki, emedan 
man trodde henne ämna sig till sin vallfartsort. Men i stället hade hon låtit 
hålla på bakgården och obemärkt inkommit i huset, medan Mamsell Lo-
visa tillagade frukosten.
 Nu framträdde klart för mig det på engång hjertlösa och oförståndi-
ga i mitt bemötande mot den sjuka. Jag hade tilltrott henne förställning, 
romantiska infall, på sin höjd yrsel eller verklig fånighet. Jag hade oblidt 
stött ifrån mig hennes rörande förtroende, hennes oförklarliga, drömlika 
tillgifvenhet, sårat henne djupt, misstänkt och förebrått henne orättvist. 
Sådan är alltid rationalismen i sina omdömen om det rent andliga, det rätt 
himmelska hos menniskan. Anden vill den med ziffror uträkna och det 
oförklarliga, som den ej kan bortresonera, vill den så gerna gifva namn 
af slump eller bedrägeri. Jag hade låtit det mest intressanta psychologiska 
factum gå mig ur händerna; skulle jag väl någonsin återvinna det inom min 
synkrets?
 Emellertid serverades frukosten. Klockan var 9. Ett åkdon hördes 
skramla på gården, det grofva skallet af bandhunden genljöd i hela huset. 
Komministern inträdde. Hans färd hade varit fördröjd af det dåliga väglaget.
 Carl Joachim ** var under sina akademiska år en yngling med ljust huf-
vud, städadt och vackert yttre, till charakteren oförvitelig, ehuru något in-
bunden. Mera af långvarigt och nära umgänge, än af egentlig själsfrändskap, 
hade ett intimt förhållande uppstått oss emellan, godt och vänskapsfullt, 
men aldrig så förtroligt, att vi kunde säga oss hafva bytt hjertan med hvar-
andra. Den man, som nu inträdde, syntes föga lik den fordne blomstrande 
ynglingen. Han hade på de fyra åren blifvit 16 år äldre, lifvets höstvindar 
hade i förtid kommit hans rosor att vissna. Eller var det passionens sirocco, 
som förbränt den friska grönskan af hans lif? Ah, hvem visste det? Joachim 
hade aldrig haft någon vän, för hvilken han lyftat sin själs förhänge.
 Vårt möte var emellertid muntrare, än man skulle trott. Gamla minnen 
upplifvades, närvarande förhållanden undvekos. Den gemensamt tagna 
halfvan gjorde oss språksamma. Komministern förundrade sig, att icke han 
blifvit utsedd till Curam-Gerens; jag meddelade honom ett förordnande 
till Nådårspredikant i det närbelägna kapellet **järvi. Derpå stoppade vi 
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våra pipor inne i adjunktkammaren och samtalet föll naturligt på kyrkoher-
dens död. Öppenhjertigt beskref jag hvad jag visste och hvad jag fruktade, 
samt frågade, hvad min käre embetsbroder derom trodde.
 »Hjernspöken af en upprörd fantasi!» svarade han tvärt. Färgskift-
ningen i hans ansigte undgick mig dervid ej.
 »Men de 2 000 Riksdalrarna, min Bror!»
 »Hvad bevis äger du derpå, att de blifvit stulna? Om de verkligen före-
funnits, hvilket är osäkert, huru inför lag bevisa, att de icke af den afledne 
före hans död blifvit disponerade eller möjligen någonstädes deponera-
de. Uttrycken i brefvet synas mig alltför obestämda och dessutom är det 
nu förstördt. Jag anser det oklokt att fästa sig vid en sladdrande huspigas 
squall er och deremot troligt, att den snåla käringen, svärmodren, i tysthet 
till egnat sig penningarne, NB. om de funnits.»
 »Men den dödes betänkliga utseende?»
 »Prat! Du vet huru svårt det är att af yttre tecken bestämma om  döden 
inträffat af blodslag eller qväfning. Äfven det förra föranleder efter dö-
den rödblåa fläckar i ansigtet och icke sällan krampaktigt sammandragna 
extremi teter. Det beror sedan på obduktion att bestämma mera definitiva 
kännetecken, såsom blodsamlingar i högra eller venstra hjertkammarn, 
aorta, lungorna m. m. men jag ber dig besinna huru svårt, ja i hög grad 
osäkert det måste vara, att flera veckor efter dödsfallet afgöra mellan de så 
lätt förblandade tecknen till apoplexi eller suffocatif död.»
 Dessa invändningar, ehuru de syntes grundade, väckte hos mig en främ-
mande känsla. Vid underrättelsen om de steg, jag redan tagit, målade sig en 
liflig bestörtning i min medbroders ansigte. Långsamt tömde han ett glas 
kallt vatten och aflägsnade sig synbart blek, i det han lät undfalla sig orden: 
»det var ett dumt streck, Benedict, mins mina ord!»
 Nu anmälde man att klockaren önskade audiens. En timme förflöt un-
der samtal med denne hedersman, hvarefter jag kände behof att hämta frisk 
luft i det fria. Omgifningarne voro vackra, ehuru redan vinterklädda. Det 
led mot middagen och jag återvände i förmodan att träffa Komministern i 
sin kammare. Då han ej befanns der, tillsporde jag en drängpojke om han 
sett till magistern. »Han reste allena ut för 2 timmar sedan med sin nya 
häst», var svaret.
 »Hans nya häst?» frågade mamsell Lovisa.
 »Ja hans nya präktiga häst, som han i förrgår köpte i kapellet för 125 
R:dr, det har Jaako berättat, som var med honom. Det var grymt hvad 
magis tern hade mycket pengar, sade Jaako.»
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 Jag dolde den egna förundran, denna handel väckte hos mig; Joachim 
hade aldrig haft godt om verldens mammon. Emellertid väntades han för-
gäfves till middagen. I hans ställe inträdde den redan återställda Beata. 
Hennes kinders rosor voro återkomna, men borta var ögats skimrande 
glans, borta voro förklaringen, madonnalikheten, det himmelska, som 
förut genomstrålade hennes väsende. Rädd, blyg och sluten, men likväl så 
intagande äfven nu, bad hon mig med få främmande ord vara välkommen. 
Jag kände mig rörd, kände att jag ägde en orättvisa att godtgöra. »Ni är då 
ej ledsen på mig?» frågade jag.
 »Hvarföre skulle jag då vara ledsen på er?» sade hon godt. Jag märkte, 
att hon visste intet af det nyss förflutna. 
 Förflutna voro emellertid den natt och den morgon, hvilka, likt facklor 
öfver en kolsvart afgrund, kastat en oväntad ljusglimt öfver förr ej anade 
midnattsdåd. Och i samma mån brottets dolda stigar delvis ljusnade, i sam-
ma mån föll en tvekande skugga öfver tvenne män, hvilka det borgerliga 
samhället hittills utan misstroende betraktat som oförvitelige inför lagen. 
Men just denna tvefaldiga skugga var härvid den vilseledande, den för det 
opartiska ögat mest betänkliga, och ovillkorligt framställde sig den frågan: 
hvilken af de två är niding inför gudomlig och mensklig lag? Och åter kunde 
invändas: måhända ingendera? Måhända båda? Och med allt detta kunde 
likväl en tvekan uppstå: hvem säger att icke komministern hade rätt, att 
icke allt är ett hjernspöke af en nattsvärmande fantasi? Sålänge det icke 
blifvit bevisligen utredt, 1:o) att den aflidnes anförvandter icke anammat 
penningarne – ty deras tillvaro vid dödsfallet syntes afgjord – och 2:o) att 
kyrkoherden dött en våldsam död, sålänge måste hvarje bestämdt omdöme 
i saken synas förhastadt och oberättigadt.
 Med otålighet afbidade jag derföre provincialläkarens ankomst och 
gjorde under tiden en resa till det vackra och med verklig lyx bebygda 
Ranta mäki, dit ledsagande Beata, den älskeliga, nu alldeles icke öfver-
menskliga somnambulen. Stället hade ett mycket gladare och trefligare 
utseende, än den dystra prestgården, och man såg på flickan, dess hulda 
genius, att det skygga och främmande i hennes väsende till större delen 
försvann under detta gästvänliga tak. Mormodren, en krasslig gumma om 
70 år, hade i anletsdragen föga likhet med dotterdottren. Hennes sydländ-
ska drag hade ett skarpt och markeradt utseende, men, ålder och lidande 
hade betydligt förslappat uttrycket i dem, och man märkte lätt, att gum-
mans själskrafter voro i starkt aftagande. På min med så mycken delicatess, 
som möjligt, framställda fråga om penningarne, bekräftade hon på det be-
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stämdaste Mamsell Lovisas utsago, och jag afreste, efter en angenäm qväll, 
begrundande huruvida den gamlas jäfviga vitnesbörd kunde besinnas inför 
lag gällande att bestyrka penningarnes bortröfvande.
 Vid min ankomst till prestgården befanns komministern ännu icke åter-
kommen. Man hade åt mig inredt det fordom prydliga förmaket med sina 
stor-rosiga möbler och jag tillbragte der en lugnare natt än den före gående. 
Andra dagen på förmiddagen ankom läkaren. Utan att derom nämna för 
husfolket samt endast med klockarens och dödgräfvarens vetskap och bi-
träde, begåfvo vi oss i all stillhet till den lyckligtvis enstaka belägna kyr-
kan och kyrkogården. Ogerna nämner jag den dystra förrättning, som nu 
följde. Dess obehag mildrades likväl af luftens rena och friska kyla, hvilken 
fortfarit allt sedan begrafningen och undanröjde vår farhåga, att undersök-
ningen nu vore för sen. Ehuru förberedd på det värsta, emotsåg jag med 
fruktan resultaterna. Huru lyckligt, om jag bedragit mig! Men  …  tyvärr var 
det ingen villa, intet bländverk af en gäckande slump. Obduktionsprotokol-
let – ehuru ej då, som nu, inrymmande flera ark och ingående i minutiös 
detalj – upptog, utom annat, följande hufvudpunkter: »Huden lös, med 
föga framskriden decomposition; ansigtet rödblått, uppsvälldt; läppar och 
öron blåa; hopbitna tänder; mörkröd och inklämd tunga; fractur å tung-
benet; starkt knutna händer; fragga i näsan; brustna lungkärl; extravasat 
i luftcellerna; serum i hjertsäcken; högra hjertkammaren blodfylld; den 
venstra samt aorta blodlösa» o. s. v.
 I stöd af dessa omständigheter ansåg sig läkaren kunna på embetsed 
intyga, »att kyrkoherden Mathias *** aflidit i följd af qväfning»; dock vore, 
enär yttre våldsmärken, såsom spår af fingrar, snara o. m. d. icke kunde å 
den afledne upptäckas, ännu ej till fullo bestyrkt, huruvida döden vållats 
af annan mans hand; hvarutinnan alltså edeliga vitnesmål om den dödes 
läge vid första anträffandet vore af högsta vigt.
 Den mörka misstanken var alltså besannad; den vördnadsvärde 
kyrko her den hade fallit ett offer för det svartaste nidingsdåd. Tungt föllo 
mullskoflarne åter på hans störda graf; den skulle ej störas mer. Hans skug-
ga behöfde ingen hämnd, men den eviga rättvisan och den förtrampade 
jordiska lagen kräfde den desto mera skriande, och jag lemnade den ensliga 
kyrkogården med det tysta löfte, att icke hvila, innan mördaren, eho det vara 
månde, med lif och ära pliktat för sitt svarta dåd.
 Trots all försigtighet, blef förhållandet ännu samma dag bekant i byn 
och väckte, som lätt är att gissa, en allmän uppståndelse. Från alla håll 
strömmade en häpen och nyfiken folkskara till prestgården, för att höra 
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om det förskräckliga var sannt. Mamsell Lovisa, bestormad af frågor, tog 
sig så illa vid, att hon insjuknade, och det var ej det minsta bekymret, att 
med nödig varsamhet förbereda den aflednes närmaste anförvanter på den 
sorgliga upptäckten. Tjenstefolkets obetänksamhet gjorde mina försigtig-
hetsmått om intet. Äfven den gamla frun sträcktes vid denna underrättelse 
på sjukbädden, som blef hennes sista. Dottren deremot bar den förfärliga 
nyheten med skenbart lugn, men hennes helsa aftynade och de magnetiska 
kriserna vunno i intensitet och uthållighet.
 I största hast beramades ett urtima ting. Drängen Jussi efterslogs i alla 
riktningar, komministern, hvars fortfarande frånvaro ej kunde undgå att sy-
nas misstänkt, instämdes, vid laga ansvar, till vitne. Länsmannen uppträdde 
som åklagare. Ransakningen började.
 Jag förbigår mitt vitnesmål, såsom af berättelsen redan bekant. Det 
gällde hufvudsakligen brefvet, hvars innehåll så outplånligt qvarstadnat 
i mitt minne, att jag kunde på ed diktera detsamma till protokollet nästan 
ord för ord. Härigenom, samt medelst den aflednes framtedda bokföring, 
bevisades en större penningesummas förefinnande vid dödsfallet. Tillbör-
lig vigt lades på det å byreaun bemärkta våldet, de kringkastade papperen 
samt å den afsomnades uttryck om sin »beqväma helsa».
 Mamsell Lovisa Öberg, som ännu ej repat sig rätt, vitnade med tu finger 
å bok i hufvudsaken detsamma, som redan nämndt. Hennes vitnesmål an-
sågs bindande i frågan om stölden samt af vigt i hvad det rörde fönster-
affären samt den dödes läge den 21 Oktob. om morgonen.
 Jungfru Hedvig Elisabeth Westerman vitnade, det hon, som förenämn-
de dag kl. 6 på morgonen inburit kaffe till kyrkoherden, dervid befunnit 
honom emot hans vana ännu i säng samt, deröfver förundrad, först sakta 
och sedan högre yttrat: »skall inte pastorn ha kaffe, klockan är redan sex». 
Då intet svar följde derpå, hade vitnet gått fram till sängen i afsigt att väcka 
den förmente sofvande, och dervid funnit honom liflös och kall i förut be-
skrifna ställning, men (hvad som befanns högst vigtigt) med hufvudet näs-
tan helt och hållet under örngottet. Vitnet hade dervid undandragit sagde 
örngott, för att förvissa sig om förhållandet, och derpå, fattadt af en plötslig 
förfäran, släppt brickan i golfvet och skyndat på dörren. Äfven erinrade sig 
vitnet, att fönstret då varit sönderslaget och kammaren ganska kall.
 Pigan Anna Eriksdotter Kallinen, som tillskyndat på jungfruns utrop: 
»Herra Jumala, kirkoherra on kuollut!» aflade i frågan om den dödes läge 
enahanda vitnesmål, som vitnet Öberg, men erinrade sig derjemte, att 
sängtäcke och lakan varit i mycken oordning, att ett bälte då befunnits lig-
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gande ofvanpå täcket, men i villervallan sedan bortkastats, samt att mull, 
såsom af orena fotsteg, varit synlig på golfvet, men sedermera bortsopats. 
Vitnet trodde sig hafva bemärkt röda hårstrån, i den dödes högra hand, 
men erkände sig ej med visshet kunna sådant påstå.
 Bältet uppvisades och igenkändes tillhöra drängen Jussi.
 Pigan Waapuri Mickelsdotter aflade enahanda vitnesmål med vitnena 
Öberg och Kallinen i frågan om den dödes läge.
 Flickan Maja Lisa Kiandolin, 12 år gammal, berättade, att hon, som 
natten mot Ursulas dag den 21 Oktob. varit ute på gården, dervid märkt 
fönstret till kyrkoherdens sofrum vara öppet och äfven hört något buller, 
samt sett likasom eldslågor flyga ur fönstret, hvilket allt hon trott härröra 
af spöken, och derföre haft brådt om att förfoga sig in igen.
 Med anledning häraf tillade vitnena Kallinen och Waapuri, att de flera 
nätter efter dödsfallet, utan att bestämdt minnas hvilka, från likrummet 
hört underliga läten, hvilka de ansett härröra af spökeri. Gårdsfogden 
Mikku Johannuxen pojka Haukkinen, som förfärdigat likkistan, instämde 
med vitnet Öberg i frågan om den dödes läge. Tillfrågad om drängen Jussi, 
intygade vitnet, att denne varit mycket försumlig i tjensten samt sednast 
dagen före dödsfallet af kyrkoherden erhållit stränga skrapor, med hotelse 
att blifva bortkörd och afdrag gjordt å lönen, för en häst, som Jussi bevisli-
gen slagit ofärdig med en stör; hvarpå Jussi vid bortgåendet knutit näfven 
och yttrat: »elä huole, sinä s… !» utan att vitnet kunde bestämdt påstå, 
att han dermed menat kyrkoherden. Dagen derpå hade Jussi i öfverlastadt 
tillstånd tagit sina kläder och gått bort.
 Torparen Anti Antinpojka Lahdentaka tillstod, att Jussi den 20 Oktob. 
om aftonen förtärt bränvin i hans stuga och bortgått kl. vid pass 12, men en 
timme derefter återkommit, bultat på stugudörren och med ängslig röst 
begärt att blifva insläppt, hvartill vitnet likväl nekat, då Jussi med många 
svordomar aflägsnat sig.
 Drängen Simon Elianpojka intygade, att Jussi natten mot den 21 Ok-
tober veterligen icke intagit sitt vanliga sofställe i pörtet, utan först andra 
morgonen kl. vid pass 5 der infunnit sig, då redan öfverlastad, men mycket 
nedslagen, tagit sina kläder, gått sin väg och på tillfrågan svarat: »perkälä 
täälä viipykön, ei hetkiäkän».
 Backstuguhjonet Elisabeth Sukuri (Sukuri Lisa höll lönnkrog i granska-
pet) tillkallades af förekommen anledning och tillstod, att Jussi bultat på 
hennes dörr kl. efter 1 berörde natt samt enträget begärt att blifva insläppt, 
emedan han vore förföljd af någon dödsfiende. Hvartill vitnet ändtligen 
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låtit öfvertala sig; och hade Jussi dervid varit i högsta grad ängslig och för-
virrad samt yttrat, huruledes honom vederfarits något öfvermåttan rysligt, 
utan att dock kunna förmås att närmare uppgifva hvad. Vitnet hade då upp-
manat honom att sofva på bänken, i hvilken afsigt han ock lagt sig der, men 
våndats och klagat hela den öfriga natten till kl. nära 5, då han begärt ett 
qvarter bränvin på kredit och derefter bortgått.
 På vitnet Lahdentakas begäran hördes dennes son Isak, 11 år gammal, 
och berättade, att han, Isak, samma dag kyrkoherden begrofs, kommit att 
gå förbi merberörde fönster i östra hörnrumet och på drifbänken derunder 
varseblifvit en mängd brända lappar, dem han upptagit att leka med. Och 
då han tyckt lapparna hafva likhet med Svenska sedlar, hade han försökt 
hopklistra dem till sådana, hvilket lyckats fullkomligt. En sådan sedel före-
vistes och befanns till öfra hälften bestå af en 50 R:dr B:ko och till den 
nedra af en 10 R:dr samma mynt. Rätten lät härpå undersöka drifbänken, 
och funnos dervid en stor mängd sådana halfbrända sedellappar af alla va-
lörer.
 Härmed afslöts ransakningen för denna gång. Följande dagen upplästes 
protokollet för vitnena, hvilka samteliga vidblefvo sina utlåtanden. Un-
dertiden inlopp underrättelse, att komminister **, som anträffats i **järvi 
kapell, fått del af stämningen, men förklarat sig ej vara sinnad att den hör-
samma. Hvarföre Rätten, med tillämpning af 17 Kap. 3 och 5 §§ Rätteg. 
Balken, pröfvade skäligt fälla komministern till 1 daler silfvermynts vite, 
samt (i stöd af mitt vitnesmål) honom ytterligare uppfordra, att i egenskap 
af svarande sig för Rätten inställa. 
 Såvida nu ransakningen hittills framskridit, syntes väl brottet bestyrkt, 
men gerningsmannen långt ifrån ännu fälld. Visserligen hade vitnesmålen 
visat sig till den grad besvärande för drängen Jussi, att denne redan nu svår-
ligen kunde undgå att ställas på bekännelse. Men å andra sidan kunde Rätt-
en ej undgå att finna, det förhållande med de brända sedlarne invecklade 
saken på ett nytt och oväntadt sätt. Huru förklara en stöld, dervid tjufven 
på stället förstör det stulna? Möjligen af ilvilja, hämdlystnad? Dock …  inför 
domstolen gälla bevis, ej sannolikheter.
 Det blefve för vidlyftigt, att här vidare följa ransakningens lopp. En 
mängd vitnen hördes, hvilkas utsago för Jussi utföll besvärande; dock 
kunde ingen uppgifva sig hafva hos honom varseblifvit penningar eller 
andra misstänkta effekter. Deremot anhöll vitnet Öberg att få till proto-
kollet bifoga, det komminister ** och Mademoiselle Beata varit sednare på 
aftonen före dödsfallet närvarande i kyrkoherdens rum, en omständighet, 
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som borde bilda ledtråden för vidare upplysningar. – Vid denna uppgift 
erinrade jag mig den hittills förbisedda underbara flickan och den önskan 
blef hos mig liflig, att enskildt höra hennes uppgifter, hvilka troligen ej vore 
utan vigt. Huru ångrade jag icke nu, att hafva vid vårt första möte stött 
ifrån mig hennes förtroende! Huru mycket hade måhända då fått en annan 
utgång, än nu!
 Icke långt derefter inställde sig såväl komministern, som Jussi inför 
Rätta, den förre godvilligt, den sednare med tjenliga medel afhämtad från 
grannsoknen, der han uppehållit sig hos en slägtinge. Härigenom vann 
ransakningen betydligt i intresse, och man började ändtligen motse resul-
tater i denna mörka sak.
 Underrättad om brottet, anklagelsen, vitnesmålen, och confronterad 
med vitnena, medgaf Jussi vitnesmålens sannfärdighet, så vidt de rörde 
hans nattsvärmeri, men förnekade deremot all kunskap om illgerningen 
och förklarade sin bevitnade ängslan deraf, att han den natten blifvit på 
landsvägen öfverfallen och slagen af okända karlar. Vidare förnekade han 
all förment hotelse mot kyrkoherden dagen förut och erkände ej bältet för 
sitt. Häremot intygade vitnet Simon detta bälte vara detsamma, hvilket han, 
Simon, några veckor förut bytt med Jussi, hvilket åter bekräftades af vitnet 
Kallinen, som varit vid bytet närvarande. Vid bestridandet häraf invecklade 
sig Jussi i bevislig tvetalan samt anhöll slutligen att för sig få utse en fullmäk-
tig, hvartill Rätten, i stöd af 15 Kap. 1 § R. B., pröfvade skäligt bifalla.
 Komministern ** förträdde och jäfvade till alla delar mitt vitnesmål, 
på grund att jag, såsom den der för Länsmannen angifvit saken, ej vore 
befogad att som vitne uppträda, samt yrkade för sagde angifvelse det an-
svar, som lag stadgar i M. B:s 60 Kap. 1 §. Nekade för öfrigt all kunskap om 
illgerningen.
 Forskande hvilade mina blickar härvid på min fordne vän. Deltagan-
de, nästan ånger rörde sig i mitt bröst; men åter mindes jag min tysta ed 
på kyrko gården och mitt beslut stod fast, att handla som en hämdeengel 
och skona ingen. Väl var saken mörk och misstag möjliga, men med fast 
förtroende till bistånd af den ende rättvise domaren ofvan skyn, ville jag 
heldre våga allt, än lemna någon enda af brottets dolda stigar oransakad. 
Hvad skulle jag tro om denne Joachim? Hans blick var så lugn och fri, hans 
hållning så säker och fast, att jag stadnade i en labyrinth af tvekan vid det 
oförklarliga i hans förra handlingssätt. Dock  …  för de mörkaste skuggor i 
detta jordelif äger försynen ett förklarande ljus; den dag och den stund skall 
komma, då ingen gåta mer är till. Att bestämma tiden när detta sker, lig-
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ger ofta utom mensklig siaremakt. Men stundom kommer ljuset plötsligt, 
oväntadt, och vi förskräckas för hvad våra dagskygga ögon skåda då.
 Ännu riktades min blick på denne Joachim och han besvarade den 
trotsigt, djerft, med skarpa, fiendtliga ögonkast  …  Plötsligt for en skymt 
af fasa genom dessa djerfva ögon, hans kinder hvitnade af som ett lärft, en 
skälfning gick genom hans leder, hans blick stirrade oaflåtligt på en enda 
punkt. En fruktansvärd kris arbetade i hans inre, han försökte lyfta sin fot 
till ett steg framåt, men foten nekade sin tjenst, han försökte öppna sin 
mun till tal, och se! han kunde icke. Ett kort ögonblick varade denna våld-
samma kamp; derpå bemannade han sig. Allas ögon vändes till honom; 
med ännu vacklande steg närmade han sig domaren, med ännu stapplande 
tunga utsade han ord, som måste föra honom, den oförvitelige mannen, till 
en smädelig död:
 »Domare, skrif! Jag är skyldig till allt.»
 Häpnad målade sig i alla ansigten, ett menskligt deltagande rörde hvarje 
hjerta. Och komministern Carl Joachim ** fortfor med förtviflans häftig-
het:
 »Ja skrif, skrif fort, genast, utan en sekunds dröjsmål, skrif så att det 
aldrig kan återtagas mer: jag är skyldig till allt. Det är jag som mördat kyrko-
herden i sömnen, det är jag som gjort inbrott och stulit penningarne, det 
är jag som skall dö för brottet, jag och ingen annan, märk väl: jag och ingen 
annan! Är det skrifvet?»
 »Det är skrifvet. Men först måste Rätten  …  »
 »Godt det är skrifvet, det kan ej mera återtagas. Jag är en förlorad 
man,  …  ha! jag med min ostraffliga vandel, en mördare, en eländig tjuf! 
Så tänkte jag ej sluta, så sade mig ej mina drömmar. En niding inför men-
niskor  … håll! Men nej, det må vara. Jag tar ej tillbaka ett ord. Är det skrif-
vet, att jag ensam är den brottslige, att jag ensam skall lida?»
 »Det är skrifvet. Men Hr komminister … »
 »Godt, intet ord mer. För då genast bort denna qvinna.»
 Och den olycklige unge mannen nedsjönk vanmäktig på närmaste stol.
 Nu först riktades alla ögon på ett föremål, som man under den allmänna 
bestörtningen hittills ej varseblifvit. Beata stod skygg vid dörren. Sålänge 
jag lefver, glömmer jag ej denna älskeliga madonnabild just då. Mer lik en 
förklarad engel, än en svag jordisk flicka, stod hon der i sin skönt draperade 
kappa, med det rika bruna håret antikt uppfästadt, kinderna blekt glödan-
de, hvarje drag skimrande med denna egna glans, som någon gång glimmar 
i den unga brudens halft sorgsna, halft sälla ögonkast, men sällan strålar 
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så öfverjordisk, som hos somnambulen under det magnetiska tillståndet. 
Förlåt mig, du olycklige Joachim, att jag i detta ögonblick glömde ditt öde. 
Ej utan innerlig kärlek kunde jag betrakta Beatas hulda gestalt, och fritt må 
jag bekänna det beslut jag då inom mig fattade, att med mildaste hand föra 
denna värnlösa varelse ur hennes skenlif till det verkliga igen, blifva hennes 
stöd, bjuda henne dela ljuft och ledt med mig och vid hennes sida älskande 
vandra genom detta sorgsna jordelif.
 Innan någon hann utföra komministerns önskan, trädde Beata hastigt 
fram, afkastade kappan och stod framför mig smärt och oskuldsfull i den 
hvita drägt, hvilken hon (jag erfor det sedan) icke burit sedan hon för ett 
år tillbaka första gången gick till Herrans nattvard. Så obehörig hon kunde 
synas inför sittande Rätt, hade ingen mod att afbryta henne, och när hon 
talade, hördes i den vida salen ej en andedrägt.
 »Du har kallat mig, Benedict, ej med ord, utan med din själs innersta 
önskan. O hvad Beata är glad, att hennes kropp sof och hennes själ var va-
ken då, så att hon kunde på afstånd förnimma dina tankar och skynda hit 
till dig. Nu är du varm och klar, o Benedict, nu älskar du mig och nu tror du 
mig så visst. Derföre ligger ditt inre klart för mig som en ljusblå spegelsjö 
och dina tankar simma som skyar deröfver; jag ser dem alla. Och derföre 
måste Beata tänka hvad du tänker, och lida hvad du lider, och älska och hata 
hvad du älskar och hatar, den korta tiden hennes jordiska hjerta ännu slår. 
O huru god du är, att du vill blifva den värnlösas vän och värn, hennes, som 
ingen har utom Gud och dig. Se, i ditt inre är en mörk punkt, o Benedict, ett 
tvifvel och en tvekan; jag ser det allt. Och derföre vill jag gifva dig ljus deri, 
på det att du må vara så klar som du är god, så säll som du är kärleksfull.»
 »Hör henne ej», ljöd komministerns röst, »hon är vansinnig.»
 Den smärta gestalten höjde sig stolt och hög, hennes blickar glimmade. 
»Jag är ej vansinnig», sade hon; »min kropp är som den vore död, men 
hvem vågar säga, att min själ sofver? Mina ögon se intet jordiskt, ej heller 
höra mina öron, utan allt förnimmer jag genom Benedict, äfven din röst, du 
Carl Joachim **! Nu låt mig säga dig allt, o Benedict, du min själs förtrogne, 
på det att du, hvars ande skymmes af det kroppsligas dunkla dimma, må 
hafva klarhet i det ena och i allt.»
 Åter hördes komministern: »Jag gör Domaren ansvarig, för det han 
låtit en vansinnig uppträda inför sittande Rätt. För bort denna qvinna; hvad 
behöfvas några vitnen mer!»
 »Jag får göra komministern uppmärksam derpå», genmälde Domaren, 
»att detta fruntimmers vansinne ingalunda är bestyrkt. Och sålänge detta 
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ej skett, äger Rätten att i detta svåra brottmål äfven höra henne, ehuru när-
skyld, förstås utan ed och giltighet som vitne, endast till vinnande af vidare 
upplysning.»
 Komministern betäckte sina ögon med händerna och gret. »Så gör jag 
då er, omensklige, inför Gud och menniskor ansvarige för det förskräckliga, 
för hvilket måhända någon af er ville gifva tio år af sitt lif, all sin egendom 
och sin högra hand, som det aldrig kommit öfver denna qvinnas läppar. Jag 
vill ej höra det.» Och han gick ut.
 »Fångvaktaren följe honom», sade Domaren dystert.
 Men lugn och klar fortfor Beata:
 »Det gör mig ondt om den stackars Joachim; han älskar mig så högt, att 
han ville gifva sitt lif för mig. Men derföre att han alltid älskat endast skalet 
kring Beatas själ, älskat henne endast sådan hon är när hennes kropp vakar, 
och alldrig förstått hennes själs klarhet, utan kallat den vansinne blott, der-
före har Beata hatat honom under sina ljusa stunder. Nu vill hon lösa det 
mörka tviflet i ditt bröst, efter hon ser, att din tanke dröjt vid Joachim. Se, 
du vill veta, genom hvem min fader dött.»
 Paus. I salen var det tyst som i en graf.
 »Du skall ej förskräckas. Äfven Beata har stundom varit mörk i sin håg 
vid tanken derå. O hvarföre det? Det är ju skrifvet, att detta lif är en sor-
gedal; är det icke godt att komma till ett bättre, der inga sinnevillor mera 
skymma andens fria blick? Säg, kan man göra sina kära någon större tjenst, 
än att lugnt och sakta föra dem till denna ljusa, saliga verld inför Guds ögons 
oskymda heliga klarhet? Låt ej den svarta skuggan falla öfver dina tankar. 
O hvad Beata har älskat sin fader! Men ofta sörjde hon, att han ej förstod 
hennes själs klarhet. Ofta tänkte hon på, huru hon skulle föra honom till 
samma ljus. En afton sade hon till honom: ’huru är du så bekymrad, käre fa-
der?’ Sade han: ’mitt barn, dessa jordiska egodelar, dessa penningar bekymra 
och uttrötta mig; jag ville jag vore död från allt detta.’ Hon sade: ’säg, käre 
fader, hvilken död är då den lättaste?’ Han log och sade: ’ej kan jag så noga 
veta; man säger: quäfning under sömn. Men jag är böjd att, lik den store 
Caesar, säga: den mest oförmodade.’ Sen gick han glad till hvila och bad till 
Gud om en salig ändalykt. ’Skall du ej lägga dig, Beata?’ sade han. Hon sade: 
’jag skall läsa först i Arndts ParadisLustgård om de saligas arfvedel.’ Nu sof 
han godt, den käre. Då rann en vacker tanke upp i Beatas håg. Hon gick till 
byreaun, hon bröt den sakta upp, hon visste hur den var. Så bröt hon lådan, 
sökte alla penningar, tog ljuset, gick till fönstret, tände eld på dem och kas-
tade dem ut. ’Så brinne min fars bekymmer upp i eld!’ sade hon.»
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 »Store Gud, hon! Hvilken hon?»
 »Vill du jag skall säga: jag?»
 Paus. Hennes leende var som en förklarads.
 »Jag var så glad, så lätt, sedan det var gjordt. Men sedan tänkte jag: 
den stackars käre gubben, han vaknar i morgon till sina bekymmer igen. 
O hvad det är synd om honom! Men om han icke skulle vakna förr än uti 
himmelen? Då ärfver han ju Guds rike. Hur kan jag vara mera tacksam för 
allt det goda han mig gjort, än derigenom att jag stilla lotsar honom till 
den bästa glädjen? I hast vexte denna tanke hög och stark inom mig … jag 
utförde den … »
 »Olyckliga!»
 »Hvem kallar mig olycklig? Jag var så lycklig, när jag liggande med brös-
tet öfver kudden, knäppte mina händer till bön för de i frid afsomnade.  
Likväl, jag vill tillstå för dig, Benedict! … likväl, då allt var stilla under kud-
den, då greps jag af en plötslig fasa, det var som hade jag gjort något illa. 
Jag ville i den stunden vara långt, långt borta. Då rasslade fönstret, en man 
steg in … Jussi menade ej så väl som jag. Han såg mig ej, han närmade sig 
sängen, en knif blänkte i hans hand. Då gick allt omkring för mig … jag ru-
sade upp som en vildkatt, kastade mig öfver honom  …  han fällde modet, 
den vilde mannen, ville fly, jag grep honom i bältet,  …  fönsterrutan klang, 
när jag såg upp, var mannen borta, bältet i min hand  …  jag ilade ut  …  Joa-
chim mötte mig med ljus  …  ’hvad är det?’ sade han. ’Jag har lullat min fader 
till sömns’  …  »
 »Du arma, arma Beata, alltså ändå vans…  »
 »Tänk icke om den tanken, Benedict, så länge mitt jordiska hjerta slår. 
Innan solen går upp i morgon, har jag vaknat för att aldrig somna mer. Se 
ej så mörkt på mig, jag ville ju så väl  …  Nämn ej mitt namn förrän efter 30 
år, då alla dessa äro döda. Sedan äger äfven du ej många solhvarf mer. Då 
skall jag möta dig och säga: ändtligen har jag funnit dig, du älskade! För 
mig i kammaren, der taflan är  …  min själ mörknar  …  på den natten följer en 
himmelsk morgon …»
 Vid dessa ord sjönk hon tillsamman, kramp sammandrog hennes leder, 
hon fördes dit hon önskat. Jag såg mig omkring i tingsstugan. Der var intet 
öga torrt. På läkarevitsord berodde nu, huruvida Rätten skulle fästa något 
afseende vid flickans bekännelse. Underrättad om allt, afgaf den upplyste 
läkaren ännu samma dag följande intyg:
 »Flickan Beata *** företer såväl i psychologiskt, som physiologiskt 
hänseende flera för vetenskapen intressanta anomalier. Å ena sidan utvi-
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sar hennes tillstånd under kriserne en omisskännelig likhet med det som-
nambuliska 1) i den periodiska sömnen, 2) i clairvoyansen, 3) i de pheno-
mener, som äro förenade med insomnandet och uppvaknandet. Å andra 
sidan motsäges all erfarenhet 1) deraf, att flickan ej sällan handlat med en 
viss besinning, en sjelfbestämningsförmåga, som ej låter förena sig med 
somnambulisk ofrihet; 2) deraf, att hon genomgått kriserna med öppna 
och glänsande ögon samt 3) deraf, att hon under den s. k. sömnen visat 
vida större muskelkraft och rörelseförmåga, än somnambuler pläga. Med 
derjemte fästadt afseende å subjektets olyckliga fixa idéer, synes detta fak-
tum sannolikast böra sålunda bestämmas: ärftliga anlag för nervsvaghet, 
svärmande fantasi, ensidig religiös läsning, brist på förtroende för sin om-
gifning, slutligen vid pubertetsperioden verklig somnambulism, hvilken, 
instängd inom patientens eget medvetande och i saknad af rapportförhål-
lande till någon starkare, ledande personlighet, af svaghet urartat i fixa idéer 
och doldt vansinne (amentia occulta, Platn.), i följd hvaraf allt tillräknande 
af det föröfvade brottet inför lag förfaller.»
 För att nämna Rättens slutliga afgörande i målet, må tilläggas, att 1) Bea-
ta *** skulle som vansinnig till något hospital rekommenderas; 2) Drängen 
Jussi, som enständigt nekade sitt onda uppsåt, kunde icke åt saken fällas, 
samt 3) komminister C. J. ** skulle, enär äfven hans hästhandel förklarats af 
ett bevisligen upptaget lån samt numera inga besvärande omständigheter 
förefunnos, enl. 13 Kap. 5 § M. B. såsom den der falskeligen angifvit sig sjelf 
i lifssak, dömmas till 8 dagars fängelse vid vatten och bröd. Hof-Rätten 
stadfäste utslaget, men å högre ort efterskänktes fängelsestraffet.
 Kyrkoherdens egendom, jemte qvittenset, tillföll aflägsnare slägtingar.
 Om aftonen s. d. Beata uppträdde inför Rätta, räckte jag Carl Joachim ** 
handen öfver den bleka förklarade slumrerskans bädd. Oskyldig med all sin 
stora skuld, stod hon nu inför den evige domaren, hvars vägar och domar 
icke äro höljda i töcken och snärda i villor, såsom de dödliges vanmäktiga 
visdom under detta jordelif.
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Bordet stod dukadt i stora salen på Lahdenkoski om påskaftonen. Den 
mjällhvita duken, de prydligt vikna serveterna, de blanka silfverskålarna, 
rätternas rara utseende, lutfisken, skinkan, gröten och det betäckta fatet 
med påskäggen, – allt vitnade om en förträfflig värdinnas hand. Och det 
var väl att så var. Ty Jägmästaren Severin, föröfrigt en hedersman, hade liten 
fallenhet att vara despot i sitt hus och räknade på ett godt bord i quäll, efter 
han bjudit ett par gamla krigskamrater, Major Mörk med son samt Kapten 
Stakel, på påskägg.
 När herrarne stego från rökrummet ut i salen, såg man väl på gubbarna, 
att thoddy och gamla krigshistorier förhöjt färgen på deras kinder och lifvat 
deras språklåda; men att permitterade Löjtnanten Mörk funnit sig lyckli-
gare vid ett par cigarrer och fem eller sex glas thé, det visste hvar och en, 
som sett honom tillbringa aftonen i angenäma samtal med husets äldsta 
dotter, den täcka Erika.
 »Millioner granater!» dundrade Majoren, »det är dock oerhördt, att 
tolf skurkar bryta sig ur häktet på en gång, och det på sjelfva långfredags-
quällen!»
 »Ett godt stycke äfventyr, ett litet krig i faggorna, min bror!» skrattade 
Jägmästaren. »Jag har emellertid, utan mina quinnors vetskap, låtit utdela 
jagtgevär åt drängarna i quäll. I morgon skola vi knipa rackarna, vår Herre 
kan ej tycka illa vara deröfver, fast det är påsk, ty hur säger katechesen: när 
stort nödfall … etcetera. Regera dig, gamle Stakel, du ser vid allt detta så 
martialisk ut, som fordom vid Idensalmi. En liten genever skall göra dig 
till en fullkomlig berserk. Framåt marsch, mina herrar, attackeren bränvins-
bordet, huggen in på osten, här får ej lemna sten på sten.»
 »Vid min trasiga själ! – utbrast Kaptenen, som var en beryktad stor-
ätare, – jag vill lofva att äta mina egna galoscher stekta i smör under en 
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hungersnöd, om jag nånsin känt en mera fruktansvärd aptit, än nu, efter 
alla de Münchhauserier Mörken purrat i oss i quäll och vid åsynen af detta 
till sköfling lemnade bord.»
 »Jag slår vad, att Stakel tilltror sig kunna inberga allt detta proviantför-
råd ensam», skrattade Majoren.
 »Icke just det», sade Kaptenen utmanande. »Men nog ville jag hålla 
min bästa jagt-tik mot ett halfankare jamajka, att jag skulle affärda det der 
betäckta fatet ensam och sedan dertill inlägga dubbelt så stadiga portioner, 
som någon af er andra.»
 »Topp!» skrek Majoren. »Välförståendes, om värden och värdinnan ej 
ha något deremot.»
 »För ingen del, mina herrar! tvärtom, det skall vara oss kärt», sade 
Jägmästaren, i det han muntert aflyftade locket öfver de prydligt uppradade 
äggen. »Min hustru har ett väl försedt visthus och innan vi hunnit med 
skinkan, skola vi ha nya ägg på bordet.» – Jägmästarinnan förstod den 
betydelsefulla blick, som åtföljde dessa ord och som ungefärligen betydde: 
»mera ägg, min vän, om de ock skulle tagas från mån!»
 Vi lemna emellertid det värda sällskapet och kaptenen, som stryker upp 
mustascherna, viker upp frackärmarna och bereder sig att soupera 40 ägg 
till förrätt. Vår berättelse för oss till kökskammaren, der den unga Erika, 
som ej var någon vän af tobakslukt och arracksånga, förbehållit sig att få 
vaka öfver köksbekymren under aftonmåltiden. Med förundran märkte 
hon en häpnad i den hastigt utkommande Jägmästarinnans ansigte. »Jag 
önskar alla påskägg vore der pepparn vexer, och alla storätande kaptener 
likaså! – suckade den bekymrade husmodren. – Hvad tycks! Stakel, den 
vargen, tar sig för att äta upp mina ägg, mina enda, som jag hopsparat till 
denna afton, och din far, mitt barn, vill att en ny uppsättning genast skall 
anskaffas. Men hvarifrån nu taga dem så sent?»
 »Kors det var tråkigt, men pappa får ej göras ledsen nu. Om vi skulle 
skicka till mjölnarens, de ha nog, blott det faller dem in att ge, de äro ogint 
folk. Än om jag skulle gå dit sjelf?»
 »Hvad tänker du på! så sent om påskafton? Men det är sannt nog, att 
Severin är så granntyckt när han druckit litet. Skynda dig då, kära Rika, tag 
kappan väl om dig, så du ej förkyler dig, och bed Anders komma och lysa 
dig med lyktan.»
 Det är mer än sannolikt, att om Jägmästarinnan vetat af fångarnes nyss 
hitrapporterade rymmande, hade hon aldrig tillåtit sin dotter den lilla pro-
menaden, som likväl ej var längre än ett par bösshåll. Nu kände hon blott 
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den chimeriska farhågan för påsktrollen, men hon visste att flickan var rask 
och Anders pålitlig. Erika gick alltså, men drängen stod i brådskan ej att 
finna, och flickan vågade sig oförsagd helt ensam åstad.
 Genaste vägen till mjölnarens stuga gick öfver en liten med glesa tallar 
bevuxen skogshympel, som skilde herrgården från strömmen, vid hvilken 
quarnen låg. Det kunde ej nekas, att det var en spökaktig väg om påsk-
natten. Vinden for så högtidlig och hemsk öfver trädtopparna, det susade 
och det suckade i de barriga grenarna, månskenet spelade i osäkra dag-
rar öfver nejden, snön glimmade blank under tallarnas dunkla grönska, 
de mörka stubbarna stucko bjert af mot drifvorna, strömmen brusade här 
och der i öppna forsar och quarnen mullrade tungt som en aflägsen åska. 
Nu var Erika på höjden af kullen, en drifvande sky for öfver månen, det blef 
allt på engång så svart, så ödsligt och midnattslikt, att en ofrivillig tanke på 
hexornas fladdrande kjolar, som påsknatten skymma stjernor och måne, for 
genom den raska flickans inbillning. Utan att veta hvarföre, satte hon af i 
fullt språng utför kullen nedåt strömmen, lik en dansande elfva, medan vin-
den lyfte hennes kappa och det uppslagna hvita hermelinsfodret spöklikt 
fladdrade. Kanske var det något annat, än toma fantasier, som bevingade 
hennes steg; ty när hon såg sig om, syntes stubbarna på kullen resa sig och 
ett dåft mummel hördes mellan tallarna.
 Rödblommig af språnget, uppnådde Erika mjölnarstugan, som befanns 
försänkt i djup hvila, ty klockan var inemot tio. Efter många knackningar 
och böner, visade sig ändtligen en mensklig figur i så vårdslös toilett som 
möjligt; det befanns vara Lisa, mjölnarhustrun, som i första häpenheten 
signade och korsade sig för det förmodade påsktrollet. Något tryggad ändå 
af den tanken, att hon lagt tvenne halmstrån i kors framför dörren till får-
huset, medgaf hon en underhandling, som här billigt förbigås, men hvars 
resultat var, att Erika återvände med en korg ägg, likväl endast 39, ty Lisa be-
dyrade, att alla jemna tal leda till ofärd om påsknatten. Godt, tänkte Erika, 
Kapten lär väl den här gången nöja sig med ett mindre. Alla hennes böner 
att få en ledsagare på hemvägen voro likväl fruktlösa, ty far sof, hette det, 
drängen var i quarnen och Lisa ville ej för alla herrgårdens skatter skicka 
ut någon af pojkarna i gapet på varulfvar, tomtar och troll denna natt. 
 En räddhåga, den hon ej kunde förklara, hade likväl fått makt öfver 
 Erika. Hon beslöt att, med några minuters tidspillan, taga den vanliga 
körvägen kring kullen till herrgården, men derförinnan uppsöka mjölnar-
drängen Jonas i quarnen och anmoda honom att ledsaga sig hem, glad att 
ändå få en beskyddare, ehuru vidrig och svartmuskig Jonas än såg ut; han 
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var dock ej längesedan en af gårdens karlar och skulle säkert lyda kallel-
sen. – Snart var hon vid quarnen; huru vacker, men tillika huru hemsk 
var ej utsigten här! Den stora strömmen hade trängt sig ihop till en bru-
sande fors, hvars obändiga fradga sällan kufvades under vinterns isboja. De 
branta stränderna skuggades af hundraåriga granar, mellan hvilkas mörka 
grenar det ilande vatnet sågs glimma i månskenet, medan quarnen nederst 
i sluttningen ödmjukt drack sin lilla andel af floden och blandade sitt lilla 
spinnrockssurr i de mäktiga vattenmassornas dån.
 Erika kände rätt väl huruledes folktron och vidskepelsen låta hexor och 
onda andar välja quarnar till sina mötesplatser under illa beryktade nätter. 
Hon hade i sin barndom hört med största alfvar försäkras, att trollpackor 
på färden till blåkulla skärthorsdagsafton och på återfärden under påsk-
natten rasta i quarnar, huru mörksens furste der mottager och väger deras 
skatt af stulen ull samt knackar dem, som hafva för litet, med bessmanet i 
hufvudet och säger: »dubbadera! dubbadera!»*) Det hade ju gårdsfogden 
sjelf sett och hört, när han i sina unga dagar en påsknatt hade mod att dölja 
sig bakom en spanmålslår i denna samma quarn … Fåfängt ville Erika slå 
dessa vidskepliga minnen ur hågen; de runor, som ristas i det unga trädets 
bark, gro sedan i det vuxnas stam, och barnatron ligger dock quar som en 
mythisk fornverld i den mognade menniskans bröst. Skall man le åt Erika 
för det hon med en liten beklämning öfver hjertat inträdde i den dystra 
quarnen?
 Der brusade vattenhjulet, kugghjulet knarrade, stenarna vände sig 
tungt, mjölet dammade, mörkt var der som i en säck och ingen lefvande 
fanns der nere, ej heller i lilla quarnkammarn. Månne Jonas är deruppe och 
ser efter tratten? tänkte Erika och ilade upp för trappan. »Jonas!» ropade 
hon. Ingen svarade, och alltför hemskt var det deruppe vid stenarna. Nu 
ville Erika hastigt åter nedstiga, då hon i detsama varseblef, att quarndörren 
förmörkades af en menniskogestalt. »Jonas?» sade hon frågande.
 Men gestalten drog sig plötsligt tillbaka, utsigten genom dörren blef 
åter fri, och Erikas första steg på tröskeln hejdades af en högst oväntad 
anblick. Åtta eller tio mörka män nedstego en efter annan långs den trånga 

*) Folksägen i Österbotten. Den besvärjelseform, hvarmed trollpackorna bereda 
sig till sina luftridter, lyder: »opp och neder och ingenstans veder!» – dervid de 
dock få noga akta sig att under flygten komma öfver någon kyrka eller kyrkogård, 
som drar dem ned. En hexa hade af misstag sagt: »opp och neder och allstans ve-
der!» hvaraf följden blef, att hon under flygten slog mot hvarje knut och hvarje 
träd i hennes väg, så att hon jemmerligen krossades i små smulor.
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stigen utför sluttningen, så långsamt och varligt, som onda samveten. Den 
främste, som nyss stått i quarndörren, syntes hejda de andra. »Jag hörde 
en quinnoröst ropa Jonas i quarnen», hviskade mannen hörbart.
 »Månn’ Sara söker mig?» hördes Jonas säga. »Låt oss se åt!» Hjertat 
for den unga äfventyrerskan från Lahdenkoski i halsgropen. Som en jagad 
hjort ilade hon uppför trappan igen och hukade sig ned i den mörkaste 
vrån. Till all lycka var man ej så noga med husvisitationen, och sedan  Jonas 
några gånger skrikit på Sara, utan att knäpp eller kny hördes till svar, tog 
man för afgjordt, att mannen i dörren låtit skrämma sig af någon råttas 
 pipande. »Du är och förblir en kruka, du Silaka Jaako!» hördes den gröfsta 
och myndigaste rösten ur hopen säga, – »du duger hvarken åt Gud eller 
f–n, ej mer än en rutten ströming. Stod du icke på gången i häktet och 
skälfde i alla leder, medan vi, d.  v.  s. jag, expedierade fångknekten, och 
täcktes påminna mig att det var långfredag. Förstår du ej, åsna, att det man 
är, det skall man vara fullt, engel eller d–l, endera. Du eländige tjuf, som är i 
stånd att roffa psalmboken af en ensam quinna på kyrkvägen och knifsticka 
din oväns hästar på betet, när natten är mörk, du tänker visst lipa dig till 
himmelen, för det du skyr att mörda och röfva i öppen strid för lif och bröd. 
Det säger jag dig, Silaka, hvarken i himmelen eller i h– finnes en hundkoja, 
som ej är för god åt dig. Men derest du engång till, liksom nu igen, gör de 
andra klenmodiga med skrock, så skall jag knostra dig i små smulor. Stå på 
vakt vid dörren, karl, medan vi rådpläge i quarnkammarn. Ingen in eller ut, 
såvida du ej vill klämmas mellan kugghjulet.»
 »Det är godt att säga för Muuri-Jussi», mumlade utposten, sedan de 
andra dragit sig tillbaka. »När man har 12 eller 15 mord på sitt samvete, bryr 
man sig ej stort om ett mer eller mindre. Om jag så visst vore länsman, som 
jag är tjuf, jag skulle lära dig, du hedna hund! Rådpläga! Nej förpläga sig, 
det är meningen, ty jag vet att Jonas säljer mjöl för bränvin. Och mig låta 
de stå torrmundt i kölden bland gastar och sattyg!»
 Nu visste Erika i hvilket sällskap hon så alldeles mot sin vilja befann 
sig, och denna upptäckt var ej en af de angenäma. Muuri Jussis namn var 
beryktadt vida omkring; man kunde fritt öfversätta det med murbräckan, 
ty honom höll ej den tjockaste mur, ej den tyngsta boja fördröjde hans 
flykt. Efterslagen för oupphörliga rån, ja mord och andra midnattsdåd, till 
hvilka han dock nästan aldrig kunde bindas, var han ofta gripen, belastad 
med enkom för honom smidda bojor af ofantlig tyngd, men förgäfves; en 
osynlig makt syntes gynna hans flykt. En sägen var om honom gängse, att 
han förskrifvit sig åt djefvulen för konsten att bräcka jern och bryta murar; 
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dock var ett vilkor, att sedan Muuri Jussi ätit nio menniskohjertan, skulle 
han vara fri sin förbindelse och jemngod karl med sjelfva den svarte. Åtta 
hade han redan ätit, då förbundsbrodren försåtligt öfvergaf honom och 
plötslig ofärd kom.
 Erika var dock en flicka, ej under att hon hisnade. Men ofta hade Jäg-
mästarinnan på skämt kallat henne »pappa sjelf i kjol». Ty då lyckan ej 
beskärt den gamle Severin någon son, hade han sin innerliga lust af att upp-
fostra sin dotter på sitt sätt, lära henne skjuta, rida, jaga, hejda lösa hästar 
m. m. men framför allt att, som han sade, »hafva hufvudet på rätta stället». 
Deremot vågade modren aldrig en invändning och var nöjd, när hon ändt-
ligen utverkade så mycket att den halfförvildade flickan vid 15 år skickades 
i pension till staden, hvarifrån hon 3 år derefter återkom mycket mildare 
och quinligare, utan att hafva aflagt sitt förra beslutsama mod. Detta mod 
sattes nu på prof. Erikas belägenhet var sällsam, der hon stod ensam i den 
mörka quarnen, så nära de farligaste banditer. Men det som skrämer svaga 
naturer till döds, det lifvar de starka till handling och sans. Erika öfver-
lade, huru hon skulle komma ut. Ingen väg fanns utom genom dörren, ty 
fönstren eller gluggarne deruppe voro helt små. Väl hade hon kunnat fälla 
damluckan och våga den vådliga flykten på sidan om vattenhjulet, men det 
hade ofelbart väckt bofvarnes uppmärksamhet. Nu voro goda råd dyra.
 Högljudda röster från quarnkammarn nådde Erikas öra. En ljusstrimma 
trängde upp genom golfvet, och det befanns, att ett stycke af golfplankan 
der var lösbrutet, så att man kunde både se och höra hvad som föregick i 
kammarn derunder. Quarnens buller tvang bofvarna att tala högt och Erika 
lyssnade.
 »Det var svagt bränvin», sade en af sällskapet.
 »Starkt nog, för att vara fångtraktamente», begabbade Jonas.
 »Hvad menar du med det?» röt Muuri Jussi.
 »Jag menar endast, att jag i natt skall visa er Jägmästarens källare, der 
finns distilleradt och rhum och arrak och vin, många ankaren till sköflings.»
 Ett flinande af allmän belåtenhet lät höra sig.
 »Det sätter jag p för», hördes åter anförarens dunderstämma. »Ären I 
från vettet, lymlar? Skola vi dricka oss plakata, för att sedan låta fånga och 
slagta oss som får? Silfver och gull, gevär och kläder må ni roffa i hastighet, 
det sticka vi snart undan hos Miekka i mon. Dessutom må hvar och en ta 
en butelj, den första han träffar på, men vid sitt lif ej smaka en tår, förr än 
han är i skogen. Jonas, ärliga själ, ämnar du förtjena ett par hundra riksdaler 
på Muuri Jussi? Svara, skurk!»
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 »Förtjena på dig! Är du så gammal bof och vet ej hvad det är att häm-
nas? Se, jag är 5 och 30 år och jag hade för 20 år sedan en syster. Den glade 
Jägmästaren, då en snutfager Löjtnant, såg henne … och för några år sedan 
dog hon på Sjählö hospital. Då tog jag tjenst på Lahdenkoski; jag körde 
ihjäl hästarna, jag tände eld på riorna med skörden uti, på skogen när som-
maren var torr, … och mycket annat. Sist blef jag bortkörd för en obetyd-
lighet; jag tog skinnet af den bästa jagthunden och gjorde mig deraf en 
vintermössa. Sedan lurade jag på Jägmästaren i skogen; två gånger sköt jag 
bom på honom; han undrade hvad det var som slog ned löfven tätt invid 
hans hufvud. Härnäst ville jag passa på hans dotter, den fagra mön. Men det 
är bättre så här. Vi tända gården i natt, medan herrarna sofva djupast efter 
ruset. Jag kan lita på Sara, hon har stulit bränvin ur källarn åt drängarna, 
de ligga som döda i drängstugan. Klockan ½ 1 öppnar hon porten åt oss; 
tecknet är att jag klappar 3 gånger med händerna och hon svarar med 4. 
Derpå kasta vi en brinnande perta i höet på stallsskullen. Och resten vet 
du. Fruktar du ännu att jag skall förråda dig?»
 »Frukta, du dumhufvud! Det rep är ej tvinnadt ännu och det jern ej 
smidt, för hvilket jag skulle frukta. Planen låter höra sig. Klockan half ett 
således.» 
 Början af detta bofvarnes samtal hade föga intresserat Erika, men slutet 
desto mer. Hon häpnade öfver den fara, hvari hennes föräldrar, hon sjelf 
och det kära Lahdenkoski sväfvade. Nu gällde att för hvad pris som helst 
komma ut. Men huru? Det var ej sannolikt, att utposten vid dörren skulle 
låta beveka sig hvarken af böner eller mutor, och Erika hade dessutom ej 
en kopek. Det återstod att försöka hans vidskeplighet. I öfra quarnen voro 
tre fönstergluggar, hvardera så stor, att en menniska jemt kunde sticka sitt 
hufvud derigenom. Det vestra af dessa s. k. fönster var utan glas och till-
stoppadt med en gamal säck. Erika bortryckte denna, stack ut sitt hufvud 
och fann, att hon derifrån väl kunde höras, men ej ses af den vid quarndör-
ren på södra sidan posterade Silaka-Jaako. Nu afpassade hon sin röst så, att 
den ej kunde höras af sällskapet i quarnkammarn, men rätt väl af utposten, 
som till sin stora förundran hörde liksom ur luften följande ord sjungas på 
en gammal och trollsk melodi:
 
  Silfver och gull, silfver och gull
  Har jag att fylla kyrkan full.
  Jaako! Jaako! kom hit till strand!
  Allt vill jag gifva uti din hand.
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Bofven derute hisnade. Hans spökrädsla ville drifva honom in i quarnen 
till de andra, men Muuri-Jussis grymma hotelse afhöll honom. Man hade 
kunnat höra hans tänder skallra; men rösten fortfor:
  
  Här är en sten med kors uppå;
  Kasta ditt stål, skall du skatten få.
  Här är kosteligt vin dertill,
  Allt skall du få, hvad du äga vill!

 Antingen nu snikenheten eller kölden, som gjorde vinet lockande, eller 
öfvertygelsen, att hexeri ej biter på den som bär stål hos sig, gjorde Jaako 
efterhand modigare, men snart hörde Erika några smygande steg, som an-
tydde, att utposten lät narra sig. Ännu engång upprepade hon sitt »silfver 
och gull», vände derpå sin kappa afvig med hermelinerna utåt, ilade ned, 
fann passagen fri och var i en blink utom den farliga quarnens område, utan 
att engång hafva glömt sin lilla korg med äggen, anledningen till alla dessa 
upptäckter och äfventyr.
 Medan nu Jaako med eldstålet i handen förgäfves letade efter stenen 
med korset uppå, fortsatte Erika sin snabba flykt genaste vägen tvärs öfver 
kullen, då åter anblicken af en mörk manlig gestalt mellan tallarna injagade  
henne ny fruktan och länkade hennes steg undvikande åt sidan. Men gestal-
ten syntes icke böjd att låta henne undkomma. Äfven han satte sig snabbt 
i rörelse och förföljde den flyende. Det var en sällsam syn i den månljusa 
natten att se den mörka gestalten jaga den hvita, hvars fladdrande hermelin-
kappa gaf henne utseendet af en irrande skogsfru, sådana väl vandraren 
stundom möter på ensliga stigar nattetid. Snart märkte Erika likväl att hen-
nes krafter af ansträngning och sinnesrörelse voro så medtagna, att hon 
ofelbart skulle upphinnas. Hon stadnade derföre tvärt, nedsatte sig på en 
sten och beslöt att i nödfall åter rädda sig med list. Förföljaren nalkades; det 
var dock ingen farligare man, än löjtnant Mörk, som fått ledsamt vid den 
långa soupern, tagit en bössa och gått ut under förevändning att se åt om 
någon varg sågs till, men troligen heldre för att uppspana mera angenäma 
rof. Det är ovisst om icke Löjtnanten i början ansett Erika för en gycklande 
elfva, åtminstone tilltalade han henne i sådan ton.
 »Skönaste prinsessa, antingen ert slott är beläget i den dunklaste sko-
gens löfgrottor eller i flodens klaraste christall, hvad har förmått er att lem-
na er strålande boning och med er fot beröra dessa kulna drifvor en natt i 
April?»
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 »Det är ej tid att skämta nu, Herr Löjtnant», svarade Erika och reste sig 
upp. »En stor fara sväfvar öfver Lahdenkoski, som hotas af de från häktet 
förrymda bofvarnes angrepp kl. ½ 1 i natt. För Guds skull, hvad böre vi 
göra? Skynda till länsman i byn efter hjelp? Men dit är en god fjerndel och 
faran kunde komma förr än hjelpen, ty det är förräderi inom hus. Dräng-
arne äro alla öfverlastade och tyvärr våra gamla herrar likaså. Att yppa faran 
för dem eller för min mor eller pigorna, voro endast att åstadkomma en 
ohjelplig förvirring. Ni och jag, Herr Löjtnant, måste åtaga oss att vara 
gårdens skyddande englar, ty annars är den förlorad.»
 »Men huru har ni fått veta allt detta?»
 »Det hinner berättas en annan gång. Det är så som jag sagt. Bofvarne 
äro åtta eller tio och den beryktade Muuri-Jussi anför dem. Förräderiet 
inom hus skall jag göra oskadligt. Men huru få bud till byn? Ty ni får ej 
lemna mig denna rysliga natt.»
 »Det torde vara bäst – sade Löjtnanten eftersinnande – att jag genast af-
sänder min dränggosse på min egen snälla ridhäst med en billet till länsman. 
Men innan han hunnit morna sig och samla folk, lär det nog dra ut till kl. ½ 1, 
ty klockan är nu på slaget 11. Emellertid, tillåt mig ledsaga er hem, der man 
redan blifvit orolig för er, och under vägen kunna vidare planer uppgöras.»
 Både för dottrens och mannens skull var den goda Jägmästarinnan re-
dan utom sig af ängslan, då nu både flickan och äggen på engång anlände 
nästan lika välkomna. För att afböja vidare frågor, skyllde Erika på ett långt 
dröjsmål hos mjölnarens, samt frågade genast efter pigan Sara. Hon är sjuk, 
hette det, och har redan gått till hvila. Erika inträdde, försedd med en liten 
flaska och sked, i pigkammarn innanför köket samt fann Sara ligga fullklädd 
på sängen.
 »Huru är det med dig, goda Sara?» frågade Erika mildt.
 »Jag har fasligt ondt under bröstet och mitt hufvud värker, men det går 
nog om bara jag får sofva.»
 »Men det onda kan också ta till, om man ej botar det i god tid. Jag har 
några mycket goda droppar åt dig, se här!»
 Synderskan täcktes ej neka, utan sväljde med en grimas de 20 droppar 
opium, Erika räckte henne med den mest deltagande min i verlden. »Sara 
är mycket sjuk», sade Erika när hon åter inkom i köket; »hon kommer 
visst att yra i natt och får under ingen förevändning släppas ur rummet, 
kom ihåg det, ni andra!»
 Emellertid sutto herrarna ännu i allsköns gamman vid bordet. Kap-
tenen hade vunnit sitt vad, dock ej utan stora ansträngningar och både 
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färglösa och rödlätta karafiners flitiga anlitande. Nu gungade den tappre 
frossaren stum och tankfull på sin stol och det syntes ganska tvifvelaktigt 
huru han skulle i en framtid resa sig upp från den. Jägmästaren och Majoren 
språkade om fordna tider, ej utan sin lilla stjerna hvardera. Tid efter annan 
vändes värdens blickar spanande mot dörren och allt mörkare blefvo hans 
ögonkast, ju längre det led. »Det var fördömda påskägg att dröja», mum-
lade han; »men min hustru känner min vilja.»
 »Bagatell, min bror!» genmälte Majoren. »Vi äro ganska tillräckligt 
provianterade, magasinerna inrymma ej mer och jag tviflar på att vår vän 
Kaptenen har lust att spisa andra 40 till desert.»
 »Hvad håller du?» mumlade Kaptenen i mustacherna.
 »Nej, nej, det kan vara nog att hafva på sitt samvete 40 kycklingelif. 
Låtom oss fortsätta om den der vackra mjölnarflickan. Hvart tog hon vägen 
sedan?»
 »Bah, hvad vet jag? Det var min första dumhet och kanske min största. 
Jag tågade med mitt regemente i fält och när jag återkom, var flickan för-
svunnen. Men hvar är min hustru? Hör hit någon!»
 Jägmästarinnan inkom och med henne en jungfru, som bar äggen. »Nå 
ändtligen!» sade Jägmästaren buttert. »Men hvar är Erika och Löjtnanten? 
Kalla in det unga paret!»
 Löjtnanten och Erika inträdde.
 »Sitten ned, mina barn», sade jägmästaren upprymd. »Edra fäder ha 
talat om er i quäll. Du, Adolf, är din fars enda son och du, Erika, mitt enda 
barn och ögonsten. Och edra fäder ha från ungdomen med hvarandra delat 
ljuft och ledt, strid och frid. Se, derföre bör det bli ett par af er båda, det 
skall gläda oss på gamla dagar. Du får en redlig och rask fästman, min dot-
ter, och du, min kära Adolf, får, skam att säga, den bästa flicka på tio mils 
omkrets. Räcken hurtigt hvarandra handen, hvad stå ni och söken knapp-
nålar? Framåt marsch! Omfamnen hvarann!»
 »Min far! Min far! Klockan slår tolf!»
 »Prat, ingen vidskepelse! En förlofning kan ske vid midnatt, så väl som 
ett bröllopp. Sätt dig, mitt barn, din far vill det. Hur var det med omfam-
ningen? Ungt folk var ej så tillgjordt i mina fänriksår. Skock blixtrande 
granater, jag tror att både brud och brudgum darra på manchetten. Nå?»
 »Min far! Min far! Klockan har slagit tolf!»
 »Klockan är gjord för skomakare och skräddare. Nu skola vi språka en 
timme om er framtid, ni må gäspa aldrig så mycket. Först bör Adolf tjena upp 
sig till kapten. Sedan skola vi inreda den nya byggningen på Lahdenkoski …»
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 »Bror är alltför god», inföll Majoren.
 »Min far! O Gud, min far! klockan är en quart på ett!»
 »Tig, unge! Sedan tar Adolf afsked…»
 »Kapten mår illa!» afbröt Löjtnanten hastigt.
 Allas ögon riktades på den slumrande storätaren, som var blefven så 
hvit som ett lärft och hickade förskräckligt. »För Stakel i säng», befallte 
Jägmästaren, »det vore ledsamt om vår matfriske vän skulle dö af indiges-
tion. Men hvart togo de unga vägen?»
 Erika och Löjtnanten hade försvunnit.
 »St!» nickade Majoren, »ungdomen afhandlar vissa ämnen heldre på 
tu man hand. Men låtom oss gå till hvila, jag känner mig så tung.»
 »Jag ock», gäspade värden. »God natt, bror!» 
 Erika skyndade ut i köket. Domestikerna hade gått till hvila, förutom 
den, som lyste herrarna till deras sofrum. Förräderskan Sara hade fåfängt 
kämpat mot sömnen; jemna och djupa andedrag bevisade hennes oskad-
lighet. I hast kastade Erika hennes kläder på sig och knöt kring hufvudet 
Saras mest brukade blårutiga bomullshalsduk, som skymde ansigtet, skyn-
dade derpå ut och fann Löjtnanten beväpnad på post vid den höga trappan. 
Klockan felade 6 minuter i half ett.
 Den månljusa natten hade mörknat och tunga skyar sammandrogo sig 
åt vindsidan. Hemsk och klagande for stormen öfver trädgårdens löflösa 
aspar och slokbjörkar; forsens brus blandade deri sin dystra musik. Porten 
var stängd, men invid det höga planket stod ett stort vattenkar, från hvars 
rand man kunde bespeja nejden vidt omkring. Denna plats hade Erika för-
behållit sig; förgäfves sökte Löjtnanten i flickans ansigte upptäcka en sin-
nesrörelse; han fann det blekt, det är sannt, men modigt, beslutsamt och 
fullkomligt lugnt. »Den flickan är född till en soldathustru», tänkte han 
inom sig med varm beundran.
 Vägguret inne i kökskammarn hördes slå half ett. Skuggorna föllo nu så 
täta, att man på 20 stegs afstånd ej kunde särskilja trädstammar och menn-
iskor. Ett brak hördes; det var en rotskadad asp, som blåste omkull i trädgår-
den. Löjtnanten såg åter på klockan; den felade tre och tjugu minuter i ett.
 Då hördes plötsligt ett hviskande tätt invid planket. Det klack i den 
lyssnande flickans hjerta.
 »Silaka-Jaako – befallte rösten – stadnar här vid hörnet och Masalin fat-
tar posto utanför porten. Vid minsta oråd göres larm. Du, Jonas, rör dig ej 
från min sida, så framt ditt lif är dig kärt. Inga jordens makter kunna rädda 
dig, skurk, om jag vädrar försåt. Än engång, kan du lita på Sara?»
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 »Som på mig sjelf.»
 »Så gif då tecknet.»
 Tre handklappningar hördes derpå och besvarades med fyra. Porten 
öppnades. Sju mörka gestalter inträdde försigtigt, Jonas i spetsen. »Allt 
bra?» frågade Jonas.
 »Allt bra!» lydde svaret.
 Då hördes steg i förstugan, Löjtnanten famlade ned för trappan, gno-
lande en dryckesvisa.
 Jonas kände Muuri-Jussis jernhand gripa sin arm och grep i sin tur tem-
meligen omildt den förmenta Saras. »Hvad betyder det här?» hviskade 
han med af vrede darrande stämma.
 »St!» hördes flickan svara, »det är den supige Löjtnanten, som går 
öfver gården till sitt sofrum. Han har en försvarlig florshufva, det syns. Men 
här står källardörren öppen sedan jag hämtade bränvinet åt drängarna. Fort 
dit in! Om en half minut är allt säkert igen.»
 »Vänta, jag vill ge honom knäppen!» hviskade Jonas.
 »Tig!» sade anföraren, »här befaller jag. Karlen är blixtfull och gör 
ingen skada. Men larm bör undvikas ännu. Fort in i källaren, tills han pas-
serat.»
 Med slingrande steg passerade Löjtnanten nära förbi, men i det ögon-
blick han var närmast källardörren, vände han om som en blixt, fattade 
dörren med all sin kraft, slog den igen och hade med Erikas tillhjelp skjutit 
den starka regeln före, innan de öfverraskade bofvarne hunno motsätta sig 
denna för dem så ytterst farliga manöver.
 En hemsk tystnad följde på detta djerfva tag. Kort derpå hördes inne i 
källaren ett dåft slag, derpå ett förfärligt nödrop, sist ett tungt fall. Och allt 
var åter tyst.
 Men icke länge. Snart föllo tunga stötar på dörrens inre sida; till all 
lycka motstod den massiva och starkt jernbeslagna furun. Med outtröttlig 
verksamhet sökte Löjtnanten och flickan å sin sida att med alla till hands 
varande plankor, sparrar och stockar fastare tillboma dörren utifrån, tills 
hjelp hunne anlända. Men en ny fara hotade. Utposterne hade hört lar-
met och ville skynda till hjelp, men funno porten åter stängd. Silaka-Jaako, 
feg som han alltid var, fann då rådligast att söka fria fältet, men Masalin, 
den starkaste och vildaste i bandet, näst Muuri-Jussi sjelf, klängde hurtigt 
öfver  planket, fattade en påk och stod i begrepp att göra ett hastigt slut på 
Löjtnantens militäriska bana, då Erika kort och skarpt ropade honom vid 
namn från sidan. Ovillkorligt höll bofven inne med hugget, Löjtnanten 
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fick tid att draga sin sabel och parera. En skarp fäktning började mellan 
påk och sabel, mellan styrka och vighet. Mörkret tillät ej att värja huggen. 
Löjtnanten vek undan steg för steg, han hade fått flera döfvande slag öfver 
skullror och armar. Banditen kände en varm ström af blod fukta ärmarne på 
hans tröja. Förgrymmad bortkastade han påken och rusade med sin korta 
knif den unge Mörk på lifvet, men träffades derförinnan af ett väl måttadt 
sabelhugg tvärs öfver ansigtet och störtade sanslös till marken.
 Allt våldsamare anfölls derunder källardörren inifrån; man hörde hugg-
jern och filar användas, snart var det ena gångjernet förstördt, det andra 
kunde ej länge uthärda. Allt mera lossnade dörren i sina fogningar, Löjt-
nanten var urståndsatt att strida, och för att öka villervallan, hördes i för-
stugan Jägmästarinnans ängsliga röst fråga efter orsaken till bultandet och 
ropa Erika vid namn. Klockan slog ½ 2.
 I denna sista stund, i denna yttersta nöd hördes hästtramp och bjäller-
klang på stora körvägen, porten slogs upp och länsmannen, åtföljd af tre 
eller fyra slädar med ett dussin raska byamän, körde in på gården. Det var 
hög tid, ty just hade det andra gångjernet lossnat på dörren, då länsman-
nens barska stämma förkunnade bofvarne, att de ägde gifva sig på nåd 
och onåd. En djup tystnad följde på detta tillkännagifvande; derpå hördes 
inifrån högljudda ordvexlingar, slag, förbannelser, derpå ett buller bland 
tunnor och buteljer. Länsmannen höll krigsråd, om man skulle angripa 
bofvarne i detta mörka källarsvalg; men så stark var fruktan för den beryk-
tade Muuri-Jussi, att alla byamännen tillstyrkte att invänta dagsljuset under 
noggrann bevakning af källardörren.
 Så märkvärdiga tilldragelser måste ändtligen väcka larm i huset. Erika 
skyndade in för att lugna sin mor, domestikerna kommo i rörelse, de ännu 
halfrusiga drängarna öfvergjötos med kallt vatten och bragtes till förnuft 
samt beordrades att förstärka bevakningen, som förseddes med nödiga för-
friskningar. Men gamla herrarna stördes ej i sin hvila, ej heller förräderskan 
i sitt opiirus.
 Långsamt förflöto de två till tre timmar, som ännu återstodo af natten, 
och ifrån källaren förmärktes blott då och då ett otydligt buller. Ändtligen 
kl. 5 på morgonen beslöt man att angripa rofdjuren i deras kula. Manskapet 
ordnades och förseddes med gårdens jagtgevär, länsmannen, en groflem-
mad jätte, trädde i spetsen. Dörren bröts upp och man inträngde med nödig 
varsamhet. Källaren var murad af tegel och bestod af tre hvalf, som innan-
för hvarandra sträckte sig under charaktersbygnaden. Det första hvalfvet 
befanns öfvergifvet. Blott i den djupaste vrån upptäcktes en död kropp, 
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som igenkändes tillhöra Jonas, ehuru hufvudet var förskräckligt krossadt. 
Dörren till det andra rummet öppnades utan motstånd; en stark spritlukt 
mötte de inträdande. Äfven här funnos tre döde … dock snart befanns, att 
de stupat under ett omåttligt rus och nära nog drunknat i det kära brän-
vinet, ty många kullstjelpta ankarens innehåll hade utrunnit öfver golfvet. 
Sedan alltså två af bofvarne fallit, tre gripits under rus och en rymt, beräk-
nades att ännu tre de farligaste, och bland dem den fruktade Muuri-Jussi, 
borde befinna sig i det tredje och innersta hvalfvet. En förnyad uppmaning 
att gifva sig besvarades blott af eko i det mörka hvalfvet. Lyktor hämtades, 
dörren som innanför var tillbomad, uppsprängdes, länsmannen inträdde 
gravitetisk och fann – rummet tomt. Fåfängt undersöktes hvarje vrå; fåg-
larna voro flugna. Förvånade hviskade redan byamännen sinsemellan om 
Muuri-Jussis kända förbund med den onde, då man ändtligen upptäckte, 
att ett i muren befindteligt draghål genom flera stenars lösbrytande var 
till den grad utvidgadt, att en menniska med knapp nöd kunde tränga 
derigenom.  Förbittrad anställde länsmannen genast noggranna efterspa-
ningar i trakten och, med ledning af Erikas utsago, lyckades man verkligen 
gripa två af skälmarne hos den omtalte »Mikku i mon»; men Muuri-Jussi 
var försvunnen; hans tid var ej kommen ännu, och nya illbragder på nattliga 
vägar vitnade snart, att skogsriddaren åter gick lös och ledig i vildmarkerna.
 Kapten Stakel fanns om morgonen död i sin säng.
 Pigan Saras förräderi förtegs för domstolen, och synderskan undslapp 
med ett plötsligt afsked från tjensten.
 De fem fångarne förpassades åter till häktet.
 Jonas och Masalin begrofvos i ovigd jord.
 Silaka-Jaako greps och dömdes att slita spö för hästtjufnad.
 Jägmästaren Severin och Major Mörk vaknade påskmorgonen ganska 
tunga i hufvudet och åhörde med yttersta förvåning och ej ringa förargelse 
de märkvärdiga bragder Löjtnanten och Erika, dem oåtsporda, haft mod 
att utföra. »Är det ej som jag sagt», menade Jägmästarinnan, »vår Erika 
är pappa sjelf i kjol!»
 Blidkad svarade fadren dertill: »javäl, min gumma, flickan visat att 
hon brås på fädernet. Och äfven din Adolf, min gamle Mörk, tycks ej ha 
vanslägtats. Ja vi voro vilda bjessar i våra fänriksår. Gud välsigne er, mina 
barn, jag hoppas ni nu ha’n bättre tid att återtaga det gåriga samtalsämnet. 
Marsch, Adolf!»
 Och Adolf lade sin domnade hand i Erikas varma. »Lefve påsk-äggen!» 
sade han.
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I.
Nu vet jag hvad sorg är och hvad glädje är, nu känner jag dem båda så väl. 
Hvad jag förr ej anat, det blef mig på engång så himmelskt klart och efter 
den stunden var jag en annan än jag fordom var.
 När jag var barn, var jag så glad. Jag kunde skratta mig sjuk när min 
kattunge spatserade i strumpor och skor, jag skrek af förtjusning öfver det 
förgyllda papperet kring en karamell. Men ofta gret jag öfver ingenting. Jag 
var så häftig, så lätt retad. Jag kastade min enda silfverpenning i sjön för det 
jag ej fick ge den åt en tiggarflicka och alla mina skrifböcker flögo i brasan 
för det man sade att jag skref krokiga B’n. Ett styggt barn var jag, ett ganska 
bortskämdt barn, ty man höll alldeles för mycket af mig der hemma.
 Derpå kom en tid, när jag hvarken var liten eller stor. Leka kunde jag ej 
mer, ej heller sitta och vara förnuftig med de stora. Jag passade för hvarken 
stora eller små och jag skulle varit mycket häpen öfver mig sjelf, om jag ej 
den tiden läst så flitigt, fransyska, tyska, historie, geografi, mathematik, ro-
maner, verser, korteligen allt möjligt, och dessutom christendom en timme 
i veckan. Ack, tänkte jag, om jag redan vore stor, som de andra, finge dansa 
på de stora balerna och kika från logen på spektaklerna! Ett sällt lif vore det.
 Det gick ett år som det kunde, jag märkte att jag var stor, som de andra. 
Men icke derföre glad. Det hade blifvit så sällsamt inom mig, jag viste ej 
huru. All verlden var så fattig och tom för mig. Det som nyss var min glädje, 
det var blefvet så utan all betydelse nu, jag hade förlorat min glada ro och 
en längtan utan mål och namn hade fått makt öfver mig. Drömmande gick 
jag i salarna, der jag lekt och jollrat; der var allt sig likt ända till minsta pall, 
men jag sjelf var ej mer mig lik. Allt var mig så likgiltigt och jag kunde ej 
engång gråta öfver att jag var så ensam i verlden och att ingen förstod den 
tysta tomheten i mitt bröst.
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 Vid den tiden drömde jag att en hvit engel stod invid min bädd och 
bredde sina stora vackra vingar öfver mig. Han lutade sig ned öfver mig 
och sade: vill du följa mig hem till Gud? Ja så gerna! sade jag. Det förekom 
mig så lätt och godt att få dö vid sexton år. Jag hade allt hvad lifvet äger godt 
och kärt, men ändå ville jag sofva under tufvan der min lilla syster sof. Jag 
visste ej hvarföre.
 Tre veckor läste jag religion för en man, som talade vackra ord; der-
emellan läste jag annat för ombytes skull. En solklar pingstmorgon gick jag 
till Herrens heliga bord. Och jag gret mycket då, men af sällhet. Det hade 
på engång blifvit så varmt och så klart inom mitt bröst. All sorg, all oro, all 
trånad voro med ens förgätna; jag kände mig så stark och likväl så ödmjuk. 
Jag var lycklig och kärleksfull; jag beslöt så visst, att i all min tid blifva Guds 
goda barn och jag trodde så fast att så skulle ske. Fjerran som en dyster saga, 
stod bakom mig lifvets svarta synd, för hvilken jag skyggade tillbaka som 
för ett vidrigt vidunder och flydde, full af glad förtröstan, i Guds och de 
saliga englars öppnade famn.
 När jag kom hem från kyrkan, öfverhöljde man mig med smekningar. 
Min mor och mina äldre systrar greto; de ville mig så väl. Derpå följde man 
mig i mitt rum; der doftade sköna neglikor och på toiletten lågo nya och 
glänsande gåfvor åt mig: en guldring, ett par juvelörhängen, ett klädnings-
tyg af ljusrödt siden och ett album med pressade permar i svart och guld. 
Allt ville man granska, man höll juvelerna i dagen och ville att jag skulle 
beundra dem, man försökte om tyget skulle kläda mig. Det gjorde mig ondt 
och jag vände mig sorgsen bort. – Du håller ej mera utaf oss, sade de. – Ack 
jo; men gif mig en bibel. – Sådan fanns ej i huset, blott ett nya testament, 
inbundet i rödt marokin. Jag satte mig att läsa. Om aftonen bjöd man mig 
ut att åka. Det var harmonimusik ute och man spelte françaiser. Men hela 
den veckan sedan bad jag morgon och afton, ända till lördagen. 

II.
Lördagen efter min första nattvardsgång sade min kloka mor till mig: »du 
är alltför dyster, mitt barn! Jag har ingenting emot att du är religiös, tvärtom, 
jag ser det rätt gerna. Men man bör vara det med förnuft. Man bör icke vara 
öfverdrifven. Vid din ställning i lifvet bör man njuta verldens oskyldiga 
nöjen, medan man är ung, och convenansen fordrar, att man visar sig ute.»
 »Men, min mor, om man nu ej har frid i sitt hjerta, utan idel tomhet 
och en outsäglig längtan efter något bättre, som man icke äger, men som 
man ville gifva sitt lif för, om man ägde det; tror min mor det är roligt att 
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dansa då? Der går man bland de glada och bär en ödemark i sitt bröst, och 
den kan ingen göra ljuf igen, intet i verlden, allenast …»
 »Allenast?»
 »Christus.»
 »Du lilla svärmerska! Slå dessa ödsliga tankar bort, mitt barn, de kläda 
rätt illa en liten söt flicka, som du. Jag skulle banna dig, om jag ej viste att 
sådant der går öfver, när man blir äldre och förståndigare och får en riktigare 
blick öfver lifvet. Kan du väl tro, att din mor, som håller så mycket af dig, ville 
neka dig att vara religiös, endast det sker med sans och ej leder till grubbel? 
Du med ditt goda hjerta, din ungdom, dina talenter, ditt lyckliga hem och 
ditt förr så glada lynne, hvad äger väl du att sörja öfver vid dina 16 år?»
 »Min mor har kanske rätt, jag borde ej vara otacksam för så mycket 
godt. Och likväl förekommer det mig, som hade jag felat mycket och borde 
blifva annorlunda i min innersta själ. Icke sant, min mor, jag borde blifva 
ny i hela min håg?»
 »Visst har du dina fel, min goda Hermina, du som alla, det är mensk-
lighetens gemensama lott. Sök derföre att blifva jemnare till ditt lynne, 
uppmärksamare och vänligare mot din omgifning och rätta dig efter din 
erfarna mors råd, du skall befinna dig väl deraf. Sedig, god och älskvärd, 
skall du vinna dina medmenniskors aktning, himlens välbehag och dina 
föräldrars kärlek hädanefter såsom allt härintills, och det bör vara dig nog 
för denna verlden och för den kommande.»
 Min mor har kanske rätt, tänkte jag då, och de tysta manande rösterna 
i mitt hjertas djup, de tego så småningom, tills sällan någon hördes mer. 
Min älsta systers bröllopp inföll kort derpå; från bal till bal flög jag då och 
mitt hjerta slog fort och oroligt under valserna. Engång kom jag sent på 
morgonen, efter en genomdansad natt, i min lilla tysta kammare och kunde 
ej sofva. Oroligt flög min tanke mot de kommande dagar, min blick föll på 
det lilla nya testamentet i rödt marokin, jag beslöt att slå upp en vers, som 
kunde säga mitt öde och jag läste: »Och somt föll vid vägen och fåglarne 
under himmelen åto det upp.»   

III.
Sextonårig stod jag i verlden utan mål för mina tusen tankar, utan ro för 
mitt hjertas längtan, utan sann frid och varaktig glädje i lifvet, sedan man 
smekande borttagit det stöd, vid hvilket jag ville fästa min ro i denna verld-
en och mitt hopp för den tillkommande. Någon gestalt måste likväl mina 
drömmar få och jag trodde mig slutligen ha funnit en.
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 Jag var ju så ung; huru kunde jag undgå att finna behag i nöjen och 
glans! Man höll så innerligt af mig, man bar mig på sina händer, man gjorde 
allt för att bereda mig glädje i lifvet. Hemma och ute smickrade man mig, 
man sade mig att jag var vacker och älskvärd, man spådde mig sällhet och 
kärlek öfverallt. Bannades jag för mina fel, så var det på lek, och strax derpå 
bad man om förlåtelse för det man bannat mig. Och jag var ju blott en svag 
flicka, jag måste ju blifva fåfäng, egenkär, anspråksfull. Likväl hade jag för-
ställning nog att ej låta märka det; man kallade mig god och anspråkslös. 
O hvad man misstog sig!
 Älskad och afundad, flög jag från nöje till nöje och återvann derunder 
en del af min fordna glädtighet. Balerna, stundom roliga, stundom tråkiga, 
upptogo mina tankar med toilettbekymmer, jag dansade gerna, eller trodde 
mig göra det. Jag sjöng på concerterna för sken skull i chörerna, jag excel-
lerade i subrettroller på sällskapstheatrarna. Jag jollrade vid thébordet med 
inbilska ungherrar, jag tillegnade mig den goda tonens hjertlösa quickhet 
och toma frasmakeri. Men allt detta förmådde icke gifva mitt lif ett mål 
och fylla den oändliga tomheten inom mitt bröst. Ju gladare jag varit om 
dagen, desto sorgsnare var jag sedan på min tysta kammare, när hvilans 
timme kom. Efter genomvakade nätter kunde jag ej sofva, det outsägliga 
inom mig gaf mig ingen ro, jag lutade mitt hufvud mot kudden och gret. 
Då blef det åter bättre och tårarna föllo som en himmelsk dagg öfver mitt 
sjuka hjertas brännande ödemark.
 Tidigt trodde jag mig veta hvad kärlek var. Ännu icke tolf år gammal, 
hade jag förälskat mig i en aktör, som var den sötaste Fridolin man ville 
se. En morgon förklarade jag högtidligen att jag ville bli aktris. Min mor 
skrattade. I detsamma gick min Fridolin förbi. Han, som var så vacker på 
scenen, så röd och hvit som hallon och mjölk, han såg i det klara dags-
ljuset blek och askfärgad ut, ja man kunde tydligen upptäcka att han var 
koppärrig. Jag häpnade grufligen och min böjelse för theatern var med ens 
förbi.
 Vid tretton år bytte jag ögonkast med en kadett. Han var så smärt och 
vacker i sin tätt åtsittande uniform med de ljusblåa revererna. Jag kokette-
rade hvad jag kunde och klädde mig i de färger, han berömde. Ofta dansade 
vi hemma hos oss efter pianot, alltid valsade han med mig sex eller åtta 
gånger på qvällen, och hvar gång fyra slag kring salongen. När han reste, 
skref han en lång vers i mitt album och gaf mig en ritning, som föreställde 
en ridande Tscherkess, men till gengåfva gaf jag honom en blyertspenna 
med perlarbete. Sedan träffades vi aldrig mer.
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 Vid fjorton år såg jag ej ogerna en rödblommig Handelsexpedit med 
stora mustacher, stärkta manchetter, en utmärkt väl sittande frack och en 
stor kråsnål med oäkta stenar i chemisetten. Det var han som gaf mig en 
superb theaterkikare, sade att jag talte fransyska utmärkt väl och behand-
lade mig som en stor flicka. Men sedan blef han alltför näsvis och begärde 
en kyss af mig på ett slädparti. Jag märkte att han likväl höll mig för ett barn, 
och alltsedan kunde jag ej tåla honom.
 Vid femton år fantiserade jag stundom om en af mina lärare i pensionen, 
men han var … gift. Jag läste den tiden romaner utan allt val, och kärleks-
romaner helst af alla. En afton kom jag hem med »Amalia von Mansfeld» 
under kappan och när man morgonen derpå bar upp kaffet i mitt rum, 
brunno ljusen med långa vekar och jag hade knappt tid att hälla i grädden 
och mottaga hvetbrödet, emedan jag just befann mig midt i tredje delen af 
den förföriska boken.
 Vid sexton år kom tomheten i mitt lif. 

IV.
En kolmörk Novemberafton vid nattens inbrott hördes i staden den dåfva 
olycksbådande klangen af klockorna i tornet: elden var lös i gården invid 
mina föräldrars. Allt störtade till för att släcka och berga, man gjorde sitt 
yttersta, men utan framgång. Stormen rasade fruktansvärd och framdref 
gnistor och skyar af rök öfver vår gård, der vi, skrämda och förvirrade, med 
ängslig omtanke sökte begagna de få minuter vi ännu hade öfriga, innan allt 
stod i ljus låga äfven hos oss.
 Jag skyndade ut med mina noter, mina ringar och mitt brefskrin, det 
enda jag hunnit berga. Lågan hotade att kasta sig öfver vårt hus nästintill. 
Då framstörtade tvenne okände ynglingar, den ena mörk, den andra blond. 
Den blonde klättrade som ett lodjur upp på taket af vårt hus och var den 
förste, som lyckades betäcka hela gafveln med brandseglet, hvarefter han 
fattade posto öfverst på åsen och oupphörligt begjöt seglet med de vat-
tenmassor, man räckte honom. Den mörke öfvertog kommandot vid den 
största sprutan. På engång hördes ett anskri: »den döfva 90-åriga gumman 
i vindskammaren!» – »Hundra silfverrubel för ett menniskolif!» bjöd den 
mörke. Två sjömän försökte, men återvände snart; »det är omöjligt», sade 
de; »trappan brinner». Den mörke fattade en lång brandkäx, reste den 
mot väggen, klängde upp och försvann genom det sönderslagna fönstret i 
vindskammaren. En minut förgick efter en annan och alla de kringståendes 
kinder voro snöbleka.
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 Sist blänkte ett klart sken, som snart åter skymdes af ett ofanteligt rök-
moln; ett brak hördes: det var taket som störtade in. »Blef Fursten der-
inne?» hördes den blondes röst från takåsen af vårt hus. – »Fursten? Ja, 
med den unga raska herrn är det förbi!» – Den blonde reste sig häftigt upp 
på den slippriga åsen och halkade utföre …..
 Men den mörke, som hoppat ut genom ett fönster åt bakgården, visade 
sig nu med den 90-åriga i sin famn. Den gamla var dock redan död. Hen-
nes räddare hade brutit sin venstra arm. Den blonde var oskadd. Vådelden 
släcktes.
 Men icke så i Herminas tysta barm. Från den stunden brann der en 
vådlig låga, enslig och gömd, men just derföre tärande, emedan den var 
af ingen känd. Alltid stod han för min själs ögon, denna stolta gestalt med 
det blixtrande ögat, det svedda mörklockiga håret, de förbrända kläderna, 
sådan han framträdde nyss undkommen ur lågorna, med den döda 90-åriga 
gumman i famnen. Till börden en Polack, reste han genom landet för nöjes 
skull, men hans armbrott qvarhöll honom längre än han ämnat. Snart stad-
nade han frivilligt. Hans besök i vårt hus blefvo dagliga. Det var något hos 
denna man, som måste fängsla en svärmande flicka. Redan hans första upp-
trädande var så ovanligt, så anslående för en romanesk fantasi. Och dertill 
kom den hemlighetsfulla slöja, som höljde hans stånd, öden och afsigter. 
Denne man var något mer än en afskedad gardeskapten, som han betitlades 
i passet. Man hviskade att han var af hög börd, ehuru den blonde ingenör-
officern, som ledsagade honom, sedan ej ville vidhålla den förhastade titel, 
han nämnt vid eldsvådan. Rätta afsigten med Polackens hitkomst viste på 
orten ingen. Men Hermina började ana orsaken till hans dröjsmål äfven 
sedan armen var läkt: han älskade henne. 

V.
Skiftande färg öfver lifvets taflor! Nya verldar i menniskobröst! En dag 
hade åter gjort Hermina till en annan; på en enda afton hade hon upplefvat 
så mycket, att hon kunde säga med Schillers flicka: »Ich habe genossen das 
irdische Glück …»
 En morgon i November vaknade jag sent; solen strödde redan sina 
bleka rosor på skyarna i sydost. Jag klädde mig hastigt, tog min lilla tibets-
kappa och gick ut. Det var ännu skumt och litet frostigt; den första snön 
hade fallit i natt. Det var så friskt och lätt, hvarje fjät lemnade ett tydligt spår 
efter sig. Viken låg blank och lugn, den hade ej frusit ännu och dess mörka 
spegel stack bjert af mot de snöhvita stränderna. Jag såg mig omkring, som 
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om allt varit nytt. Mina ögon skymdes af objudna tårar, men genom tårarna 
syntes allt så ovant och hemlighetsfullt. Det var så vackert, när vemod var 
i hjertat och på marken frisk snö.
 En afton i December var bal hos oss. Jag klädde mig omsorgsfullt och 
utsökt enkelt, ljusblå med en enda hvit ros i håret. Vi hade bjudit Honom, 
men det var osäkert om Han kunde komma, Hans arm var ej fullkomligt 
läkt ännu. Men ändtligen, ändtligen kom Han, vacker, men mycket blek 
och med armen i band. Det var första gången jag återsåg Honom sedan då 
om qvällen. Skygg och blyg, trots någon landsflicka, smög jag mig oför-
märkt undan i innersta förmaket, och så hände, att jag ej blef presenterad, 
på samma gång som mina systrar. Men snart spelade musiken; jag märkte 
att Hans ögon följde mig och mina kinder brunno. Likväl förgick en stor 
del af aftonen, utan att Han tog ett steg för att börja bekantskapen. Och alla 
koketteriets konster, dem jag väl stundom på lek begagnat, hade jag glömt 
med ens; jag var sjåpig och förlägen och längtade att balen skulle bli slut, 
på samma gång som jag önskade att den skulle räcka sent in på morgonen.
 Man spelade upp till cottillon och jag engagerades af den blonde ing-
enörofficern. Vi togo plats i ett hörn af salongen, och när jag såg mig om, 
stod tätt bakom min stol äfven Han. Med lätt fransysk artighet presenterad 
af den blonde, bugade Han sig kallt och förnämt, och efter ett likgiltigt »jag 
skattar mig lycklig, mademoiselle, att göra en så älskvärd bekantskap!» 
rycktes jag bort af valsen, utan all vidare conversation den aftonen. Denna 
likgiltighet återgaf mig min säkra takt, min fåfänga var sårad och jag mottog 
ogenerad, som vanligt, den hyllning man egnade mig öfverallt, och hvari 
den blonde utmärkte sig framför alla. Mitt mod vexte så högt, att jag vågade 
framkasta en lätt fråga om den stolte främlingen. »Ni bör ej undra öfver 
hans slutna väsende», sade den blonde. »När man, som han, har dödat en 
vän i duell …»
 »Det måtte vara rysligt. Och hvad föranledde duellen?»
 »Man säger svartsjuka. Vår bekantskap är för öfrigt ej gammal. Vi träf-
fades af en händelse i Warschau för en månad sedan, och när jag nämnde 
för honom min afsigt att besöka mina slägtingar i Finland, erbjöd han sig 
att göra sällskap, för att skingra sin sorg.»
 »Ni känner då ej Furstens vidare planer?»
 »De äro mig likaså obekanta, som den titel ni nämnde.»
 »Ni har likväl kallat honom Furste?»
 »Det kan jag ej påminna mig.»
 »Är det ert alfvar?»
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 »Fullkomligt, mademoiselle!»
 Kort derefter återsåg jag Honom på en annan bal hos våra bekanta. Han 
såg friskare ut och Hans arm var läkt. »Mademoiselle!» sade han på äkta 
pariser-fransyska, »ni har aldrig varit i Polen?» – »Aldrig, monsieur!»
 »Och likväl liknar ni en person, för hvilken jag fordom intresserat mig, 
alldeles som vore ni hennes syster.»
 Jag sade Honom, att min farmor varit dotter till en Polack i Svensk 
tjenst, vid namn ***. – »Store Gud,» sade Han, »det är Lodoiskas familje-
namn … Men förlåt, mademoiselle! Jag tänkte på ungdomsminnen. Ni un-
nar mig kanske en galoppad?» – Och Han galopperade magnifikt.
 Dagen derpå förnyade Han sitt besök hos oss och syntes gladare än förr. 
Oombedd satte Han sig till pianot och sjöng polska nationalsånger med 
den skönaste stämma jag nånsin hört. Aldrig förgäter jag dessa till hjertat 
gående sånger, hvilka Han sedan lärde mig med accompagnement af luta. 
Ty sedan kom Han ofta till oss. Och man underlät ej att bry mig. Men jag 
visade en så obekymrad uppsyn dervid och berömde Honom så ogeneradt, 
att man ej visste, hvad man skulle tro. Äfven min kloka mor och mina syst-
rar voro betagna af den tjusande främlingen och höllo öfver Honom långa 
loftal. Endast min far såg Honom med ett misstroende, som vi alla funno 
högst obilligt. »Man vet ej så noga, hvad det kan vara för en karl», sade 
han på sitt vanliga torra sätt.
 »Men du är besynnerlig», sade då min mor. »Hans pass utvisar ju att 
han är en gardeskapten med Öfverste-Löjtnants afsked. Man behöfver ej 
mycken verldserfarenhet, för att i honom igenkänna en man af hög börd 
(man säger ju en Furste) ehuru han reser under ett anspråkslöst incognito. 
Dessutom skall han vara omätligt rik, och en så älskvärd, en så talentfull, 
en så menniskoälskande man!»
 »Furste hit och Furste dit, jag har mina skäl och lyss ej på sladder.»
 Det förtröt mig så att jag sprang ut. 

VI.
Vi tillbragte julen i stillhet, men derefter började åter baler, soiréer, 
sällskapstheatrar, tableauer och mycket annat. All min förställning var 
ej tillräcklig att göra utsidan af mitt lynne lika, när Han deltog i nöjet 
och när Han var borta. Och äfven Han blef i samma mån kallare och 
högdragnare i sitt sätt mot andra, ju mer Han öppet visade sitt intresse 
för mig. Detta ådrog Honom många fiender och mig mycken afund och 
förtal. Ja tanterna gjorde min mor uppmärksam på vådan för mig och mitt 
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rykte, men förgäfves. För convenansen var min mor i stånd att uppoffra 
allt … utom utsigterna på ett rikt och förnämt parti för sitt älskade barn. 
Hon varnade mig derföre att ute och i främmandes närvaro begå den 
minsta oförsigtighet, som kunnat röja mitt tycke; men hemma och i de 
förtroliga aftoncirklar inom familjen, i hvilka Fursten nästan alltid och 
min far nästan aldrig deltog, der befriades jag från hvarje tvång, tog lekt-
ioner på luta och mundtlig undervisning i italienskan samt lemnades ej 
sällan ensam med den farlige främlingen. Och hvad ondt kunde jag finna 
deri, när min mor tillät det? Trotsig af naturen, bekymrade jag mig föga 
om menniskors omdöme i allt, hvartill mitt samvete ej sade nej. Men för 
min mors skull spelade jag ute i verlden en roll, hvilken jag fann onödigt 
att fortsätta hemma.
 Ofta talade vi i alfvarsama ämnen och alltid förstod Han att tjusa med 
den mångsidigaste bildning, förenad med det skarpaste omdöme. Det fö-
rekom mig ibland, som talade Han mer hänförande, än öfvertygande; men 
äfven i Hans satir framlyste så mycken värma för det ädla hos menniskan, 
att jag, som hittills endast hört småherrarna tala om baler och spektakler, 
misstrodde mig sjelf, när jag mer anade, än märkte egoism i hans åsigter. 
Jag liknade Honom än vid Eugene Aram, än vid Ernst Maltravers, och jag, 
som aldrig ägt någon öfvertygelse i lifvet, böjde mig villigt under Hans 
öfverlägsenhet. Blott i en punkt förskräcktes jag.
 En dag under helgen uppstod disput om ett bibelspråk, hvilket citerats 
under predikan, och så hände att det lilla nya-testamentet i rödt marokin 
blef qvarglömdt på bordet i salongen. Fursten bladdrade deri. »Sköna saga 
om en odödlighet och en himmel med englar i skinande kläder!» sade Han 
nästan vemodigt.
 »Och likväl en saga af den djupaste sanning!» invände jag.
 »Javäl, en barnkammarsaga så vacker som någon annan om goda féer 
och ljusa elfvors dans i månskenet. Jag respekterar er tro, Hermina, ty ni är 
ett barn i oskuld. Men när ni blir äldre, skall den sköna drömmen fly från 
er, såvida ni sätter något värde på en öfvertygelse, som icke mera nöjer sig 
med den barnsliga tron.»
 »Derifrån bevare mig Gud!»
 »Ni bör ej anse mig för en gudlös fritänkare, ty jag tror på ett evigt ord-
nande förnuft inom verlden och menskligheten, ehuru jag ej kan skilja det 
från dessa båda såsom en personlighet för sig. Det är så lätt och beqvämt 
för mängden af menniskor att tro i godt mak på den gamla visan, tro allt 
och begripa intet. Men en öfvertygelse, som endast tror hvad den förnuftigt 
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begriper, den vinnes ej utan försakelse och inre strider. Äfven ni skall erfara 
det, Hermina!»
 »Och är det ej lättast af allt, att tro intet och handla så som om ingen 
vedergällning funnes bortom detta lif?»
 »Ni har rätt, det är kanske det lättaste i medgången, men det håller ej 
streck i olyckan och vid dödens anblick. I sådana pröfningar söker man 
sitt stöd antingen i fanatismen eller i öfvertygelsen. Och båda verka då lika 
välgörande. Endera måste väljas, och vår tid, då menniskoandens klippta 
vingar vexa och handlingens odödlighet är den enda som återstår, vår tid 
väljer öfvertygelsen.»
 »Men huru mången tror ni kan forska sig till en annan öfvertygelse, än 
den christliga? Skola ej de flesta antaga motsatta åsigter på lika god tro, som 
de religiösa?»
 »Men min nådiga, tror ni då verkligen att mängden af menniskor äger 
någon religiös öfvertygelse? Inser ni ej, att de allraflesta bära christendo-
men som en påhängd skylt, ett skal utan kärna, en gråtmild moral, god 
nog att nytja till krycka i motgången, men utan värde när menniskan är 
i sitt riktiga esse i lifvet? Och hvad förlorar den, som bortkastar en sådan 
leksak?»
 »Men hvad vinner då den, som bortkastar sin heliga barnatro, sin frid 
i lifvet och sitt hopp för det tillkommande, för att dyrka ett iskallt förnuft, 
som i all sin vishet ej kan förklara mig huru en blomma vexer?»
 »Han vinner det, att vara sig sjelf nog.»
 »En fåfänga, som ej kan upprätthållas …»
 I detta ögonblick afbrötos vi af min far, som inträdde. De båda herrarnes 
möte var ganska kallt och min vackra, farliga förnuftspredikant aflägsnade 
sig kort derefter.

VII.
Min är Han! Min, trots hela verlden! Smädar och förtalar mig än hela verld-
en för Hans skull, så är jag glad och aktar det intet, ty Han älskar mig. Säger 
mig än far och mor och syster och bror, att Han är ett vilddjur, så svarar 
jag att Han är en engel. Och tror Han än på ingen Gud, ingen försoning, 
ingen odödlighet, så älskade jag Honom evigt ändå och är så viss, att Han 
en dag skall tro som jag. Olyckan har gjort Honom hård, sorgen har gjort 
Honom bitter; kärleken skall godtgöra allt. Hvad aktar jag Hans rang och 
Hans rikedom! Hans kärlek är mig nog och för den vill jag lefva, för den 
vill jag gerna dö. Föräldrar, syskon, vänner, hem, fädernesland, lycka, frid, 
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sorglösa dagar, allt offrar jag för Hans skull med glädje och utan knot. Och 
är jag beredd att offra allt, hvem kan då skilja oss?
 Så sade Hermina en dag till sig sjelf, när hennes far underrättade henne, 
att han, »på skäl, som tidsnog skulle nämnas, undanbett sig alla Furstens 
besök i vårt hus och önskade att hans dotter ville anse denna bekantskap 
såsom fullkomligen bruten». – Men redan samma dag fann jag på min 
toilett följande billet på italienska:
 »Hermina! Jag älskar er så som man aldrig älskar i detta frostiga land. 
Ert ägande eller er förlust gör mig till en gud eller … motsatsen. Er far miss-
känner mig, jag får ej mera se er, er, som är mitt lifs lif. Men jag måste se 
er i qväll … en timme före midnatt vid de löflösa lönnarna i er trädgård. Er 
fot skall frysa der, men ni skall der finna en man, som afgudar er och hvars 
hela lycka, och kanske lif, beror af ert samtycke till denna bön.»
 Denna dag gick hän som en dröm. Jag stängde in mig på min kammare 
och sade mig må illa. Jag tillbakavisade hvarje vänlig tröst af min mor och 
mina syskon och öfverlade endast: om eller om icke. Å ena sidan varnade 
mitt samvete och mitt rykte; å andra sidan sade rösten af min allsmäktiga 
kärlek: gå! Och jag gick, tyst, obemärkt, men darrande för hvarje löf och 
så till sinnes, som gjorde jag grufligt illa ändå.
 En mörk skugga syntes på den hvita snön, en man stödde sig mot mu-
ren, det var Han. – »Jag visste ni skulle komma, Hermina! Vi älska hvar-
andra; minuterna äro räknade, vill ni fly med mig i denna natt?»
 »Ni flyr, o Gud! och hvart och hvarföre?»
 »Fråga mig ej … det är nog, innan solen går upp är jag långt härifrån. 
Vill ni följa mig i faror och kanske i nöd?»
 Jag teg, och vinden for hemskt i grenarna.
 »Dock nej … ni skall ej säga en dag, att jag stal er frid. Blif quar … lef 
lugn … mig kallar mitt land … En bön, mademoiselle! Man har frånstulit 
mig ett vigtigt papper i rödt omslag. Detta papper befinner sig sedan i går 
i er fars händer. Återförskaffa mig det nu genast eller förstör det! Lofvar ni 
det? På ett hårstrå hänga frihet och lif.»
 »Men förklara mig …»
 »Ja eller nej, mademoiselle? Papperet ligger i nedersta lådan till venster 
i er fars chifonnier och igenkännes af de med blyertspenna påtecknade 
orden: Instructions et Notices sur la Finlande. Jag väntar er åter om en half 
timme.»
 Häpen öfver denna oförmodade vändning, lydde jag blott min bäfvan 
för den älskades fara. Jag vågade hvad jag aldrig tilltrott mig mod att våga, 
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jag tog nycklarna från det kända förvaringsrummet, gick in i arbetsrum-
met, öppnade chifonnieren, borttog papperet … men när jag återkom till 
trädgården var den mörka skuggan försvunnen från snön, Han var för evigt 
borta och på gatan hördes blott slamret af en förbigående patrull. Jag ilade 
upp på mitt rum, en obeskriflig ängslan fick makt öfver mig, jag öppnade 
de hemlighetsfulla papperen och läste med yttersta förvåning ….. 

VIII.
Papperen innehöllo hemliga instruktioner på fransyska språket jemte en 
promemoria med breda marginer och tättskrifna anteckningar. Oerfaren 
i affärer af denna art, förstod jag likväl så mycket, att dessa papper i orätta 
händer möjligen kunde blifva ägaren farliga. Men hvem målar mina käns-
lor, när jag bland annat läste följande:

… Till vinnande af nödiga upplysningar, är derjemte oundgängligt, att 
Tit. på ett eller annat sätt förskaffar sig ett intimt umgänge i något af 
de förnämsta och inflytelserikaste husen, i hvilket afseende Tit. torde 
handla försigtigast uti att maskera sina verkliga afsigter under slöjan 
af en kärleksförbindelse eller dylikt. För öfrigt lemnas Tit. fullkomlig 
frihet att härutinnan handla enligt Tit. kända klokhet och erfarenhet, 
äfvensom Ingenör-Löjtnanten *** erhållit instruktioner att i allt ställa 
sig Tit. ordres till efterrättelse…

 Det började dagas på ett sätt jag icke väntat. Bland andra anteckningar 
af ägarens hand lästes följande:

NB. H. Exc. underrättas, att jag med framgång följt de mig benäget 
meddelade anvisningar, i det jag, genom ett imponerande uppträ-
dande samt skickligt utspridda rykten, vunnit insteg i det genom sina 
vidsträckta relationer inflytelserika **ska huset och der, under sken af 
courtoisie, förstått inhämta en mängd vigtiga upplysningar. Löjtnant 
*** har äfven härutinnan varit mig behjelplig …

 Jag hade läst nog och offrade med yttersta förbittring det ovärdiga pap-
peret åt lågorna. Stoltheten upprätthöll i denna hårda pröfning mitt mod 
och jag undertryckte med våld de frambrytande tårarna. Men redan i nästa 
ögonblick gret jag häftigt och lutade mig mot min bädd utan sömn och ro 
intill sent på morgonen.
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 Följande dagen berättades i staden att främlingarne plötsligen voro för-
svunna. Den stränga räfst, min far anställde med anledning af de saknade 
papperen, bragte åtskillig annan trolöshet i dagen, som hade till följd att 
två af våra domestiker genast afskedades. Men ännu länge efteråt var min 
mor vid mycket retligt lynne i följd af sina felslagna förhoppningar och 
våra bekantas speord. Det var vid jultiden 1830 som solen gick ned öfver 
Herminas illusioner.

IX.
Tretton år derefter … hur annorlunda var allting då!
 Då satt Hermina om julaftonen långt borta ifrån sin födelsestad på en 
aflägsen prestgård. Vid hennes sida satt Benedict, hennes älskade make 
sedan 8 år; hennes lilla Victor red på käpphäst kring salen, Knut stafvade i 
sin nya bilderbok, Emerentia lekte med kattungen och Hermina, sin mors 
afbild, såg på henne med de allraklaraste blåa ögon och drog för första 
gången i lifvet sin lilla mun till ett smålöje. Det var en glad, en lycklig tafla, 
full af välsignelse och frid.
 O huru villsama äro de vägar, på hvilka menniskorna söka sällheten i 
denna orons verld! Huru de med brännande längtan förfölja detta spöke 
i de heta ungdomsdagar, på de försåtliga stigar, der ofärd lurar och ångern 
hvässer sin uddiga pil mot hjertats frid! Och Hermina hade törstat efter 
sällheten äfven hon, lik hvarje varelse, som bär ett hjerta i sitt bröst. Hon 
hade sökt den i fåfängan och nöjet, och hon fann den icke; i kärlekens första 
dröm, och hon blef bedragen; i konstens renaste njutningar, och äfven der 
fann hon ej ro. Idel tomhet fann hon under lifvets mest glänsande yta och 
midt i lyckans och rikedomens sköte kände hon sig fattig, förlorad, hopp-
lös, drifvande kring på ett strandlöst haf af mörka tvifvel. Då kom till henne 
en yngling och sade: »du sörjer! Väl må du sörja öfver detta lif af flärd. Men 
om du kände den ovanskliga friden af trons lif i Gud, då skulle du framför 
allt annat söka det enda nödvändiga. Då skulle du öfvergifva ditt hjertas 
afgudar, och allt hvad du äger kärast, för Christi skull.»
 »Jag skulle öfvergifva allt mitt käraste …?»
 »Ja, ty ingen skall älska en annan med det innersta af sin kärlek, utan 
endast Herren, den ende älskvärde. Om du begynner fästa dig i grunden 
vid något annat stöd, skall i samma mån mörker och fruktan börja samla 
sig omkring dig. Tröstlös, förfallen, osäll är du, om du håller dig vid Chris-
tus blott till en del. Men i samma stund du ärligt öfvergifver hvartenda 
annat stöd, skola frid, frihet och kraft gjuta sig omkring ditt väsende och 
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då först skall du börja att rätt älska dina kära, varmt och med outsäglig 
glädje …»*)

 Och så gjorde jag, likväl icke jag, utan Guds ande. Då börjades smek-
ningar och böner, att jag måtte vara religiös med sans och förnuft, förströ 
mitt dystra grubbel och ej skada mina ögon med den myckna läsningen. 
Det ville ej hjelpa, ty inom mig grydde ett nytt lifs morgon. Sedan kommo 
tårar och förmaningar, de strandade likaså. Sedan kommo häftiga upp-
träden, men jag var tålig och ödmjuk och led mycket. Slutligen kom ett 
maktspråk af min far: »låt flickan vara i fred, jag ser hon ärft hela sin mors 
envishet, men det går väl öfver». – Så lemnade man mig i ro. Men det gick 
ej öfver. Fyra år gingo så förbi, då ledsnade man att längre vänta slutet på 
min envishet och gaf mig bort åt den unge fattige presten, som engång bad 
mig vända om från afgudarna. »Stackars flicka, som fallit i den lismarens 
klor!» sade mina förra vänner. »Han förledde henne, för att komma åt 
hennes penningar.»
 Men från föräldrahuset medtog jag endast en tarflig utstyrsel. Litet äga 
vi af denna jordens goda och känna oss likväl så rika. Stundom har jag tänkt 
tillbaka på dessa orons dagar, då jag rik, vacker, smickrad och älskad af alla, 
midt under lysande nöjen, i siden och juveler, kände mig så sorgsen, fridlös 
och tom i min innersta själ. Och jag har frågat mig, huru det är möjligt att 
vara så mycket, mycket lyckligare nu i denna tysta, aflägsna, ringa boning, 
i dessa enkla, hemväfda tyger … ? Och då har rösten i mitt inre tydligt sagt: 
förutan Gud och moderskärlek äger qvinnan ingen frid på jorden!
 Nu vet jag hvad sorg är och hvad glädje är, nu känner jag dem båda så 
väl. Hvad jag förr ej anat, det blef mig på engång så himmelskt klart och 
från den stunden var jag en annan än jag fordom var.

*) Almqvist, Om Menniskans Stöd.
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Tr o l l k a r l e n s  D o t t e r .

I.
I den yttersta norden är köld och död. Sex månaders blodröda midnatts-
solar förmå ej smälta den eviga snön. Tindrande stjernor och sprakande 
norrsken, som upplysa den halfåriga natten, förmå ingen värma gifva. Här 
klappar intet menniskohjerta, här vexer intet grönt strå och ingen späd 
blomma sträcker törstande sin kalk mot ljuset. Blott stundom höjer den 
oformliga hvalen sin tunga kropp öfver hafsytan och den hvita björnen 
luffsar betänksam fram öfver isbergen.
 Under dessa ismassor ligger en förgången verld begrafven. När solen 
stundom upptinar isbergens kanter, blottas för dagen den ofantliga krop-
pen af ett infruset mammouth-djur, ur hvars sida björnar och roffåglar un-
der åratal slita sin föda i stora stycken.
 Och åter i den yttersta södern har den dödskalla frosten, för hvilken 
qvicksilfret stelnar som takdroppen i en finsk marsnatt, hopat fjällar af is 
och fält af snö, hvilkas gränser intet öga mäter. Här svallar icke ens verlds-
hafvet, förgäfves tär det på isbergens undre kanter, de ligga fasta och orör-
liga; den varmblodiga hvalen stöter mot dem sitt kolossala hufvud; vildgå-
sen söker förgäfves en öppen fläck för att snappa ett yngel af småfisk, jorden 
är ett lik och Decembersolen kastar sin bleka rodnad på dess hvita svepduk.
 I dessa båda trakter af jorden äro hvarje hopp och känsla döda. Aldrig 
grönskar der våren, aldrig längtar der kärleken. Det ena årtusendet efter det 
andra, bidar naturen en mild solstråle för att vakna till lif; men seklerna gå 
liknöjda förbi och lemna allt som förr.
 Och likväl – om tvenne varelser föddes för hvarandra, den ena i den 
yttersta norden, den andra i den aflägsnaste södern, – de skulle ej hafva 
någon ro på jorden, innan de funnit hvarandra.
 Och om tvenne varelser föddes för hvarandra, den ena i ettdera af polar-
länderna i den eviga kölden, och den andra under tropikernas glödande sol, 
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under skuggan af dadelpalmen och pisangen, – de skulle ej finna friden, 
innan de funnit hvarandra.
 Och om tvenne varelser föddes för hvarandra, den ena i torparkojan 
och den vildaste ödemark och den andra i konungaborgen och civilisatio-
nens mest lysande kretsar, – de skulle ej trifvas rätt i lifvet, innan de funnit 
hvarandra.
 Ty den store anden utsänder själarne parvis att omklädas med kroppar 
af stoft. Två och två nedstiga de till jorden och byta dervid hjertan, så att 
hvar och en af dem sedan känner något främmande i sitt bröst och omed-
vetet söker återfinna sitt eget, hos den syskonsjäl, åt hvilken han bortgifvit 
sitt innersta. Och det lyckas några få, när den store anden låtit dem födas 
i hvarandras närhet, eller när de, efter långt sökande, finna hvarandra der 
de minst förmodat. Men de vida vägnar flesta födas långt ifrån hvarandra, 
i andra trakter och under andra himmelsstreck, ja stundom i alldeles mot-
satta delar af jorden, så att den ena har middag när den andra har midnatt 
och den ena skälfver i vinterköld när den andra försmäktar i sommarqualm. 
Sådana väsenden äro dömda till ständig splittring och ofrid med sig sjelfva,  
emedan de ej återfinna den helhet, efter hvilken de ständigt törsta och 
sucka. Ofta tro de sig hafva funnit sin syskonsjäl och göra då val, dem de 
sedan betala med ett helt lifs bitterhet. Än oftare förfalla de i liknöjdhet och 
egoism och tro sig ha funnit sällheten, emedan de begrafvit sin innersta 
längtan i djup glömska; men dem tär matken i de tysta ögonblick, de ledas 
vid lifvet och tråna efter något, för hvilket de intet namn veta. Då kasta de 
sig öfver jordens goda och rycka deraf åt sig så mycket de förmå; men säll-
heten slingrar som en ål ur deras händer, i siden och guld, vid pokalen och 
det kräsligaste bord, äro de fattige, oförnöjde, olycklige, det främmande 
hjertat har ingen frid i deras bröst och de gå bort från jorden utan att ha 
funnit den lycka, efter hvilken de fikat och hungrat sitt lif igenom.
 Men ingen af dessa är så djupt att beklaga, som den, hvilken engång i 
verldens yttersta hörn, många hundrade mil från sin födelsebygd fann sin 
själs drömda maka, och likväl vände sig bort från henne och gick att söka 
sällheten annorstädes. Sitter han än i purpur och krona, hör han verlden 
prisa sitt namn och ett stort och mäktigt folk lyder hans vink och bud, så 
gifvas måhända ögonblick, när han hellre stode på det ensliga snöfältet 
borta i den yttersta norden, gömd för verldens blickar, gömd och glömd af 
alla, utom af en, – af den, som han engång så grymt förskjutit.
 Läsare, vill du höra en historie om trollkarlens dotter? 
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II.
Skandinaviens ryggrad, det frihetsstolta Norges besjungna fjällar bugta sig i 
norden af landet alltmera åt öster och nedsända slutligen mot söder Maan-
selkä, den i början nakna och vilda fjälljungfrun, som, ju längre hon ned-
stiger in i Suomilandet, allt mera omsorgsfullt bekläder sina granitlemmar 
med evigt grönskande barrskog och med sina nyckfulla kullar instänger 
tusende sjöar, hvilka icke alltid finna ett utlopp och sörjande fördunsta 
till oanseliga träsk. Lik Amerikas Cordillerer, bildar norrska fjällryggen 
en långsträckt vattendelare, som mot öster utsänder vida flera och mäkti-
gare floder, än mot vester. Ju mera fjällen kröka sig mot öster, desto mera 
draga sig flodfårorna i norr och söder, till slutligen vid den bergsknut, der 
Maan selkä utgår, floderna skära polcirkeln, parallelt med meridianerna. På 
finska sidan åter tillockar sig Bottenhafvet strömmarna från öster till vester; 
dock är det eget, att likasom floderna på svenska sidan af hafsviken äga en 
bestämd dragning åt söder, röja de finska motsvarande en lika bestämd 
dragning åt norr.
 Många och vattenrika äro elfvarna, som uttömma sig på hjessan af Bott-
niska viken, der hafssältan fördenskull är nästan omärklig, när icke uthål-
lande sunnan uppdrifver bittrare vågor från Östersjön. Dessa elfvar genom-
löpa från fjällen till kusten långsträckta bergdalar, starkt skogbevuxna och 
ganska bördiga. Kornet skördas på nionde veckan efter sådden. Men hvassa 
som knifsuddar, smyga sig nordanvindarne genom fjällen och åkerbruket 
upphör norr om Muonioniska. Vår, sommar och höst äro sammanträngda 
inom 4 månader; snön bortgår i Juni och faller åter i början af September.
 Dagjemningsstormarna rasa i slutet af Mars 1795. Himlen är svartgrå, 
dimmig, hotande. Snön hvirflar i moln öfver slätterna. Blåsten förtar ande-
drägten. Allt lefvande söker skygd; varglon hukar sig ned i klyftorna, räfven 
söker sin kula och filfrasen inslår sina spetsiga klor i den skrofliga barken af 
en lummig tall.
 I nejden af Karessuando, der Muoniojoki börjar bugta starkt åt öster, 
visa sig på elfven tre slädar, mödosamt stretande fram genom ovädret och 
de hopade drifvorna. Den annars ljuslätta marsqvällen är vorden dyster 
och mörk; vägarne äro spårlösa; de låga husen vid elfstränderne insnögade 
och oigenkänneliga; hästarne digna af trötthet och hvitt lödder betäcker 
fimmerstängerna.
 En stund framskrider tåget; derpå stadnar det. »Perkele!» svär en röst 
från den främsta slädan; en knubbig pojke i pels af fårskinn och patalakki 
af siberiska lamskinn nedspringer i drifvan; fimmerstången är afbruten. 
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Skadan hjelpes, men förnyas efter tio steg. En man i lappskor och lifrock 
af räfskinn nedhoppar från den efterföljande slädan, snafvar tjugu gånger i 
den djupa snön och uppnår ändtligen den främsta slädan.
 »Sacre nomme, monseigneur, nous sommes perdus!»
 »Tais toi, François,» befaller en röst från slädan, »et assiste à ce garçon là.  
Il n’y a nul risque à cela.»
 »Maudit pays!» mumlar betjenten, i det han ånyo tumlar i drifvan. Men 
fimmerstången står ej att hjelpa. Den tredje slädan upphinner de andra. En 
röst från denna frågar på finska, om någon gård finns i närheten.
 Pojken i fårakläderna skrufvar mössan på venstra örat, för pelsärmen 
med en van rörelse till näsan, tar derpå hästen om nosen tills den frustar, 
och genmäler slutligen med mycket lugn: »ei näy olevan».
 Herremannen, som kan finska, utfar i en mängd eder och harmsna ut-
rop, lutar sig derpå vördnadsfullt intill den främsta slädan och föreslår på 
tyska att man skall ombyta fimmerstänger från ett af de andra åkdonen; man 
skulle söka komma upp på stranden af elfven, der man utan långt  sökande 
borde finna någon koja till nattherberge. »Ovädret tilltar fruktans värdt», 
tillade han, »och innan kort skall det blifva omöjligt att taga ett enda steg 
framåt.» Ombytet sker och man söker ett uppfartsställe, men förgäfves. 
För tredje gången stadna hästarne och fås ej ur fläcken. Tjockt mörker, 
snöyra och storm göra de resandes läge äfventyrligt.
 »Nous sommes perdus!» höres åter den förra rösten. »Miserable pays! 
maudit pays! oh mon Dieu! diable m’emporte!»
 Herremannen i främsta slädan uppstiger och trycker en specieriksdaler 
i skjutspojkens hand. Denne bär stora hårda handskar af hundskinn och 
fäller myntet i drifvan. Men liksom hade han förstått meningen, uppklifver 
han långsamt på elfbranten, åtföljd af den gifmilde herrn. En lång stund 
speja deras ögon förgäfves kring nejden; de se ej många famnar framför 
sig och blåsten är så våldsam, att de måste fasthålla sig i enrisbuskarna. »Ei 
tästä päästä tänä yönä», menar pojken slutligen. Främlingen synes förstå 
honom och bereder sig att tillbringa natten i slädan.
 Då uppreser sig tätt invid dem en gestalt, hvilken de hittills tagit för en 
öfversnögad stubbe. Han vinkar dem att följa sig. 

III.
Främlingen betraktade närmare den sällsama gestalt, hvilken så plötsligt 
uppträdde som en vän i nöden. Här i snö-öknarna, stormen och mörkret 
hade man ock rätt att vänta mindre vanliga syner. Det var sannolikt, att 
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gestalten en lång stund befunnit sig tätt invid de vandrande, som tagit ho-
nom för en öfversnögad stubbe. Så mycket natten tillät dem att urskilja, var 
skepnaden föga öfver två alnar lång, från hufvud till fot insvept i skinn och 
jemnbred till hela sin figur. Under den tättåtsittande hufvudbetäckningen 
glimmade ett par ögon som eldkol i natten och högra handen vinkade be-
tydelsefullt bortåt skogen. Det var en af dessa sagornas dvärgar, på hvilka 
forntiden var så rik, och hvilka så listigt plägade locka irrande vandrare in i 
sina klyftor, för att der offra deras blod till mörka makters välbehag.
 Främlingen var två och tjugu år, hans mod hade bestått månget farligt 
äfventyr, äfven detta hade för honom ett visst intresse och vid sin barm bar 
han ju de två skönt arbetade terzeroler, hvilka följde honom på alla hans 
resor i södern och i norden. Han återsände skjutsgossen till slädarna för 
att tillkalla François och följde gestaltens vink i hopp att i närheten finna 
en koja, dit han sedan kunde låta afhämta sina följeslagare.
 Vägen var högst oländig, full af stenar, gröpper, stubbar, tufvor och drif-
vor. Framföre rörde sig lätt den lilla gestalten, tätt bakom sträfvade mödo-
samt främlingen, François stretade under tusende utrop af diable! diable! i 
hans spår och mellan de tre vandrarne vexlades intet ord. Snart hade man 
passerat den smala dal, genom hvilken elfven flöt, ett lågt fjäll följde derpå 
och på fjället syntes några spridda tallar och dvärgbjörkar hota vandrarne 
med än tätare skuggor, än snöyran på slätten. Här kunde François ej längre 
styra sig. »För himlens skull, nådige herre, icke ett steg längre! Här tar 
verld en slut och djefvulen vill locka oss öfver dess gränser in i sin afgrund.»
 Främlingen gjorde plötsligt halt. Stället syntes honom så hemskt, att 
han icke kände någon böjelse, att längre fortsätta vandringen. Knappt 
märkte hans ledsagare detta, innan han med lifliga åtbörder och obegripliga 
häftiga ord pekade på en oansenlig koja vid foten af en fjällbrant, så djupt 
insnögad, att endast några ur den låga skorstenen framträngande gnistor 
här läto ana en menniskoboning. Hastigt borrade gestalten en öppning i 
drifvorna och försvann genom den, som hade han sjunkit under jorden. 
I Torneå och Muonioniska hade man förberedt främlingen på detta slags 
boningar, i hvilka dörren är så låg att man på händer och fötter måste krypa 
dit in. Men denna ingång syntes honom snarare lik ett björnide, än men-
niskors tillflyktsort; skulle han nedstiga deruti? Hvem sade honom, att 
icke försåtet lockat honom till en röfvarekula, vid hvars ingång han i sin 
nedhukade och värnlösa ställning skulle träffas af rofgiriga banditers mör-
darehugg? Nej, ensam ville han icke utsätta sig för en sådan fara, dertill var 
likväl hans karakter för beräknande och lugn; – redan stod han i begrepp 
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att skyndsamt återvända för att hitkalla sina följeslagare, då plötsligen en 
klar och välljudande qvinnoröst genom den trånga öppningen tillropade 
honom:
 »Citoyen Louis Philippe d’Orleans, entrez sans peur!»
 Mr François Etienne Collin Guillemot, kammartjenare hos H. K. H. 
Hertigen af Orleans, täcktes nedkasta sig på den lappska drifvan och om-
fatta sin herres knän. »Ah, monseigneur!» suckade han bevekligt, »ni har 
så ofta förebrått mig, att jag hvarken tror på Gud eller djefvulen; nu ser jag, 
man måste resa till verldens ända, för att lära sig det, men ni har rätt, här 
höra vi djefvulens högstegna stämma ropa er vid namn.»
 »Monseigneur le Duc Louis Philippe d’Orleans,» ljöd åter samma klang-
fulla röst, »entrez sans peur!»
 »Vid himlen, det är oförklarligt, … denna röst och detta språk i denna 
ohyggliga vrå af verlden! Hvilket melodiskt välljud i klangen af denna stäm-
ma! Hennes tilltal synes stiga i titulaturen; jag vill bida ännu ett anrop, 
måhända det erbjuder någon ny variation.»
 »Pour la dernière fois, Sire, je vous implore, entrez sans peur et sauvez un 
roi et le bonheur à la France!»
 Hertigen af Orleans, dåförtiden fransk emigrant och vorden skollärare 
i Reichenau, trängde med häftighet genom den smala ingången in i hyd-
dan. Efter honom följde på alla fyra Mr François, som under vägen hann 
genomläsa tre och ett fjerdedels pater noster, utom diverse ave för yttermera 
säkerhets skull.
 Man inträdde. Förgäfves ville främlingarne uppresa sig. Kojan höll i 
höjd från golfvet till kroppåsen icke öfver 5 fot och föga mer än 12 quadrat-
fot i areal. Detta trånga utrymme inskränktes ytterligare af en ansenlig 
häll af gråsten, som i ena hörnet bildade eldstaden, på hvilken grof tallved 
sprakade. Skorstensröret till denna improviserade spisel var ganska kort 
och höjde sig obetydligt öfver taket, hvarföre vinden ofta indref rök och 
gnistor i rummet och jagade eldstadens hungrande lågor emot de varelser, 
hvilka i denna eländiga boning sökt sin tillflykt undan den yttersta nordens 
dödande köld. Tvenne högst enkla bäddar, en bänk, en stol, en kista och ett 
slags bord med en granithäll till skifva utgjorde de enda beqvämligheterna 
i denna koja, som för öfrigt vitnade om en renlighet, hvilken man hvarken 
väntat eller var van att finna i denna aflägsna trakt.
 Hertigen – vi vilja kalla honom så, ehuru revolutionen då förnekat 
denna ärfda titel, hvilken här borde vara känd endast af hans följeslagare 
Grefve Montjoye och kammartjenaren Guillemot, – sökte med spanande 
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öga upptäcka den sällsama varelse, som så eget tilltalat honom på hans 
fäderneslands språk och vid hans rätta namn. Men här förlorade sig all giss-
ningsförmåga. Invid eldstaden stod den skinnklädde dverg, som hitkallat 
vandrarne, – en oansenlig gubbe om 60 till 70 år, torr och skrumpen med 
spelande kloka ögon, hvilka af eldskenet färgades med en egen uttrycksfull 
och, som Guillemot tyckte, i sanning demonisk glans. Föröfrigt upptäcktes 
vid första ögonkastet en katt och en björnunge i systerlig endrägt sträck-
ande sig på en framför elden utbredd renhud.
 Den gamle mannen syntes ej särdeles förlägen för sina gäster. Långsamt 
pekade han på bänken, mumlade några otydliga ord och stoppade derpå i 
godt mak en kort pipsnugga, hvars rökmoln innan kort gjorde ett oange-
nämt intryck på de båda Fransmännens luktorganer.
 »Om jag ej redan hade tillräckliga skäl att tro oss inqvarterade hos 
Belse bub» – menade Mr Guillemot – »så vore denna infernaliska rök be-
vis nog att öfvertyga den värste kättare …»
 »Min vän,» sade Hertigen på fransyska med en genomträngande blick 
på den besynnerliga värden, »då ni tyckes känna ej mindre mitt språk, än 
mitt namn, vill ni utan tvifvel ha den godheten upplysa, hvilken oväntad 
och sällsam bekantskap jag har den förmån göra i er, som omöjligt kan vara 
den ni synes och den er boning tyckes utvisa.»
 Den gamle skakade på hufvudet och lät åter höra några obegripliga ord.
 »Ännu aldrig», inföll Guillemot, »har jag hört att djefvulen funnit för 
godt att göra någon klok på sitt stånd och slägtregister; men mig tyckes att 
den karlen är precis hvad han ser ut att vara, nemligen Lucifer, eller till det 
minsta hans general-vikarie i denna förtjusande nejd.»
 »Håll din mun, slyngel! Jag frågar er, min käre värd, med hvem jag 
egentligen har nöjet tala, emedan på ert svar beror, om jag och mina följe-
slagare kunna besvära er med att dröja här öfver denna stormiga natt.»
 »Min far Tuisko är blott en fattig nybyggare i Karesuando och ber Hans 
Kongliga Höghet Hertigen af Orleans vara välkommen till denna ringa 
koja», ljöd åter samma klangfulla röst, som tjusat främlingarnes öra vid 
ingången.
 Häpna vänder sig Fransmännen åt det håll, hvarifrån rösten hördes 
komma. I detsamma jagade ett vindkast röken tillbaka genom den låga 
skorstenen och eldslågorna sträckte sina hungriga tungor långt in i rum-
met. 
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IV.
Det vore svårt att beskrifva det blandade uttryck af häpnad och nyfiken-
het, som målade sig i Fransmännens lifliga drag, i det de stirrade mot den 
punkt, hvarifrån den klara genomträngande rösten kom. Hertigen väntade 
sig den angenäma anblicken af en civiliserad fransyska, genom någon säll-
sam nyck af ödet hitkastad i denna aflägsna ödemark. Guillemots inbillning 
nöjde sig icke dermed; halfförgätna barnsagor spökade i hans minne och 
han ansträngde sig att genom röken upptäcka den vidunderliga skepnaden 
af en sirén eller åtminstone den af en fé i strålande guld och glimmande 
ädelstenar.
 Ändtligen skingrade sig röken och man varseblef en alkov, som i det lilla 
rummet bildades af eldstaden å ena och väggen å andra sidan, i det ett par 
afhuggna friska granar åt denna i allmogens stugor ofta skräpiga plats gaf 
ett behag, som bjert stack af mot kojans öfriga simpla inredning. I denna 
alkov, som ej var större, än att en eller högst tvenne personer der fingo ut-
rymme, visade sig en ung flicka, att döma efter det yttre, hvarken fransyska 
eller fé, – ty hennes drägt var af vanligt finskt ylle med den välkända breda 
randningen i mörkblått och rödt – men i alla fall en sällsam företeelse här. 
Vi lemne derhän huru mycket häraf man bör tillskrifva den bjerta kon-
trasten mot alla omgifningar; men aldrig erinrade sig Hertigen hafva sett 
en mera bländande hvithet i Tuilleriernas salonger, aldrig mera glänsande 
mörka ögon, aldrig en skönare kastanjefärg på mjuka lockar hos damerna 
i den lysande Louvren. Öfver hela det unga ansigtet hvilade en obeskriflig 
klarhet, ett mildt, nästan svårmodigt tycke, en blandad färg af mörkblå sorg 
och ljusröd glädje, det mest intagande, det oförgätligaste behag.
 H. K. H. Hertigen af Orleans helsade invånarinnan i en koja i Kare-
suando med en bugning lika artig, som den H. K. H. skulle egnat en prin-
sessa af blodet.
 »Monseigneur!» fortfor flickan på samma lediga fransyska, »vi hafva 
länge väntat er. När ni i går kl. 8 och 10 minuter f. m. lemnade Muonioniska, 
yttrade min far sin ledsnad deröfver att ni ville tillryggalägga hela vägen 
hit med hästar. Hästar, Monseigneur, passa icke mera för dessa trakter; de 
härda ej ut i drifvorna, de fordra banade vägar, och äro vid denna tid på året 
svaga och uthungrade. Ni har ännu ej pröfvat våra renar, Monseigneur; ni 
känner ej hvilken frisk glädje det är att vid stjernljus och norrsken ila fram 
öfver glimmande snöslätter; skada att ni försummat det; i morgon inträffar 
töväder; med otrolig hastighet blifva moarna ofarbara och elfvarna osäkra 
i strömdragen. Ni har försummat ett herrligt nöje, Monseigneur!»
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 »F–n till nöje att bryta halsen af sig med ett vilddjur i redet», mumlade 
Guillemot.
 »Er far skulle känt timman och minuten för min afresa i går? I sanning, 
Mademoiselle …»
 »I qväll kl. ¾ till 8 sade min far; jag vill gå ut att vänta den högborne 
främlingen vid elfstranden. Hans fimmerstänger skola afbrytas i drifvorna, 
ovädret skall öfverraska honom och snön begrafva honom; det vore skada 
för din moders land, Toini, sade min far.»
 »Mademoiselle, edra ord uppfylla mig med förvåning och ert förutseen-
de vill jag ej söka förklara. Men ni påminner mig mina reskamrater, hvilka 
jag nästan förgätit och hvilka skulle afundas mig denna varma brasa och 
ert sällskap, om de icke mera sannolikt sväfvade i oro och fruktan för mitt 
öde.»
 »Jag vill om dem fråga min far, Monseigneur!»
 Gubben bortlade snuggan och begaf sig ut ur kojan.
 »Min far gick att uppsöka edra reskamrater, Monseigneur!»
 »Huru, ni vet ej deras öde, ni som kan förutse så mycket annat?»
 »Toini vet ingenting, Monseigneur! Toini är blott en fattig och okunnig 
flicka. Hon säger blott hvad hennes far säger och hennes far säger blott hvad 
hans haltia säger.»
 »Er far besitter då öfvernaturliga kunskaper?»
 »Hm … min far är en vis man.»
 »Hvarföre skyggar er blick så misstroget vid min fråga? Är det något 
ondt i ert land att vara en vis man?»
 »O nej, vi akta visdomen högt, mycket högt, Monseigneur! Våra gamla 
sånger kalla den gudars goda gåfva, för hvilken det är ensamt värdt att 
lefva.» 
 »Och likväl … har kanske afund förföljt er far?»
 »O nej, han är aktad och fruktad af alla, utom af en … det är den svarta 
presten i Enontekis, som stundom kommer hit upp. Han förbannar min far 
in i yttersta mörksens mörker, han dref oss från vårt hemman i Rovaniemi, 
han hotar oss med fängelse och smädelig död, blott för det min far är …»
 »Blott för det er far är …?»
 »En tietäjä.»
 »Och hvad är då en tietäjä, sköna flicka?»
 »Det vill jag säga er. En tietäjä är en vis man. En tietäjä är en mäktig 
man, som kan många ord och förstår använda dem. En tietäjä är de stora 
andarnes vän, som bo i hafvet, i strömmarna, ofvan molnen och på fjällar-
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nas högsta toppar. En tietäjä är den som förstår att »falla i klyftan»*), och 
åt hvilken haltia, skyddsanden, säger allting. En tietäjä kan göra menniskor 
godt och ondt, bota sjukdomar, besvärja andar, förutsäga tillkommande 
ting och skaffa tillrätta stulet gods. En tietäjä är en stor man, Monseigneur!»
 »Allt detta kan och vet då er far?»
 »Ja, Monseigneur! Jag vet, ni tror mig icke, ty alla herremän äro otrogna, 
alla herremän äro gudlösa försmädliga menniskor. Men det är detsama. 
Min far kan vida flera och mäktigare ord, än Matti Kallanvaara i Kemi, 
som de sednare åren blifvit så ryktbar, och min far låter ej narra sig, som 
han. Min far kan linda kyrkoandarna omkring sitt minsta finger och alla 
maahiset frukta honom. Min far behöfver ej bränvin för att ’vara hos sin 
skyddsande’; ej heller gör han det för pengar. Ni skulle ha sett honom i går 
på aftonen, när han förutsade er ankomst; det var underliga, förskräckliga 
ord han sade då, och några gömde jag i minnet för att säga honom dem när 
han vaknade, ty sjelf mins han dem ej.»
 »En sällsam man är er far, och det sällsamaste af allt, Mademoiselle, är 
att han är er far.»
 »Toini är icke hans födda dotter, Monseigneur!»
 »Det sade mig min aning genast. En så älskvärd blomma kan icke upp-
spira i en så ohygglig ödemark.»
 »Prins, smäda icke ödemarken! Smäda icke fjällens enslighet och sko-
garnes tystnad. Vet, att vi tre månader af året läsa nätterna igenom utan 
ljus och att vi ej ville bortbyta våra vintrars norrsken mot ert lands tunga 
decemberdimmor. Här är det kallt, men ännu aldrig har mitt hjerta frusit 
ofvanför polcirkeln. Jag känner ert Frankrike, det var också mitt Frank-
rike … fordom. Det är ett skönt land, ett välsignadt land! O huru mörkröda 
outsägliga rosor jag plockat af häckarna i Versailles! Men icke sannt, det 
finns ej uppå jorden en ljufligare, friskare doft, än den stilla trädgården vid 
ursulinerklostret i Montmartre. I en af bokarna der står: Antoinette.»
 »Är det möjligt? ni skulle vara ….»
 »Likväl … Monseigneur! Ni ville kanske inbilla mig, att under denna 
sköna lyckliga himmel bor idel kärlek och sällhet. Jag skall säga er, hvad 
der bor. Der bor dödligt hat och svart förräderi. Ah, der bor trolöshet och 
åter trolöshet. Tusen gånger hellre i öknen, tusen gånger hellre långt bort 
i den eviga isen, än der! Derföre är ödemarken så sublim, emedan den är 
så trogen, så odödligt sig lik. Icke sannt, Monseigneur: hellre en stilla frid 

*) »Langeta loveen», falla i exstas.
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midt i vilda snön, än ett brustet hjerta under den blåa glansen af söderns 
stjernor!»
 »Underbara flicka, hvem är ni?»
 »Det skulle roa Ers Höghet att veta hvem jag är?»
 »Jag besvär er …»
 »Ha ha ha, min far är den eviga juden och tvåtusen år gammal så när 
som på ett par små sekler, men jag är ännu icke fyllda trehundrade ……» 

V.
Hertigen fixerade flickan. »Är hon vansinnig?» tänkte han.
 Men Guillemot närmade sig försigtigt och hviskade: »Der hör Mon
seigneur. Hvad var det jag sade! Mort de ma vie, vi göre klokast att i tid 
reti rera från detta djeflanäste; hvarom icke, hoppas jag att morgonsolen 
finner oss förvandlade till björnar eller åtminstone nog djupt insomnade 
med vridna halsar och ögonen i nacken.»
 »Hvad pratar du för enfaldigt snack?»
 »Ingen skall säga om mig, att jag ej är en lika inpiskad philosoph, som 
la Harpe’s barberare, hvilken bedyrade, att ehuru han var endast en simpel 
karl, trodde han lika litet på Gud, som trots någon förnäm herre. Men jag 
vet ej hvaraf det kommer sig, jag har likväl en viss respekt för djefvulen, 
isynnerhet då han uppträder i fruntimmersskepnad. Den nättaste fot om-
skapar sig för min inbillning till en hästhof och de skönaste ögon få en viss 
blyglans, något arsenikaktigt, som säger mig att saken är sjuk. Här luktar 
svafvel, Monseigneur!»
 »Du är en narr. Men här kommer vår värd.»
 I detsama visade sig i dörren den gamle Tuisko’s gestalt, efter sig dra-
gande grefven af Montjoye, som med oförställd förvåning och tillfredsstäl-
lelse här återfann sin höge följeslagare. »Välkommen, min grefve!» sade 
hertigen; »ni finner mig inqvarterad hos en trollkarl och en fé. Hvilken 
lycka, att poesin slösar något af sitt behag på denna ruskiga verklighet! Men 
hvar har ni våra reskamrater?»
 Grefven berättade huruledes man frånspänt hästarne, qvarlemnat åk-
don och effekter i snön samt herbergerat det öfriga sällskapet i en koja 
på andra sidan elfven. Undertiden tillredde Toini en enkel anrättning af 
renkött och torkad fisk, som smakade gästerna förträffligt. Mr Guillemot 
lät ej otydligt förstå, det han ej vore obenägen att åtnöja sig med mjölk i 
stället för det vinförråd, man qvarlemnat i slädan. Leende hämtade värdin-
nan en kruka frusen mjölk, värmde den lindrigt öfver elden, upplyfte sedan 
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den lossnade isklimpen medelst en i den fastfrusen sticka och bjöd åt den 
hungrige. Ett fi donc! var den enda tacksamhet hon rönte derföre.
 »Sköna Toini», yttrade hertigen efter den enkla måltiden, »näst er 
egen historie, vet jag i detta ögonblick intet, som skulle mera intressera 
mig, än att se er far, den vise tietäjä, falla i klyftan, som ni behagat uttrycka 
er och hvilket vi på vårt språk skulle återgifva med att råka i hänryckning. 
Utan tvifvel skådar er far under sådana ögonblick både i det förflutna och 
det tillkommande, och om båda önskade jag några upplysningar.»
 »Ja min unga vän,» inföll grefven, »kan er far till en början säga oss 
hvilka vi äro, så tro vi sedan allt.»
 »Jag vill be min far derom,» svarade Toini, »men det vet jag förut, 
att han ogerna gör det blott för att tillfredsställa främlingars nyfikenhet. 
O mina herrar, det är icke en leksak, att bortdö från denna sinneverld och 
sända sin själ så fri som en fågel under skyn att spana förborgade ting. Det 
är ingen komedi på theatre français, varen öfvertygade derom.»
 »Kan denna börs beveka er far, så…»
 »Behåll ert guld, ädle grefve, min far aktar det ringa.»
 Af det långa och lifliga samtal, som derpå följde mellan far och dotter, 
förstodo främlingarne intet. Ändtligen syntes Toini lyckas i sin öfvertal-
ning. Den gamle Tuisko reste sig högtidligt upp och vinkade åt den resande 
att taga plats på bänken tätt invid väggen, medan han sjelf framsteg midt på 
golfvet framför eldstaden.
 »Först», tolkade Toini, »fordrar min far att I skolen bortlägga allt jern 
och stål, som I bären hos eder.»
 »För himlens skull, behåll edra vapen!» hviskade Guillemot.
 »Skäms du ej, kruka, att frukta denna dverglika gubbe och denna unga 
flicka. Här äro mina terzeroler, min pennknif, mitt eldstål. Geschwindt 
grefve!»
 Gubben tog alla effekterna och nedlade dem under en lucka i golfvet, 
gjorde sig derpå beredd att börja, men hejdade sig plötsligt och syntes 
orolig.
 »Grefven bär ännu stål hos sig», tolkade Toini.
 Något förlägen framtog den tilltalade en utmärkt fint arbetad dolk, som 
han bar i bröstfickan af sin vida öfverrock.
 »Den herrn bär ock stål hos sig.»
 »Jag?» stammade Guillemot.
 »Hvad, slyngel!» inföll hertigen. »Fort fram dermed!»
 Häpen framdrog betjenten en korkskruf ur sin vestficka.
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 »Hvad har du gjort med korkskrufven, du?»
 »Jag … jag … har begagnat den till tandpetare.»
 »Må vara för denna gång; men misstag dig ej härnäst om dina tänder 
och mina cognacsbuteljer, begriper du!»
 Gubben begynte en långsam melankolisk sång.
 »Välan, hvad fordren I?» tolkade Toini åter. »Är någon af eder ’kros-
sad’ vid färden öfver nedsnöade kyrkogårdar, eller lider han af onde troll-
mäns ’påsatta’ sjukdomar? Har jorden, vatnet, elden eller luften, eller nå-
gonting som i dem röres och hafver sin varelse gjort eder mehn, så sägen! 
Viljen I förgöra edra fiender, vore de än på tusende mils afstånd, så sägen! 
Viljen I hjelpa edra vänner ur nöd, så sägen, om de ock vore vid jordens 
ända! Viljen I veta de ting, som varit, eller de ting som äro, eller de som 
komma skola, så sägen! Viljen I förkofra edra egodelar eller göra eder resa 
lyckosam eller värja eder mot glosögde lappars trollskott, så sägen det och 
döljen intet! Ty starka ord lärde mig min fader, gudastammande mäktiga 
ursprungsord, för hvilka Hiisis fästen remna, kopparportarna skälfva intill 
grunden och skogens toppar buga sig som vass i vind. Jag känner verldens 
begynnelse, och eldens upphof, och jernets födelse, och myrans tysta vägar 
genom de vissnade barren på tallmoarna. Grafgårdsandarna höra min röst, 
skogens gyllne björn går i vida kretsar rundt kring min boning och vågar 
icke nalkas den kopparomgärdade. Smärtorna lyda mitt bud, jag förbannar 
dem djupt in i plågornas berg, nio famnar in i den lefverfärgade stenen, 
der fasan byggt sitt bo och ångesten sitt näste. Derföre må de fjerranlände 
säga sin önskan, de i gyllne södern fostrade icke tvifla. Vishet skall flöda ur 
sanka kärret och fjällarnas snöstorm förtälja ord, för hvilka söderns fåglar 
nedslå sina vingar som vingskjuten and om hösten på stranden af Tana.»
 »Vise man, jag har en moder och hon är sjuk. France är hennes namn. 
Onde läkare hafva fört henne nära döden. Må du säga mig hvad utgång 
hennes sjukdom får.» 

VI.
I det gamla manuskript, hvarur vi hämtat denna märkvärdiga historie, följer 
nu en mängd underbara och hemska trollsånger, af hvilka några – för att 
nämna t. ex. eldens och jernets födelse – sedermera äro upptagna i Kale-
vala,  andra deremot för våra samlare okända. Den gamle trollkarlens afmät-
ta, långsama, melankoliska sång blef efterhand snabbare, uttrycks fullare, 
hans åtbörder lifligare, hans ögon alltmera sällsamt skimrande, hela hans 
gestalt tycktes höja sig och vexa ut, en främmande ande syntes få makt 
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öfver  honom, och icke ens de högborne bildade fransmännen, som i början 
med ett till hälften doldt leende betraktade den lille mannens underliga 
beteende, kunde afvärja en ofrivillig rysning, när följande vilda strofer flö-
dade öfver mannens skummande läppar och omedelbart derefter på prosa 
öfversattes af Toinis mjuka, men sväfvande röst:
 »… I fjerran hör jag den betrycktas vånda, den svårt sårades jemmer-
rop intränga i jordens innandöme och uppstiga genom de smidda hvalfven 
intill nionde himmelen. Jordens afsky, hvem födde dig? Smärta, hvem fost-
rade dig? Väl vet jag din stam, din moder känner jag ganska väl. Ormens 
ettertunga slickade jernet, blod flöt af den förbannade och jernet rostade i 
qval. Rosten filade Louhi mot hårda klippan, klippan sprängdes af ångest 
och nöd, källor af gift strömmade ut ur den, deraf drack Louhi sitt onda 
rus och födde dig i hatets och jemrens natt. Dig gaf elden sin sveda, luften 
sin frost och hafvet och jorden sin tunga förbannelse. Deraf, du blodhund, 
ditt upphof, du igel, din ilska. Lefver och lunga suger du ut, hjertat sveder 
du, gjuter i ådrorna smältande jern. Men nu befaller jag dig att vika, bjuder 
dig att krypa som orm på din buk. Till Rutjaforsens eldhvirflar, till Hiisis 
djeflaborg, till Kalmas dödskalle-åker förvisar jag dig. Gack till de ilskefulle 
trollmän i öster och norr, rif deras hjertan i stycken och mätta din hunger. 
Smula fjällen till grus och utdrick hafvets sälta, att din törst må svalkas, 
din brånad släckas. Ty mig måste du höra, mig den starke, att ej mitt ord 
må ljunga ned öfver dig och sopa dig spårlöst bort från alla väsendens 
verld….»
 Ju längre Tuisko inkom i sången, desto vildare blef hans röst, desto mera 
förvridna hans åtbörder. Han stampade med fötterna, han slog omkring sig 
med händerna, hans hår reste sig, hans ögon visade hvitan, hans mun frag-
gade, hans anletsdrag förvredos, hela hans kropp skakades af konvulsiviska 
ryckningar och slutligen sjönk han ihop till sin förra gestalt, ja än mindre, 
än dverglikare, liksom när larven drar sig tillsamman på det vissnade löfvet, 
krymper ihop till en klump och dör. Innan kort låg den mäktige mannen 
som ett nystan på golfvet, orörlig och känslolös, och endast stundom rörde 
sig de blåhvita läpparna till sällsama ljud, hvilka ingen annan än Toinis fina 
öra kunde tyda och urskilja.
 »Nå prisade vare helgonen!» utbrast Guillemot med lättadt hjerta, 
»ändtligen har djefvulen fått sitt. Jag kunde väl tro, att den der fräsande 
Belsebub skulle så länge pösa och åbäka sig, tills han sprack. Här har jag 
suttit med hjertat i halsgropen och väntat hvar signade stund att den mau
vais sujet skulle hoppa på mig och gastkrama min kristeliga person. Men, 
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med förlof, Monseigneur, månne vi ej vräka honom ut i drifvan efter han nu 
ändå engång är faren till sin herre och mästare?»
 »Är du icke en oförskämd person, som så djerfs yttra dig om vår gästfrie 
värd! Har du aldrig sett dessa insekter, som ställa sig döda när någon fara 
nalkas, men hastigt åter quickna vid? Vågar du vidröra denne skendöde.»
 »Om Monseigneur tillåter mig, vill jag taga uti honom med hårtång-
en …»
 »Tig, hans läppar röra sig…»
 »Jag ser» – lydde Toinis öfversättning med stundom långa afbrott – 
»jag ser ett land i grönska och skönhet. Lummiga skogar, höga berg och 
fruktbara slätter utbreda sig för mina ögon. Stolta städer resa sig vid floder-
na – men floderna äro purpurröda – bäckarna äro röda – källorna äro röda 
– rök omhöljer palatsen – menskorna blöda – ha! jag ser en konung utan 
hufvud – en drottning utan hufvud – kronor i gatsmutsen – ormar i diade-
merna – furstelik i kalkgrafvarna – tiggare på thronen och konungasöner i 
armod – Jag hör ett brus – är det hafvets? – är svarta massors rop – Jag hör 
ett dån – är det åskans? – det går ur de svarta eldrör – Jag ser härar anrycka 
som hvälfvande hafsvågor – blixtar ljunga, svärd glimma – Jag ser en smärt 
yngling – hans gestalt klarnar – han vexer, han vexer öfver hoparna – han 
krossar dem – faller han? – nej han står – ah, han är blodig, men stolt och 
stor – gamle män nalkas honom vördnadsfullt – han sätter sig på thronen 
bekransad med eklöf – ve! han upptager diademet ur gatsmutsen, han ser 
ej ormen deri – den slingrar sig om hans hals, den biter sig in i hans hjerta 
– stor är han; ett snöras öfver folken – han framrullar som ett thordön – 
jorden brinner, hafvet blodas, skyarna blixtra – länderna vexla gestalt – nu 
går thordönet nordanut – ha, det upplöser sig i duggregn af blodsdroppar 
och likmaskar – förfärliga örnar brottas i skyn – dagen förmörkas af deras 
vingar – askgråa gamar segla i luften – ufvar skräna i klyftorna – den största 
örnen faller, faller i bugtig bana som en slocknad eldkula – de hacka hans 
ögon ut – de stänga honom i en klippa – der gnager ormen hans hjerta – 
nu slök han den sista, sista biten … Jag ser det gröna landet, de blodröda 
floderna blåna igen – det är betäckt af örnens affallna fjädrar – deraf göra 
de nye männen skrifpennor och skrifva, skrifva … men qualm ligger i luften 
– åskan går – thronen knakar – den gråhårige nedstörtas baklänges – den 
yngre uppstiger – han är det – han i kojan – han som lyssnar – han bär 
en amulet vid sitt bröst – mot den förslöas mördarnes dolkar och kulor 
– ödet sparar honom för verldens fred – och att de nye männen må länge 
skrifva med örnfjädrarne – ändtligen klipper ljungelden honom tvärs af – 
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och åter blodas skyn – och den lille pilten på thronen svänger sin trädsabel 
och … och luften förmörkas af ofantliga korpars ramsvarta vingar ……» 

VII.
Tre veckor efter den sednast beskrifna natt, hvars äfventyr voro af den art, 
att de icke så lätt glömdes, finne vi de höge resande ännu quar i Kare suan-
do.  Menföret hade hindrat resans fortsättande. Grefven af Montjoye svor i 
tysthet hela raden af nobla eder igenom, medan Mr Guillemot icke var så 
nogräknad, om ett och annat diable m’emporte! kom till hans herres öron. 
Prinsen var den ende, som småleende såg sina följeslagares otålighet. »Fin-
ner ni ej denna nejd behaglig på sitt sätt?» sade han. »Vi vilja afbida isloss-
ningen, den kan ej länge dröja.» – Men inom sig önskade prinsen, att den 
ännu måtte dröja något.
 »Det tror jag nog», mumlade Guillemot i skägget. »Monseigneur äger 
sina höga kungliga förfäders hela verldsbekanta beundran för det vackra 
könet. Hvilken olycksstjerna har nu ock skickat hit till verldens ända så 
blixtrande ögon, som denna trollpackas, denna Toini, om hvilken jag, med 
respekt sagdt, tar mig friheten tänka hvarjehanda? Det sitter en satunge i 
den flickans ögonvrår; vore jag ej philosoph, ville jag svärja på att hon för-
hexat min herre med en kärleksdryck. Alltsedan den infama natten, då den 
gamle belsebub låg blixtsternfull och pratade för oss sina dumheter, har 
Monseigneur varit ofantligt kär i flickan. Bittida och sent hedrar han det usla 
kyffet med sina besök. Hon har lärt honom köra renar och gå på skidor; jag 
frågar billigt, hvad han skall göra med dessa talenter i Frankrike? Gudskelof 
att det nu säges vara för sent att ringa björnar, annars kunde jag väl upplefva 
den dag, då en lappsk nalle lade sina ramar i en Bourbons glacéhandskar. 
I går skulle man jaga loar, men fick man några månne? Hvad vet jag? En 
vacker dag skall den sköna flickan förvandla sig till en varulf och vi andra 
kanhända till filfrasar. Jag tackar för den äran, ehuru Jean Jacques, som aldrig 
varit i lappmarken, i rätt sköna fraser uppmanar oss att ’gå till skogen och 
blifva menniskor’. Och det olycksaligaste af allt är att cognaken tog slut för 
en vecka sedan.»
 Emellertid hade man flyttat till en beqvämare boning, men Guillemot 
hade rätt: hans herre föredrog ofta den låga kojan och den lilla alkoven med 
de ständigt friska doftande granarna, – ännu oftare, och icke ensam, det i 
vårsolen glimmande fjället.
 En klar qväll i April såg vandraren från stranden af Muonio vesterut 
på det låga fjället tvenne gestalter i skimret mellan de glesa granarna. När 
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solen sken bländande rätt emellan dem, syntes gestalterna mer än mensk-
ligt höga, skarpt kantade, lik halfgenomskinliga bilder, målade på den blåa 
duken af aftonhimlen. Skugglika skredo de långsamt förbi, och vandraren, 
som såg dem försvinna i klyftorna, tog dem måhända för gengående ham-
nar af Kalevas jätteslägte eller för ett nyckfullt bländverk af granarnas skug-
gor och solens skimmer i aftonskyn.
 Ättlingen af det an- och bragdrika konungahus, som i åttahundrade år 
beherrskat Europas mest ridderliga folk, satte sig på klippan i ödemarken 
vid den fattiga finska flickans sida och sade med talande ögon: »Jag älskar 
dig!» 
 »Min nådige furste skämtar med sin tjenarinna.»
 »Men» – fortfor prinsen – »älskar du mig tillbaka, min vilddufva?»
 »Min nådige furste vet det väl: jag älskar er!»
 »Hvarföre kallar du mig alltid din nådige furste? Se, Toini, just derföre 
tviflar jag stundom. När finner en furste kärlek i ödemarken?»
 »Ack om jag vågade säga er det, min prins! Jag har sett er i hela glansen 
af er börd. Ni är mig känd och kär sedan mer än tolf år tillbaka.»
 »Drömmer du, barn? Ah, din historie är hemlighetsfull. Sist när jag 
brann af nyfikenhet att erfara något om dina öden, slog du bort frågan med 
ett skämt, som nära kom mig att tvifla om ditt förstånd.»
 »Min historie är en olycklig flyende flickas, monseigneur, och min mor 
förmanade mig att icke gifva den till pris åt nyfikenheten. Vi föddes dock 
nära hvarandra, ack!»
 »Du är fransyska, Toini, det sade mig genast ditt språk, och än mer, du 
är parisiska, det sade mig din rena accent. Du nämnde engång ett namn: 
Antoinette, tror jag.»
 »Det var mitt. Jag kallades efter drottningen, emedan …»
 »Emedan? Säg, dyra! jag brinner af otålighet.»
 »…. emedan drottningen bar mig till dopet.»
 »Store Gud! hvem finner jag väl under denna grofva drägt, i denna 
vilda ödemark? Öde, din lek är grym.»
 »Men grymmare äro likväl menniskorna, min prins! Min mor var 
hoffröken hos drottningen; hon var skön, min mor, ni skulle sett hennes 
bländande hvithet och detta obeskrifliga uttryck af noblesse, hvilket man 
endast finner hos den gamla adeln i Normandie! En prins af blodet äls-
kade den sköna fröken, min mor älskade honom tillbaka och ack! min mor 
var svag. En dag sade prinsen till henne: ’Adelaide, vår kärleks hemlighet 
är upptäckt. För din egen skull måste du gifta dig; jag har utsett Vicomte 
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d’Arras till din man. Drottningen är derom underrättad; i dag ecclateras 
din förlofning; men vår kärlek fortfar.’ – Ack, monseigneur, Vicomten var 
en gammal roué om sina 60; min mor dånade; men få veckor derefter var 
hon hans maka.» 

VIII.
»Din mor var då olycklig?» frågade prinsen ömt.
 »Ack ja Monseigneur, såsom man måste vara vid sidan af en hjertlös 
make. Till hennes ljufva glädje föddes jag. Men kort derefter mulnade min 
mors öde åter. Prinsen begärde som förr hennes kärlek. »Aldrig,» sade 
min mor föraktligt, »aldrig så länge jag är en annans maka.» Då skref den 
stolte prinsen till henne blott dessa ord: Mon amour ou mon vengeance? Min 
mor flydde, ty ack, Vicomten hopspann ett svart förräderi.»
 »Ja ja, jag kände denne Arras. Vidare.»
 »Långt flydde ej min mor. Abbedissan i ursulinerklostret vid Mont-
martre var hennes nära anförvandt. Hon dolde oss sju hela år. Der under 
de stilla bokarna vexte jag i frid. Än aldrig hade jag varit utom trädgårdens 
höga murar, då en af systrarna en dag gick ut på sjukbesök. ’O låt mig följa 
med!’ bad jag och smekte. Hon lät beveka sig. Det var en lust, ah det var en 
glädje, men ändå skrämde mig det stora menskohvimlet. Jag mins det som i 
går, hur hastigt massorna delade sig, när fyra ryttare sprängde fram. Och ni 
var en bland dem, min prins! Det blåste något, vinden tog er hatt och förde 
den till mina fötter. Ni var en tioårig gosse då, men artigt sade ni merci! 
när jag med häpnad räckte hatten åt er åter. Då red en annan utaf ryttarena 
fram och såg på mig så underligt och frågade min nunna hvad jag hette och 
hvarifrån jag var. Hon sade honom hvad hon visste. Så gingo vi igen; men 
dagen derpå fick min mor en billet med samma hotande ord: mon amour 
ou mon vengeance? Då blef min mor så blek som döden och hastigt flydde 
vi till Havre. Här skref min mor till sina anförvanter, men innan hon fick 
svar, kom åter en billet med svart sigill och samma förskräckliga ord: mon 
amour ou mon vengeance?»
 »Afskyvärdt. Gömde din mor dessa billetter?»
 »Ni skall få se dem. Då sade min mor: ’Antoinette, vi måste fly rätt 
långt; i Frankrike blommar för oss ingen lycka mer. Vi gå på Guds försyn 
till hamnen och stiga på det första seglande skepp, som bjuder oss en fri-
stad.’ En redlig och ej mycket frågvis skeppare beviljade vår bön och några 
veckor derefter voro vi i ett land, hvars namn vi aldrig hört förut, – i Fin-
land, Monseigneur, i Uleåborg.»
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 »Ah! men billetterna, billetterna?»
 »De förföljde oss ej hit till gränsen af den eviga snön. Här bodde vi, 
af ingen kända, några år, här vann den gamle Tuisko min mors förtroende 
med sina spådomar. Min mor var svag – som jag.»
 »Då spådde han visst något märkeligt?»
 »Jag borde kanske ej berätta det. Han spådde mig en lysande förbin-
delse, mer hög, än den med någon man i detta land.»
 »Och om han spådde sannt? Du rodnar, hvad?»
 »Men tvenne ord, så sade han, voro min lyckas fiender.»
 »Billetterna, o Gud!»
 »Hvarföre tänker ni så ständigt på dem? Nåväl … min dyra moder 
sofver  sedan fyra år i Uleå kyrkogård. Hvart skulle jag vända mig, jag arma 
barn? Kom och bida din lycka, sade Tuisko – jag ryste, men jag följde, och 
har alltsedan gömt min längtan här i ödemarkens snö.»
 »O Toini, ljufvaste, gråt vid mitt hjerta ut! Se, du skall följa mig igen till 
din moders land, vill du ej det? Gif mig ett prof utaf din kärlek än, då tror 
jag fast på den.»
 »Tag denna medaljong, min prins! Den är min moders arf, min största 
skatt. I den är fattadt in ett stycke af det äkta korset. Så länge ni bär den vid 
ert hjerta, skola ej eld, ej vatten, ej luft, ej mördares dolkar och kulor skada 
er.»
 »Godt, barn, för din skull vill jag bära den så länge jag lefver. Och sen 
ännu en kyss, du dyra, medan jag än kan kyssa dig utan synd. O Gud! bil
letterna?»
 »Hur sällsamt blek ni är, min dyre prins! Se här, jag bär dem ständigt 
hos mig och i dem en lock af min moders hår. Kom bort ur skuggan hit i 
aftonsolens sken vid sista strålens skimmer ….»
 »Ha afgrunds bländverk! …  Det är ju min faders stil!»…

Om de höga resandes vidare färd mot norden är annorstädes omförmäldt. 
Mr Marmier, som 1840 passerade samma vägar, berättar, att folket ännu 
vet förtälja, huruledes Grefven af Montjoye ständigt tilltalade sin reskam-
rat med blottadt hufvud och ständigt lät bädda åt sig på golfvet, när det 
fanns blott en enda säng i bondstugorna. I Havöesund uppreste fransyska 
nordpols expeditionen sin konungs byst af bronz.
 Hvad anbelangar trollkarlen och hans dotter, vet ingen något om deras 
vidare öden; – de synas hafva utan spår försvunnit. En enda bland lefvande, 
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säger man, kunde möjligen om dem lemna någon upplysning. Det är en 
nybyggare i Karesuando, nu 49 år gammal. Kanske finnas de, som vore 
intresserade af att se den mannen. Hvem kan så noga veta?
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1.
Vi som bygge och bo i vårt eget fredliga hem, som lägge oss hvar afton 
under vårt eget tak, sofve i vår egen bädd och vakne om morgonen för 
att lefva i dag som i går, göra hvad vi alla dagar gjort och se hvad vi tusen 
gånger sett – vi vete icke hvad det vill säga att irra verlden omkring. Vi 
tänke icke stort derpå, hvad det vill säga, att icke äga ett hem, icke en tufva 
som man kan kalla sin; att föra sitt fädernesland i kappsäcken och värfva 
sitt folk med aficher; att vara en främling hvart än man kommer, att oupp-
hörligt betrakta sin omgifning med ljum välvilja eller med sniken egoism 
och att af den betraktas på samma sätt tillbaka; att förakta och föraktas, att 
bedraga och bedragas, att lefva i möda utan ro och dö måhända i elände 
utan tröst.
 Men de veta hvad det vill säga, dessa kringresande konstmakare af alla 
slag, som med sitt toma gyckel lägga an på hopens nyfikenhet: taskspelare, 
lindansare, jongleurer, positivspelare. Hvem vill byta öde med dem?
 Judar och Zigenare hafva lärt menskligheten, huru djupt man kan 
sjunka,  när man icke äger ett fädernesland. Men Judar och Zigenare 
bilda  egna stammar och känna sig mindre olyckliga emedan de hafva li-
kar att trygga sig till. Konstmakarne afundas och hata hvarandra inbör-
des; de hafva  hvarken fädernesland eller folk, och det är derföre de äro så 
beklagans värda.
 Deras historie är, med all dess mångfald af vuer, i det hela enformig 
nog: de börja med att icke hafva haft någon barndom; de minnas icke hvad 
man förstår med hjertats oskuld, sinnets lyckliga frid. Fader och moder ha 
förskjutit dem eller dött från dem i deras späda ålder; kringdrifvande men-
niskohandlare ha upptagit dem, uppfostrat dem i den gröfsta okunnighet, 
utan religion och utan seder. Man har dresserat dem som djur, man har 
tämt deras motspänstighet med piskan eller med hungern. Deras kropp 
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har blifvit stark och vig, de vinna bifall och bröd på samma sätt som en 
trafvare af äkta race vinner priset i en kapplöpning. Deras passioner äro 
starka, deras lefnadssätt oregelbundet; ansträngningar och njutningar utan 
måtta förkorta deras dagar och de dö vanligen i blomman af sin ålder.
 Att i dessa så vårdslösade och nästan förvildade varelser studera 
mennisk an, är ett studium af högt intresse. Man finner hos dem de skarpa 
kanter, de oregelbundna själstyper, hvilka religion och sedelära hos den 
bildade menniskan afnöta eller reglera.
 Man finner hos dem ytterligheter af kärlek och hat; man finner de mest 
förvånande inconsequenser af ärelystnad och likgiltighet för förakt, af vin-
ningslystnad och slöseri, af hårdhet och godsinthet, det mest genomdrifna 
charlataneri och den otvungnaste öppenhet. Det finnes hos dessa mennisk-
or en hel verld af oförsonade motsägelser; deras erfarenhet är vidsträckt, 
men ytlig och skef; intet egentligt mål sammanbinder deras bemödanden; 
om sitt fädernesland tala de som man talar om en afliden. Man ser dem 
nästan af instinkt känna, att det är det som fattas dem.*) 
 Det är upprörande, men lärorikt att betrakta dessa kringströfvande 
konstmakares familjeförhållanden. Det är här man ser egoismen i all dess 
förskräckliga sjelfviskhet; en orientalisk despot kan ej med mera kallblo-
dighet uppoffra de sina.**) Men emedan allt hos dessa menniskor slites af 
motsägelser, finner man stundom hos dem den största försakelse och den 
underbaraste hängifvenhet.
 Följande händelse tilldrog sig i September 1827.
 Denna månad och detta år betecknas i Finlands häfder med ett svart 
kors, såsom för en stor nationalolycka.
 Berättaren af detta var då 10 år gammal och hans bror Alarik var 16.
 En eftermiddag kort före skymningen brusade strömmen stigande och 
vild genom forsarna under den stora bron. Tvenne gossar utlade »kass» 

*)  Medua Samme, Hindu från Madras, gret när han talade om sitt fädernesland, 
dit han ej vågade återvända af fruktan att mördas af egna landsmän. Tyrolaren 
Rappo talade med stolthet och förtjusning om sitt lands hjelte Andreas Hofer, 
hvilken han sett och beundrat som barn.

**)  Guerra besökte i Stockholm stora barnhuset för att derifrån utvälja åt sig ett par 
af de vackraste flickorna; men det vägrades honom. Derpå annonserade han 
i tidningar, det han åtoge sig att »faderligt uppfostra någon ung, värnlös och 
vacker flicka, med fallenhet för kroppsöfningar». Men ingen lärer anmält sig, 
utom en skånsk bondpiga, som vid anbudet fäste det oantagliga vilkor, att ej be-
höfva lemna fäderneslandet.
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för nejonögon i forsen, hvars brus var så högljudt, att hvarje ord, som vex-
lades, måste framskrikas för att förstås.
 Plötsligen hördes ett dån, såsom af en rullande åska, rätt öfver gossar-
nes hufvuden. Ovilkorligt sågo de upp och gissade genast orsaken: det var 
tvenne tunga resvagnar, som framrullade öfver bron.
 I samma ögonblick syntes en hvit skepnad mera sväfva än falla från 
den betydliga höjden af bron, nästan lodrätt nedstörta i forsen och der 
försvinna.
 Denna oväntade syn, som lät ana det plötsliga, sannolikt sjelfförvållade 
förspillandet af ett menniskolif, hade något på engång hemskt och hemlig-
hetsfullt. Gossarna sågo bestörta på hvarandra.
 »Såg du? … Der föll någonting hvitt.»
 »Det såg ut som en menniska. Det föll vid dammen der strömmen är 
djupast …»
 »Se! se! det dyker upp igen, det flyter, det far med strömmen … det 
kommer hit …»
 »Det liknar en kjol, men man kan ej se, det är redan skumt här under 
bron …»
 »Det är kanske bara ett hvitt knyte.»
 »Jag kan räcka det med åran …»
 »Så stöt i det, drag hit det, fort, medan jag håller båten.»
 »Jag … jag törs inte …»
 »Ah stackare! hvarför törs du inte?»
 »Det … det liknar ändå … en menniska.»
 »Du är en kruka, fort! Så, nu är det för sent, nu for det hvita nedåt. Det 
var visst ett knyte.»
 »Jag tyckte mig precis se en hand …»
 »Nå då duger det inte att resonnera»…
 Och med dessa ord lösgjorde Alarik båten, som med förvånande hastig-
het bortrycktes af forsen, stötte här och der mot en sten, krängde och slog 
tvärs. Strömmen låg på, vattnet slog in öfver sidan, gossarnas belägenhet 
var ganska farlig. Båda ansträngde alla sina krafter för att åter komma flott; 
ändtligen steg Alarik i strömmen och lyckades skjuta båten af stenen. Kort 
derpå uppfiskade gossarna icke långt derifrån liket af en hvitklädd flicka.
 Bleke af förskräckelse skyndade båda att uppnå stranden och märkte 
först nu, att deras räddningsförsök åsetts af ett stort antal menniskor, hvilka 
dels bestörta lutade sig fram öfver ledstängerna af bron, dels hade ilat ned till 
stranden under förvirrade rop. Främst kom dem till möte en äldre främman-
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de undersätsig man med långt becksvart hår, yfviga mustacher och klädd i 
en sliten friskavaj med ofantliga knappar af stenkol. Denne man sprang ända 
öfver knäna i vatnet mot båten, fattade med ett anskri den drunknade flickan 
i sina armar och klättrade så med otrolig vighet uppför den branta stranden, 
under förnyade rop af: »Ein Artz! ein Artz! o mein Gott, ein Artz!»
 »Han säger det vore godt att gnida henne med harz», tolkade en nära-
stående bodbetjent med språkerfaren min, och genast skyndade en piga att 
hämta det begärda.
 »Inte begära harz, begära doktor», rättade en yngre mörklagd man, 
äfven mustacherad och med långt franskt skägg, klädd i en blå blus och 
med slokande svart sametsmössa.
 Alarik hade redan sjelfmant sprungit efter läkaren.
 En liten vacker flicka om 10 år i ljusbottnig, söndrig och smutsig mus-
selinsklädning satt på en sten och snyftade. En äldre quinna, påtagligen 
domestik, tröstade den lilla: »Lischen ist ja gefunden, sie wird ja erwa-
chen …»
 »Hon berättar för henne att den andra föll i vaken»; tolkade bodbetjen-
ten, som varit rest till Lübeck i sina dar.
 I en af vagnarna, som höllo vid ändan af bron, quarblef ett äldre frun-
timmer afdånadt. Det var ock för mycket för en mors ögon, att se sitt barn 
hoppa från vagnen på ledstången och från ledstången hufvudstupa i ström-
men. De resande voro, som man kanske redan gissat, en kringströfvande 
lindansare familj och åkte nu in till gästgifvargården i staden, åtföljda af en 
stor skara nyfikne. Hela staden hade råkat i uppståndelse. 

2.
Den resande familjen hade tagit in på gästgifvargården. En timma efter 
nyss beskrifna händelse lyckades man återkalla den unga sanslösa flickan 
till lifvet.
 Felicia Casper var icke mycket öfver 14 år, men utbildad nog, för att 
kunna tagas för 16. Hennes vext var på engång smidig och fast, behagfull 
och stark; det elastiska i hennes gång förråde en spenstig vighet, vunnen 
genom tidiga och oupphörliga ansträngningar. Hennes drag voro regel-
bundna som en italienskas; hennes hy icke hvit, icke genomskinlig, men 
den syntes likväl så, när det tjocka korpsvarta håret lade sin mörka ram 
kring ansigtets oval, förljufvad af ett par ögon, så körsbärsbruna och fuktigt 
varma, som man endast finner dem i Spanien eller i orienten. Man kunde 
tveka, om denna flicka borde kallas skön, efter vårt nordiska sätt att se; 
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snarare kunde hon kallas varm, ty det var hennes väsen. Det var en eldslåge 
i en häck af rosor, omgifven af mörk natt.
 Gouvernina, hennes syster, var en liten knubbig brunette om 10 år. Casper, 
fadren, en muskulös man om några och 40, med mörka blixtrande ögon; 
hans skarpa drag förrådde slughet och kraft, men misshagade genom ett ut-
tryck af hjertlös hårdhet. Madame Casper, modren, en fetlagd gumma, var 
en af dessa intetsägande tyska physionomier, som man så ofta anträffar. Svag 
och viljelös, syntes denna quinna hel och hållen vara ett echo af sin man, 
hård när han var hård och smilande när han smilade. Dessa makar hade äfven 
tvenne söner Alexander, 18, och Carl 12 år gammal, lifliga men bortskämda 
ynglingar, lika ödmjuka i den fruktade fadrens närvaro, som öfvermodiga, 
när de trodde sig vara af honom obemärkta. En gammal tjena rinna och ett 
slags betjent med äkta skojaransigte kompletterade denna brokiga familj.
 »Min Herre», sade Borgmästaren till Hr Casper, som följande morgon 
gjorde sin uppvaktning för att anhålla om tillstånd att gifva några represen-
tationer i staden, – »innan jag kan lemna er den begärda tillåtelsen anser 
jag mig befogad att fordra en förklaring öfver den händelse, som i går afton 
quarlemnade ett mindre behagligt intryck af er ankomst. Er dotter har hop-
pat i strömmen, min herre, och af hvad skäl?»
 »Huru, min högtärade gynnare! ni anser då detta fatala språng vara 
gjordt med afsigt?»
 »En sådan förmodan är högst naturlig, och för att vara uppriktig, vore 
ni i sådant fall icke den första man af ert yrke, som genom omensklig hård-
het tvungit sina barn till så förtviflade steg.»
 »Är det möjligt, högtärade gynnare! för hvad anser ni mig? Jag, en 
far, som icke äger någon högre sällhet, än mina barns lycka, jag som trä-
lar och arbetar för att hopspara en ringa penning för deras framtid, jag 
skulle … o nej, ni skämtar, det är grymt att så misskänna en öm far! Se här 
det verkliga förhållandet. På afstånd såg jag er höga bro med de vackra 
ledstängerna. Ni vet, mitt yrke fordrar att man gör effekt i mängdens ögon. 
Nå väl Felicia, sade jag till min dotter, låtom oss imponera redan vid vår 
första ankomst. Du med din säkra fot, hoppa i förbifarten från vagnen på 
högra ledstången och dansa en liten chassé utefter den till slutet af bron, 
der du åter bör hoppa i vagnen. Min stackars flicka lydde gerna, som hon 
alltid gör, men snafvade vid första språnget och föll …»
 »Er befallning var emellertid omensklig, herre …»
 »Ack, högtärade gynnare, det är vår lott att våga vårt lif för vårt bröd. 
Huru ofta har ej både jag och mina barn oskadda vandrat på linor spända 
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mellan tornspetsar, och det gifves ingen säkrare fot i Europa, än min lilla 
Felicias. Men vi äro svaga dödliga; den dygdigaste kan fela, hvarföre skulle 
ej den säkraste kunna snafva?»
 »Ni har rätt, ert yrke är halsbrytande. Jag skulle i ert ställe och för edra 
barns skull välja ett bättre.»
 »Ja ja, hvem ville ej det! Men hvad skola vi göra? mitt fädernesland 
har förskjutit mig för det jag, en ung och hetsig militär, dödat min förman 
i en duell. Och när man ej har något fädernesland … ni förstår. Gif mig och 
mina barn två tusen rubels säker inkomst och vi skola från morgon till quäll 
gräfva i jorden, vi skola spränga berg, vi skola tjena er huru ni vill. Har ni läst 
Abbé Lamennais »Esclavage Moderne»? Det är för mina barns framtid jag 
trälar i ständig lifsfara. Betrygga denna framtid, och ni har att befalla öfver 
mig och … mina döttrar …»
 »Det är nog, min herre, jag förstår. Er olycka kan tyvärr ej rättfärdiga 
edra grundsatser. Man kan vara nödställd och likväl bevara sin heder …»
 »Tvåtusen rubel, och jag är ej så nogräknad!»…
 »Herre, ni är oförskämd.»
 En uppmärksam betraktare skulle i detta ögonblick roat sig åt det has-
tigt förändrade uttrycket i lindansarens rörliga ansigte, som efter den mest 
inställsama fräckhet plötsligt skrymtade en sårad hederskänsla.
 »Min Gud, högtärade gynnare att ni så kan missförstå ett oskyldigt 
skämt! Jag sälja mina barn, min enda tröst! nej icke för millioner, var viss 
derom.»
 »Godt. Här är det begärda tillståndet, med vilkor att ni ej anställer 
alltför vådliga experimenter.»

3.
Några timmar efter detta samtal återfinne vi Lindansaren med de sina i 
stora salen på gästgifvargården, sysselsatt med att arrangera och repetera 
till morgondagens »stora gymnastiska konst- och kraftöfning».
 Casper, betjenten och en arbetskarl uppföra bänkar och ställningar; 
Alexander spänner linor, Carl proberar dem hvisslande och stöter då och 
då med balancerstången åt Gouvernina, som klistrar postpapper öfver 
tvenne tunnband. Felicia är ännu icke så återställd att hon kan uppträda 
på linan, men anstränger sig att kanta en vid dager ganska black bomulls-
sammetsspens med oäkta guldkantilja.
 Ändtligen äro bänkarna uppställda, linorna spända, tunnbanden på-
klistrade.
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 »Allons! Répétition!»
 Repetitionen börjar. Alexander och Carl uppstiga än på linan, än på 
trambolinen och göra äfventyrliga språng. Den äldre utvecklar en otrolig 
styrka och skicklighet. Den yngre söker fåfängt att göra efter. Vid hvarje 
misslyckadt språng applicerar fadrens ridspö på gossens axel en snärt så 
fin och hvass, att gossen af smärta biter ihop tänderna.
 »Ah drummel,» ryter den stränge fadren, »du går inte ens ut med en 
simpel kullerbytta i luften. Ner med dig, odugling, du duger knappt till 
pajazzo. Allez, narrmössan på!»
 Denna hotelse verkar mer än agan. Att förnedra sig till en pajazzo, nej! 
Och Carl gör ett så vågadt språng, att han förlorar jemnvigten och störtar 
hufvudstupa i golfvet. Näsa och mun bada i blod.
 »Än engång!» ljuder befallningen.
 Gossen uppstiger, aftorkar blodet utan minsta klagan och beträder 
trambolinen. Förgäfves. Vid ett nytt språng och ett nytt fall förlorar han 
sansningen.
 »För bort den odugliga pojken. I morgon vid dagningen skall han åter 
börja. Gouvernina, allez!»
 Flickan uppstiger darrande.
 »Min lilla flicka!» säger fadren vänligt, »jag fruktar att Lischen ej kan 
visa sig i morgon, vi måste ersätta henne med någonting effektfullt. Tag 
derföre knifvarna på linan och kasta med dem, som du varit van att kasta 
stående på golfvet. Se så, raskt!»
 »På linan, min far? Oh …»
 »Så, allez vite!» Och ridspöet höjes.
 Flickan tar de tunga hvassa knifvarna, kastar dem i luften, men låter 
dem falla så att uddarna intränga djupt i golftiljorna.
 Fadren stampar förbittrad i golfvet.
 Det arma barnet bleknar af och linan vacklar under henne. Den grymma 
leken börjar ånyo. Nästan genom ett underverk susa de ohyggliga knifvarna 
oskadligt förbi flickans hufvud, men flickan glömmer för dem sin vådliga 
ställning och nedstörtar från linan.
 »Bort!» vredgas fadren. »Du blir i afton utan mat och börjar i morgon 
ånyo.» Derpå nalkas han med harm och hot den bleka Felicia. »Du,» säger 
han, »du är skulden till allt detta. Hvarmed skall jag ersätta dig i morgon, 
vanvettiga sjelfmörderska? En annan gång skall man hålla dig bättre fast, när 
vi fara öfver strömmar. Vore du mitt barn, i stället för att vara en usel tiggar-
unge, som jag af nåd och förbarmande upptagit, så skulle jag, så stor du är …»
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 »… döda mig? nåväl, min herre, jag begär intet bättre. Hellre döden, 
än dessa dagliga marter af er grymhet. I åtta år har jag fördragit allt, men 
nu …»
 »Nu är du icke barn mera, är det ej så?»
 »Ja, herre.»
 »Godt. Jag har också erinrat mig det i dag, min dufva!» 

4.
Följande dag ses lindansarens betjent, kostymerad som pajazzo, utdela 
aficher med stora kluddiga trädsnitt, föreställande menskliga figurer hop-
pande genom tvenne med papper klistrade tunnband och dansande på lina i 
drägt af indianer. Första afdelningen består af »Herkuliska kraftyttringar», 
som specificeras och slutas med ett »herkuliskt farväl». Andra afdelningen 
prunkar med indiska och egyptiska underverk, saltomortaler, baletter på 
lina, »trollfjärilarne eller de flygande kulorna» m. m. m. m. samt sluteligen 
ett »non plus ultra af mensklig styrka och vighet framställdt i en persisk 
pyramid, från hvars spets Demoiselle Gouvernina Casper skall kasta släng-
kyssar åt det högtrespektiva publicum». Tredje afdelningen afslutar på ett 
värdigt sätt dagens underverk. »Hr Casper skall nemligen uppmana någon 
af den resp. allmänheten att framträda och låta hugga af sig hufvudet, hvar-
på det afhuggna hufvudet skall framvisas på ett fat, men sedermera medelst 
de gamle Egyptiers magiska medicin åter oskadt vidfogas sin resp. kropp. 
Skulle händelsevis ingen af åskådarne vara hugad att underkasta sig denna 
operation, vill Hr Casper halshugga sin son Alexander och sedan på ofvan-
beskrifvet sätt åter hopsätta hans person.*) Entrée: première 36 sk. Second 
18 sk. Barn betala hälften. Musik bestås gratis. Inga hundar få medtagas.»
 Denna prunkande afiche väckte naturligtvis ett oerhördt uppseende. 
Framförallt beundrade man trädsnitten, man lösklippte dem, klistrade dem 
på väggarna och begrundade deras betydelse. Man hisnade ej mindre öfver 
den egyptiska medicin, som kunde påsätta afhuggna hufvuden. De funnos 
visserligen, som sade sig vilja se det innan de trodde och som anade svek 
under allt det der. Andra åter anmärkte med skäl, att man nyligen i Åbo lagat 
ny näsa åt en flicka, som tillförene förlorat denna ledamot, och det väl vore 
mycket simplare att åter fastsy ett hufvud, som icke ens behöfde göras nytt.

*) Den som betviflar denna hyggliga manövers möjlighet i 19:de seklet, behagade 
erinra sig, att Hr Wehle helt nyligen inbjudit Helsingfors publik till samma intres-
santa skådespel.
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 Men Alarik, som var tre månader gammal student, förtörnades höge-
ligen öfver denna åt samtidens upplysning och sunda vett framkastade ut-
maningshandske. »Jag har lust att probera den der märkvärdiga egyptiska 
konsten», sade han.
 Aftonen kom, klockan slog 7 och spektakelsalongen fylldes af åskå-
dare. Ett uselt positiv uppstämde en verklig kattmessa, men som det vid 
den tiden fanns i staden blott ett enda klaver om fem oktaver och jem-
merligen ostämdt, ej heller andra musici, än organisten, stadsmusikanten 
och tvenne  virtuosinnor, som kunde spela Rousseaus dröm, Witgensteins 
marsch och quadriller dansade i Stockholm 1812, så höll man med englatå-
lamod tillgodo med hvad som bestods. Spektaklet börjar; första och andra 
afdelningarna utföras till allas belåtenhet, och ingen märker de fina snärtar 
Hr Caspers ridspö applicerar på Gouverninas bara armar, när hon icke kas-
tar sina slängkyssar med nog koketteri. Ändtligen stundar det sista blodiga 
miraklet.
 Hr Casper framträder med grym uppsyn, uppvikna ärmar och en stor 
bila i handen samt frågar om någon af åskådarne är hugad att låta afhugga 
sitt hufvud och åter se det hopfogadt i komplett skick.
 Allmän tystnad. Allmän rysning. Hvarochen inser det obehagliga i att 
vara utan hufvud, om också blott för en liten stund.
 Hr Casper vänder sig redan till sin herr son, då en gosse med hufvudet 
på rätta stället framträder. Det är Alarik.
 »Jag har lust att försöka», säger han.
 Hans mor knycker honom i rocken. »Är du tokig, Alarik!»
 »Var lugn, min goda mor. Jag har studerat de der egyptiska konsterna 
till studentexamen. De lärda känna hvarann.»
 Hr Casper fixerar ynglingen med bister tigerblick. »Betänk er väl, unge 
man!» säger han med en uppsyn, som kastellanen i slottet Rieti skulle ha 
afundats honom.
 »Åh hvarför det?» säger Alarik kallt. »Jag ämnar bli fältläkare och vill 
gerna lära mig att hopsätta soldaternas afskjutna hufvuden.»
 »Men … denna operation är smärtsam.»
 »Gör ingenting. Något skall man tåla för en så nyttig lärdom.»
 Ett sådant mod har Hr Casper ej påräknat. Emellertid håller han god 
min och vinkar Alarik att följa sig innanför fondridån, der halshuggningen 
skall försiggå. Dödstystnad herrskar bland åskådarne och fruntimmerna 
börja må illa.
 En lång ängslig paus. Ordvexling bakom ridån.
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 »Ni ser stupstocken och kärlet som skall upptaga ert blod.»
 »Allt det der gycklet skrämmer mig ej.»
 »Nåväl, vi skola då tillbinda edra ådror för att hämma blodomloppet. 
Det är nödvändigt, men mycket vådligt.»
 »Försök, om ni vågar.»
 Konstmakaren tilldrager våldsamt ett band kring Alariks arm.
 Alarik tiger förbittrad.
 »Men är ni då af sten, unge våghals?»
 »Jag har blott velat se, huru långt er oförskämdhet kan gå. Herre, det 
är skamlöst att huttla så der groft med allmänheten. Gå, visa ert gyckel för 
den råaste pöbeln på en krog; der finner ni er värdiga åskådare, icke här.»
 »Men» – och tigerblicken lemnar rum för räfvens smidighet – »min 
bästa unga herre, ni vill väl icke störta en man, som för sitt uppehälle nöd-
gas bruka en oskyldig taskspelarekonst. Ni med ert mod och er skarpsin-
nighet gissar utan tvifvel min hemlighet. Låt mig få behålla den.»
 »Må vara för denna enda gång. Men jag förbehåller mig, att ni ej miss-
firmar medicinen, utan öppet förklarar er manöver för taskspeleri.»
 Alarik återvänder. Fruntimmerna andas åter.
 »Mina herrar och damer,» säger Hr Casper, »alldenstund denne unge 
herre ej velat underkasta sig …»
 Alarik uppstiger hotande.
 »… en operation, som i sjelfva verket icke är medicin, utan blott ögon-
villa, utber jag mig att få halshugga min son Alexander, som är van vid 
sådant.»
 Då ingen har något att invända, företages afrättningen. Konstmakaren 
återtar sin tigerblick, visar sina seniga armar och bilan, griper Hr Alexander 
vid håret och drar honom … bakom ridån. Strax derpå höres ett tungt hugg, 
ett quäfdt jemmerrop, ett plaskande såsom af rinnande blod … Förfärliga 
ljud! Nu springer bödeln, bestänkt med blod och med vild triumf öfver 
scenen, hållande i handen ett afhugget hufvud … af papp med ett rått kött-
stycke fästadt vid halsen. Derpå uppdrages fondridån och man ser på ett 
bord ett stort tennfat, nästan fylldt med blod och mitt i denna blodsjö Alex-
anders verkliga hufvud med stirrande ögon … som likväl stundom blinka. 
Åskådarne hisna och häpna. De ana troligen icke, att monsieur Alexander 
i egen person sitter under bordet och framsticker sitt hufvud genom ett 
hål i skifvan och ett annat i tennfatet. Spektaklet är följaktligen så rysligt 
man kunnat begära och efter att ha låtit åskådarne en god quart njuta deraf, 
fälles ridån, positivet spelar en mazurka och Hr Alexander framträder med 
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en graciös bugning, mån om att öfvertyga publiken om sitt fullkomliga 
välbefinnande.

 5.
Till denna publiks heder bör dock ej förtigas, att detta ohyggliga char-
lataneri, långt ifrån att väcka en påräknad beundran, snarare gjorde ett 
vidrigt intryck. Hr Casper misstog sig på detta intryck och annonserade 
sin andra föreställning »med flera nya, här förut osedda och högst märk-
värdiga balancerkonster, språng och ställningar samt till slut på fleres 
begäran för andra gången: non plus ultra af egyptisk magi» etc. d. v. s. 
en ny halshuggning. Knappt trettio åskådare infunno sig, mest »sämre 
folk», förutom en bokhållare, en skrifvare och några andra konstkännare, 
som utgåfvo sig för stora beundrare af »det rysligt sköna». Nöjet måste 
för aftonen inställas. I stället förberedde Hr Casper nu en annan coup de 
main, som ofelbart måste inbringa honom stort rykte och ännu större 
kontanta fördelar.
 Alarik hade kommit för att köpa billet till andra spektaklet, i afsigt att 
uppenbart blotta bedrägeriet med halshuggningen, men vände om i tam-
buren, då det förljöds att nöjet var inställdt. Redan var han vid trappan, då 
han i skymningen misstog sig om en dörr och inträdde i en liten farstukam-
mare. Man föreställe sig hans förvåning då en skön flicka i fantastisk drägt 
kom honom till möte. Det var Felicia, lindanserskan.
 Det var eget att se dessa unga, han 16, hon 14 år, båda blyga och rodnan-
de, båda förlägna öfver detta oväntade möte. Alarik, som till dato knappt 
vågat se en flicka i ögonen, beredde sig till reträtt i god ordning, då flickan, 
hastigt modig blefven, fattade hans hand och sade med en ton af sydländsk 
eld och vida öfver hennes 14 år:
 »Min räddare, ack det är ni!»
 »Jag vet inte, mademoiselle, om … om …»
 »Det är ni, man har sagt mig det. Jag borde ej tacka er, ty … ty det lif ni 
räddat var icke mycket värdt … men det visste ni ju ej. Ni följde ert hjertas 
ingifvelse och blottställde för mig ert lif. Jag tackar er.»
 »Mademoiselle …»
 »Jag vet allt. Jag har sett ert mod när ni demaskerade Hr Caspers ohygg-
liga bedrägeri. Så ung ni är och ändå så ädelmodig, så stolt! Ah, det är rätt, 
demaskera den charlatanen, den grymme menniskoröfvaren …»
 »Talar ni så om er far?»
 »Denna landstrykare min far? O nej, min far var en tapper soldat och 
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föll under Blücher vid Waterloo. Mig räddade Hr Casper från hungersdöd, 
för att bereda mig ett lif, som länge gjort mig döden önskvärd.»
 »Stackars flicka!»
 »Om ni visste hur man behandlat mig, hur man slagit mina axlar blo-
diga medan jag ännu var ett 6 års barn. Men ett trottsigt barn var jag, aga 
förmådde mig ej att lyda, jag bet ihop mina tänder och fällde icke en tår. Då 
skulle ni sett Hr Casper; han tog mig i armen så hårdt att handen blånade 
och instängde mig i ett mörkt rum, der jag fick vara dygnet om utan mat. 
Och hungern … nej, jag kan lida hvad som helst, blott det går fort. När jag 
kände mig halfdöd af hunger, bad jag om förlåtelse och lofvade lyda. Då 
gaf mig Hr Casper en skifva hvetbröd och en kopp bouillon och lärde mig 
dansa på lina. En gång i Milano gick jag på en lina som var spänd öfver 
gatan mellan taken på tvenne fyravåningshus. Då rann det mig i hågen att 
jag skulle störta mig ned, liksom det skett af våda. Jag kände mig så lycklig 
att få dö, jag lyftade min fot till det dödliga språnget, ty … jag ville ej falla 
på hufvudet. Då hörde jag orgeln i en närbelägen kyrka uppstämma de 
profundis; man begrof någon just då … Jag halkade från linan …»
 »Halkade, säger ni?»
 »Ja jag halkade, liksom nyligen från ledstången af bron. Ett ljusrödt 
moln bredde sig för mina ögon, jag tyckte mig se ett skönt barn med hvita 
vingar mottaga mig i fallet. Och se, jag stadnade oskadd på gatan, och folket 
jublade öfver ett språng, hvars like i djerfhet man ej sett. Men jag, jag smög 
mig undan i kyrkan och bad för första gången i mitt lif. När jag kom hem 
fick jag hungra 12 timmar. Då först kände jag rätt olyckan att ej äga något 
beskydd på jorden.»
 »Kan jag då ingenting göra för er?»
 »Jo ni kan. Om ännu engång den mörka engeln skulle fresta mig att 
dö … icke sannt, om jag plötsligt doge, då skulle ni plantera violer på min 
graf?»…
 Någon kom. 

6.
En morgon förvånades stadens invånare af en underbar syn. Sköna damer, 
som bodde en trappa upp, väcktes af knackningar på rutan åt gatan och 
sågo med fasa främmande karlansigten titta in genom fönsterna, hvilka 
man trodde af deras höjd vara skyddade för hvarje nyfiken blick. Man kan 
ana, hvilka öfverraskningar, hvilka derangerade toiletter, hvilka förtvifla-
de undflygter! Ej mindre häpen betraktade man på gatan tre jättefigurer i 
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plymagerade hattar, röda bluser och blårandiga inexpressibles betäckande 
ofantligt långa, verkligt engelska ben. De unga tänkte på Lunkentus, de 
gamla på Lucifer, innan man hann förvissa sig derom, att det var Hr Casper 
med söner, som gick på styltor och utdelade aficher till aftonens represen-
tation.
 Aficherna lofvade »för sista gången» oerhörda styltdanser och vidun-
derliga saltomortaler. Hr Casper skulle äta glödande jern, Dem:lle Felicia 
tvätta sina blottade fötter i smält tenn, Dem:lle Gouvernina skulle hoppa 
öfver korslagda bajonetter och till slut skulle Herr Alexander föreställa 
»den i luften flygande Indianen, upplyst af bengalisk eld».
 Det oaktadt hade Hr Casper endast halft hus. Man skickade hellre sitt 
lilla öfverflöd åt de brandskadade i Åbo.
 Då lät konstmakaren den knalleffekt smälla, som han vanligen sparade 
till det sista. I alla gathörn förkunnades det ljudeligen, att »Söndagen den 
23 Sept. kl. 4 e. m. skulle Demoiselle Felicia bestiga en lina som var spänd 
mellan klockstapeln och kyrkans torn på 25 famnars höjd samt promenera 
från det ena tornet till det andra», NB. »såvida resp. herrskaper ville sub-
skribera en summa af minst 100 Rd. Banko».
 Händelsen fogade att den stränge borgmästaren just då var bortrest på 
ett par veckors tjenstledighet. Den tjenstförrättande åter, och många med 
honom, funno den djerfva promenaden så »rysligt intressant», att icke 
allenast intet hinder mötte från vederbörandes sida, utan ock den begärda 
summan innan kort var fulltecknad.
 Alarik förnam detta med bestörtning. Han erinrade sig den olyckliga 
flickans »mörka engel», som tvenne gånger frestat henne till sjelfmord, 
och fruktade en ny förskräcklig frestelse af samma art. Utom sig skyndade 
han till konstmakarens logis och lyckades träffa Felicia ensam i samma 
kammare som sist.
 Alarik var vacker då. Hans kinder glödde, hans ögon glänste, han hade 
öfvervunnit sin blyghet, men hans röst var ännu sväfvande då han sade:
 »Förlåt, mademoiselle, att ni åter ser mig här. Man talar om ett förmätet 
vågstycke, för hvilket ni skall blottställa er i söndag. Jag har ihågkommit 
edra ord och är här för att bedja er, besvära er, att icke fresta Gud och er 
sjelf med denna rysliga promenad.»
 »Jag tackar er, men er godhet kommer för sent. Hr Casper har veder-
börandes samtycke och skulle döda mig, om jag ej lydde hans befall-
ning … döda mig genom hunger, förstår ni!»
 »Men det är omöjligt: Vi äge ju lagar …»
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 »Lagen lemnar mig värnlös i hans våld. Den skulle bestraffa ett yttre 
våld, men hindrar honom ej att långsamt martera mig till döds.»
 »Det är omenskligt. Och hvad ämnar ni göra?»
 »Hvad min engel ingifver mig.»
 »Arma flicka, ni skyr då ej för ett nytt sjelfmord, ehuru försynen tvenne 
gånger räddat er nästan genom underverk. O tro mig, sjelfmord är en guds-
försmädelse, sjelfmord är en eländig feghet. Ni är för högsint att förnedra 
er så djupt; är det ej så? Det fordras mera mod att lefva än att dö.»
 »Och för hvad skulle jag lefva, jag som ingen vän och beskyddare äger? 
Kanske på det att Hr Casper en dag må sälja mig åt den mestbjudande?»
 »Rättvise Gud!»
 »Nej tro mig, då är det mycket bättre att dö ung och hvit i sin själ. Då 
skall ni åtminstone fälla en tår på den främmande flickans graf. Nu först när 
jag ser edra mörka ögon glänsa och hör er tala så ädelt och så menskligt, nu 
först förstår jag rätt hvad det vill säga att icke på hela jordens ring äga någon 
som älskar en, och den som det ej har … den må gerna dö.»
 »Och om ni ändå ägde en, Felicia?»
 »Ah … då ville jag lefva. Då ville jag kalla honom min räddande engel 
och jag skulle vara hans slafvinna.»
 »Felicia … jag vill rädda er!»
 »Ni! … Ni, för andra gången?»
 »Hör mig. Er ställning är så förtviflad, att ni måste fly. I måndag afseglar 
härifrån en skonert till Köpenhamn. Jag vill i tysthet förskaffa er en plats på 
den.»
 Det lifliga sköna uttrycket i Felicias ansigte försvann hastigt och hon 
syntes ett ögonblick tankfull. »Nej,» sade hon sorgset, »jag kan ej fly till 
Köpenhamn.»
 »Jag skall lemna er penningar, att ni derifrån må kunna fara till er hem-
ort. Hvarföre vill ni ej så?»
 »Emedan jag der vore lika värnlös som här, och … emedan jag här äger 
en vän, men ingen der.»
 Alarik kände sig rörd ända till tårar.
 »Då vet jag blott en enda utväg. Har ni någon anförvandt?»
 »Blott min mormor, som lefver på ett fattighus i Regensburg i Bayern.»
 »Nåväl. Då bortför jag er i afton till min gamla tant, som lefver i en 
enslig gård 10 mil inåt landet. När jag berättar för henne edra olyckor, skall 
hon säkert vara god mot er. Der blir ni gömd tills man försatt er mormor i 
tillfälle att reklamera er.»
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 »Och jag får då stundom se er?»
 »Jag hoppas kunna besöka er ibland.»
 »O min räddare, min engel!» – och den sköna flickan kastade sig om 
Alariks hals och kysste honom med en häftighet, som jagade öfver hans 
kinder den bjertaste rodnad. Derpå besinnade hon sig hastigt, föll till hans 
fötter, kysste hans hand och brast i tårar.
 Alarik upplyftade henne sakta. Han visste ej ett namn för den underbara 
känsla som rörde sig i hans bröst. Han teg.
 En ny tanke syntes åter störa den arma flickans sällhet. »Nej,» sade hon 
bedröfvad, »jag skulle förorsaka er mycken olägenhet, kanske fara, och det 
vill jag ej. Ni hyser endast medlidande för mig och ni skall ångra i morgon 
hvad ni lofvat i dag.»
 »Är jag ej er vän, Felicia, och ni tror mig ej?»
 »Vänskap! ack ja, ni är mycket, mycket god. Jag är otacksam, som tviflar 
på er, men ni måste likväl lofva mig något, ni gör ju det?»
 »Jag lofvar er hvad ni vill.»
 »Vi fly ej förrän i morgon afton, sedan jag gått på linan. Åh var ej rädd, 
jag går på den så säkert som på en fast bro. Men när jag då står midt på  linan, 
skall ni gifva mig ett tecken med er näsduk att ni ej ångrat er i morgon. Intet 
löfte binder er, ni kan fritt försumma tecknet. Evigt skall jag minnas er god-
het ändå.»
 »Besynnerliga flicka, jag skall gifva tecknet.»
 Och outsäglig var Felicias blick när Alarik sade farväl. Ingen af dem 
hade märkt att Hr Casper i den halföppna dörren lyssnat till sednare delen 
af samtalet. 

7.
Det förfärliga har för menniskan ett eget behag. Det ligger i faran en tjus-
kraft, som talar högre än klokhetens varningar. Att skämta med lif och död, 
att lekande lyfta sin fot öfver evighetens bottenlösa svalg, det har någonting 
demoniskt lockande. Det är fallna englars försåtliga röst, som hviskar till 
menniskan i dess högmod: du är stor, ty du äger makt att tillintetgöra dig 
sjelf! Har menniskan då frestat Gud, i det hon frestat faran, och oskadd 
undkommit, då hör hon åter den smygande rösten säga: du är stor, ty du 
har ägt mod att dö och makt att lefva!
 Krigaren, som föraktar döden i ärofull strid, sjömannen, som trotsar 
elementernas öfvermakt, äga mod af det rätta slaget, emedan de handla af 
medveten pligt. Våghalsen deremot, som blottställer sitt lif utan pligt och 
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nödvändighet, han handlar af högmod, och faller han, så drabbar honom 
endast högmodets vanliga lön.
 Näppeligen hade någon af den talrika massa nyfikna, hvilka söndagen 
den 23 Sept. 1827 efter aftonsångens slut sammanströmmat till den fria 
planen invid stadens kyrka, för att åse lindanserskans vågsama promenad, 
gjort sig reda för denna sanning, hvilken dessutom ej ägde full tillämpning 
på den arma Felicias nödtvungna vågstycke. Hvar och en betraktade med 
häpen förväntan den fina knappt synbara lina, hvilken allt sedan morgon-
en varit spänd ifrån högsta spetsen af den resliga klockstapeln till de små 
luckorna öfverst i kyrkans torn, der detta började sträcka mot höjden sin 
långa smalnande spets med den vaksama tuppen uppå.
 »Men är den menniskan galen?» brummade en grof borgarebas i folk-
skocken. »Hon ämnar väl inte ge sig ut på den der trådsändan, som ej ser 
ut att bära en katt engång?»
 »Åh», hördes en gäll quinnoröst säga, »sådana der äro inte så tunga, 
de äta bara engång i veckan och om den här åt en hjerpvinge i måndags, så 
kan ni lita på att hon inte smakat Guds skapade grand sedan dess.»
 »Man kan väga henne med lodbessman», inföll en annan. – »Man har 
sett henne flyta på vattnet som ett dun», anmärkte en tredje.
 »Det göra ju alla trollpackor», flinade en fjerde.
 »Men att så der oförnuftigt våga sitt lif!» mumlade basrösten, den enda 
som hördes yttra deltagandets milda ord. »Jag slår vad att ungen der blir 
piskad att klifva upp, och faller hon, skall vår öfverhet, som tillåtit sådant, 
ej kunna försvara det hvarken för Gud eller menniskor.»
 »Hvad är det ni mumlar?» röt fiskalens röst i närheten.
 »Det syns ni är’ landtkrabbor allihop», skrek en sjömansstämma ur ho-
pen. »Begriper ni inte att trossen der är så svår som ett kabeltåg, långs den 
kan man ju äntra i mörkret. Det der är bara spolvatten, jag har sett bättre i 
London. En s–ns Holländare skickar sin kajutvakt att stå på hufvudet på 
toppen af stormasten. Nå godt och väl, pojken fick ett glas grogg när han 
kom ner. Det förargade Engelsman, ni skall få höra, det är ett folk som har 
krut i sig. Det fanns på skeppet Ocean en supig d–l, som hette Tom. Han 
äntrar opp i märsen för att göra som Holländaren, och i marvatten gick han 
alldeles förb., jag skall ej säga om det var af whisky eller rhum. Nå godt, han 
kommer så långt som till bogenbramrån, der tar han öfverhalning och går 
öfver stag. Men under seglatsen neråt prejar han an en bardun och ankrar 
ett par famnar från däck. Derpå firar han vackert ner och menar tro på: gör 
efter! Den gången baxnade Holländaren.»
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 »Der är lindansaren!» skrek någon och pekade på tornet.
 Men det var icke lindansaren. Det var en tjufpojke, som, för att visa sin 
manhaftighet, klättrat upp den farliga vägen till tornspetsen och nu satt sig 
grensle öfver kyrktuppen, för att derifrån betrakta den ännu mera halsbry-
tande promenaden öfver linan. Bra! bra! ropade mängden.
 »Låt bara pojken komma ned,» menade basrösten, »så skall jag lära 
honom att våga halsen för ro skull.»
 »Hvad är det der hvita för slag, som rör sig uppåt på östra sidan af tor-
net?» frågade någon i hopen.
 Allas ögon riktades åt detta håll. Man urskilde nu tydligt gestalten af 
en flicka i bländande hvita turkiska benkläder, kort hvit kjol och lifstycke 
af bjert röd färg. Tornet hade ingen uppgång invändigt och det var der-
före nödvändigt att först uppstiga på det branta spåntaket och derifrån på 
inslagna jernkrokar uppåt tornet. Denna vådliga väg måste flickan hafva 
passerat, ehuru man ej märkt hennes uppgång, medan man betraktade pil-
tens manöver uppe på tuppen. Steg för steg följdes nu hennes uppstigande 
af tusende uppmärksama ögon. Man beundrade redan den säkerhet och 
snabbhet, hvarmed hon syntes stiga uppför de för åskådarnes blickar osyn-
liga krokarna, alldeles som hade hon af kattslägtet lärt konsten att klänga 
uppför släta väggar. Ändtligen hade hon uppnått luckorna, svängde sig med 
ett lätt språng in i en af dem, som stod halföppen, och försvann, sannolikt 
för att några ögonblick hämta andan i det inre af tornet.
 Hopen dernere sorlade nu åter högljuddare och herrar och damer gåfvo 
sig tid att aftorka sina kikare.
 Hr Casper hade uppklifvit på en brunn och höll derifrån ett för tillfället 
lämpeligt tal. »Mina högtärade hedervärda herrskaper!» utropade han, 
»deruppe sen I den bästa och raskaste lindanserska i hela Europa, min för-
träffliga dotter Demoiselle Felicia, som till ert höga nöje skall på 25 famnars 
höjd promenera öfver den lina, som synes spänd mellan båda tornen. På 
spetsen af det resp. tornet här till venster skall hon plantera en röd flagga af 
siden bredvid den gamla rostiga jernflöjeln samt derefter återvända samma 
väg tillbaka. Ihågkommen den snälla flickan derföre med en liten penning 
på den tallrik, som pajazzo strax skall ha den äran att kringbära bland eder! 
Det tillfaller henne alltsammans ensam.»
 Knappt hade den egennyttige charlatanen slutat detta bevekande tal, 
innan flickan i tornet åter visade sig utanföre, hållande i venstra handen 
en med röda band omlindad balancerstång och en liten flagga i munnen, 
medan hon med högra handen fattade i luckan och derpå lätt och för-
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sigtigt nedsteg på linan tätt derunder. Höjden var så betydlig, att man 
ej kunde urskilja hennes anletsdrag; dock trodde sig de af allmänheten, 
hvilka på lindanserskan riktade sina stora skeppskikare, förmärka en skift-
ning i hennes hy vid stigandet på linan. Emellertid förblef hennes hållning 
fast och säker; hon helsade åskådarne med en slängkyss och började pro-
menaden.
 I sjelfva verket var anblicken af denna vandring sådan, att den måste 
följas med det mest spända intresse. Den redan sjunkande solen frambröt 
ur molnen i sydvest och bestrålade lindanserskans smärta gestalt och bro-
kiga drägt, der hon steg för steg framflyttade sin sidensko på den trådfina 
linan, som spänstigt undanvek för hvarje rörelse af den lilla fot, som tyngde 
henne. Felicia hade tagit balancerstången i högra handen och gjorde med 
den de mest behagfulla rörelser; hon hade ännu mod att skämta i denna 
svindlande höjd, der en enda ouppmärksamhet, en enda förfelad rörelse 
skulle utan räddning ha nedkastat henne mot den hårda steniga marken 
fem och sjuttio alnar under hennes nuvarande bana.
 Kommen midt på linan, der denna sänkte sin spända båge djupast ned-
åt, stadnade hon plötsligen.
 Sorlet under henne tvärtystnade af häpnad. Hr Casper reste sig häftigt 
upp och vinkade åt henne att fortsätta.
 Man kunde ej se hvarthän Felicias blickar riktades, men genom kikarne 
trodde man sig märka ett muskelspel i hennes ansigte. Hon syntes förvir-
rad, obeslutsam.
 »Vinden har tagit henne,» hviskade någon i hopen, »nordan blåser 
friskt och vill kasta henne af linan. Se bara huru hon vacklar, det der går 
aldrig väl.»
 Men ehuru man verkligen hade skäl att förmoda en fara af detta slag, 
inträffade ej den fruktade olyckan. Långsamt och försigtigt satte sig Felicia 
åter i rörelse, tillryggalade den andra hälften af linan lika så lyckligt som den 
första, uppsteg på spetsen af klockstapeln och fästade vid tornspiran den 
ljusröda sidenflagga, hvilken hon dittills burit i venstra handen.
 Mängden utbrast i ett skallande hurrarop och sedlar och slantar regnade 
på pajazzos tallrik.
 Lugnad af framgången, betraktade hopen obekymrad och stojande åter-
tåget, som likväl gjordes svårare af den omständighet, att solen nu sken 
den vandrande rakt i ansigtet. Tjufpojkarna gingo så långt i näsvishet, att 
de sprungo rätt under linan, utsträckte sina händer och ropade, att de ville 
taga lyra om mamsellen bara ville hoppa ned.
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 Åter hade Felicia hunnit till midten af linan, då hon stadnade lika plöts-
ligt som förra gången. Genom kikarne såg man hennes vackra hufvud lång-
samt vända sig, likasom hade hon noga öfverskådat menniskoskaran under 
sig. Derpå stod hon ett ögonblick rak och utan minsta rörelse.
 »Hon är trött, hon hvilar sig», skrek man dernere.
 »Vinden tar henne», ropade andra.
 I samma ögonblick såg man något hvitt och rödt nedstörta från höjden. 
Hopen blef plötsligt stum. Det var balancerstången, som fallit ur Felicias 
hand och med ett skallrande ljud slogs sönder mot stenarna.
 Hr Casper blef askgrå i ansigtet och började häftigt darra.
 Denna darrning meddelade sig hastigt åt de kringstående, ty hvar och 
en kunde med blotta ögonen se att flickan deruppe vådligt vacklade. Af alla 
de flera hundrade, som med rysning åsågo denna fara, kunde ingen rädda 
den arma från den säkraste död, om hon förlorade jemvigten. Medvetandet 
deraf slog den modigaste med bestörtning.
 Felicia lyftade sin lilla fot. Linan svigtade …
 I detta ögonblick trängde sig någon häftigt genom hopen, sprang upp 
på den förutnämnda brunnen och kastade sin näsduk högt i luften.
 Den lyftade foten sänkte sig åter på linan.
 Strax derpå fortsatte Felicia vandringen.
 Utan balancerstång, var denna vandring nu dubbelt vådlig. Ringare 
vågstycken hafva förvärfvat odödligt rykte. Den unga flickans skicklighet 
och mod voro i sanning beundransvärda. Balancerande med armarna, be-
herrskande hvarje led i sin spänstiga kropp, tillryggalade hon lyckligt åter-
stoden af vägen, hvilade några minuter i tornet och nedsteg derpå samma 
väg hon kommit, följd af mängdens enthusiastiska bifallsrop.

8.
En timma derefter mottog Alarik, som, bedragen af en falsk underrättelse 
att vågstycket vore uppskjutet till i morgon, nära nog försummat skådespe-
let och tecknet, följande billet:

När jag stod mellan himmel och jord och min själ tvekade mellan 
båda, då mindes jag er. Då mindes jag, att utan kärlek är all jordens 
grönska blek och allt himlens ljus en dager utan glädje. Då lyftade jag 
min fot, ty er – er såg jag ej. Ni kom, ni gaf det tecken jag begärt, då 
fann jag grönskan ljuf och himlen blå. Ni kom i tid. I afton klockan 11 
fly vi. Vid trädgårdsporten finner ni

F.
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 Alarik var tankfull. Först när han fyra gånger genomläst billetten, sade 
han till sig sjelf: hon älskar mig.
 Tveksam och fruktande infann han sig på utsatt tid med sin lilla gigg 
och sin mors bästa trafvare. Ingen syntes. Regnet föll i strömmar. Han 
väntade en timme, han väntade två. Ingen syntes. Hon är troligen strängt 
bevakad, sade han tröstande till sig sjelf. Planen måste uppskjutas.
 Följande morgon i gryningen afseglade skonerten Eolus, kapten Lund, 
till Köpenhamn och medförde som passagerare Bayerske undersåten Cas-
per jemte familj och gårdagens hjeltinna lindanserskan Felicia.
 Alarik såg henne aldrig mer.
 Hösten 1828 bladdrade Alarik i några äldre köpenhamnska tidnings-
blad, dem en i Helsingfors bosatt Dansk lyckats förskaffa sig, och läste föl-
jande:

Kiöbenhavn den 12 April 1828. Vore læsere vilde uden tvivel ihukom-
me en smuk pige ved navn Felicia Casper, der den sidste vinter meget 
morede Kiöbenhavns publikum ved sin overordentelige skikkelighed 
i den akrobatiske konst. Man fortælle med forbauselse det samme 
hurtige pige, der kun var 15 aar gammel, d. 7 i denne maaned, ved 
en ulykkelig tillfællighed styrtede fra Olaustornet i Altona, hvor hun 
vilde fæste sin line till dands i den höie luft, og blev optagen uden 
liv. Tæller man endogsaa Dem:lle Magito, der forl. sommer endede 
sit syttenaarige liv paa ridehusets baionetter, maa man beklage det 
skiæbne, der ved saa kort en tid saa voldsamt bortrykt to saa smukke 
piger i glædens og kiærlighedens vaar.
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Va r g e n.
En berättelse från Tavastland.

Långt inne i Tavastland, vid foten af en svartgrön kulle, vid stranden af en 
uddrik sjö, låg för många år sedan en prestgård, ett litet kapellans boställe, 
rödmåladt med hvita fönsterluckor och tjärade knutar, fordom sannolikt 
ett det trefligaste hem för en anspråkslös prestfamilj, men på den tid, hvar-
om vi tala, nog förfallet och tillräckligt ruckligt, för att ingifva ej synner-
ligen höga tankar om församlingens rikedom eller frikostighet. Nyare tider 
ha sett det gamla huset lemna plats åt en ståtlig byggnad af gulhvit omålad 
furu, med fönster af tre rutors höjd, ty gudnås, sjelfva presterskapet är nu-
mera angripet af tidens beqvämlighetslust och visar en alltmera decide-
rad böjelse att bo och lefva som gentlemän, hvilket kan hafva sina goda 
skäl. Men ännu står hon qvar den gamla fyrahundraåriga stenkyrkan Santa 
Maria,  gent emot prestgården, på andra sidan sjön, med sina ofantliga 
granit block i murarne, sina trånga fönsterlufter, sitt branta spetsiga tak och 
sitt rostfrätta jernkors på spetsen af östra gafveln. Och ännu står han qvar, 
den låga rödmålade klockstapeln af träd, byggd år 1647, som en inskrift 
ofvanföre dörren tydligen tillkännagifver, då deremot årtalet 1428 prunkar 
i härliga ziffror ofvanför ingången till den heliga Maria. Allt i detta ensliga 
tempel vittnar om ålderdom och forntid, korset vid altaret, de adliga vapen-
sköldarne kring väggarne, Sanct Görans bild i choret och dessa förgylda 
trädbeläten af Jungfru Maria och Apostlarne, dem icke oskickliga händer 
slöjdat och hvilka – fordom föremål för fromhetens tillbedjan – nu stå 
förgätna, dammiga och öfversedda i en aflägsen vrå. I kyrkan finnes ingen 
orgel, redobogen att sjunga Herrans lof i andakt, men sjelfva den luft man 
andas tyckes tillhöra en förgången tid, den är så unken och instängd, som 
ville den ej alls ha något att skaffa med nyare tiders lättfärdiga vindfläktar, 
och kanske uppstiger der stundom från grafvarne under kyrkgolfvet nå-
gon lukt – icke af förgängelsen, ty den har der längesedan tagit sitt – utan 
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af källare, och de lefvande, som hvarje Söndag sjunga och bedja på taket 
af sina förfäders grifter, känna den utan förfäran. Och rundt kring kyrkan 
ligga de dödas hvilokamrar hvarftals på hvarandra, der hafva tio eller tolf 
slägten efter hvarandra bäddats i jorden, och halfmurknade kors och stenar 
med svårläsliga inskrifter stå der öfvervuxna med tjockt gräs, med vilda 
törnrosor, lejontänder och förgätmigej.
 I denna gamla kyrka såg man för mer än trettio år sedan om söndagarna 
en prest, väl icke fullt så gammal som kyrkan, men åtminstone ett godt 
stycke öfver sjuttiotalet. När man hörde hans darrande röst i messan och 
såg hans långa magra gestalt i den vida fotsida messkjortan innanför altar-
kransen, trodde man sig se en gengångare från fordna tider, uppstigen för 
att predika bot och bättring för dessa syndens och förderfvets tider. Föga 
yngre var hans klockare, som med lika darrande stämma svarade amen på 
den gamle kapellanens böner, och sjelfva spögubben, som uppläste kyrk-
dörrarne, kringbar håfven och tände ljusen om julmorgonen, hade väl sett 
sina fem och sjuttio vintrar snöga öfver jorden.
 Och i den gamla prestgården på stranden af den vackra sjön, i de för-
fallna, nedrökta och låga rummen, sysslade prestens sextioåttaåriga maka, 
omgifven af en sjuttioårig piga och en likaså gammal trotjenare till dräng. 
Såtillvida var i prestgården allting gammalt, likasom i kyrkan, tillochmed 
soffan i salen och stolarna med det nötta svarta skinnöfverdraget och de 
åldriga ekskåpen och vägguret, förfärdigadt i Stockholm år 1759, och frälsa-
rens bild i svart ram, målad i olja för mycket längesedan. Särdeles höstetid 
när qvällarne voro långa och dagarna mulna såg det ganska kusligt och 
åldrigt ut i den gamla gården, utom när den friska tallveden sprakade i 
den stora spiseln i salen, som spridde ett ljust flammande sken öfver alla 
föremål och med sin gammaldags treflighet var mycket förnuftigare än de 
små osynliga kakelugnar, i hvilka man nu instoppar veden för att obemärkt 
brinna och värma, utan att glädja hemfolket med den fladdrande lågans 
luftiga lek.
 Men liksom ödet och naturens ordning öfverallt i verlden ställa kon-
trasterna af höst och vår, af förvissning och ungdomsblomma tätt invid 
hvarandra, så hände sig äfven här, att prestgårdens åldriga ödslighet lif-
vades och förljufvades af tvenne unga varelsers närvaro. Adjunkten var 
den ena – vi vilja kalla honom Lars, ty hvarföre skulle hans namn vara 
modernare än hans person – en stark och glad ung man om fem och tjugu 
år, nitisk i sin tjenst, frimodig och öppen i hela sitt väsende. Den andra 
var kapellanens sextonåriga dotterdotter, den älskeliga rödblommiga Mag-
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dalena, äfven kallad Lena för korthetens skull, en äkta treflig landtflicka, 
som i baka och brygga och koka och väfva och spinna och sy sökte sin 
make väl bland tio soknars händiga prestmamseller, men som derjemte 
hade, utom sin kristendomskunskap, lärt räkna förträffligt i hufvudet, läst 
Fants historie och Djurbergs geografi och dessutom kunde säga de latinska 
namnen på väl hundrade blommor och gräs af dem som vexte kring prest-
gården. De ungas närvaro i huset var som ett gladt solsken öfver en ödslig 
skog; der det skiner, der visar den mörka ljungen sina blekröda blommor, 
den dunkla grönskan antar en gladare färg och ensliga fåglar sjunga på de 
mossiga   grenarna af gran och tall.
 Utom dessa sex, de fyra gamla och de två unga, fanns ännu i gården en 
sjunde person, en medelålders man om några och fyratio år, kort, under-
sätsig och koppärrig med bredt och obehagligt ansigte, svart, tofvigt hår 
och skelande ögon: afskedade fältväbeln Maths Kallinen, hvars tjocka 
oformliga näsa förskaffat honom öknamnet Susinokka, Vargnos, eller helt 
enkelt Susi, vargen. Och när man rätt betraktade karlen, måste man till-
stå, att namnet ej var oförtjent. Hela karlens utseende hade något lömskt, 
grymt, glupskt, varglikt, som gjorde att hvarochen gerna såg sig tillbaka när 
Susinokka gick bakom, likasom fruktade man hvarje ögonblick ett vild-
djurs språng i nacken på den oberedde. Huru den gamle kapellanen visade 
denne Kallinen ett sådant förtroende, att han inrymt honom en kammare 
på sin gård, det var för hvar man en gåta, ty nästan af instinkt gick man ur 
vägen för denne man och sjelfva bandhunden Phylax hade alltsedan man-
nens ankomst till gården öppet förklarat sig för hans oförsonlige fiende. 
 Nu hände sig en kulen afton i November månad år 1810, att Adjunk-
ten, Magister Lars, långt för detta tändt sitt enda ljus och satt sig vid det 
omålade ekbordet i vindskammaren fördjupad i läsningen af den gamle 
Romaren Tacitus, hans favoritlektur på lediga stunder, då Salomon, den 
åldrige trotjenaren, inträdde, krökt under en börda ved, hvilken han med 
buller och brak afkastade vid kakelugnen. Snart sprakade brasan på sitt 
eget småtrefliga puttrande vis, som den alltid gör när den nyss tändes och 
luftdraget spelar friskt och fladdrande genom kakelugnsröret. Adjunkten 
plägade deråt hafva sin innerliga förnöjelse och bortlade då vanligen bo-
ken, för att med Gud vet hvilka sällsama och svärmande tankar betrakta 
de späda lågornas muntra slingringar uppför stammarne af vedträden. Så 
tillät Lars äfven nu sin käre Tacitus att gå till hvila i sällskap med Nohr-
borgs postilla på skrifbordet och flyttade sin stol framför den nytända 
brasan.
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 Knappt hade Adjunkten här intagit en temligen bequäm ställning och 
dragit ett par rökar ur den stora masurpipan, stoppad med fem blåa bröder, 
då Salomon trädde med husvan förtrolighet närmare och blinkade på sitt 
vanliga sluga vis med ögonen.
 »Det är som jag sagt, herre, dörren till fårhuset står vidöppen, ulfven 
sätter tassen på tröskeln och herden anser honom i sin blindhet för en 
trogen vallhund.»
 »Så så, den gamle räfven har då kommit på spåren?»
 »Den gamle räfven vet hvad han vet.»
 »Nå låt höra, hvad vet han då?»
 »Två otroliga ting har han skenbarligen sett: det ena att vargen hvar 
natt arbetar med mörksens gerningar i nybodskammaren, och det andra 
att Brita är honom dervid behjelpelig.»
 »Brita? vår gamla piga? omöjligt!»
 »Möjligt och säkert, herre! Ålderdom och visdom följas icke alltid åt, 
och jag kunde derpå gifva er ett ännu märkvärdigare exempel.»
 »Tig dermed, Salomon! Jag vet att du nog förmätet misstänker vår 
gamle vördige pastor sjelf för någon gemenskap med den person, som vi 
båda föresatt oss att rycka masken utaf, men den gamle räfven är ledd på 
villspår dervidlag. Pastorn är för godtrogen, det är allt.»
 »Jo jo, alltför godtrogen; jag säger ej mera.»
 »Håll mun med dina anspelningar.»
 »Jag tiger som muren, käre herre.»
 »Jag tillstår att åtskilligt här i huset förefaller mig besynnerligt. När jag 
för fyra år sedan konditionerade här och lilla Lena och Johannes läste för 
mig, huru annorlunda var ej vår gamle pastor då! munter och språksam, 
rask och kry, öppen, förtrolig, driftig … och nu deremot så sluten, dyster, 
fåordig, ja jag kan väl yppa det för dig, så slö och tankspridd är han nu, att 
hans embetsgöromål, från det minsta till det största, hvila på mig. Past-
orskan är sig lik och lilla Lena är mångfaldt älskvärdare som vuxen flicka, 
men … någonting är oklart här i huset, jag märkte det genast, jag måste 
hafva reda derpå och jag känner att jag derföre måste fordra vargen till 
svars.»
 »Det är också min mening. Jag har alltid sagt: hvarföre kom Mikko, vår 
unga raska dräng, ur huset tre veckor efter det vargen hitflyttade? Hvarför 
kom pantfogden vid samma tid med utmätningen? Och ändtligen, hvarför 
drunknade lille Johannes så plötsligen på första höstisen?»
 »Akta dig, Salomon, för så obevista misstankar!»
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 »Nå nå, jag frågar bara.»
 »Och hvad har räfven nu sednast uppspårat? När jag rätt betänker sa-
ken, kunna vi ha misstagit oss båda. Man bör ej hysa fördomar mot någon 
menniska. Man bör ej genast förmoda ulfvens hjerta der man ännu ej sett 
annat än ulfvens liknelse i ett och annat anletsdrag.»
 »Aj aj unge herre, gamle Salomon har sett mycket i verlden. Ännu ald-
rig har han sett en skurk med ett rent ärligt ansigte i obevakade stunder, ej 
heller har han någonsin sett en ärlig man med en komplett skurkfysionomi. 
Det der är icke så bara fördom, som ungt godtroget folk föreställer sig. Vår 
Herre stämplar de sina, och om han stundom finner för godt att göra goda 
menniskor vanskapliga att påse, så nedlägger han i sjelfva det fula något 
som försonar och blidkar öga och omdöme. Men har djefvulen farit i en 
menniska, så var viss uppå att helvetes eld sprakar i den menniskans ögon 
redan länge på förhand, som gnistorna i smedjan.»
 »Nå hvad vet då räfven?»
 »Räfven vet hvad han vet. Tror herr Lars på spöken? Jag säger herr, som 
jag förr var van, fast jag väl nu borde säga magister.»
 »Hvad hör det hit om jag tror på spöken?»
 »Jag frågar så bara förroskull.»
 »Visserligen gifves det mellan himmel och jord mycket underbart, som 
man ej får neka för det man ej förstår det. Skrock och vidskepelse vill jag 
deremot ingalunda försvara.»
 »Då skall jag berätta herr Lars någonting. Förliden natt vidpass klockan 
1 vaknade jag ur min söta sömn deraf att någon sade i mitt öra: stig upp och 
gå i bagarstugan! Jag sätter mig upp i sängen i den tron att det är morgon 
och att gamla Brita behöfver något handtag. I kammaren är det stickmörkt. 
Hvem är här? ropar jag. Ingen svarar. Jag lägger mig åter och tror att jag 
drömt. Knappt håller jag åter på att insomna, då samma ord tydeligen höras 
helt nära mig: stig upp och gå i bagarstugan! Nu stiger jag upp och tänder 
en perta, i tanke att någon gömt sig i rummet, men ingen annan är der att 
se än vår svarta katt, på hvilken ögonen glimmade som eldkol i hufvudet 
och håren reste sig längs ryggen. Något underlig till mods lägger jag mig för 
andra gången, men knappt har det åter blifvit mörkt, innan samma ord för 
tredje gången hördes, och nu var jag klarvaken. Strax stiger jag upp och går 
i bagarstugan, finner der stugan full af rök och eld i spånorna så nära intill 
den stora högen af linknippen och blår, att kanske fem minuter sednare 
huset och gården skulle stått i ljusan låga, ty det blåste en stark nordvest.»
 »Och det har du ej omtalat förr i dag!»
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 »Jag hade mina skäl att ej synas ha varit ute i natt. Nå godt och väl, jag 
släcker elden mycket noga och går derpå sakteligen tillbaka, när jag får se 
ljus i vargens rum på bakgården. Strax far nyfikenhetslustan i min gamla 
kropp, jag går närmare, men kan ingenting se, ty ett lakan är hängdt för 
fönstret. Likväl, då jag hör talas derinne, lutar jag mitt öra mot rutan och 
får då ganska tydligt höra vargens röst säga åt någon annan i rummet: två-
hundra riksdaler och icke en skilling derunder, det är väl ej förmycket när 
man vill vinna många tusen.»
 »Besynnerligt. Till hvem ställdes då denna fordran?» 
 »Af hvem vargen begärde tvåhundra riksdaler? Ja, se det är den ena 
knuten; den andra är: till hvad?»
 »Till välfånget byte, förstås. Den skurken!»
 »Man bör ju icke döma en menniska efter dess ansigte, säger herr Lars; 
vargen samtalade kanhända med en af dessa laukku-ryssar, som vandra 
kring landet och som nu begärde låna penningar af honom till handel. Två 
sådana voro ju här i går.»
 »Det vore ingen omöjlighet.»
 »Men ärligt folk brukar ej låna pengar inom lyckta dörrar klockan 1 om 
natten när en eldsvåda är i antågande.»
 »Hvad är det för kuriösa sammanställningar du gör, min kära Salomon? 
Skulle väl elden i bagarstugan ej varit så alldeles tillfällig?»
 »Hm, jo jo, alldeles tillfällig, hvem rår för olyckan? Jag har ej sagt att 
någon tändt på en spån, för att sedan hota med spådomar om brandfara.»
 »Gamle krångelmakare!»
 »Märk nu väl, herr Lars, så skall han döma om räfven råkat på villspår. 
Den nätta fordran på tvåhundra riksdaler föreföll mig så märkvärdig, att jag 
ej hade hjerta att taga örat från rutan. Den gunstig herrn, som skulle betala, 
lär ha gjort invändningar, ty om en stund hördes åter vargens hvassa skäran-
de röst säga: intet uppskof dermed, så framt ni vill undvika en stor olycka. 
Min ande säger mig, att derest ni icke betalar, skall inom fem  minuter … och 
nu sänkte han rösten, så att endast vindens brus hördes fara i natten genom 
tallskogen.»
 »Och hotelsen syftade på elden, tror du?»
 »Jag tror allsingenting, märk det, herr Lars, allsingenting! Jag tror bara, 
att de två personer, jag strax derpå såg komma ut från nybodskammaren 
och gå åt bagarstugan till, voro vargen och …»
 »Vargen och …?»
 »… ingen kontrysse, det är så godt som afgjordt.»
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 »Rättfram utan krångel, hvem var den andre?»
 »Natten var mörk och månlös, herr Lars, och gamle Salomon är kanske 
en smula räf, men icke det bittersta uggla. Jag kände platt icke den andre, der 
jag stod gömd bakom knuten af ladugården. Kort derefter förfogade jag mig 
tillbaka i drängkammaren, ty jag frös. Men hvem tror herr Lars jag såg stå med 
en lykta i den halföppna farstugudörren så sent på natten? Jo Brita, pigan, jag 
såg skenbarligen hennes skrynkliga markattansigte i skenet af lyktan. Jag lem-
nar derhän, om man just derföre bör misstänka hennes sjuttioåriga dygd.»
 »Hvem kan väl hon ha väntat uppå?»
 »Ja hvem? Här ha vi nu en hel hop frågor utom dem jag fördristade mig 
göra i jons. Hvem sade i mitt öra: stig upp och gå i bagarstugan? Hvem smu-
lade elden i spånorna? Hvem var hos vargen om natten? Med hvilken rätt 
och till hvilket ändamål fordrade han tvåhundra riksdaler? Hvad betydde 
hotelsen? Hvarföre gingo de två till bagarstugan? Och på hvem väntade 
Brita med lyktan i farstun?»
 »Härunder ligger en hund begrafven, Salomon!»
 »Menar herr Lars? Intet tror jag det.»
 »Du är mera slipad än man skulle tro dig om.»
 »Hvad kan väl en stackars enfaldig gubbe veta?»
 »Låtom oss ej krångla. Vi känna nu så mycket att vi ha all anledning att 
misstänka ett farligt skurkstreck. Att göra det om intet, är vår skyldighet. 
I natt sedan alla lagt sig infinner du dig hos mig och medtager den lilla 
blindlyktan, som jag sett hänga nere i köket. Vi skola ut på ströftåg och 
bofven skall ej undkomma oss.»
 »Jo jo, vi få väl se, herr Lars!»
 Som sagdt, det var en kulen afton, icke en sådan blek, trånande novem-
berquäll, som Böttiger besjunger och som Ehrström satt den likaså bleka 
och vackra musiken till, utan en grundligt ruskig och ful höstafton, regnig, 
stormig, stjernlös och grafmörk. När adjunkten herr Lars – han kallades 
ännu så från sin informatorstid – släckte ljuset i sin vindskammare och 
begaf sig tvers öfver den spökiga vinden, der luftdraget pep genom spring-
orna, utför den branta trappan med den nötta ledstången ned i den blåsiga 
farstun, – då syntes det honom rätt kusligt och otrefligt i den ensliga prest-
gården. Åter när han kom in i den varma salen, der pastorn och pastorskan 
i hvar sin gungstol med svart läderöfverdrag sutto framför en rest af brasan 
och den rödlätta Lena i sin smårutiga hemväfda bomullsklädning sysslade 
med att duka den enkla quällsvarden, då for genom hans lynne en skymt 
af den trefnad man vanligen känner i ett varmt rum bland goda menniskor 
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när kroppen har helsa och själen frid. Uppriktigt taladt, tyckte herr Lars, 
att också här kunde sällheten trifvas, om blott … ja om blott Lena vore hans 
lilla hustru redan nu.
 Herr Lars betraktade pastorn: han sof.
 Den gamla pastorskan satt tyst och begrundande.
 Lilla Lena var solsken nu som alltid.
 Gumman i gungstolen vinkade herr Lars närmare.
 »Käre magister,» hviskade hon, »förlåt att jag faller besvärlig, men 
kunde magistern låna mig två riksdaler i morgon bitti? Min man är för 
tillfället alldeles utan och i morgon går bud till staden.»
 Penningebrist var något ganska ovanligt i pastorns hus, som väl inga-
lunda var rikt, – hvilken landskapellan samlar väl penningar i vårt land? – 
men likväl alltid varit ansedt för välbehållet. Hvart togo de då vägen, de 
för smör och spanmål i förgår inkasserade tvåhundra riksdalerna? tänkte 
herr Lars för sig sjelf, i det han med en viss saknad räckte gumman sin enda 
och sista tvåabanko. Tvåhundra riksdaler? vargens fordran af den okända 
förleden natt? Det började se alltmera misstänkeligt ut. Borde man varna 
pastorn? en yngling varna en gråhårig gubbe? nej! men i tysthet vaka öfver 
hans svaghet och i nattens mörker och ondskans försåt blifva hans goda, 
hans räddande engel – ja!
 Herr Lars såg på pastorn – han sof i gungstolen – dygdens sömn eller – 
svaghetens.
 När ungdomen felar, kan man ofta deröfver harmas djupt; men man 
tänker då vanligen: hetsiga blod! oerfarna godtrogenhet! lynne utan stad-
ga!
 Åter när ålderdomen, grånad under så många pröfningar, förgår sig i 
vådliga fel, känner man ett medlidande, som ofta är vidrigt. Man ville så 
gerna bära aktning och vördnad för de gråa håren; men svagheten, som 
man älskar hos qvinnan och stundom förlåter hos ynglingen, kan man hos 
den gamle mannen endast beklaga.
 Herr Lars intog sin lilla quällsvard med de andra. Blott pastorn sakna-
des: man ville ej väcka honom.
 »Vaka öfver min far!» hviskade Lena med ovanlig vekhet i rösten.
 »För din skull o så gerna!» blef svaret.
 Herr Lars gick åter upp till sin ensliga kammare. Och stormen tjöt och 
störtregnet smattrade och nattens gastar redo på svarta skyar öfver rymder-
na. Men i himlen vakade Guds öga och på jorden den redliges samvete. För 
dem viker ondskan och oskulden sofver trygg. 
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 Det är icke feghet att känna sitt hjerta slå med hastigare slag, när man 
nalkas ett afgörande ögonblick. Den tappraste krigare erinrar sig stunder, 
då blodet vikit från hans kinder; men den modige mannens kraft förlamas 
icke derföre; hans arm lyder hans vilja; faran har för honom ett hemlig-
hetsfullt behag. Hvarföre står man med så rysande glädje under en åsksvart 
himmel, när dundret rullar rätt öfver ens hufvud, när knallen följer tätt efter 
ljungelden och man tydligt känner, att den lilla droppen af ett jordelif i en 
enda blink kan vara förspilld i evighetens gränslösa ocean? Icke af trotsigt 
öfvermod glädes man att stå der, hvarest vanmakten af all mensklig kraft är 
uppenbar; men deruti ligger det berusande i faran, att i samma ögonblick 
man är redobogen att kasta bort sig sjelf, står man upphöjd öfver sig sjelf, 
och bräckligheten af lifvet upphör att oroa föreställningen i samma stund 
man med gladt mod prisgifver åt förgängelsen hvad henne tillkommer.
 Herr Lars kunde ej dölja för sig sjelf, att han ju utsatte sig för ett vådligt 
äfventyr i striden mot en bof, om hvars jättestyrka och förtviflade mod 
han ingalunda var okunnig. Af billig försigtighet laddade han sina små för-
träffliga respuffertar, den ena med kork, och den andra med kula, pröfvade 
flintorna mot nageln samt instoppade kamraterna en i hvardera fickan af sin 
mörkgröna frisöfverrock. Så rustad, bidade herr Lars Salomons ankomst.
 Redan längesedan hade det stora väggurets slag dernere i salen, förnim-
bara ända upp i adjunktens kammare, förkunnat hvilotimman, kl. 9, då hela 
den lilla prestgården höstetid vanligen slumrade godt. Vårdslöst utsträckt 
på sin bädd, tände herr Lars sin tredje pipa och bidade Salomon, som allt 
ännu lät vänta på sig.
 Nu hördes ett buller på vinden och herr Lars for upp. Men nej! det var 
vinden, som slog mot väggen en lossnad lucka. Derpå blef det åter tyst och 
man hörde fickurets sakta knäppning på skrifbordet.
 Klockan slog tio. Ett prasslande hördes i rummet. Det var råttor, som 
banade sig ginvägar genom golfvet.
 Ett vidrigt uthållande klagoljud tillkännagaf att den hvirflande stormen 
funnit inträde genom några obekanta hål i väggarna af det åldriga huset.
 Klockan tre quart till 11 hördes ändtligen Salomons varsama steg uppför 
vindstrappan. Herr Lars kunde icke återhålla ett smålöje när han såg den 
gamle inträda i strumpfötterna bärande stöflorna i ena handen och blind-
lyktan i den andra.
 Adjunktens munterhet upptogs icke väl. »Nå nå,» menade Salomon, 
»skrattar bäst som skrattar sist. Kanske skulle jag lunsa uppför trappan i 
mina becksömmare och väcka hela huset? Nehej. Jag var i min ungdom 
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med när länsman Halén grep Alatalo-Matti, den erkebofven, som slogs 
med tolf mans styrka och ensam brände Limango by. Två man fingo den 
gången bita i gräset för rymmarens yxa; den tredje, som var länsman sjelf, 
miste högra pekfingret och en bit af tummen, innan han fick fast tag i kra-
gen på rackaren, och allt detta bara för det vi gjorde buller när vi klefvo 
uppför stegen till höskullen, der Alatalo sof. Jag känner sådant der folk, de 
ha sina utliggare, de äro karlar att stå i komplott med spindlarna i taket och 
råttorna under golfvet. För resten så skall jag säga herr Lars, att både vargen 
och herden äro ute på drift och slå de sig ihop, så lemnar jag derhän, hvems 
pels det gäller.»
 »Då är ingen tid att förlora. Fort!»
 Tyst och varsamt begåfvo sig nu herr Lars och hans Salomon ut på 
äfventyr. Lyckligt passerades vind, trappor och farstu. Regnet, blåsten och 
höstmörkret voro deremot icke de bästa kamrater att möta ute på den slask-
iga gården. Det var en ruskig natt, enkom gjord för midnattsbedrifter, och 
herr Lars drog mössan fastare ned öfver pannan, för att icke förlora den i 
vindpustarnas öfverdådiga lek.
 »Mörkt i pastorns kammare», anmärkte adjunkten.
 »Ljus i Britas kökskammare», tillade tjenaren.
 »Jag håller vad att vargen har illumination.»
 »Stickmörkt har vargen.»
 »Huru skall man det förstå?»
 »Han tänder hellre spån, än han tänder talgljus.»
 »Skulle vi kanhända löpa som narrar för att afstyra inbillade bofstreck? 
Mig tyckes nästan.»
 »Ruskig natt, kära herre! Gå vi in tillbaka?»
 »Håll! Vargens dörr öppnas inifrån. Fort åt sidan!»
 Herr Lars hade rätt. Gömda bakom hörnet af ladugårdsbyggnaden, sågo 
de båda spejarne tvenne gestalter utkomma från vargens boning och för-
svinna i skuggorna af alléen, som ledde ut till landsvägen.
 »Låtom oss följa dem!» hviskade herr Lars.
 Och efter honom klef Salomon med långa steg, uppmanande sin herre 
»att icke stiga der det blänkte», ty höstregnet hade bildat djupa insjöar vid 
den annars trefliga gångstigen.
 »Halt kamrat! vi ha förlorat spåret.»
 »Nej herre, de veko till venster åt kyrkan till.»
 »Mig synes de veko till höger åt landsvägen.»
 »Jag säger att de veko till venster; jag såg det tydligt.»
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 »Hut rackare, det var en obstinat en den der!»
 »Grep han bofven, herr Lars?»
 »Nej jag föll in till medjan i en gytjegrop.»
 På måfå fortsattes jagten åt venster, efter den gamles förslag. Utgången 
visade att han haft rätt. De båda spejarne hade kommit kyrkan på några 
och tjugu steg nära, då de tydligt hörde dörren till choret knarra på sina 
gångjern. Adjunkten nalkades på tå och fann dörren halföppen. 
 »För Guds skull, herr Lars, gå ej in, ni störtar er i förderfvet. Ni kan ej 
besvärja kirkonväkit, ni.»
 »Tig och gif hit blindlyktan. Stå vakt här och släpp ingen ut. De bof-
varne vilja stjäla kyrkans silfver.»
 »Men Pastorn hade ju sjelf nycklarne.»
 Herr Lars hörde icke denna anmärkning, ty han befann sig redan inne 
i kyrkan. Det syntes honom ganska hemskt att stå så ensam i mörkret, i 
bofvars granskap, dem han icke såg, men hvilkas steg han hörde helt nära 
genljuda under hvalfven. Han hukade sig ned i en bänk och lyssnade.
 »Bryta vi upp dörren till sakristian?» sade en röst i mörkret.
 »Nej det får icke ske. Strax kommer den gamle narren med nycklarne. 
Intet uppseende. Honnet affär.»
 Det var obekanta karlars röst. Herr Lars kände dem ej. Jaså, tänkte han.
 »Skickligt tillställdt. Först lurar vargen honom på tvåhundra riksdaler, 
till förberedelser för den stora skattens upptäckande och sedan lockar han 
honom till besvärjelser i kyrkan, på det att vi i godt mak må inpacka silfret 
under tiden. Att han trodde vargen, den lärda herrn!»
 »Han skulle ej ha bitit på kroken om ej en saga förbryllat hans hjerna. 
Under stora ofreden, säges det, då nuvarande kapellanens farfar var prest i 
församlingen och man hvar dag väntade fienden, nedgrofs hela ortens silf-
ver och reda penningar på ett hemligt ställe i kyrkomuren. Emellertid dog 
väktaren, som nedgräfvit skatten, och presten mördades af fienden, hvaraf 
hände sig att när lugnet återvände, lefde dåmera ingen som visste hvar skat-
ten var att finna, och förgäfves har man sökt den alltsedan. Kapellborna 
vore tillochmed ej obenägna att för skattens finnande nedrifva kyrkan, som 
ändock måste kasseras innan kort, men föreställ dig, pastorn vurmar för 
inrättandet af en sockenskola och vill sjelf disponera skatten, ithy att kyrko-
rådet ingalunda skulle anslå penningarna dertill, ifall de funnes, utan till 
den nya kyrkans uppbyggande. Den gamle narren är barn på nytt, vargen 
har så länge pudrat honom med skryt öfver sin insigt i skattgräfveri, att han 
låtit förmå sig till den dumhet som nu förestår.»
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 »Det är likväl bra dumt af en prest, det här, att ställa till ett sådant spek-
takel i kyrkan.»
 »Än vi då som bestjäla kyrkan, du mes?»
 »Det är annat slag. Vi äro ju ej prester.»
 »Tyst! någon kommer. Göm dig fort!» 
 Det buller, som föranlät de båda kyrkotjufvarne att draga sig längre in i 
skydd af skuggorna under predikstolen, förorsakades af tvenne nya nattliga 
vandrare, som på denna ovanliga tid hade för afsigt att göra templet till 
skådeplats för sina dårskaper eller sina brott. Herr Lars, der han satt ned-
hukad mellan bänkarne, trodde sig af de hviskande rösterna i de nykomna 
igenkänna herden och vargen, pastorn och fältväbeln, stadda på olofliga 
värf, och hans hjerta slog hårdare, men fullt af förbittring öfver det ovärdiga 
gäckeri man vågade drifva med ålderdomssvagheten och med kyrkan. Han 
lyssnade.
 »Nu», sade vargen, »är pastorn god och lemnar mig nyckeln till sakris-
tian, att jag derifrån må hämta timglaset, ty jemt en half timma bör besvär-
jelsen räcka.»
 Godtroget måtte den gamle ha gifvit nyckeln åt förrädaren, ty kort der-
efter hörde herr Lars dörren uppläsas och hans fina öra urskiljde temligen 
tydligt stegen af flere personer, som gingo dit in. Efter ett kort dröjsmål 
återkom en ensam och vargens röst hördes säga: »med pastorns tillåtelse 
skola vi nu börja».
 Den som i detta ögonblick sett herr Lars, hade troligen varseblifvit ett 
par stora svettperlor på hans panna. De voro nu sex personer i kyrkan, det 
visste han, och af dessa var visserligen halfva antalet ärligt folk. Men mot 
sig hade han tre vildsinta bofvar i mannaårens fulla styrka och med sig 
tvenne orklösa gubbar, förvirrade af mörkret och faran, odugliga att lemna 
något slags hjelp. En stund eftertänkte han, om han genom list kunde locka 
skälmarna ned i griften till höger i choret, nyss öppnad i anseende till en 
reparation af kyrkgolfvet, och försedd med en bredvid på kant stående häll 
af sandsten, hvilken med ringa möda kunde åter nedfällas öfver öppningen. 
Detta syntes likväl nära nog omöjligt, och läte det än göra sig med en, så 
återstode ju likväl två medbrottslige, som ej skulle underlåta att befria kam-
raten. Emellertid erinrade sig herr Lars, att dörren till sakristian hade på 
yttre sidan en hake, hvarmed man sannolikt igenhållit dörren någon gång 
när låset reparerats. Man kunde våga ett försök, tänkte han, de två tjufvarna 
äro nu derinne sysselsatte med att uppdyrka silfverskåpet, jag vill göra dem 
en liten surpris.
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 Tyst som en ande smög herr Lars nu genom skuggorna framåt sakris-
tian, famlade sakta på dörren, fattade haken och fästade den stadigt i sin 
märla. Karlarne derinne måtte ha ansett honom för deras medbroder, ty 
intet försök gjordes inifrån att afböja denna manöver, medan vargen ute i 
kyrkan trodde det sakta rasslandet af haken härröra från hans vänner der-
inne.
 Derpå begaf sig herr Lars tillbaka till choret, passerade på några stegs 
afstånd från de båda skattsökarne, nedsteg i den nyss beskrifna griften och 
hade just hunnit nedhuka sig bland lemningarne af de der multnande ade-
liga kistorna och sköldemärkena, då vargen tände eld i en med sällsamt 
blått skimmer lysande lampa, förmodligen af saltad sprit, som med sitt sken 
ger alla föremål ett dödligt hemskt utseende. Herr Lars såg efter sin lykta; 
den brann.
 Och i skenet af lampan såg man nu en spöklik syn. Midt på den lilla 
planen framför altaret stod fältväbeln med sin vargfysionomi, iklädd en 
hvit skjorta, och hållande i ena handen den blåbleka lampan, i den andra ett 
timglas, medan längst borta i kyrkan den gamle pastorns gestalt framskym-
tade mellan skuggorna och det gråa håret reste sig i tofviga lockar kring de 
likbleka kinderna och de stirrande ögonen. 
 Det uppträde, som nu följde i den grafstilla natten och den åldriga kyr-
kan, hade något på engång hemskt, fasansfullt och för fantasin anslående. 
Af de sex personer, hvilka spelade denna tempelskändande komedi, voro 
endast tvenne synlige: bedragaren och den bedragne. Vargens ställning 
var väl beräknad. Det blåa likfärgade skenet af hans lampa föll så att den 
gamle pastorns minsta rörelse kunde med lätthet bevakas, medan trakten 
af sakristian, derifrån de tvenne bofvarne skulle utkomma med kyrksilfret, 
var höljd i ett tjockt mörker. Enligt allt utseende var bofstrecket sålunda ut-
räknadt, att medan besvärjelsen upptog pastorns hela uppmärksamhet, den 
ena af de medbrottslige skulle undkomma med silfret, medan den andre var 
vargen behjelplig att ytterligare dåra den gamle. När sedan stölden skulle 
upptäckas, men både kyrkan och sakristian befinnas ordentligt  tillästa, 
skulle allt ansvar drabba pastorn, som hade nycklarna och som visserligen 
förmodades för skam skull tiga med hela det nattliga äfventyret.
 Nu började vargen sin besvärjelse med ett otydligt mumlande och alle-
handa underliga åthäfvor. Stundom höjde han rösten och den närmare till 
honom gömde herr Lars kunde då urskilja sådana föga till saken hörande 
ord, som »måndag, tisdag, onsdag, thorsdag» o. s. v., månadernas namn 
och diverse annat, hvilket gaf tillkänna, att vargen led brist på concepter 
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till den långa ramsa, hvarmed han uppehöll pastorn under tjufnaden. Stun-
dom afbröt han tvärt, likasom väntade han af sina kamrater ett öfverens-
kommet tecken att operationen lyckats. Då emellertid intet sådant hördes 
af, syntes han på måfå skrida till hufvudkuppen, hvilken ofelbart borde 
förbrylla den bedragne pastorns ålderdomssvaga hjerna.
 »Ett två tre fyra fem sex!» hördes vargens höjda röst genljuda mot 
granit murarna. »Ett två tre fyra fem sex sju! – Väl känner jag, Kratti, ditt 
hem.*) I lunden af al, som aldrig löfvas, bland nakna qvistar födde dig din 
moder till en penningegömmare, till en gulddrake. Der quittrar ingen liten 
fågel i din boning, der bygger korpen sitt näste, der skrattar skatan, ulfven 
tjuter och ugglan skränar. Ingen herde drifver der sin hjord, ty brända äro 
backarna, tung är luften der och dagens ljus är skumt och sällsama väsenden 
dväljas i nattens mörker der bland stenrösen. Men ur nakna lunden, ur onda 
nästet manar jag dig, att bringa mig skatten ur jordens innanmäten. Åt mig 
och ingen annan måste du hämta den guldskimrande, den silfverblänkande. 
Ve dig, om från jordens yta, från grunden af kyrkomuren penningekistan 
åter sjunker i det bottenlösa svalget. Jag skall förbanna dig djupt in i smär-
tornas berg, der sveda och värk skall blifva din dagliga spis och plågornas 
jungfru skall bränna sitt jern genom ditt bröst. Men gifver du mig skatten, 
den klara glänsande jordenes vällust, si så skall jag löfva din lund och göra 
din boning ljufvelig och gifva dig björnens hjerta att äta och hans pels till 
att hvila uppå under frost och snö när det sprakar af köld i skogarna….»
 Nu uppflammade lampan blåare och hemskare än förr och besvärjarens 
röst blef vild och ryslig:
 »Och jag manar er, döda som multnen i grafvarna, och jag manar er, 
andar som bon under jorden, och jag manar er, nattens spöken, som äten 
maskar och mull, att I sägen mig stället der skatten är, den de nu köttlösa 
händer fordom nedgrofvo i kyrkan för fiendens skull.»
 »Här!» svarade en dåf röst under kyrkgolfvet.
 Den gamle pastorn fattade i en bänkdörr för att ej falla. Besvärjaren 
sjelf syntes studsa för det svar han begärt, men sannolikt ansåg han rösten 
tillhöra en af hans vänner, ty åter frågade han med temmelig fattning:
 »Hvar bygger guldfågeln sitt bo i jorden och grifternas fångna silfver-
dufva, hvar dväljes hon?»

*) Kratti (Se Gan:s Mythologi) var en rådare, som anropades af Tavasterne vid skatt-
gräfning. Troligen hade Fältväbeln lärt denna besvärjelse af någon trollkarl och 
fann den nu lämplig att användas.
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 »Här!» svarade åter samma dåfva röst.
 Förmodligen befanns detta svar emot beräkning, ty vargens drag för-
ändrades plötsligen, och han tvärtystnade.
 Hastigt lemnade han sin plats och rusade framåt den adeliga griften, 
derifrån rösten hördes. Vid denna rörelse kullstöttes lampan, en flod af blått 
brinnande sprit utgöts öfver kyrkgolfvet, och blott dess svaga bleka sken 
spred ett knappt märkligt skimmer i den kolmörka kyrkan.
 I den nejden af kyrkan, der grafven låg, tilldrog sig nu något rysligt. En 
gestalt hade uppsvingat sig ur det underjordiska hvilorummet och hejdade 
vargens steg, i det han lät skenet af en plötsligt aftäckt blindlykta falla på 
bedragarens förvirrade ansigte. 
 »Bof!» utropade herr Lars – ty det var han – »ditt mått är rågadt och 
icke förgäfves har du anropat mörksens makter.»
 »Förbarmande! Nåd! Nåd!»
 »Förrädare! Hycklare! Helgerånare!»
 »Jaså, efter det så är, så …»
 Och med en lömskhet utan like sammandrog den senfulle mannen ar-
marna och underlifvet samt framflyttade venstra foten, ej olikt en katt, som 
tar sats till ett mordiskt språng … 
 »… så sköt er nu sjelf!»
 Dessa ord voro icke väl utsagde, innan herr Lars, oberedd och föga 
öfvad  slagskämpe, erhöll ett slag af så ytterlig våldsamhet, att han utan ett 
ljud störtade sanslös till golfvet.
 Hans fiende störtade genast öfver honom, undersökte fickorna med 
knät mot hans bröst och framdrog med triumferande uppsyn pistolerna 
och en plånbok, hvilken tyvärr befanns innehålla väl mycket annotatio-
ner, men intet penningar. En grym tanke uppstod nu i fältväbelns hufvud. 
Hastigt fattade han den afdånade adjunkten i benen och drog honom så 
fram till grafven för att nedstörta honom dit och sedan vältra stenen så fast 
deröfver, att den fångne, utan ett halft underverk, väl der fått dväljas till 
domedag.
 Ännu hejdar sig vargen ett ögonblick. Han har varseblifvit den afdåna-
des fickur och tillegnar sig det.
 Uret knäpper i den djupa tystnaden. Vargen ser upp.
 Tätt invid honom på andra sidan grafven står en gestalt, som hotande 
utsträcker sin hand mot förbrytaren. Vargen framdrager en af de röfvade 
pistolerna och riktar den på fyra stegs afstånd mot gestalten.
 Gestalten står orörlig. Vargen skjuter.
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 Blixten upplyser kyrkan. Knallen af skottet genljuder mot hvalfven. När 
röken skingrat sig, ser vargen upp.
 Gestalten står orörlig.
 I detsamma slocknar lyktan, otät för luftdraget.
 Ett starkt bultande höres på insidan af dörren till sakristian. Vargen, för-
virrad och förmodande att man ville intränga i kyrkan för att gripa honom, 
gör ett häftigt språng framåt i mörkret och störtar våldsamt in i den öppna 
griften.
 Strax derpå hör man den tunga stenen nedfalla deröfver.
 Bultandet på sakristiedörren blir allt starkare.
 Lyktan tändes åter och man ser Salomon lutad öfver sin unge herre, 
bemödande sig att återkalla honom till lifvet.
 Slutligen lyckas det honom.
 »Hvar äro vi?» frågar förvirrad den vaknade.
 »På vargjagt, käre herre! Men nu fort upp, ni skall få veta allt sedan. 
Odjuret är fångadt i en varggrop så god som någon; men jag fruktar hans 
medhjelpare bryta sig in i kyrkan. Hör hur de bulta!»
 »Alla gastar anamme dig, varg!» ropas det inifrån sakristian. »Vet du 
då icke att tjocka jernbeslagna luckor förvara fönstret här. Vi måste ut ge-
nom dörren, åsna!»
 »Såså, jag förstår», säger Salomon. »Vargen ligger i gropen och kor-
parna sitta fast på limstången. Välbekomme! Nu bort.»
 »Men, Salomon, pastorn…?»
 »Aj det var sannt. Låtom oss se. Ah, der sitter den arme gubben halfdöd 
inkrupen i bänken. Käre vördige herre, följ oss.»
 Med en stel fånig blick följde dem den arme bedragne kapellanen. 
Kyrko dörrarne igenlästes noga.
 »Men», yttrade herr Lars medan han med tungt hufvud tillryggalade 
återvägen, »förklara mig, Salomon, hvad som tilldragit sig under min svim-
ning.»
 »Hvad annat, käre herre, än att räfven fann sin spådom besannad. Var-
gen är intet barn att leka med. Inkrupen bakom kyrkodörren, såg jag till 
min förskräckelse ytterligare två män ingå i kyrkan utom de två, hvilka vi 
nyss följt i spåren. Jag lyssnar, jag hör besvärjelsen, jag smyger mig sakta in, 
jag hör er besvara vargens förmätna frågor, jag ser er möta honom med en 
enfaldig – ursäkta mig – med en riktigt dum godtrogenhet; jag ser er falla 
för hans lömska slag, jag darrar för ert lif, jag besluter att föreställa ett spöke, 
ty jag gissade att vargens inbillning var uppjagad af hans egna besvärjelser; 
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det lyckas mig, han aflossar en pistol på mig, – lyckligtvis var det den som 
ni laddat med kork – jag känner korken slå så häftigt mot mitt bröst att jag 
nära nog fallit, men jag står; händelsevis slocknar lyktan, vargen hör bul-
tandet, tror sig bli anfallen, rusar framåt och faller i grafven; strax vältrar 
jag stenen deröfver. Kort derpå återkom ni till sans.»
 »Bra gjordt, räf! vedergällningen skall ej uteblifva.» 

Våren hade kommit med all sin ljufhet. Majsolen hade sett med sina blida 
glänsande ögon på fjärdarna, vikarna, holmarna, stränderna, kullarna, däl-
derna, skogarna, svederna och fälten i Tavastland. Den tiden hade Längel-
mänvesi ännu ej utgjutit sitt klara vatten i den älskliga Roini; men frimodigt 
slog dess nyss lösgjorda bölja mot den höga sandvall, genom hvilken nu 
Kaivando leder sin jemnade bädd. Och Päjänä, den ensliga, mäktiga, furu-
omkransade, klappade mot sina höjdrika stränder med vårens vilda ung-
domsmod, lik känslan i en otämd ynglings barm, och topparna på Kanga-
sala ås sågo stolta bort öfver de glimmande vattenspeglarne af Pyhäjärvi, 
den heliga sjön, och de gröna holmarna i Näsijärvi, medan Vanajas täcka 
fjärdar bildade glänsande rutor i den vida matta, som vandrarens ögonkast 
mäta från Hattelmala. Tavastlands mörka tycke, fördystradt af de täta svart-
gröna barrskogarna, hade ljusnat för vårsolens blick. Glad och strålande var 
luften, lärkorna sjöngo i skyn, skogarna doftade af helsa och längst ned i 
backsluttningen sorlade drifvornas sista tårar, rinnande bort i små rännilar 
genom sanden och småstenarna till stranden af någon nära sjö.
  Det var en solklar söndagsquäll. Fjerran i det lilla kapellet såg man den 
gamla kyrkan med sitt branta spåntak och sina murar af ofantliga stenblock 
sticka bjert af mot den guldglimmande aftonhimlen. Nedanför höjden, der 
kyrkan låg, utbredde insjön sin blanka spegel och strändernas furor sågo 
med sitt tysta allvar ned i den. Herrskapet från prestgården hade gått ut att 
promenera, och då de båda gamla kände sig trötta, hade man satt sig att 
hvila på bänken under de två knotiga tallarna vid vestra kyrkdörren. Der 
såg man nu den gamle pastorn, slö och halfslocknad alltsedan den hemska 
natten i kyrkan, men mild att påse, likasom tillhörde han redan en annan 
verld. Invid honom satt hans gamla maka, böjd af år och sorger äfven hon, 
men med förklarade ögon betraktande sin unga dotter och hennes sedan 
fyra veckor vigde man, den raske herr Lars, numera Substitut i kapellet 
under gubbens afsigkommenhet. De sutto der, de unga vid de gamlas sida, 
såsom framtiden står tätt invid det förgångna, för att intaga dess plats och 
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tillycka dess döende ögon. De sågo lyckliga och lugna ut; fjerran hörde de 
bruset af lifvets vilda strid, men den nådde icke deras hjertans frid. Och när 
solen sjönk i vester och dess rödlätta strålar skimrade i den unga makans 
ögon, då sågo de båda lyckliga småleende på hvarandra och tackade i sina 
tankars sällhet Gud.
 Men uppför backen såg man nu den krye gubben Salomon klifva med 
raska steg. Numera utnämnd till kyrkoväktare i den under vintern döde 
invalidens ställe, var Salomon t. f. pastors högra hand och framlefde en glad 
och lycklig ålderdom.
 »Nere på vägen är någon, som vill tala med herr L – ursäkta så mycket, 
med unge herr pastorn, och kan pastorn gissa hvem det är? Jo hvem annan 
än vår gamla vän vargen sjelf.»
 »Gå för all del ej till den grymma menniskan!» bad den unga frun 
bevekligt sin man.
 »Lugna sig, kära fru», tröstade Salomon. »Det vilddjuret är icke löst 
och ledigt nu som i höstas när herr Lars – Gud förlåte mig, jag kommer 
då aldrig ihåg – när unga pastorn och jag handskades med honom vid 
kyrktjufnaden. Den gången blef han likväl knäckt, måtro; jag mins huru 
 ynkelig han var, när han andra morgonen tillika med sina värda kamrater 
framdrogs ur råttfällan och förpassades raka vägen till häktet i Hämeen-
linna.  Och fast han den gången rymde och sedan om vintern rånade i 
Hollola och ihjälslog en karl på Heinola marknad, så blef han ändtligen 
knipen i förrgår vid ett inbrott i Längelmäki och sitter nu väl jernad i fång-
kärran dernere för att göra en lustfärd direkte till Sveaborg.»
 »Men gå ej honom för nära, bästa Lars ….»
 »Var lugn min vän. Vargen bär nu nosgrimma. Och att betrakta brottet, 
är ofta lärorikare, än att betrakta sjelfva dygden.»
 Herr Lars gick och fann på vägen en fångkärra, belastad med en i jern 
om medjan och bultar om handlofvarna fastsmidd missdådare, i hvars trot-
siga grymma drag man vid första ögonkastet igenkände fältväbeln Kalli-
nen, vargen. Om det långa samtal, som nu uppstod mellan herr Lars och 
denne förhärdade bof, vet man allenast, att presten i de mest bevekliga 
ordalag förmanat fången till ånger och bättring, men förgäfves. Och slutli-
gen har vargen afbrutit förmaningarna helt tvärt.
 »Håll inne med edra trasiga moraler,» har han sagt, »de studsa tillbaka 
från mitt bröst som vattendroppen från ett glödande jern. Hur ädelmodigt 
att ropa till den drunknande: hvarför höll du dig ej på det torra? eller: tag 
fast i molntoppen der, som seglar en half mil öfver dig upp i luften! Nej 
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prest, lös jernen från min medja och förbannelsen från mitt hufvud och 
säg sedan: bättra dig! Den som är slagen till en slant, han … ni förstår. Jag 
har ock varit god engång, fast det är mycket längesedan. Men ett kains-
märke var satt i mitt anlete; jag måste ju göra heder åt det öknamn, man gaf 
mig, åt den stämpel naturen påtryckt mig. O jag var en man för kriget … jag 
mördade  der för äran. Men för freden dugde jag platt icke. Att dränka skrin-
nande gossar, att råna värnlöse resande, fy det var lumpet! Icke stort bättre 
bragd var att lura en slö gubbe på hans penningar och tända hans gård natte-
tid, för att genom farans afböjande tillisma mig hans förtroende. Det enda 
som anstod vargen, var kyrkorån, ty der var en blodlös, men förfärlig kamp 
att kämpa med nattens spöken och med samvetets. Men i den dödskalla 
griften, lefvande inmurad bland de murkna kistorna, bland benranglen och 
råttorna, hvad grundade vargen uppå? Månne på ånger och änglafromhet? 
haha! I sitt sinne hvälfde han planer att bränna städer, att förgifta allmänna 
brunnar, att till hälften afsåga broar, att hugga lömska vakar på isvägarna, 
att tända falska fyrar vid kusterna i stormnätter, att antända sädesfälten, att 
ihjälknifva boskapshjordarna, att, om möjligt, föra pesten i landet. Och 
allt detta blott för det att menniskorna från barndomen utstött honom ur 
sin krets för hans ansigtes skull och för det ingen varelse på jorden sagt till 
honom: varg, det klappar dock ett menskligt hjerta i ditt bröst. Kom och 
blif vår broder, äfven du!»
 »Kyrkans sköte står dock alltid öppet för den ångerfulle.»
 »Hvad båtar det att säga åt den ihjälfrusne: kom, den varma brasan 
väntar dig! Vill du håna mig, prest? Vet då, att icke ohämnad förgås vargen. 
Kyrkobygnadsfonden, samlad i många år och utgörande öfver 2 000 riks-
daler, stal en af mitt band från dig och din svärfar i onsdagsnatt. Akta dig 
för kontraktsprosten, min välärevördige vän! Innan veckans slut vill han 
hafva redovisning. Det var det jag ville säga dig. Jag önskar ett gladt möte. 
Farväl!»
 Och fångkärran rullade af söderut.
 Under detta samtal hade solen sänkt sig allt längre nedåt skogstopparna 
i vestnordvest. Lena, den unga makan, satt med sina föräldrar på kullen 
och bidade mannens återkomst. Tankfull stötte hon med gamla pastorns 
käpp mot kyrkans grund. Sannolikt hade några stenar lossnat genom kälans 
påskjutning, ty det behöfdes ej mer än dessa svaga stötar, för att komma ett 
litet stycke af grundvalen att lossna och rulla ned utför backsluttningen. Till 
sin förvåning märkte Lena bakom det ställe der stenen suttit icke kalk, sand 
och andra stenar, som man väl bordt förmoda, utan ett ihåligt rum. Nyfi-
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ken, som alla af sitt kön, tittade hon dit in, men så att dagern fick tillträde, 
och varseblef nu tydligt någonting som liknade hörnet af en jernbeslagen 
kista. I detsamma återkom herr Lars med långsama steg uppför kullen.
 Den unge mannens uppsyn var tankfull och betryckt. Han kunde ej 
tvifla uppå, att ju vargen talat sanning om kassastölden, då han kände sum-
mans belopp. En balans af denna storlek måste ruinera huset och kasta en 
fläck på både Lars och hans gamle svärfar, om hvars dåraktiga skattgräfveri 
ett dunkelt ryckte spridt sig i bygderna. Herr Lars såg bekymrad ut.
 Skrämd af hans mulna panna, mötte honom den unga frun. »Har var-
gen åter bitits?» frågade hon skyggt skämtande.
 »Han bets ännu i det sista, den olycklige.»
 »Du måste berätta mig det, icke så? Men innan du gör det, så kom för-
roskull och se hvad jag har funnit under kyrkomuren.»
 Förvånad undersökte herr Lars det tillfälliga hålet i grundvalen. Utan 
stor möda lossnade sten efter sten och en af Salomon hämtad jernstör var 
tillräcklig att blotta hela fördjupningen i muren, ur hvilken man nu fram-
drog en stor jernbeslagen kista, hvars lås, af rosten sönderfrätt, utan nyckel 
gick upp. Och se! här glimmade vid öppnandet silfver och guld, nipper, 
bordservicer, armstakar, kannor och mycket annat af dessa ädla metaller, 
vidare påsar med silfvermynt från de tre store Carlarnes tider, tillochmed 
Carl XII:s mynttecken, samt slutligen en med synbar brådska skrifven för-
teckning öfver ägarne till hvar och en af dessa dyrbarheter, bestämd att 
dokumentera deras rätt vid skattens återupptagande.
 Herr Lars genomögnade begrundande detta dokument.
 »Jag kan ej mera tvifla derpå,» sade han; »skatten är densama, om hvil-
ken sagan talat, och som man gömde undan fienden i den stora ofredens 
tid. Så skickar det sig att en menlös quinnohand upptäcker hvad männers 
och gubbars grubblande klokhet icke utgrundat. Af förteckningen ser jag 
att fulla hälften af denna skatt tillhört min svärfars farfar och således nu 
tillhör honom. Denna oförmodade rikedom skall skydda oss för vådan af 
ett farligt bofstreck. Resten af skatten skall återställas åt de förre ägarnes 
arfvingar. Och vilja de anslå alltsamans eller någon del till den nya kyrkans 
uppbyggande, så skola äfven vi lemna vår skärf.»
 Så talade herr Lars, den förståndige. Och hans unga maka log då gladt 
igen och de gamla sågo välsignande på dem när solen sjönk bakom skogen.
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Rådet Richard Rengel tar upp sitt ur. Det visar på 6.
 »Han borde redan vara här. Min Gud, hvad han dröjer. Han måtte väl 
ej ha blifvit opasslig.»
 Paus. Rådet går med oroliga steg fram och åter i sitt arbetsrum. Uret 
visar en qvart på 7.
 »Ännu icke kommen, det är förskräckligt. Om en timma infinna sig 
balgästerna, och med hvilken uppsyn skall jag väl göra les honneurs? Denna 
oväntade balans … Att behålla fattningen, att visa en artig värds förbindliga 
leende, medan man i morgon har att vänta en kassarevision och bär inom 
sig medvetandet om en balans på närmare 3 000 Rubel Silfver … det är för-
mycket. Och Rell dröjer ännu.»
 Klockan är ½ 7. Rådet fattar häftigt sin ringklocka.
 »Nyström skyndar genast till Rådet Rell och frågar om Rådet befinner 
sig väl och gör mig den äran efter aftal.»
 Rådet Rolf Rell träder i samma ögonblick in.
 »Nå ändtligen! … Nyström tillsäger att ljusen i salongen ej få tändas 
ännu på en halftimme. Stäng dörren!»
 Herrarne helsa och taga plats i sophan. Rådet Rell snusar.
 »Ett förfärligt väder! Bror har väl åkt?»
 »Nej, bror känner min vana att taga motion. Men jag måtte säga, det är 
horribelt. Det ohyggligaste yrväder, famns djupa drifvor, 15 graders köld. 
Låt se, vi ha i dag den 17 Februari; kölden har nu fortfarit en hel månad utan 
blida.»
 »Hm … ja ja, blidan har fortfarit en hel månad utan köld. Det är horri-
belt. Och vi ha i dag den 17 Februari. Således i morgon den 18:de.»
 Rådet Rell snusar. Paus.
 »Bror Rengel ser stor societé hos sig i dag?»
 »Ah icke så stor. Blott 100 af mina närmaste vänner. Bror tror då att 
yrvädret skall fortfara en hel månad?»
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 »Bror Rengel befinner sig kanske inte väl?»
 »En liten hufvudvärk, högst obetydlig, mycket obetydlig. Bror säger 
således att vi i morgon ha den 18 Februari?»
 »Bror har då förmodligen affärer?»
 »Inga synnerliga … En obetydlig kassarevision …»
 Rådet Rell snusar.
 »Får det lof att vara en pris?»
 »Nej jag mår ganska väl. Jag är också fullkomligt lugn för revisionen. 
Mina affärer äro på redig fot. Mina böcker oklanderliga. Emellertid, om 
det inte skulle genera bror att i morgon försträcka mig 2 800 Rubel Silfver 
mot 6 procent och andra inteckningen i min gård, så tillstår jag, att en viss 
ögonblicklig förlägenhet … vore afböjd, och summan är ju dessutom för 
min bror en småsak. Brors vänskap …»
 »Jag ber så mycket. Min vänskap och min högaktning för bror äro så 
stora, att … jag önskade bror vände sig till någon annan. Mina kontanta 
tillgångar äro för ögonblicket disponerade och (snusar) jag är ledsen att 
nödgas neka mig nöjet att göra bror denna lilla tjenst. – (Afsides) Den och 
den skall ge något lån mot andra inteckningen i en förfallen gård.»
 »Det vore kanske likväl någon möjlighet? Jag får uppriktigt bekänna, 
att brors afslag skulle försätta mig i den brydsamaste belägenhet. Det gäller 
måhända mitt lugn, min heder, min dotters framtid, mitt enda barns, ty en 
borgen, som i morgon förfaller till betalning, derangerar mig, och … min 
Celestine …»
 Rådet Rolf Rell snusar med en viss högtidlighet.
 »Jag vill tänka på saken, efter den rör fruntimmer. Det blir mig svårt, 
troligen omöjligt; men hvilken ungkarl skulle ej med nöje uppoffra sig för 
den lilla tjusande Celestine? Om jag, icke genom en så ringa tjenst, men 
genom min verkliga tillgifvenhet, kunde hoppas att vinna hennes ynnest 
och möjligen något mera, så vore jag beredd att förskaffa bror den omtalda 
summan, om jag äfven dertill nödgades, som poeterne, låna silfver af må-
nen och guld af morgonskyn.»
 »Skulle det verkligen vara brors allvar?»
 »Låtom oss tala utan omsvep. Jag är ännu i min oförminskade styrkas 
dagar. Jag är enkling, det är sannt; min hustru dog efter blott två års äkten-
skap och den enda frukten deraf, en son, försvann sommaren 1830 vid 11 års 
ålder under en resa på Medelhafvet. Jag är således så godt som ungkarl, jag 
har medel, rang och börd, jag finner Celestine förtjusande och jag inser ej, 
hvarföre hon skulle tveka att förena sina 19 år med mina 59.»
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 »Jag är fullkomligt af brors tanke. Endast den der lilla differensen af 
40 år … Bror känner flickors kapriser …»
 »Mjukaste tjenare, jag vill för ingen del genera. Jag skulle trott, att min 
konserverade vigör snarare ingifvit Celestine vänskap för min mognare 
ålder; om jag bedragit mig, hoppas jag vara ursäktad för misstaget …»
 »Men min bästa, min högtärade bror …»
 »Hvad den ifrågavarande lilla väntjensten angår, smärtar det mig 
mycket, att ej kunna gå brors önskan till mötes, men det är mig verkligen 
omöjligt att tjena med penningar nu. Bror med sina resurser stadnar aldrig 
i förlägenhet, och för revisionen är ju bror fullkomligt trankil.»
 »Visserligen … det vill säga … jag förmodar … men likväl för säkerhets 
skull … ursäkta min enträgenhet, men skulle bror ej kunna arrangera affä-
ren ändå? Inteckningen är kanhända ej tillfredsställande. Jag vill dessutom 
lemna bror fullmakt att lyfta nästa quartal af min lön.»
 »Det är mig omöjligt. Behagas en pris?»
 »Omöjligt? med brors tillgångar? Så vet då … en förfärlig fara hotar mig, 
min heder, de minas framtid. Kort före julen lagsöktes jag för en borges-
förbindelse på 2 000 Rubel Silfver. Ursprungligen voro vi tre borgesmän; 
en dog, en cederade; jag quarstod som en för alla. Hvad skulle jag göra? 
Cedera, äfven jag? det hade varit det klokaste. En ond demon frestade mig, 
jag tillgrep kassan …»
 »Verkligen? det är oförsvarligt. Ursäkta mig, men med brors inkomst-
er … Bror räknar sina 7 eller 8 000 om året.»
 »Och mitt hushåll kostar mig sina 9 000. Döm sjelf.»
 »Hvad hör jag? Och denna oförlåtliga misshushållning, denna lyx, som 
mer än borgesförbindelsen ruinerat brors affärer, skulle jag nu öfverskyla. 
Jag tackar rätt mycket för äran.»
 »Rell, du är en hård, en hjertlös menniska!»
 »Jojo, jag kunde väl tro det. För det man ej uppmuntrar slarf, lyx och 
kronostöld, får man heta hård, hjertlös …»
 »Håll upp! Om du, den ende som kan hjelpa mig, är grym nog att vägra, 
så förskona mig åtminstone för dina förebråelser!»
 »Hör mig, Rengel, låtom oss vara förnuftiga. Om kassan kl. 11 i morgon 
förmiddag ej befinnes komplett, så är du ruinerad, ärelös, det är klart som 
dagen. Jag vill vara ädelmodig, i stället för att, som jag borde, lemna dig åt 
ditt öde. Jag vill försträcka dig summan; i morgon kl. 10 skall den ligga på 
ditt bord.»
 »Ädle, förträfflige vän!»
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 »Förhasta dig ej. Jag räddar dig endast med ett vilkor.»
 »Står det i min makt, så var viss att …»
 »Det må stå i din makt eller ej, jag räddar dig endast med ett vilkor, och 
detta är, att din dotter ger mig sin hand och att vår förlofning ecklateras 
ännu i quäll.»
 »Store Gud!»
 »Välj sjelf! Jag skulle tycka, att valet mellan vanheder och en lysande 
förbindelse vore lätt nog.»
 »Men att tvinga mitt enda barn – oh!»
 »Som bror behagar. Får det lof att vara en pris?»
 »Hon skulle blifva olycklig … och jag! Rell, du är grym!»
 »Olycklig med en man som älskar henne? Nåväl, må hon då vara fri. 
Jag vill icke falla henne besvärlig.»
 »Men … hon har en fördom mot dig, en oförklarlig afsky …»
 »Flickors afsky – prat! Hon visar sig några dagar ute, beundrad och afun-
dad, med mitt nya snedspann, så jemkar sig väl afskyn. Jag känner qvinnan, 
det gifves för henne ingen mäktigare gudomlighet, än fåfängan. Men jag ser 
klockan redan är en quart till 8. En längre tvekan vore onödig. Brors beslut?»
 »Ah … gästerna komma! Ännu engång, förbarmande med en olycklig 
far, som ej med sitt enda barns lycka kan köpa sin!»
 »Välj fort! Om två sekunder är det för sent.»
 »Välan, omensklige! Tag min dotter. Hon skall tillhöra dig ännu denna 
quäll. Men kom ihåg att jag gör dig ansvarig för hennes lycka inför Gud, 
ty … jag har sålt mitt enda barn för 2 800 Rubel Silfver!»
 »Hahaha! Se så min vördade svärfar, inga dumma skrupler, var ej narr-
aktig! Sälja – fi donc! Vänskap mot vänskap, det är allt. Hvad jag längtar att 
få se min charmanta fästmö!» 
 Ni skulle ha sett balen hos Rådet Richard Rengel, den hederlige man-
nen, som nyss sålt sin dotter för 2 800 Rubel Silfver och som i en knapp 
vändning kunde vara ärelös i morgon vid denna tiden! Ni skulle ha sett 
marechallernas skimmer vid inkörsporten, stearinljusens mängd och quin-
quetternas glans, guldsmidda uniformer, frasande siden, artificiela blom-
mor, blixtrande juveler, glimmande glasväf, verldsliga löjen, slösande artig-
het, och midtibland glansen och löjena den bleka gestalten af en tankspridd 
värd, på hvars panna den ljugna glädjen förjagades af ständigt återkom-
mande moln och i hvars förbindligaste leende man stundom såg den djupa 
oron genomskina … ni skulle sett allt detta och ni skulle ha sagt till er sjelf: 
den gamle mannen har dock ett samvete!
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 Ty Rengel var ingen elak och hjertlös man. Han var en af dessa mång-
tusende mellanvarelser, hvilka man träffar öfverallt, hvarken goda eller 
onda, hvarken varma eller kalla, endast ljumma, beskedliga, karakters-
lösa, oåtkomliga för kärleken likasom för hatet, i botten älskande blott sig 
sjelfva, men fästade vid sina närmaste af vana och en instinktlik tillgifven-
het, – för resten arbetssama, ordentliga, regelbundet lefvande menniskor, 
hvilka  göra ingen för när, blott man låter dem vara i fred, men engång reta-
de, hämnas med småaktig långsinthet. Rengel hade varit en solid affärs man 
ända tills han blef Råd, eller rättare tills hans fru blef Rådinna. Då kommo 
lyxens dagar, de stora anspråken på ett savoir vivre, som öfverskjöt inkomst-
erna med tusen rubel årligen. Hvarifrån dessa tusen rubel togos, derom 
bekymrade sig Rådinnan i sin lyckliga okunnighet alls icke; men Rådet 
gjorde det desto mera. Öfverflödets blomma hade nu, som alltid, burit 
bristens frukt, och denna frukt, ehuru ännu kart, lofvade att blifva bitter 
nog. Fanns då ingen annan utväg till räddning, än Celestines förening med 
en man, hvilken hon afskydde? Rengel öfverlade; förgäfves! Oundviklig 
syntes, utan detta offer, hans vanheder. Celestine måste med sin lycka be-
tala sina föräldrars misshushållning och hennes far tröstade sig med att den 
kära dottren dock gjorde ett »lysande parti».
 Och midt under dessa bekymmerfulla tankar, hvilka, likt tandverk, 
gnagade på värdens goda lynne, brusade musikens toner lätta, smekande, 
elastiska, och paren sväfvade öfver salongen efter Labitskys sprittnya och 
underbart vackra Katharinen vals. Och Celestine, den ännu så unga, så 
leende och varmhjertade flickan, smög sig undan de täta uppbjudningarna 
för att hämta andan ett ögonblick. Dyster mötte henne fadren.
 »Jag har något att säga dig, mitt barn!»
 »Men min allrabästa pappa, för all del inte en så mulen uppsyn! I afton 
är jag så lycklig. Ack om pappa visste!»
 »Hvad är det om? Man har väl sagt dig att du ser bra ut?»
 »Inte just det, men … Är det inte rysligt, att jag skall kunna säga mycket 
mera för pappa än för mamma? Och efter nu pappa ändå skall få veta det 
förr eller sednare, så …»
 »Så? … Har man berömt ditt fransyska uttal?»
 »Nej då … att inte pappa kan gissa! Jag kan omöjligt säga det.»
 »Flicka! det må väl ingen ha understått sig att …»
 »Goda, bästa, älskade pappa, jag håller så rysligt af honom, jag kan 
inte lefva utan honom, ack om pappa visste huru söt och god han är, och 
så vacker, så vacker!»
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 »Nå god är jag visst, men att jag också blifvit vacker …»
 »Liksom inte pappa skulle förstå att jag menar någon annan.»
 »Bara snack, min lilla Celestine! Är du en lydig flicka?»
 »Ja min goda pappa, jag lofvar att göra allt hvad pappa vill, om pappa 
lofvar mig något som jag innerligt ber om.»
 »Vi få väl se. Och du önskar göra dina föräldrar lyckliga?»
 »Om jag det önskar? O ja, ja!»
 »Jag vet det. Derföre har jag också tänkt på din lycka.»
 »Gudagoda pappa!»
 »Nåväl, gif din hand åt Rådet Rolf Rell!»
 »Åt Rå… fy att pappa kan skämta så otäckt!»
 »Men hvad har du egentligen emot Rells person? En man i sina bästa 
år, af förträfflig vigör, rik, af hög rang, bildad och angenäm sällskapsman, 
en utmärkt solid karakter … När du rätt öfverväger saken, borde du anse ett 
så förmånligt parti för en verklig lycka.»
 »Hvad pappa kan vara elak och bry! Jag skulle taga ett gammalt Råd! 
Och om han ändå vore gammal blott, ty jag känner gamla gubbar, som jag 
hjertligt håller af. Men en så ryslig menniska, som ingen riktigt känner, som 
pinat ihjäl sin första hustru inom två år, som förskjutit sin enda son, när 
han var liten, och skickat honom som kajutvakt för att drunkna i Medel-
hafvet … och honom skulle jag ta? hu!»
 »Allt det der är ogrundadt förtal. Jag känner Rell. Hans första fru var 
sjuklig från barndomen, och om han lät sonen fara till sjöss och dela sjö-
mäns vanliga öde, så var det derföre att pojken visade en oemotståndlig 
böjelse för sjölifvet. Desto bättre för dig att du ej får några stjufbarn. Som 
Rells maka väntar dig en lysande lott, och lycklig genom din mans godhet, 
skall du blifva ännu lyckligare genom dina föräldrars välsignelse.»
 »Men allt det der säger väl pappa för att bry mig?»
 »Det är mitt fulla allvar och min faderliga önskan.»
 »Nej så grym, så hård kan ej pappa vara.»
 »Narraktiga flicka, du vill väl icke af en nyck, en fördom göra dina för-
äldrar emot? Så vet då, att din förlofning med Rell bör ecklateras redan i 
afton, mitt väl, min heder fordra det.»
 »Pappas väl och heder … o min Gud, är det en dröm?»
 »Jag fordrar ditt samtycke, öfvertygad om att du dermed befordrar din 
egen lycka på samma gång som dina föräldrars.»
 »Jag gifta mig med Rell, med den förskräcklige, för hvars blotta åsyn 
jag ryst alltsedan jag var barn! Nej aldrig!» 
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 »Enfaldiga griller sådant der! Jag antar ditt samtycke som afgjordt, jag 
underrättar Rell derom och vi ecklatera sedan utan uppskof. Du skall en 
dag tacka mig derför.»
 »Nej det kan ej, det får ej ske! Hvar är min mor, hon skall ha förbar-
mande med sin stackars Celestine, åtminstone hon.»
 »Din mor är upptagen af våra gäster och delar föröfrigt mina åsigter. 
Betänk, din fars väl beror af ditt samtycke.»
 »Man har bedragit pappa, jag är viss derpå. Rell har ljugit, jag tror 
 honom nog om sådant. Han skall ej lyckas.»
 »Olydiga barn! Det måste ske, hör du, det måste. Annars är jag i mor-
gon ruinerad. Ja mitt barn, du bör veta allt: om jag ej i morgon kl. 10 äger 
2 800 Rub. S:r kontant, äro min heder och min framtid förspillda. Jag eck-
laterar således, du finner att det ej kan undvikas.»
 »Nåväl, min far! ecklatera ni! sälj ert barn åt olyckan för några lumpna 
silfverpenningar! Vet ni hvad er Celestine då gör? Hon säger icke nej, hon 
låter offra sig; men hon säger det högt så att alla våra gäster höra det: Rå-
det Rell har gjort en dålig handel, han har köpt en stackars flicka för 2 800 
rubel, och så mycket är hon icke värd! – Hvad säger ni derom, min far?»
 »Är detta min lilla blyga Celestine? Jag känner ej igen dig. Nej du skall 
ej våga, ej vilja så kompromettera din far.»
 »Himlen skall gifva mig mod. Ty Rell bedrager er, så visst som han 
ämnar stjäla mitt lifs lycka lik en usel tjuf.»
 »Du skulle då verkligen våga?»
 »Ja, min goda far! Ni borde känna er Celestine; hon är vek, man kan 
linda henne om fingret med kärlek; men från barndomen har hon varit van 
att sätta trots mot trots. Hvarföre har pappa så bortskämt sitt barn? Men ett 
ord ännu!»
 »Jag har ingenting mer att säga dig. Det är förbi med din far.»
 »Ännu icke. Se så, nu känner jag åter min goda kära pappas röst igen. 
Hvarföre så bedröfvad, älskade pappa? Ni behöfver penningar; en grym 
bedragare ville begagna sig af ert behof. Han skall missräkna sig. Er Celes-
tine vill återköpa sig och sin frihet med dubbelt den summa, för hvilken ni 
ville sälja henne åt hennes lyckas tjuf.»
 »Skall detta vara en förebråelse? Du vet ej med hvad du skämtar. Låt 
oss återvända till sällskapet.»
 »Om orden föllo sig bittra, så förlåt, de menades ej så. Låt mig åter vara 
pappas lilla snälla Celestine. (speglar sig.) Kors hvad jag ser echaufferad ut, 
och det som är ännu värre, man kunde tro att jag gråtit. Pappa har alldeles 
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förstört mina eröfringar i quäll. Men det är detsama. Jag hoppas behålla 
en. Se så, ingen mulen min, min egen pappa! Det klär en värd rätt illa. Låt 
mig arrangera affären och var lugn! Den der lapprissumman, som pappa 
nämnde, skall i morgon kl. ½ 10 ligga i ett försegladt konvolut under pappas 
sydda brefpress i arbetsrummet. Lita på det!»
 »Men Celestine, yrar du, eller hvad skall jag tro?»
 »Tro just hvad pappa vill. Allons! Man saknar oss. (afsides.) Och ni Herr 
Råd Rolf Rell, akta er för quinnohämd! Man brukar icke nuförtiden köpslaga 
om flickor så plumpt och oförskämdt. Man går åtminstone tillväga med mera 
delikatess. Den handelsspekulationen skall ni minnas så länge ni lefver.»
 Hvad ämnar väl Celestine göra? Hvem skulle hos den nyss så veka 
flickan anat en sådan beslutsamhet? men sådant ser man ej sällan i lifvet. 
Celestine var förolämpad på ett sätt som måste såra en quinna djupare än 
något: man hade köpslagat om hennes person. Denna förolämpning hade 
väckt hennes af ingen sträng uppfostran kufvade stolthet och gifvit henne 
ett mod, hvilket man knappt skulle anat. Hon hade under detta korta sam-
tal blifvit åratal äldre. Man genomlefver stundom mycket på få sekunder. 
Celestine återvände tankfull till salongen.

Derute i den rasande stormen stretade enslige vandrare genom de djupa 
drifvorna och förmådde knappt hålla sig uppe i snöhvirflarne, som näs-
tan horizontelt genomilade gatorna och förlorade sig borta i det dimgråa 
fjerran  af de ödsliga hafsisarna.
 Och åter ljödo Catharinenvalserne på balen hos Rengels och åter flögo 
paren öfver salongen ej olikt de skuggor himmelens moln under sin ilande 
fart öfver solen kasta på slätternas brokiga blomstermattor. Och åter finne 
vi Celestine, men icke nu hos sin föga muntra herr far, utan vid sidan af en 
ung man med nobel hållning, solbrändt ansigte och stora mustacher. Man 
dansade cottillon.
 O cottillon, förtjusande inklinationsdans, lyckliga tillfälle för så många 
ömma förklaringar, uppfinningsrika förening af bequämlighet och möda, 
förträffliga dansande konversation, men qualfulla tortur vid sidan af en trub-
big moitié, huru ofta tänka icke, vid anblicken af dig, de lottlösa, som öfver-
blifna kläda salongernas väggar och med suckar bida soupérns egyptiska 
köttgrytor: ack den som också hade en vän – eller åtminstone en kottlett!
 Och den unge mannen sade till Celestine på denna afundsvärda fran-
syska, som endast fallit på Parisarens lott:
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 »Ni skulle ej ha igenkännt mig, min vackra Celestine?»
 »Ni skämtar! Jag var ju endast fyra år gammal då ni reste.»
 »Men jag kände er, hvad tycker ni! Någonting oförklarligt, en dunkel 
aning sade mig vid första anblicken af er: det är hon! Ja ni var blott 4 år 
och jag 11 när vi sist sågo hvarandra. Men om nånsin kärlek är möjlig mel-
lan barn af vår ålder, jag älskade er redan då. Ack ni var det sötaste lilla 
älskvärda barn man kunde se. Jag drog er om somrarne i er lilla vagn till 
promenaden och om vintern, när snön var kram, byggde jag stora snöhus 
på er gård och gjorde der en liten bänk åt er och ni satt der och gjorde 
snöbollar med edra små händer och skrek af glädje när jag på min tjocka 
hvita mur ställde en snögubbe på vakt med ögon, näsa och mun af kol och 
i handen ett långt gevär. Då kysste ni mig tusen gånger och höll af mig mer 
än af russin och sockergryn. Men sedan har mycket förändrats.»
 »Att ni mins allting så väl, Emile!»
 »Ni var min första flamma, Celestine! När jag sedan reste bort på tre-
mastaren, var ni den enda, som kostade mig en tår vid afskedet. Ty min far 
– ni vet, Celestine, han behandlade mig med en omensklig hårdhet, som 
gjorde min skilsmässa från honom lätt. Redan då fattade jag inom mig det 
beslut, att aldrig mera ställa mig i beroende af honom, utan skapa mig min 
framtid sjelf så godt jag kunde. Och derföre, när kaptenen på fartyget be-
handlade oss hårdt äfven han, uppgjorde jag med konstapeln på skeppet en 
plan att rymma. Vi lågo i Marseille. En mörk natt smögo vi oss ut ur vår koj, 
halade oss ned i båten och rodde till land. Kaptenen utgaf mig för drunk-
nad; om han sjelf trodde det, vet jag ej. Min kamrat och jag utgåfvo oss för 
skeppsbrutne, togo hyra på en fransk Vestindiefarare och seglade lyckligt 
tillsamman i 5 år. Då tog jag värfning vid husarerna i Algier och, Celestine 
– alltsedan har min bana varit krigisk. Grad för grad steg jag till ryttmästare. 
Hederslegionen erhöll jag under Hertigen af Aumale när vi togo Abd- el 
 Kaders  Smalah. Bytet gjorde mig rik. En lyckad razzia gjorde mig än rikare. 
Slutligen greps jag af hemkärlekens makt. Min squadron transporterades 
öfver till Frankrike för att hvila ut, jag tog ett halft års permission och ni 
ser mig åter hos er, – er som jag aldrig glömt och hvars vänskap jag hade 
lyckan vinna, ehuru ni, liksom alla andra här, var i okunnighet om den nära 
förbindelse, i hvilken jag stod till denna ort.»
 »Och er far, Emile! han anar ej hvem ni är?»
 »Nej. Och han skall aldrig veta det. En onaturlig hämd är främmande 
för mitt hjerta och aldrig skall han blygas att hafva förskjutit en son, som 
kunnat blifva hans ålderdoms stöd.»
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 »Turen är hos oss. Vill ni valsa?»
 »Låt oss sitta för denna gång. Föreställ er, Celestine, det måste ju vara 
underbart, att så fullkomligt okänd som jag befinna sig i sällskap med en 
far, med barndomsvänner och slägtingar? Ni är min enda förtrogna och, 
Celestine! vill ni ej blifva något mera för mig? Jag bär ett namn, som tillhör 
mig ensam. Emile Leonville äger en betryggad ställning i lifvet. Vill ni dela 
den, Celestine?»
 »Leonville … Emile … hur sällsamt!»
 »Ni tvekar, Celestine? Hvilken rätt äger väl också jag, en vagabond, en 
främling i mitt land, känd af er blott sedan tre veckor, till er kärlek? Se, jag 
begär ej ert hjerta med denna lågande passion, hvilken jag i södern så ofta 
sett uppflamma och förkolna. I min själs botten är jag dock en nordbo, och 
en nordbo vill jag måhända ännu blifva. Jag vill köpa mig en egendom i vårt 
vackra Satakunta, i vår nyländska skärgård, eller hvar mitt tycke hamnar. 
Hädanefter vill jag tjena mitt land, Celestine!»
 »Emile … ni är så ädel, så god! Hvarföre skulle jag ej kunna säga er 
det … er älskar jag … från första stunden jag såg er … Kanske gömdes i mitt 
hjertas djup ett heligt minne än, en dunkel, oförklarlig, drömlik hågkomst 
af min första barndomsvän … Emile, jag kände säkert er ändå! Men ack … ett 
sällsamt, mycket sällsamt öde …»
 »För himlens skull, Celestine! hvad menar ni?»
 »Min far är olycklig. En hemlig oro tär hans bröst, hans läppar ljuga 
löje, men – om han ej i morgon kl. 10 f. m. äger en summa af 2 800 Rub. 
Silfver, är han förlorad … och jag …»
 »Och ni? Nåväl? Och ni?»
 »Och jag bör rädda honom, om jag kan. Den ende man, som kunde 
hjelpa min far, har lofvat honom det, men på ett vilkor, för hvilket jag måste 
rysa. Emile … denne man, som är rik och kallar sig min fars vän, öfverlem-
nar honom åt undergång och förtviflan, derest icke min hand blir priset för 
hans räddning.»
 »Afskyvärdt! Oerhördt! Hvem är denne usling?»
 »Det måste evigt blifva en hemlighet. Men jag … Emile! hvad bör väl 
jag göra? Bör jag dagtinga med min pligt?»
 »Nej vid Gud, Celestine, er fars räddning vore alltför dyrt köpt för detta 
pris. Det får ej ske. Jag äger medel nog. Och hårda flicka, ni har ej unnat mig 
den sällheten att tjena er med något som för mig vore en obetydlighet?»
 »Ni gör mig orätt. Det är till er, Emile, jag ämnat vända mig. Låna min 
far denna summa om ni kan det utan olägenhet!»
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 »I morgon kl. 9 skall den stå till er disposition. 2 800 Rubel! Och för en 
sådan lumpen spottstyfver vill man köpa en flickas hand, som ej kan upp-
vägas med allt verldens guld! Hur eländigt! hur nedrigt. Hvem är denne 
köpare, Celestine, jag besvär er, säg mig hans namn att jag må lära känna 
den uslaste bof som belastar vår Herres brottbetyngda jord!»
 »Fråga mig ej mer. Må hans namn vara glömdt. Förlåt honom, såsom 
jag redan gjort för … en viss dyrbar väns skull.»
 »Man bjuder er till vals – hur olägligt!»
 En timma efter detta samtal souperas. Rådet Rolf Rell adresserar sig till 
Ryttmästaren Emile Leonville.
 »Ryttmästaren besöker Finland för första gången?»
 »För första gången, min herre!»
 »Ryttmästaren har gjort flera kampagner i Afrika? Intressanta situatio-
ner, icke sannt?»
 »Tjensten lemnar föga tid att betrakta situationer der.»
 »Och Ryttmästaren reser för att rekreera sig?»
 »Ja, min herre.»
 »Ursäkta min nyfikenhet! Ryttmästarns ålder?»
 »Tjugusju år.»
 »Så gammal skulle min son äfven varit. Jag erinrar mig honom hvarje 
gång jag hör Frankrike nämnas.»
 »Ni har då haft en son?»
 »En vild pojke … kunde ej styras … reste till sjös och drunknade i ham-
nen vid Marseille 1830.»
 »Utan tvifvel en smärtande förlust?»
 »Hvilken far kan väl undgå en djup smärta vid en sådan olycka. Jag 
älskade min Robert så ömt …»
 »Ha … min …»
 »Hvad befalles?»
 »Ingenting, min herre! En känning af mina blessurer.»
 »Tillåt mig dricka ett glas med Herr Ryttmästaren.»
 »Välan, en skål för faderskärleken!»
 »Och för den vilde pojkens minne! Ni dricker ej?»
 »Ahja … Lefve de döde! min … o min …»
 »Ryttmästaren mår inte väl … Ni är blek …»
 »Betyder ingenting. Lefve de döde!» 
 Natten mot den 18:de Februari sof Rådet Richard Rengel icke en blund. 
Oron hade jagat hvilan från hans ögonlock, han darrade för morgondagen. 
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Underrättad om flickans afslag, hade Rell med hånande kallsinnighet lem-
nat Rengel åt hans öde. Väl hade hans dotter gifvit honom bestämd för-
säkran att anskaffa penningar i tid; men en flickas ställning i lifvet är sällan 
egnad för andra affärer än kärlekens. Hon kunde hafva bedragit sig, räknat 
på fagra ord af någon beundrare … Och dessutom – fruktan gör stundom 
den mest sansade man vidskeplig: både den 17:de och 18:de Februari voro 
ju TychoBrahe dagar, sådana olycksdagar, på hvilka ingenting lyckas, ing-
enting går i lås, och på hvilka förtretligheter uppvexa så tätt som svampar i 
en vanskött drifbänk. Rengel kunde ej slå ifrån sig denna erinran, den för-
följde honom midt under natten och tystnaden, och stormens brus öfver 
gatorna och torn urens dåfva slag framåt morgonväkterna nådde hans öron 
med denna plågsama enformighet, som så ofta fördubblar den sömnlöse 
sjukes lidanden.
 Ändtligen kom morgonen. Stormen hade lagt sig, drifvorna hopföllo i 
blida, solen sken, kl. var ½ 9.
 Rådet Rengel öfverräknade kassan ännu en gång. Der felades jemt 2 799 
Rub. 99²⁄₇ kop. Silfver, ej mer och ej mindre.
 I samma ögonblick förseglade Celestine i sitt rum en biljett, skrifven af 
och i samråd med en förträfflig gammal gudfar, Assessor Sprint. Och några 
minuter derefter satt Rådet Rolf Rell i sitt arbetsrum, torkade glasögonen 
och läste följande:

Mitt Bästa Råd! En vän till er och Rengel vet att ni i går stått i under-
handling om en liten penningaffär. På er beredvillighet att tjena gamla 
vänner tviflar ingen. För att likväl ytterligare sporra er vänskap, så 
vet, bästa Råd, att man äger en biljett af er till en viss apothekare, 
daterad den 12 November 1826 tvenne dagar före er frus död, deri ni 
anhåller om en quantitet opium. Tillvaron af denna biljett har troligen 
und fallit ert minne och er fru har ni begrafvit för 20 år sedan, men 
det har ej stått i er makt att begrafva vissa rykten. Er finkänslighet 
skulle möjligen lida af att se förgångna dagars skuggor manas ur grif-
terna. Man erbjuder er derföre att återköpa biljetten med ett lån af 
2 800 Rub. S:r, hvilket ni, mot säkerhet, i dag kl. 10 bör erbjuda Rådet 
Rengel. Möjligen afböjer han tillbudet, men på dess antagande beror 
biljettens bruk. Välj emellertid sjelf, mitt bästa Råd! Det är det bästa 
råd er gifves af

en anonym vän.
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 Rådet Rolf Rell rusade upp.
 »Ha!» utbrast han, »är det för detta jag i 20 år kämpat med det som 
narrar  kalla samvete! är det för detta jag så länge och så omsorgsfullt spun-
nit trådarna af den tättåtsittande mask, som dolt för verlden min själs anlete, 
arbetat, sparat, intrigerat, svingat mig upp – för att ändtligen demaskeras, 
ruineras af en obekant fiende, för att förrådas af en usel papperslapp, hvil-
ken jag längesedan förgätit! Opium? … ja så står det verkligen. Hvilken ond 
demon ingaf mig den kolossala dumheten att skriftligen requirera denna 
sköna dryck, som (snusar) söfde min pjåkiga Charlotte så väl, att alla mina 
ljugna tårar ej förmådde väcka henne mer! Opium! Ja jag drar mig till min-
nes, jag requirerade det, i stället för att hämta det sjelf. Apothekaren dog ej 
längesedan; man lärer ha funnit biljetten bland hans papper. Sjelf fruktade 
han mig för mycket, för att ej tiga, om han ock anat något, och opium gaf 
han olagligt utan recept. Men denna olycksbiljett äger nu en fiende som jag 
ej känner … Söderberg!»
 »Hvad befalles?»
 »Hvem förde hit den här biljetten?»
 »Den fann jag nyss i visitlådan.»
 »Gå! – Fördömdt! … »Er finkänslighet skulle möjligen lida» … Usle be-
gabbare! Denna biljett vill man nu publicera, kanske lemna i en åklagares 
hand! Nej det får ej ske, det får ej … Men (snusar) om den nu verkligen 
publicerades? Hvilket bevis kan den väl innehålla? Kan icke jag ha require-
rat opium för tusen andra behof? … Men nej! Det fatala datum ger fart åt 
misstankarne, och sådana har man hyst, jag vet det. Det vore icke omöjligt 
att häraf (snusar) göra en gräslig skandal. Sådant blefve min död. Hvad 
bör jag göra? erbjuda Rengel det begärda lånet? exponera mig för att synas 
frukta något? åh hvarföre just det? Jag kan ju af vänskap (snusar) bifalla 
hans begäran. Och säkerheten? Nå för halfva summan räcker den till; kan-
ske kan jag krångla mig till förmånsrätt, om der blir konkurs. Söderberg! 
spänn före droschkan!»
 Klockan är half tio. Rådet Rengel har rakat sig och påtagit sin arbets-
uniform, ty han väntar främmande. Men hvilket främmande, o himmel! 
Revi sorerne.
 Den sista strimman af hopp återstår ännu. Men den är svag, svag som en 
solglimt i Lapplands December. Med högt klappande hjerta, med färglösa 
kinder, med stapplande steg nalkas den olycklige skrifbordet i sitt arbets-
rum, dit han ännu ej vågat inträda i dag. Han kastar en blick på den perl-
sydda brefpressen, han finner under den ett konvolut, han upprifver det 
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med häftighet … en mängd silfversedlar stadna i hans hand … han räknar 
dem darrande … o försyn! det är den oumbärliga summan, det är priset för 
hans dotters hand, det är 2 800 Rubel Silfver!
 Men det är ock något mer än den gamle mannen kan bära med lugn. 
Han knäpper sina händer, han kastar sig på sophan, han gråter som ett barn.
 O penning, penning, huru ligger icke i din makt den svages öde! 
 Knappt hade den uppbrusande svallvågen af Rengels känslor åter lagt 
sig, knappt hade pannan återtagit sin glatthet och ögat sin lugna tjenste-
mannablick, innan det ringde på klockan i tamburen och en herre visade 
sig. Man öppnade och det befanns vara Rådet Rolf Rell.
 Hvad var orsaken dertill, att en vidrig känsla nu genomfor Rengel vid 
anblicken af denne man, att han ryste vid tanken på gårdagens underhand-
lingar och inom sig prisade sin och Celestines lycka att hafva undgått en 
närmare förbindelse med Rell? Hvad? ack egennyttan, tanken på egen för-
del, som försötmar allt, som sockrar de bittraste piller och kastar en slöja 
af behag öfver sjelfva de afgrunder, i hvilka man står färdig att störta sig 
– egennyttan lade icke mera i vågskålen sin vältaliga röst. Rengel behöfde 
Rell icke mer: han kunde nu afsky honom utan hinder.
 De båda herrarne hade så temligen ombytt ställning sedan i går. Rol-
lerna af bön och vägran, af hjertängslan och hånleende voro nu omkastade. 
Ty äfven Rengel tillhörde ej dessa upphöjda karakterer, som stå öfver all 
hämdlystnad; det är blott starka själar som kunna glömma oförrätter.
 »Tack för gårdagen!» började Rell förbindligt. »Hur står till? bra, hop-
pas jag? Gammalt krut. För mig duger icke nattvak mera. Jag börjar bli 
sensibel för rummel. En pris?»
 »Mjuka tjenare, mig har gårdagen ej förstört.»
 »Fägnesamt. Behaglig väderlek. Stark blida att befara. Ledsamt för släd-
föret. Torgpriserna stiga nu troligen åter. Men apropos, vi talade i går om en 
penningeaffär. Jag hoppas bror ej illa upptagit mina betänkligheter. Mina 
tillgångar för ögonblicket … det der allt har jag förklarat bror. Emellertid 
skulle ingenting vara mig mera kärt, än om jag i någon mån kunde tjena en 
gammal vän, och jag har derföre nu arrangerat så att den nämnda summan 
nu genast står till brors disposition.»
 »Mycket förbunden. Men min dotters afslag …»
 »Bror måtte väl ej tagit mitt förslag för annat än raljeri? Väl skulle jag 
skattat mig lycklig att knyta en närmare förbindelse med brors hus, men 
jag vet alltför väl att jag är en gammal man och flickor böra ha sina anspråk. 
Således låtom oss ej mera tala derom.»
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 »Men en så otillförlitlig säkerhet …»
 »Jag ber tusendefallt, bror misskänner mig. Brors erbjudna inteckning 
måste ju tillfredsställa den mest tvifvelaktige. Jag förtjenar ej denna före-
bråelse. Bör väl något sådant komma i fråga vänner mellan?»
 »Brors vänskap rör mig djupt. Men jag vill ej genera, ej bereda bror 
några olägenheter …»
 »Alldeles inga, var öfvertygad derom. Här är summan, och reversen 
samt inteckningen arrangerar bror vid tillfälle.»
 »Behåll syndapenningarne, bror Rell! Jag begär dem ej mer.»
 »Men min bästa bror, (snusar) krusa då ej!»
 »Jag har sagt att jag ej behöfver dem, jag har ingen dotter mera att 
sälja.» 
 »Skulle jag verkligen sårat bror? Nej, det är ej möjligt. För all del, bäste 
Rengel, tag penningarne! Bror väntar ju revision.»
 »Om jag väntar revision, så gör jag det fullkomligt lugn. Jag önskar att 
bror en dag med lika lugn måtte afbida revisionen der uppe.»
 »Hvad vill det säga? Rengel, ha! det är du som äger den fördömda bil-
jetten. Det är du som hotar mig.»
 »Biljetten? Jag vet af ingen sådan.»
 »Nå nå (snusar). Tag emellertid penningarne!»
 »Bror kan använda dem att köpa sig en annan hustru.»
 »Det går för långt. Men tag ändå penningarne!»
 »En sådan lumpen hundstyfver för min Celestine!»
 »Usling! vill du taga penningarne?»
 »Herre! Jag säljer ej heder och samvete, för det att en lågsinnad skurk 
vill köpa dem.»
 Rell störtade ut i raseri.
 I salongen hejdades han af Fransmannen Leonville, som några ögon-
blick varit en stum åhörare af de båda Rådens samtal. Den unge mannen 
var blekare än salongens fina gardiner och mötte Rell med en blick så djupt 
förtviflad, så outsägligt förebrående, att Rådet studsade.
 Hade Rell förstått denna blick, hade han vetat, att det var hans egen 
son, som, till hälften upplyst af Celestine, nu i sin far igenkände den bof, 
hvars namn han i går så häftigt efterfrågat, – hans egen son, som stod der 
förkrossad af sin fars låghet och ur sitt hjertas botten sände honom detta 
genomborrande, detta förskräckliga och likväl så djupt rörande ögonkast, 
– kanske hade från denna stund en hel verld af ånger vuxit upp i det gamle 
Rådets bröst. Ty det ligger en förunderlig makt i barns tysta förebrående 
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blickar, när föräldrar fela; en större makt, än när förhållandet är omvändt. 
Kanske kommer det deraf, att fastän barn betrakta sina föräldrar som kära 
väsenden, särskilja de dock alltid deras personlighet från sin egen, då der-
emot föräldrar aldrig kunna betrakta sina barn annorlunda, än som lös-
ryckta bitar af sig sjelfva, blod af deras blod, hjerta af deras hjerta, hvarföre 
ock alla barnets lidanden, fröjder, ja minsta tankar finna ett återsvar i föräld-
rarnas bröst. Säkert kunde Rell icke för sig sjelf förklara den rysning, som 
genomilade hans lemmar vid den okände sonens blick; ett ögonblick stod 
han stilla, stum, bestört – slutligen segrade hans onda englar och han ru-
sade ut med fördubbladt raseri, ehuru tillika med en hemlig tärande blygsel 
öfver sig sjelf.
 Leonville – ty hvarföre skulle vi kalla honom Robert Rell, då den arme 
ynglingen nödgades förneka sin far? Leonville stod länge der, förkrossad, 
stum och sorgsen djupt. Ändtligen nalkades honom Celestine och förde 
honom med mildt våld in till fadren, till Rådet Rengel, som satt derinne.
 Hvad der afhandlades, förmäler icke historien; men troligt är att Leon-
villes hemlighet yppades och att föräldrarna med glädje lade de ungas hän-
der i hvarandra. Ha vi gissat rätt, så stadnar Leonville i Finland till våren, 
reser derpå till Frankrike för att arrangera om sitt afsked och sin förmögen-
het, samt återkommer i höst, då brölloppet firas. Möjligt vore likväl, att 
de unga förenas redan i Maj och att Celestine då besöker den blommiga 
södern i sin mans sällskap.
 Blott nu Leonvilles – d. v. s. Robert Rells – hemlighet kunde väl be-
varas, att icke den elaka fadren Rell finge någon spaning derom; man kan 
föreställa sig, att sådant vore mycket genant för de unga. Derför, käre läsare, 
lägges dig på hjertat den strängaste tystlåtenhet. En ung rik fransysk mi-
litär, som slagits mot Abd-el-Kader, är redan tillräckligt föremål för kaffe-
konseljernas romantiska berättelser. Nämn således för all del icke ens med 
en halfdragen anda om hans finska slägtskaper, det vore att sätta landets 
lifliga tungor i en fart, som ej kunde förliknas vid annat än Gamelstads fall.
 Och hvem tror läsaren ringde på tamburdörren hos Rådet Rengel den 
18 Febr. kl. ½ 12 f. m. Hvem annan än – kassarevisorerne. Men de insläpptes 
med nöje och bjödos ett glas superfinaste Xeres, hvartill Rådinnan hade 
bifogat några biscuiter som voro quarlefvor från gårdagens kalas. Ty kassan 
var som den skulle.
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Hvem är den trasiga quinnan derborta vid milstolpen utmed kanten af den 
ensliga skogsvägen? Hvarföre stirra hennes ögon så vildt emot trädstam-
marne och hvarför sitter hon så orörlig, hopkrumpen lik ett nystan i den 
fuktiga sandgropen? Känner ingen henne? Ganska hemsk är hon att se 
uppå, man kunde tro att … 
 Ack jo, jag känner henne, det är den vansinnigaste bland de vansinniga 
i Kronoby hospital. Det är den förr så vackra, älskvärda och firade Lotta 
Lenning, sjökaptenens dotter i GamlaCarleby. Stackars olyckliga flicka, 
huru grufligt är du ej förändrad! Hvem skulle trott det, när man för tjugu 
år sedan under 1808 års krig såg dig på officersbalerna så intagande med ditt 
täcka småleende förtjusa alla krigiska främlingar, både Svenskar och Ryssar, 
som då efter hvarandra genomtågade? Kanske minns dig ännu mången i din 
hvita florsklädning med det korta lifvet, som missklädde alla andra utom 
dig. Huru mången förtviflade ej då öfver din hårdhet, och de korgar du gaf, 
hvem räknar väl dem? Arma barn, hvem hade hjerta, att så i tusen spillror 
krossa din framtids lycka, så skoningslöst räcka dig lidandets kalk, att din 
själ förgiftades, tvinade och brann till aska, medan din jordiska varelse fann 
sin sorgsna fristad inom de dystra murarne af ett ohyggligt dårhus?
 Förgäfves frågar jag, den olyckliga svarar ej. Hon flyger hastigt upp, 
springer till den svedda stammen af en halfbränd fura och omfamnar den 
med ömhet. »Ack Rudolf, Rudolf,» ropar hon med en sönderslitande röst, 
»ändtligen har jag dig åter, du sökte då upp mig i denna förskräckliga öde-
mark! Grymma, grymma vän, om du visste hvad jag lidit!»
 Och derpå, liksom hade ett älskande menniskohjerta klappat innanför 
den döda furans bark, lutar hon sig förtroligt mot den brända stubben och 
hviskar skyggt och smekande: »var god, o jag vet att du är god, säg mig 
hvad har du gjort af vårt barn?»
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 Men då furan intet svarar, utan blott en stygg mask från den krälar ned 
på den vansinnigas mörka hår, stiger hon häftigt tillbaka, liksom stungen af 
en orm, och ropar så att det skallar i skogen: »jag frågar dig, trolöse usling, 
hör du, jag frågar dig inför himmel och jord och på domedag: hvad har du 
gjort af mitt barn? Svara, hvad har du gjort af min lilla flicka, min själs engel, 
min Clara Lovise?»
 Och då furan ändå intet svarar, utan tiger som en död, och endast mor-
gonvinden brusar med dystert alfvar genom skogen, antar den vansinnigas 
min ett sällsamt uttryck af hån och trots, som ville hon rätt djupt föröd-
mjuka och smäda den förmente älskaren. »Ha ha ha, du tror visst att jag 
ej mera får reda på henne! men jag skall säga dig, hon har ringfingret på 
venstra handen lika kort som lillfingret. Det har ingen annan, endast hon 
allena. Vänta, röfvare, jag skall säga för hela verlden hurudan du är. En 
sådan skön officer i så nätt uniform, hvad kostade snörlifvet? En så tapper 
krigare, som gömde sig bakom en sten vid Oravais! Säg mig, hvad fick du 
för det du sålde ditt land? O ja, man känner dig nog, om jag sade för kungen 
hvad du talte med Kulneff, skulle han hissa dig att gunga i den högsta ek i 
Svea rike ….»
 Så fortfor den galna ännu länge, till hon tröttnade och började bittert 
gråta. Behöfver jag ännu säga dig hennes historia? Äro icke mensklighetens 
annaler fulla af svaghetens tårar, som falla likt sjudande bly på menedares 
hjessor?
 Men plötsligt tystnar den olyckligas klagan, hennes min blir uppmärk-
sam, hon synes lyssna på något, som ännu ingen hör. Vänta … jo riktigt, på 
afstånd förnimmes ett vexande dån, såsom af en rullande vagn. Det kom-
mer närmare … skyar af dam uppstiga på den sandiga vägen … nu ser man 
de kommande. Det är Landshöfdingen Öfverste Rudolf von Hagen med 
sin sköna fosterdotter Cecilia och hennes brudgum, den unge, rike och 
älskvärde Kapten Carl Krona. De komma från soknekyrkan, der de unga 
nyss blifvit sammanvigda, och återvända till Öfverstebostället på en annan 
väg, än det öfriga sällskapet. De nygifta hade så velat, både för att undvika 
dammet af så många equipager och för att i sin sällhet en stund ostörda 
njuta af hvarandras sällskap och den angenäma färden genom en enslig 
skog.
 Den vansinniga höll handen öfver ögonen för att ej bländas af solen och 
betraktade med spänd uppmärksamhet de kommande. Hastigt uppgaf hon 
ett genomträngande rop, ilade med tankens snabbhet fram till vägen och 
kastade sig ned i hjulspåren tätt framför den framrullande vagnen.
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 »Håll!» ropade öfversten med häpnad till kusken och denne drog 
genast tyglarne. Det hade likväl blifvit honom omöjligt att hejda vagnen, 
om icke hästarne, med denna underbara afsky att trampa på menniskor, af 
hvilka de sjelfva så ofta misshandlas, i blinken stegrat sig och frustande väjt 
åt sidan, så att vagnen nära nog stjelpt i diket.
 Kaptenen såg på sin brud; hon hade dånat.
 »Packa er fort ur vägen, oförnuftiga menniska!» tillropade öfversten 
vredgad den vid hästfötterna liggande.
 Den vansinniga rörde sig ej ur fläcken. Vid öfverstens tillrop lyftade 
hon endast på hufvudet och bad med den bevekligaste röst: »mitt barn, 
Rudolf! gif mig igen mitt barn!»
 Vid ljudet af denna röst blefvo öfverstens kinder så hvita som vintersnö, 
en kall svett steg på hans panna och, oförmögen att tala, vinkade han åt 
kusken att köra på.
 Men orörlig låg quinnan framför hjulen och besvarade alla kuskens 
före ställningar och hotelser med förnyade rop af »mitt barn, Rudolf, mitt 
barn, jag vill ha igen mitt barn!»
 »Stig ned och vräk den vanvettiga menniskan ur vägen!» ropade ändt-
ligen kaptenen, som dittills varit sysselsatt med sin afdånade brud.
 Kusken lydde och släpade den olyckliga åt sidan, oaktadt hennes stre-
tande och hennes idkeliga rop – »jag vill ha mitt barn, mitt barn!»
 Strax derpå rullade vagnen åter af.
 När quinnan i diket reste sig upp och såg vagnen fara, upphäfde hon ett 
af dessa skallande hånskratt, som onda andar sägas upphäfva om höstnät-
terna på ensliga afrättsplatser. Strax derpå hejdade hon sig åter och tycktes 
försjunka i ett tyst begrundande. Men i ett nu uttryckte hennes ansigte 
den lifligaste ångest och hon satte till att springa efter vagnen. Denna hade 
vunnit ett långt försprång och skymdes redan af vägens krökningar. Men 
quinnan sprang som ett rådjur, det var ett under att se, hennes mörka hår 
fladdrade för vinden, hon stadnade icke ett ögonblick för att hvila, en 
 galopperande häst skulle haft fullt arbete att följa henne. Aldrig har Norr-
mannen Mensen Ernst inom kortare tid tillryggalagt en fjerdedels mil, än 
nu den vansinniga. Ändtligen upphann hon vagnen, der hästarne i gående 
skredo uppför en liten backe. Obemärkt hoppade hon upp på baksätet och 
satt der hopkrumpen, flämtande och mörkröd i ansigtet, omhöljd af de 
dammoln hjulen uppkastade.
 Men inne i vagnen hade fadrens och brudgummens förenade bemö-
danden snart återkallat den vackra bruden till lifvet. Cecilia hade ingenting 
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hört af den vansinnigas skräckfulla rop, hon hade svimmat vid hästarnes 
skyggande och hämtade sig derföre utan svårighet. Snart hade kaptenens 
ömma skämt återkallat rosorna på hennes kinder, skogen var så vacker och 
doftande, den ensliga vägen så romantisk, att Cecilia inom få ögonblick 
glömde den lilla skrämseln, hvars rätta orsak man doldt, och kände sig åter 
säll vid sin älsklings sida. Tyst och tankfull satt öfversten; desto mer joll-
rade de älskande.
 »Se,» sade kaptenen i det han lekte med vigselringen på den sköna 
brudens finger, – »hvilken sällsam naturens lek! Ditt venstra ringfinger är 
lika kort som lillfingret.»
 »Det betyder att min lycka i kärlek skall blifva ganska kort», skämtade 
Cecilia.
 »Tvärtom, det betyder att du på detta finger ej har rum för mera än en 
ring, liksom i ditt hjerta ej för flera än en make.»
 »Är du då så viss derpå? … jo, förlåt, förlåt, du är det ju? Men säg, Carl, 
huru långvarig skall vår sällhet blifva?»
 »Evig, min Cecilia, evig som vår kärlek.»
 »Men det säges, att jordens evighet är stundom ganska kort. Om den 
till exempel ej varade längre än en dag?»
 »Hur elakt du kan skämta! …»
 »Förlåt, Carl! Jag känner mig så underlig till sinnes, sådan man plär vara 
förr än något händer, som man icke väntat. Vet du, det är något hemskt i 
denna skog, det är löjligt, men jag erfar precis samma känsla, som när en 
spindel kryper på min hals.»
 »Det är något af dåningen quar i nerverna. Sådant ger sig, min älskade! 
Se på dessa majestätiska furor, hur de stå som mythens jättar höga, orubb-
liga, och tyckas med sin hjessa trotsa himlens ljungeld.»
 Och bruden såg mot skogen tyst och aningsfull, men vände sen sitt 
klara ömma öga mot sin älskling, mot sin lifstidsvän. Af hvad de båda sade, 
hörde quinnan bakpå vagnen ingenting, ej heller märktes hon af dem som 
sutto inuti. Men den som kunnat lyssna till de brutna ord, hvilka stundom 
gingo öfver den olyckligas läppar, den hade kanske anat, att det för öfvers-
ten och hans barn varit bättre att åka öfver bristande is med brådjup under, 
än så som nu åka med kärlekens lycka inuti och vanvettets hat bakpå deras 
ilande vagn.
 »Jaså,» mumlade den galna, »han vill ej ge mig igen mitt barn. Han 
sitter der med barnet af den rika fröken, som utträngde mig. Kors så roligt, 
han tänker visst: låt maskarna i jorden äta Lotta Lennings flicka, hvad angår 
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det mig? Åhå, månntro han inte känner mig, jag har ju bott i kejsarens slott 
och druckit vassla ur gyllne skålar och blifvit så vacker. Jag gick ju enkom 
bort för att få igen mitt barn. Kungen sade, blif quar hos mig, Lotta, ser du 
hvad jag har grann uniform. Men jag sade: det är sju mil till kriget, jag vill ha 
igen mitt barn. Sådant barn finns inte, som min Clara Lovise. Ett fullmoget 
åkerbär kan inte vara vackrare. Jag skulle ha gjort henne till prinsessa öfver 
alla gullfiskar i ärtlandet, om inte riddar Blåskägg stulit henne. Vänta du! 
vänta du! Jag skall stjäla ditt barn, så får du se hur godt det gör, och sen 
skola vi byta och fira bröllopp i bisättningshuset, ty när jag har din flicka, 
så måste du ge tillbaka min, o jag är inte dum, fast jag legat bisatt i grafven 
sedan sjutton år, åhå hvad det luktar lik här i brölloppssalen …»
 Nu hade vagnen hunnit fram till öfverstebostället. I samma ögonblick 
man vände in genom grinden, hoppade den galna ned från baksätet och 
försvann i böljorna af en derinvid belägen långhalmig rågåker. 
 Om det är sannt att stora olyckor förebådas af vissa tecken, för hvilka 
skrockfulla menniskor oupphörligt grufva sig, men deremot vid vigtiga till-
fällen, såsom bröllopp o. d. en klar morgonhimmel låter hoppas framgång 
och sällhet – så kunde man på Variala öfversteboställe vara lugn. Det var 
en söndag i augusti 1828. Solen sken varm och klar mellan lätt bortdunst-
ande sommarskyar, dagen var en af de vackraste och då, förutom Cecilias 
spindel rysningar i skogen, ingen anade annat än lycka och fröjd, öfverlem-
nade man sig sorglöst åt glädjen öfver den allmänt älskade frökens sjelf-
valda och lysande förbindelse.
 Också hade öfversten tillredt allt på det präktigaste. Väl tvåhundrade 
gäster voro bjudna från närmaste soknar och städer och på lindan närmast 
parken hade man uppslagit vida tält, i hvilka gårdens alla landbönder, tor-
pare och statdrängar med hustrur, barn och blomma rundligen undfäg-
nades. Uppe i karaktersbyggnaden – Misstriss Wolstonecraft hade i sin 
resebeskrifning öfver Finland hedrat äfven detta hus, likasom Vöro prest-
gård, med namn af slott – deruppe, säga vi, var dukadt i fyra rum och för 
anrättningarne sörjde öfverstens förträffliga hushållerska, mamsell Stak, 
efter husbonden var enkling. Gästerne hade af åkningen till kyrkan fått den 
bästa apptit, och voro faten rundliga och buteljerna otaliga, så visste man 
ock att göra heder åt deras innehåll. Aldrig hade man på Variala ätit och 
druckit så mycket och med så gladt lynne, som den dagen. Efter middagen 
kände sig mången litet tung och man företog nu angenäma promenader i 
den svala doftande parken, hvarifrån man sedan ämnade återvända för att 
dansa i salongen deruppe.
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 Karaktersbyggnaden hade fordom stått midt inuti parken, hvarifrån 
en sednare ägare flyttat densama närmare landsvägen och sjön, både för 
utsigtens och bequämlighetens skull. Emellertid funnos af den gamla 
byggnaden flera lemningar quar, grundvalar och vidsträckta källare, öfver 
hvilkas igengrusade hvalf tät löfskog vexte. I ett land, hvilket, liksom vårt, 
lider brist på ruiner af fästen och slott, nöjer man sig med anspråkslösare 
fornlemningar, och Varialas ägare sågo derföre ej ogerna, att de förfallna 
hvalfven gåfvo denna del af parken ett romantiskt utseende, hvarföre de 
ock läto dem stå. Nära intill hade nuvarande ägaren valt sig en favoritplats 
i en löfsal af gamla björkar, och det är här vi finne honom njuta en quart 
timmas hvila efter middagen under samtal med sin svärson, kapten Krona.
 »Min kära Carl,» sade då öfversten, »jag förmodar att du fann mitt 
uppförande vid den fatala händelsen på vägen nog besynnerligt, eller hur? 
Min alteration kan ej ha undgått dig.»
 »Derpå har jag ej haft tid att tänka, bästa svärfar!»
 »Nåväl, antingen du märkte något eller ej, är jag dig skyldig uppriktig-
het, såvida det äfven angår din hustru.»
 »Men jag förstår ej svärfars mening …»
 »Hör mig. Jag har ofta för dig berättat mina krigsäfventyr från 1808, då 
jag bevistade kampagnen som löjtnant vid Åbo läns regemente. Ett har jag 
likväl ej omtalat: en ungdomsdårskap, min kära Carl! Det fanns i Gamla-
Carleby en flicka, utan stånd och förmögenhet, men vacker som … nå jag 
vill ej poetisera, men jag skall säga dig, min vän, kär var jag upp öfver öro-
nen och flickan likaså i mig – eller i min uniform, likagodt. Alltnog vi svuro 
sköna eder och förlofvade oss. Jag måste åter aftåga, skilsmessan var öm 
– efter freden kom jag för att erbjuda flickan min hand och mitt namn, men 
föreställ dig, hon ville ej se mig, hon kallade mig en menedare, det vete 
knäfveln hvar hon fått tag i några gamla fänriksäfventyr. Snart märkte jag 
på alltsammans, att det ej stod rätt till med flickans tankegång … det onda 
tog till och den olyckliga måste skickas till dårhuset.»
 »Stackars unge!»
 »Efter denna händelse fanns der en värnlös varelse, hvilken jag antog 
mig – du känner henne nära. Och sedan denna tid, sedan 20 år har jag ej 
sett min fordna fästmö, förrän jag i dag på landsvägen uppskrämdes af hen-
nes välkända röst. Hon har utan tvifvel rymt från dårhuset och vi måste 
ofördröjligen åter ditskicka henne.»
 »Det är horribelt … Jag vill genast tillsäga …»
 »Håll, låt oss ej störa dagens glädje med slika efterspaningar. Nätterna 
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äro varma, hon kan sofva i skogen tills i morgon, då vi i god tid varsamt 
återförpassa den arma dit hon hör.»
 Knappt hade öfversten uttalat dessa hårda ord, innan en främmande 
röst upprepade helt nära de samtalande: »hon kan sofva i skogen tills i 
morgon, hahaha!» och ett skärande skratt genomskallade lunderna.
 De båda herrarne studsade. Det var som hade öfverstens eget samvete 
fått ord och tunga.
 »Hvad var det? Samma röst …»
 »Den kom härifrån …»
 »Nej härifrån kom den …»
 »Låtom oss söka.»
 Kaptenen, såsom den yngre, skyndade att genomleta hvarje buske, 
hvarje smygvrå i närheten, men förgäfves. Det såg ut som hade en osalig 
ande gifvit ljud åt sin ondska och derpå försvunnit utan spår. Snart återkal-
lades herrarne af värdsomsorgerna till det öfriga sällskapet och vände med 
förstämdt lynne tillbaka.
 Öfversten och hans måg hade icke hunnit långt, innan de täta lummiga 
quistarna af den äldsta björken i löfsalen böjdes åt sidan och visade den 
vansinnigas hemska gestalt sittande på en bequäm gren närmast stammen 
4 alnar från marken. Hennes drag uttryckte ett fånigt nöje öfver att icke 
hafva blifvit ertappad på det förträffliga gömstället, men en uppmärksam 
betraktare skulle af den lurande blick, med hvilken hon bespejade gångarna 
i parken, hafva anat vådligare prof på denna undransvärda list, med hvil-
ken dåren, likasom naturmenniskan, ej sällan lyckas att tillfredsställa sina 
nycker eller sina passioner.
 Den galnas plats på den gungande grenen syntes hafva bibragt henne 
den föreställningen att hon var en fågel. »Åtta glas! åtta glas!» kuttrade 
hon, i det hon sökte härma en papegojas struptoner och troligen erinra-
de sig någon af dem hennes far fordom hemfört från Brasilien. »Babby! 
Babby! tamme fan! tig Babby! Har Babby fått nötter i dag? Har Babby fått 
krakmandel? Prrrri! hvem säger att jag är en papegoja, jag är en lärka. I dag 
har jag sjungit sju mil ofvanom molnen och måste hvila mig. Det är så 
vackert här i skyn, min hane sitter på nästa quist. Tirlililili, kom till mig mitt 
socker! Kommer du inte? Så, du skall veta jag är en slaghök, sådana lärkor 
som du äro bara en munsbit för mig. Akta dig, oho ha! jag har starka vingar 
och hvass näbb, för si jag vill äta ditt hjerta, och klor har jag, klor!» – Och 
dervid högg hon sina långa naglar in i björkbarken och strök sin näsa mot 
stammen, liksom hackspiken hvässer sin näbb mot trädet.
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 Emellertid hade solen småningom doppat sitt gyllene klot under fjär-
dens yta i nordvest och den sköna augustiquällen började breda skym-
ning öfver nejden. Stor som ett vagnshjul uppgick i motsatt väderstreck 
fullmånen, och dagrar och skuggor omkastades, skiftade och försmulto i 
hvarandra med detta underbara färgspel, som gör en nordisk sommarquäll 
så oändligen intagande. Derinne hade dansen redan börjat, musikens toner 
ljödo fjerran ifrån långt in i parkens ensliga tystnad och mellan träden såg 
man skenet af de glimmande starkt ecklärerade fönsterraderna. Den ena 
gruppen efter den andra hade försvunnit från gångarna, lindan och löf-
salarna, för att begifva sig till festens nöjen derinne, hvarest den högljudda 
glädjen bildade en bjert och behaglig kontrast mot naturens stilla, tysta, 
drömmande frid.
 Nu sväfvade en lätt skepnad öfver gången fram emot löfsalen. Det var 
Cecilia, festens drottning, den lycklige kaptenens älskvärda brud. Glad och 
skämtande hade hon hviskat till honom: »härinne är så varmt och jag får 
ej säga dig allt hvad mitt hjerta känner. Låt oss svalka oss tio minuter i 
löfsalen vid ruinerna.» Och dertill hade han sakta svarat: »gå, jag skyndar 
på kärlekens vingar efter dig!»
 Hvilka sällsama känslor i detta ögonblick månde hafva rört sig inom 
Cecilias bröst, det vet ingen lefvande. Men ljufva, lycksaliga måtte de hafva 
varit, ty öfver hennes läppar gingo ofrivilligt de orden: »finns någon dödlig 
så lycklig som jag?»
 »Hahaha!» ljöd ett skränande skratt genom skuggorna i lunden.
 En frosskyla for öfver Cecilias varma känslor. Spindelrysningen åter-
kom, hon vacklade och vände häpen om.
 Men den som i detta ögonblick kunnat se den galnas skepnad uppe i 
björken, skulle med fasa ha vändt sina ögon från denna syn. Hennes ögon 
gnistrade, hennes hår reste sig, hennes rygg bugtade sig, hennes fingrar 
krökte sig krampaktigt … hon drog sig tillsammans som tigern före språnget 
– det var icke en menniska, det var en katt, som lurade på en menlös bofink.
 Plötsligen rasslade det i grenarna, ett hemskt vilddjur störtade sig bak-
ifrån ned öfver Cecilia, inslog sina klor i hennes hvita nacke och krossade 
henne med sin tyngd till jorden ….
 Den olyckliga dånade i ögonblicket ….
 Hahaha! skallade åter det osaliga skrattet genom nattskuggorna.
 I himlens namn, kapten, hvar dröjer ni? ….
 Der kommer han, hvisslande en favoritvals, han går ej, han ilar, han är 
så säll, han vet till hvem han skyndar ….
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 Löfsalen är tom.
 Ingen lefvande synes på gångarna.
 »Cecilia, min dyra älskade! Cecilia! Cecilia!»
 Intet svar. I parken var så tyst, så fridfullt, som i en blomklädd graf. På af-
stånd hördes då och då en ton af den glada dansmusiken, och stundom for 
en vingad nattfläkt genom lunderna och skämtade med löfven, som rördes 
mot hvarandra i sakta sus. Och på blad och blommor och löf och gräs och 
stjelkar och stammar glimmade daggdropparne i månskimret, som stilla 
med sin himmelska glans begjöt den sköna nejdens halfslöjade behag.
 Kaptenen trodde först att hans brud hade lekt kurra gömma med ho-
nom och letade derföre ifrigt mellan häckar och trän. Flera gånger berörde 
han den förr omtalda åldriga björken. Om en aning då hade sagt honom: 
se upp! då hade det kanske sett annorlunda ut med hans sällhet på jor-
den. Men alla tecken och aningar tego denna rysliga dag. Kaptenen ilade 
förbi …..
 Hastigt föll det honom in, att det var just här han för få timmar sedan 
efterletat upphofvet till det hemska skratt, som afbrutit samtalet mellan 
honom och hans svärfar. En oförklarlig ångest fattade honom vid denna 
erinran och han skyndade in, i hopp att finna Cecilia återvänd till salongen. 
Hon fanns icke der. Ingen hade sett henne.
 Knappt hade kaptenen lemnat löfsalen, förrän det åter prasslade i löf-
ven, en mörk skepnad nedklättrade från trädet och bar i sin famn en orörlig 
hvit gestalt. Snabbt ilade den mörka bort genom skuggorna och från rui-
nerna hördes strax derefter grus som ramlade och ljudet af en på sina hakar 
gnisslande dörr af jern.
 Kaptenens blekhet och ängsliga frågor väckte snart uppmärksamhet i 
salongen. Man samlade sig i grupper, musiken tystnade. Hvar är bruden? 
frågade man. Bestörtning målade sig på alla ansigten.
 Med kaptenen i spetsen och försedda med facklor och lyktor skyndade 
gäster och hemfolk ut i parken att söka. Inom få minuter var den nyss så 
lifliga salen tom och ljusen flämtade för luftdraget genom de öppna dörr-
arne, men genom fönsterna såg man parken i de mest olika riktningar ge-
nomkorsad af irrande ljusskimmer.
 Klockan var 10 på aftonen när Cecilia saknades. Man sökte hela natten, 
man förtrampade trädgårdens blommor och parkens gräs, det fanns icke en 
quist som man ej undanböjt, ej en vrå som man ej genomsökt, man hade 
ropat den saknades namn in i de mörka källrarne af ruinen, man hade med 
ångest letat hennes kropp i dammen … förgäfves! När morgonsolen i sin 
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sköna sommarglans uppsteg öfver skogen och belyste de hundrade bleka, 
utvakade och trötta gestalter, som då ännu genomirrade nejden, nödgades 
man med sorg bekänna, att man ingenting funnit. Lik sagornas af berga-
kungen röfvade brudar, var Cecilia försvunnen utan spår och det ståtliga 
brölloppet tog ett bedröfligt slut.
 Dagar och veckor förgingo. Man hade lyst i kyrkorna, man hade drag-
gat i sjön, man hade utsändt sökande och frågande åt alla håll och i alla 
grannsoknar. Förgäfves! Den förlorade fanns icke.
 Endast den vansinniga Lotta Lenning greps ett par dagar efter olycks-
händelsen medan hon med glupsk hunger uppryckte och förtärde rofvor 
i ett nära beläget rofland. Hade icke öfversten och kaptenen båda insjuk-
nat, skulle måhända anledning förefunnits att anställa ett förhör med den 
vansinniga. Nu bortfördes hon, oaktadt det mest förtviflade motstånd, till 
hospitalet och ingen gaf akt på hennes förvirrade tal. 

Tolf år hade förgått och på Variala Öfversteboställe var nu mycket föränd-
radt. Gamle Öfversten von Hagen var blefven död för 4 år sedan, hans 
måg, Kapten Krona, hade, efter vederbörliga, men fåfänga efterlysningar i 
tidningarne, längesedan blifvit öfvertygad om sin hustrus vådliga död och 
efter tre års enklingsstånd gift sig för andra gången. Variala var numera ut-
arrenderadt åt Häradsskrifvaren på orten, som förträffligt skötte åker, äng 
och skog, men också ansåg alla förskönande anläggningar som idel onödig 
och kostsam fåfänga. Deraf kom sig, att i samma mån åkerrenarne plöjdes 
smalare och ängarne allt nogare rensades från vide och enbuskar, i samma 
mån förföll den vackra karaktersbyggnaden, parken förvildades och en stor 
del af de förr så blomsterrika trädgårdsqvarteren såddes med nyttig potates. 
Allt detta gjorde att det vackra stället, ehuru det troligen afkastade långt 
mera än förr, hade antagit ett förfallet, tungt och dystert utseende, såsom 
alltid fallet är der den borgerliga nyttan får makt öfver skönhetssinnets på 
helt andra revenyer beräknade anläggningar.
 Denna dysterhet ökades ännu mer af den allmänna folktron att det 
spökade på Variala. Hur kunde det också annat, efter ett sådant bröllop, 
som det nyss beskrifna? Hvar och en visste att den unga bruden plötsligen 
försvunnit, men ingen visste huru, och tolf runda år hvilade öfver denna 
besynnerliga händelse det mest ogenomträngliga mörker. Vid denna 
hemlighet stod hvarje gissning stilla; sjö och land hade ju blifvit på det 
nogaste undersökta, utan att man funnit det allraminsta spår efter den för-
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lorade. Blef hon då bortförd af skyarnas storm, denna olyckliga brud, eller 
upplät sig jordens svalg och slukade henne i sitt innandöme? Ingen, ingen 
hade ett svar derpå; blott vandraren, som i månskensklara augustiqvällar 
fördes af sin väg i närheten af parken vid Variala, trodde sig stundom se 
den döda brudens vålnad hvit och luftig sväfva genom gångarne, medan 
en stilla klagan blandade sig med löfvens sus i de daggskimrande björk-
lunderna.
 En tillfällighet skulle ändtligen kasta ett oväntadt ljus öfver denna natt-
svarta hemlighet.
 Det var, om vi minnas rätt, 1840 om våren. På landsvägen som ledde till 
Variala såg man vid mörkrets inbrott ett sällsamt tåg af sex eller sju kärror, 
från hvilka vilda och hemska gestalter med fånig likgiltighet betraktade den 
nära herrgården. Det var dårarne från Kronoby hospital, som transporte-
rades från sin förra ohyggliga boning till det nya ljusa, sunda och snygga 
dårhuset invid Helsingfors. Man gjorde under hela vägen korta dagsresor 
och så hände, att man äfven nu vid första mörkningen tog nattläger i byn 
närmast Öfverstebostället.
 Bland dessa olyckliga dårar befann sig en qvinna, som bevakades 
strängare än de andra, emedan hon flera gånger tillförene gjort försök att 
rymma. Denna qvinna – det var den i vår berättelse ofta nämnda Lotta 
Lenning  – var den enda, på hvilken anblicken af herregården syntes göra 
något intryck. Det var som hade ett dunkelt minne vaknat i hennes förstör-
da själ, hennes ögon stirrade vilda under bemödandet att reda de förvir-
rade hågkomster, hvilka detta ställe hos henne framkallade. Väktarne, som 
märkte hennes oro, befarade nya rymningsförsök och instängde henne i ett 
väl tilläst loft, men all deras vaksamhet var fåfäng; när morgonen inbröt, 
befanns hon på det mest vågsamma sätt hafva utkrupit genom den enda 
lilla fönstergluggen och tagit till flykten.
 Det hade fallit lätt snö under natten och man följde nu spåren som ledde 
från stället under den rymdas fönster. De ledde till parken vid Variala, ge-
nom flera gångar, till de ännu qvarstående källarhvalfven af den fordna 
hufvudbyggnaden. Med förundran märkte man att spåren förlorade sig vid 
en af källardörrarne. Man öppnade denna och gick in. En förskämd och 
unken luft slog emot de inträdande. Det ljus som inföll genom dörren var 
för svagt för att upplysa de inre delarne af hvalfvet, men derinifrån mörkret 
hördes de brutna sorgsna tonerna af en gammal vaggvisa. Man hämtade 
lyktor och gick längre.
 Den syn man nu såg var fasansfull.
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 På en grushög längst inne i hvalfvet satt den vansinniga och höll i sin 
famn ett halfmurket benrangel, kring hvilket några gulgråa, ursprung-
ligt hvita tyglappar fladdrade för luftdraget. Krans och krona sutto ännu 
qvar kring det fordom så sköna, nu gräsligt förvandlade hufvudet och 
på knotorna af fingren glänste gyllne ringar. Och den galna satt och 
 vyssjade benranglet som ett litet barn och sjöng så godt hon kunde sina 
barndoms visor, och i hennes förr så vilda ögon glänste nu den renaste, 
lycksaligaste modersglädje. Ofrivilligt stadnade de inträdande, men den 
arma modren märkte dem ej, utan fortfor med mildaste röst emellan 
verserna af visan:
 »Ja ja, jag visste ju att jag till slut skulle återfå dig, min stackars Clara 
Lovise! Det var på det jag väntat sjuhundra år i bisättningshuset. Och jag 
skulle ej ha kännt igen dig, tror du? Åh att du kan tro så illa! Kommer du 
ihåg i går, när du kom så hvitklädd på gången i månskenet, huru höken 
hvässte sin näbb mot björken och slog ned på dig? Men det första jag tog 
i din venstra hand i mörkret och kände de båda lika långa fingrarna, så vet 
du, då foro tusen eldsflammor genom mitt hjerta och det blef en vällukt 
af hundra miljoner blommor omkring min själ, ty jag hade ju fått tillbaka 
mitt kära barn, min Clara Lovise, du vet ej du, hvad det är att mögla bort 
i väntan, så som jag gjort. Du var ett så tyst och beskedligt barn, och jag 
lade dig att sofva här i kejsarens slott, men för att ingen skulle röfva dig åter 
ifrån mig, se så staplade jag en stor hög af guldsand framför din bädd, och 
sedan du vaknat, skulle vi gå ut och söka oss en grön och enslig bostad, du 
och jag. Men när du bara sof och sof, då gick jag ut att söka oss båda mat, 
och sedan var det så underligt, jag tycker jag varit flera dar borta ifrån dig. 
Månn’ du har haft ledsamt efter mig, säg, mitt barn!»
 Paus. – »Hvad du har blifvit vacker sedan sist, min lilla Clara Lovise! 
Jag ser rätt väl dina röda smultronkinder här i himmelriket. O hvad du är 
lätt att bära och så snäll och stilla, har du inga ögon att se på din mor? Nej 
hvad ögon skulle du ha, du som är liten och sofver, sof du, jag skall sitta och 
vagga dig till domedag, vyss vyss.

  Och kejsarens döttrar de kommo från Rom,
  De hade en påse med läkedom,
  Derinne var … 

nej inte den visan, jag skall sjunga för dig om Guds snöhvita englar i him-
melen, huru de se med sina klara blåa ögon ned uppå denna verldsens 
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elände, och om evighetens morgonstjernor, huru de skina så ljufveliga tvärs 
igenom denna förskräckliga natt … jag fryser …»
 Och verkeligen hörde man den olyckliga hacka tänderna af köld. Nu 
framträdde väktarena och den scen som derpå följde, gå vi med stum häp-
nad förbi. Mor och dotter skildes ännu engång. Lotta Lenning nödgades 
fortsätta resan under strängare bevakning än någonsin förr; men likasom 
hon i det yttersta velat gäcka sina väktare, flydde hon ännu en gång, och 
det var den sista: hon fanns nemligen en morgon död i sin säng.
 Hvad nu angår den olyckliga Cecilia, hvars förgängliga quarlefvor utan 
svårighet igenkändes af vigselringen på fingret och kort derefter stilla göm-
des i kyrkomull, så leddes man af den vansinnigas tal till upplysningar, dem 
man icke väntat. Så mycket syntes säkert, att den arma bruden under sin 
svimning bortförts af den galna, som velat derigenom tilltvinga sig sitt barn 
af öfversten men strax derpå igenkännt sin dotter af egenheten i hennes 
venstra hand och af idel kärlek begrafvit henne lefvande. Om Cecilias död 
i den giftiga källarhålan hade man endast gissningar, men sannolikt hade 
hon ännu kunnat räddas, om man funnit mödan värdt att lyssna på den 
vansinnigas ord, när hon greps i roflandet.
 Det är det gamla »hade Om ej varit!»
 Numera äro de åldriga källarhvalfven på Variala fullkomligt bortröjda. 
Men i parken susar det ännu underligt i löfven, när quällarna blifva mörka 
inemot augusti och månskenet glimmar i drömlikt behag öfver den daggiga 
nejden.
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V e d e r g ä l l n i n g e n s  Da g.
En Händelse.

Det var klockan mellan 8 och 9 om aftonen, en af dessa himmelskt sköna 
qvällar i början af September 1846. Med sommaren var det förbi – så sade åt-
minstone almanackan – och man kunde möjligen skönja något sådant af ett 
gulnadt löf här och der midt i lönnarnas dunkla grönska. Men denna som-
mar, så herrlig för öfrigt, hade varit odrägligt het; förgäfves hade man sökt 
svalka i 25-gradigt hafsvatten; luft och mark hade hvimlat af insekter; mask 
hade härjat ängarna; under många veckor hade ingen regndroppe uppfris-
kat jorden och när åskan någon gång lät höra sig i sin majestätiska skönhet, 
var all dess kyla om några timmar igen försvunnen. I södern af Europa hade 
sol och torka förbrännt all grönska, löfven hade dignat i vanmakt från trä-
den, och när ändtligen höstens dagar stundade, hade naturens feberhetta 
brutit sig i starka jordbäfningar, hvilka med förfäran uppfyllt de fredliga 
Rhenländerna och bestrött med massor af ruiner Toscanas yppiga slätter.
 Här i norden – ty vår skådeplats är nu Helsingfors – hade rötmånaden 
i stillhet gått öfver. Man hade haft sitt »augustisprång»: några få dagars 
storm och kyla; men derpå hade följt en behaglig eftersommar. Dagarne 
voro nu mindre heta och qvällarna genomandades af den mildaste svalka. 
I 19-gradigt hafsvatten kunde man med nöje bada och man blef deraf frisk 
och glad i hågen. Väl försporde man derjemte någon sjuklighet och läkarne 
redde sig till motvärn, i förväntan på den långt för detta spådda farsoten. 
Dock syntes farhågan i detta afseende alltmera försvinna; endast späda 
barna kinder bleknade i förtid bort och föräldrars tårar runno mångenstä-
des under den börjande höstskymningen.
 Vid den uppgifna tiden på aftonen såg man talrika vandrare befolka 
promenaden närmast salutorget i Helsingfors. Genom det täta hvalfvet 
af lönnarna, hvilkas skuggor föllo i mörkt behag öfver gångarna, såg man 
höstens måne vackert glimma. Lockande lyste i närheten ljusskenet från 
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det lilla sockerbagareståndet, som man på skämt benämnde kapellet, men i 
hvilket den fordom s. k. »vackra kapellanskan» icke mera var till finnande. 
En ljum flägt drog genom löfven och kom vandrarnes cigarrer att glöda 
och gnistra, medan här och der en antänd fosforsticka för ett ögonblick 
upplyste föremålen och genast åter slocknade för luftdraget. Somlige af 
de promenerande sågos sakta vandra fram och åter, – och tack vare skym-
ningen och de mjuka sandgångarne, den mest tungfotade gestalt hade nå-
got sväfvande i sin gång –; andra åter hade slagit sig ned på bänkarne och 
betraktade i stillhet verldens äflan. Stadens permanenta lejon, som icke 
gjorde visiter förrän kl. inemot 9, hade emellertid valt denna terrain till ett 
fält för sina observationer och sammanträffade här med redan glesnande 
utlänningar och ännu fåtaliga studenter. Af medelåldersmän och gubbar 
såg man ej många (de fleste sutto redan vid preferensbordet) ej heller syn-
tes nu denna skara af lifliga, välklädda barn, som under vackra sommarda-
gar så behagligt tumla om på den gröna gräsvallen vid sidan af gångarna. 
Deremot varseblefvos talrika grupper af fruntimmer, de flesta på rörlig fot. 
Conversationen i dessa aftonskuggor hade under allt detta något förtroligt, 
hemlighetsfullt; man talade så sakta, som konspirerade man mot statens 
lugn, och samtal, som hvälfde sig kring berättelsen om Hr Elsters vatten-
krumsprång, kunde lätt, för sin skenbara hemlighet, till det minsta tagas för 
passionerade kärleksförklaringar.
 I hörnet af en bland de gröna sofforna på norra sidan om gången satt en 
lång mager karlfigur, insvept i en ljus paletot, och rökte cigarr. Hans ansigte 
kunde man icke se, det var öfverskuggadt af en hatt med temligen breda 
skyggen, men väl såg man stundom ett mörkt blixtrande öga rikta föga 
menniskovänliga eldkolsblickar framåt hvimlet af gående och hvilande. 
Denne man kände sig påtagligen ensam i det talrika sällskapet, han till-
talade ingen och ingen tilltalade honom, stum, stel och orörlig satt han der, 
en skugga i sjelfva skuggorna, och syntes i hög grad äga förmågan att från-
stöta menniskor. Ehuru platserna voro eftersökta, såg man mellan honom 
och närmaste grannen ett bredt rum lemnadt tomt. En enda varelse hade 
vågat närma sig till mannen: det var en närgången tiggarpojke, som trädde 
honom på två steg nära och började halfsjungande uppläsa en psalm. Men 
knappt träffades pilten af en eldsblick från de gräsliga ögonen, innan han 
midt i versen hörde upp och med en misslyckad bugning makade sig åt 
sidan så fort han kunde.
 »Kan någon säga hvem den der karlen i ljusa paletoten är?» yttrades 
på något afstånd i ett sällskap af ungherrar, ty nyfikenhetens dygd är dock 
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en af de mest kultiverade i Helsingfors. »Han ankom i dag med ångfarty-
get från Stockholm och jag råkade se honom i ansigtet när han klef öfver 
landgången. Det var en sjutton milliarder till fysionomi, jag kan ej hitta på 
någon bättre liknelse, än den man sade om Voltaire: att han i syne hade 
något midtemellan markatta och örn.»
 »Namnet känner jag inte,» hördes en annan röst i hopen, »men jag vill 
svära uppå att det är någon tysk skräddargesäll, som sitter här och anställer 
sorgliga betraktelser öfver kassans magerhet, medan all anledning vore att 
taga sig ett välkomstrus på finsk botten, der han dock ämnar klippa silfver-
rublar och sy stenhus, hvad han hinner.»
 »Prat!» genmälte en tredje, »karlen har något mera i sig än så. Jag hål-
ler vad att det är en spansk hidalgo, fattig och högfärdig som sin landsman, 
den ryktbare Don Ranudo de Colibrados, och hitflyktad i brist på bättre, 
sedan H. M. Don Carlos’ börs de sednare åren blifvit lika lätt att bära som 
hans krona.»
 »Eller åtminstone en Irländare, hitsänd under potatessjukdomen för 
att upphandla ett par hundra skeppslaster potates», inföll en tredje.
 »Go’herrar,» anmärkte en fjerde, »tillåt mig säga, mannen der i ljusa 
paletot’n är – låt mig se, – jo riktigt, mannen är påtagligen en jesuit, kan-
hända general Rothan sjelf, som skall ha färdats upp åt norden dessa tider, 
och som, vid nuvarande klena konjunkturer under påfven Pius IX, begifvit 
sig hit för att se åt hvad här möjligen kunde vara att göra för det fromma 
brödraskapet.»
 »Men», inföll åter den förste, »icke kan man säga att han reser furstligt, 
ty på ångfartyget berättade man, att han icke förtärt annat än bulljong och 
rättika med bröd, icke medfört någon betjent och icke låtit lappa ett hål i 
sin söndriga paletot.»
 »Sade jag icke det?» hviskade nu åter den fjerde – och hviskade denna 
gång ytterst sakta, ty en blick af de förskräckliga ögonen hade nått honom 
tvärs öfver gången – »sade jag icke det, karlen är jesuit. Man behöfver 
endast påminna sig Rodin i ’den vandrande juden’, och märken, go’herrar, 
Rodin gick också med snuskig rock och åt endast bröd och rättika, alldeles 
som …»
 »Stilla, här kommer den sköna furstinnan Gregorzewski, man känner 
igen henne på den hvita hatten och den dyrbara Kaschmirshawlen, hvars 
make man näppeligen sett i Helsingfors, ty den värderas till tjugutusen 
rubel banko. Magnifik qvinna, ehuru redan inemot trettitalet!»
 »Gregorzewski? Densama, som fordom hetat Gulkin?»
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 »Densama. Hon säges varit gift med en Gulkin, som behandlat henne 
på det ovärdigaste sätt, förstört hennes rika hemgift, som stigit till millio-
ner, bortskänkt hennes nipper åt tvetydiga fruntimmer, undandolt hennes 
barn och slutligen rymt, i det han lemnade henne i den hjelplösaste belä-
genhet till rof för en skara förbittrade fordringsägare.»
 »Officern der vid hennes sida, hvem är han?»
 »Lehmann, Finne och permitterad kapten vid artilleriet, känner du ej 
honom, en gammal kadettkamrat, ehuru äldre än jag. Men apropos, hvad 
skulle herrarna säga om ett glas punsch …?»
 Och herrarna drogo sig närmare kapellet, – i hvad ändamål, det låter 
historien endast ana.
 Emellertid skulle det ej ha undgått en uppmärksam betraktare, att en 
märkelig förändring försiggick med mannen i den ljusa paletot’n borta i 
soffhörnet på norra sidan om promenaden. Han hade skjutit hatten högre 
upp, så att månskenet föll på en del af ett brunt, ärrigt och vidrigt ansigte, 
beskuggadt, lik en solvisare, af en ofantlig örnnäsa. Hade icke dagern varit 
så svag, skulle man kanhända i de hemska dragen ha upptäckt ett lifligt 
muskelspel, att döma af den häftighet, med hvilken mannen rest sig upp 
och nästan krampaktigt omfattat hörnet af soffan. I hela sin resliga längd 
stod han der orörlig med ena foten framsträckt, likasom till språng – ett 
tigersprång, ifall det gällde något angrepp, ty mannen hade allt utseende 
af en menniskoätare.
 Emellertid blef denna rörelse troligen osedd af de kringstående, medan  
uppmärksamheten var riktad på den sköna furstinnan, som just i detta 
ögonblick visade sig i promenaden. Lätt och behagfull som en fe, sväfvade 
den vackra damen under lönnarnas skuggor, nådde med sin ledsagare det 
gröna planket mot salutorget och försvann innan kort i den redan starka 
aftonskymningen. 
 Knappt hade den sköna damen och hennes ledsagare försvunnit, innan 
paletotmannen med häftighet rusade upp, slog sig för pannan och störtade 
fram mot utgången åt salutorget.
 Kort derefter hördes en häftig ordvexling der utanför.
 »Herrn får inte röka cigarr på torget – nej nej, jag säger att herrn får inte – 
Herrns namn? – Vojasör, var det så? – Hvar bor Hr Vojasör? – Nej vänta – Si 
så Berglund, tag i honom, han slåss och jag får inte händer med honom – Aj 
aj för f–, nå nå, det var väl sju sjutton – så, nu tog han till fötters …»
 I detsama uppslogs ett fönster i det närgränsande ecklärerade Hôtel de 
Bellevue och den inbjudande musiken af tyska harpspelerskor ljöd ut i den 
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ljumma qvällens tystnad. Fällburen var uppgillrad, lockfåglarna drillade 
flitigt, men fångsten lärer den aftonen hafva bestått i några Martis söner, 
som drucko champagne på krita.
 Men undertiden detta passerade på Bellevue, tilldrog sig på Helsingfors’ 
gator en underlig jagt. Öfver södra esplanaden framåt theaterhuset och 
öfver Skillnaden rullade främst en elegant promenadvagn och i den sutto 
en herre och ett fruntimmer förutom kusken. Ett par hundrade alnar efter 
vagnen framrullade en droschka, körd af en isvoshik, och i droschkan satt 
en herre i ljus paletot. Slutligen ett par hundrade alnar efter droschkan 
fram ilade uppför den lilla backen vid universitetsapotheket och Etholénska 
boden en annan droschka, körd, äfven den, af en nummerkarl och befolkad 
med tvenne herrar i frackar med brandgula kragar. Alla åkdonen skramlade 
med rysvärd fart öfver gatorna, gnistorna sprakade under hästhofvarne 
och droschkorna vidkändes vid hvarje ränsten en puff af den eftertänke-
liga kraft, att herrarne uti dem hoppade upp som när Nürnbergska dockor 
dansa på ståltrådar.
 Herrskapet i vagnen talade så sakta, att icke ens sqvallrets fina öra för-
mådde uppfånga ett enda ljud af samtalet.
 Herrn i första droschkan talade väl icke mycket – troligen emedan han 
om isvoshiken tänkte som Hr A. om Fru B:s mamseller: »man ej allena är, 
men ej i sällskap heller». Desto häftigare manade han allt emellanåt på kus-
ken att köra och under pauserna hördes han mumla i de yfviga mustacher-
na: »jag måste ha honom, sacre nom, jag måste!»
 Och alldeles på samma gång hördes herrarne i andra droschkan säga till 
hvarandra: »vi måste ha honom, för tusan, vi måste! Det är alldeles samma 
karl, som vi fått ordres att gripa, han kom i dag med betjentpass öfver på 
ångfartyget, jag hörde det efteråt. Kör på för nitton millioner, kom ihåg, 
numro 44, att det gäller din nummerbricka och kanske din rygg!»
 Och så kördes det ock ursinnigt. Fram gick det öfver nästan hela läng-
den af den breda boulevardsgatan, derpå upp åt venster och så åter åt vens-
ter framemot kaserntorget och öfver detta. Ty vagnen, som var främst, hade 
påtagligen med flit gjort en omväg, men om det var för att undvika förföl-
jare, eller blott för ro skull i det vackra månskenet, det lemna vi tillsvidare 
oafgjordt.
 Slutligen stadnade vagnen vid en port. Kort derefter stadnade båda 
droschkorna en efter annan vid samma port.
 Porten tillhörde ett tvåvåningshus. I trappan till andra våningen till-
drog sig nu ett löjligt uppträde. I samma ögonblick som sista fliken af en 
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fruntimmersshawl försvann genom tamburdörren deruppe och en manlig 
figur stod på öfversta steget i begrepp att försvinna genom samma dörr, i 
samma ögonblick greps denna figur bakifrån i axeln af en hand och någon 
sade tätt bakom på andra steget i den mörka trappan: »ändtligen har jag 
dig, nu skall du ej undslippa mig!»
 Men alldeles i samma ögonblick kände mannen på andra trappsteget en 
annan hand gripa i sin axel och en annan röst från tredje trappsteget säga 
med lika hvasshet i tonen: »ändtligen har jag dig, nu skall du ej undslippa 
mig!»
 »Hvad är det för oförskämdheter?» röt mannen, som stod på öfversta 
trappsteget vid tamburdörren, till sin angripare.
 »Hvad är det för oförskämdheter?» skrek i sin tur mannen på andra 
trappsteget till sin fiende.
 »Ja jag vill fråga hvad det är för oförskämdheter», snäste åter i sin tur 
mannen på tredje trappsteget, och dervid grep han än fastare om sin mot-
ståndares arm. Denne – densame som stod på andra trappsteget – grep 
åter den öfverst stående om armen, och när denne, vid ett häftigt utfall för 
att komma loss, förlorade jemnvigten och halkade utför trappan, indrogos 
alla de nedanföre stående i fallet, alldeles som man ser barn blåsa kull hela 
rader af kortsoldater, och i den mörka trappan blef det ett ramlande, ett 
pustande, ett svärjande och ett alarm, som bragte hela huset i uppståndelse 
och kunde förnimmas öfver hela qvarteret. Vän och fiende hade tumlat 
öfver hvarandra och brottades der, utan att så noga veta mot hvem, tills 
ändtligen förskräckta betjenter kommo med ljus och det chaotiska tumul-
tet redde sig.
 »Nå så d– anamma,» skrek kapten Halsberg, som hade stått på öfversta 
trappsteget, »så när hade jag brutit min arm. Hvad är det för kanaljer, som 
öfverfalla en så här i ens eget hus?» Och uppe i tamburdörren framtittade 
med förfäran en skrynklig fruntimmersfysionomi och ropade jemmerligt: 
»stötte du dig, Calle?»
 »Oh!» pustade mannen, som hade stått på andra trappsteget och i 
hvilken vi igenkänne herrn med de fasliga ögonen och den ljusa paletot’n 
– »Oh c’est horrible! jag har kommit på falska spår och misstagit mig oer-
hördt.»
 »Jaså det är kapten?» yttrade nu ursäktande den brandgule mannen, 
som stått på tredje trappsteget. »Jag ber tusen gånger om ursäkt, men vi ha 
ordres att gripa herrn här i paletågen, och då han tog till flykten hit uppför 
trapporna ….»
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 »Godt, godt, adjö, adjö!» sade kaptenen och rättvisans tjenare afläg-
snade sig med sitt byte.
 Men vi lefva icke mer i någon medeltid, icke ens i bastiljernas dagar, 
då personer försvunno på ett hemlighetsfullt sätt och efter lång tid någon 
erinrade sig hafva sett dem resa i en heltäckt vagn framåt en port, den man 
ogerna ville nämna. Finnes det ännu i dag blykamrar och cachots, så får 
man åtminstone säga att det är lika ondt om dem, som om röfvaranförare; 
sbirrer har man deremot både i Rom och annorstädes, men något mystiskt, 
något blyfärgadt och romaneskt kan man ej hos dem upptäcka. Tvärtom 
hafva de så temligen antagit nutidens skick i ton och åtbörder, och i stället 
att sjelfva låta något försvinna, vinlägga de sig på fullt allvar om att skaffa i 
dagen det som försvunnit. Alltså lärer icke heller någon förundra sig deröf-
ver att samme man, som vi sednast sågo anammad af rättvisans arm, samme 
man i den ljusa paletot’n, med örnnäsan och det buskiga ansigtet, densame 
satt följande dagen vid samma tid, på samma ställe i samma promenad, 
lika mulen och menniskofiendtlig, lika insvept i sig sjelf och lika gräslig 
med sina genomborrande kattögon. Långt ifrån emellertid att häri se något 
öfvernaturligt, äre vi fastmer öfvertygade att något misstag ägt rum från 
rättvisans sida och att mannen, efter inhämtade upplysningar, genast åter 
blifvit ställd på fri fot.
 Och denna afton förgick liksom andra qvällar; i promenaderna rörde 
sig vandrarne fram och åter, månen sken genom lönnarna och serenader-
na klingade, liksom i går, så ömt betagna och vemodigt lockande från de 
öppna fönsterna af Bellevue. Mannen i paletot’n satt stum och trumpen 
i sitt hörn och sköt endast då och då sina ögonkast likt raketer uppå de 
förbigående.
 Emellertid uppstod ett rykte bland de promenerande, att det var eck-
lärering i Sinebruchoffska trädgården borta vid Sandviken, och många 
strömade dit för att se. Bland dessa många befann sig äfven den buskige 
herrn i paletot’n.
 Det aflägsna läget af denna kostsama anläggning gör densama mindre 
besökt än den förtjenar. Trädgården kan kallas bryggd på hälleberget, 
– bryggd, ty den står i nära förbindelse med ett väldigt ölbryggeri, der mer 
än en Fjolner hade utrymme att drunkna i karen. Med otrolig kostnad äro 
der dammar och gångar sprängda, mull uppförd på klipporna och plante-
ringar gjorda, der intet grässtrå förr haft rotfäste att vexa uppå. Från terass-
erna, kullarna och paviljonerna hade man vackra utsigter, som likväl nu ej 
kunde ses för mörkrets skull, och från drifhusen trängde sköna blommors 
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doft. Färgade lampor hängde öfverallt i träden, en fullstämmig militär-
musik tonade mellan löfhvalfven och talrika skaror gäster och åskådare 
hvimlade inom och utom gångarne, beundrande ömsom qvällens milda 
svalka, trädgårdens behag, musikens spel och eckläreringens skönhet.
 Mannen i paletot’n stod likgiltig för allt detta. Hans blickar irrade med 
orolig rörlighet kring de spridda grupperna. Han tycktes söka någon; 
ifrigt lyssnade han på hvarje sidenklädnings frasande och hvarje välklädd 
fruntimmersgestalt mönstrades af honom med spejande uppmärksamhet. 
»De måste vara här i afton,» mumlade han för sig sjelf; »jag måste träffa 
antingen honom eller henne. För honom har jag» – och han kände der-
vid på bröstfickan – »något som aldrig klickar … Besynnerligt! Så gammal 
och dock så svartsjuk! … Och för henne – låt se, jag går ej af för mindre än 
tiotusen rubel silfver årligen. Vägrar hon … nåväl, så upptäcker jag mig, och 
det lär hon väl söka förekomma för hvad pris som helst.»
 Vid det mannen slutade denna hemlighetsfulla monolog, klack det i 
hans innersta, ty icke långt från honom framsväfvade ett ensamt fruntim-
mer; han tyckte sig känna henne alltför väl i lampskenet. Hastigt gömde 
han sig bakom en hög acaciehäck.
 Tillfälligtvis var ingen i granskapet på omkring 30 steg nära. Blott den 
ensama damen, – ensam af lynne eller af nyck, det vet man icke – kom, utan 
att ana något, gången utföre.
 Nu var hon vid häcken; dess blad prasslade.
 Och fram störtade mannen i paletot’n och och ställde sig midt i vägen 
för den kommande. Hans blick stirrade, hans läppar darrade konvulsiviskt, 
och med möda framstammade han på fransyska: »Madelaine, ett ord! hör 
mig, ett ord blott! Tro ej att du undslipper mig. Jag skall förfölja dig till 
verldens ände, dig och din älskare, om du ej beviljar mig hvad jag begär: 
dig sjelf, eller – tiotusen rubel silfver årligen.»
 I detsama skrällde musiken till i tutti och den talande såg upp. Framför 
honom stod en blek flicka, orörlig, på väg att dåna och fullkomligt stum. 
Med förfäran rusade han bort, ty denna flicka var honom fullkomligt obe-
kant: han hade för andra gången misstagit sig. 
 Främlingen i den ljusa paletot’n hade rusat bort från trädgården. Rundt 
kring honom var en höstnatt så mild som våren, men han tänkte ej derpå. 
Han sprang. Han sprang som vargen springer öfver isen en januariqväll, när 
bandhundens grofva skall höres tätt invid fårhuset.
 Han hade kommit bort från vägar och stigar i den stenöken, som åt 
denna sida ligger mellan Helsingfors och hafvet. Vild var han visst till 
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sinnes, ty han aktade hvarken klippor eller klyftor och att han icke tjugu 
gånger tumlade ned från branterna, det förslog åtminstone till ett katholskt 
underverk.
 Slutligen nedsjönk han med uttömda krafter på en sluttande klippa. Må-
nen hade gått i moln, man kunde ej se handen framför ögonen. Främlingen 
anade blott att under honom var ett djup, ty han kunde tydligt höra hafvets 
dåfva brusande nedanför klipphällen.
 Af matthet föll han i en djup dvala och det förekom honom, som hade 
hans varelse upplöst sig i dunst, förskingrats i omätliga rymder och blifvit 
till intet. Detta gladde honom, ehuru han icke begrep hur det kunde göra 
det, då han så fast var öfvertygad om att han ej mer fanns till.
 Snart bildade sig likväl i denna gränslösa tomhet en dimlik punkt, ej 
olik ett svagt stjerntöcken i det oändliga fjerran. I denna punkt tyckte han 
sig återfinna sig sjelf och ju mera ljusdimman vexte, förtätades och började 
antaga en bestämd form, desto vissare blef hans medvetande att dimman 
var han. Slutligen bildade sig af töcknet ett barns gestalt, och gestalten var 
hans egen, sådan han visste den ha varit i späda år. Vid denna upptäckt 
spratt han till under dvalan, och dervid skred han vid rörelsen ett stycke 
utför klippan.
 Och nu upprullade sig för honom tafla efter tafla, målade på fonden af 
de nattsvarta skyarna. Han såg sig som barn i en vagga af ebenholz omgif-
ven af tjenarinnor i brokiga klädedrägter. Engång nalkades till vaggan en 
hög dam i siden och ädla stenar: det var hans mor. Hon smålog åt den sköna 
gossen med de blixtrande ögonen och smekte honom lätt under hakan. 
Men sedan gick hon bort: hon hade ej tid, hon skulle på bal och hennes 
toilett skulle vara gjord inom fyra timmar. Vid det hon gick, känndes luften 
kall som vinterskärpa och man såg ett nålfint glittrande snöstoft stänka ned 
öfver vaggan och förkyla barnets hjerta.
 Sedan såg han den vexande gossen till tidsfördrif rycka vingarna af fjä-
rilar och lägga brinnande fnöske i öronen på gårdens jagthundar. O dessa 
jagter! der lärde sig den unge vilden att behandla menniskor som villebråd 
och vid tolf års ålder – det stod så bjert afbildadt på de skiftande taflorna 
– sköt han »af misstag» fogdens son, som råkat öfverträffa honom vid 
målskjutningen. Tre dagars kammararrest med romanlektyr bestraffade 
misstaget.
 Efterhand blefvo bilderna mångfaldiga. Snabbt efter hvarandra fram-
skymtade nu på den nattliga himmelen skuggorna af den förste bugande 
lärarn, den förste smilande vännen, den första fala älskarinnan; dem följde 
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i skaror orgiernas trogna bundsförvanter och de förvridna gestalterna af 
männen kring gröna bordet. Stundom såg man dessa skepnader le, när 
de höjde glasen eller höllo lif och välfärd på rödt eller svart, – men detta 
leende  var hiskligt, ty det liknade mera förtviflans grin. Och midt i detta 
hvimmel såg man gestalten af den nu vuxne ynglingen: månne han spelade 
falskt efter han så ständigt vann? Ack ja, det gissade man, ty hotande stir-
rade på honom medspelarnes glaslika ögon; män, hvilkas hus och hem, 
hästar, hustru och barn han vunnit på spel, stodo krossade af förfäran fram-
för honom och fjunhakige ynglingar kastade på honom gräsliga blickar, när 
de störtade ut från spelhuset för att störta sig i Nevan. Det var då hans egna 
ögon började glimma med denna afgrundsglöd, som menniskor ej kunde 
uthärda att se uppå. En morgon – man såg på taflan den bleka rodnaden af 
en gryende decembersol – en morgon återvände han från spelhuset med 
en vän. »Du spelar fint,» sade vännen; »jag känner dina finter. Gif mig en 
tredjedel af behållningen och jag skall troget hjelpa dig.» – »O ja,» sade 
den andra, »att dela med dig var länge min afsigt.» Och när de dervid 
omfamnades, föll vännen plötsligt stel ned i drifvan, ty i hans hjerta satt en 
afbruten dolk af glas.
 Härvid spratt den drömmande till; men nya taflor påkallade snart hans 
uppmärksamhet. Försvunna voro spelborden och de vilda orgierna: rikt 
ecklärerade salar och lysande sällskapskretsar omgåfvo hjelten i denna 
skuggverld. Han utströdde sitt guld utan måtta, han lismade sig till de högas  
ynnest, han fikade med bländverket af sin prakt efter de skönas gunst. Och 
ur den glänsande kretsen räcktes honom en hand, – dock nej, han smög sig 
till den, han stal den med bistånd af de mäktigas småleende maktspråk och 
den räcktes honom med bortvändt ansigte, bortvändt hjerta, – en englalik 
qvinna föll till hans bröst: en ros, kastad att förbrännas i en askfylld glö-
dande härd. Åter förbisväfvade då de skimrande bilderna af stora verldens 
ståt; man tyckte sig se ett haf i vågor och midt i vågornas glitter gungade 
ett cherubshufvud, hvilket en demon fattat i de gullgula lockarna, för att 
draga det under.
 Nu mörknade luftbilderna plötsligt och drömmarens hjerta krympte 
tillsamman, likasom dens som är rädd för sin egen skugga. Ur den förra 
omgifningens glans förflyttades hastigt hans vålnad in i mörka eländiga 
kyffen bland råa banditlika menniskor. Han hade förslösat millioner, och 
menniskor, dem han bedragit, återfordrade allt högljuddare sitt. Han nöd-
gades fly: han återsåg taflan af den förskräckliga natt, då han smög sig in i 
sin sofvande makas sängkammare, plundrade hennes juvelskrin och stal ur 
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vaggan det slumrande barnet, för att en dag för dess återgifvande utpressa 
ofantliga penningesummor. Och den ädla modrens fasa, när hon, väckt af 
onda drömmar, störtade upp och fann ej mer sin späda älskling, och all 
den nöd hon led och alla ångstfulla stunder hon genomlefde, alla tårar, all 
smälek, allt gäckadt hopp, det framstod i bjerta bilder, en efter annan, på 
taflorna i skyn och frambragte scener af så namnlös jemmer, att den dröm-
mande med häftighet kastade sig åt sidan och rullade utför klippan, till dess 
en afsats hindrade honom att störta i djupet.
 Än återstod dock en syn. Det förekom honom, som lossnade hans vä-
sende i sina fogningar, förtunnades och blef så lätt att ett luftdrag kastade 
honom hit och dit genom rymderna. Hvarthelst han då fördes af vindfläk-
tarne, stötte honom alla föremål i naturen med fasa tillbaka. Han sväfvade 
öfver löfsalarna och de böjde sig undan såsom för en giftig vind; han be-
rörde bergens toppar och de stötte honom hånfullt ifrån sig. Skyarna, på 
hvilka han ville hvila, sjönko försåtligt undan honom och icke den torraste 
öken, icke den naknaste klippa unnade honom ett stöd att sätta sin fot uppå. 
I hela verlden fanns icke en varelse så fridlös, så vänlös, som han och han 
kände sig förgås af trånad efter en enda kärleksfull blick – men ingenstä-
des fann han en sådan. Han hade förlorat ända till hoppet och att ändock 
nödgas lefva, det var för honom qvalfullare, än en tusenfaldig död.
 Då sken i hans ansigte en himmelskt klar stråle af den uppgående sep-
tembersolen och dvalan försvann från hans tunga ögonlock. Förvirrad res-
te han sig upp: han befann sig på yttersta randen af en klippa, icke berghög, 
men nära lodrät öfver hafvet, som under honom gick i svala skimrande 
morgonvågor; en enda oberäknad rörelse hade varit tillräcklig att störta 
honom ned. Han stod upp och kände sig våt af daggen, en frossa skakade 
hans lemmar. Hvar han var, det kunde han ej genast erinra sig; dock före-
kom det honom, som hade han i svartsjukans och det bedragna hoppets 
ängslan irrat hit ut i de öde trakterna, med den oklara afsigten att sluta sitt 
lif. Skulle han störta sig i hafvet? Hur dåraktigt! Han hade ännu ej afslutat 
sin räkning med lifvet. Grubblande återvände han till staden. 
 Nästa gång vi återse den förryckte herrn i ljusa paletot’n, finne vi ho-
nom … men håll ett ögonblick, denne man, var han verkligen förryckt? 
Låter det ej tänka sig, att en man, som han, hemfallen åt otyglade pas-
sioner, förstörd af utsväfningar, irrande kring verlden utan hem och frid, 
med en till vansinne gränsande häftighet griper efter den enda utsigt, som 
står honom öfrig: den att tilltrotsa sig penningar af sin fordna maka, ge-
nom hotelsen att i all sin förnedring uppträda som hennes, den förnäma 
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damens, man? Hvad ville hon väl göra? Bortvisa honom? Det vågade hon 
ej. Stämma honom för rätta? det blefve en visa i hvar mans mun. Hon ägde 
endast välja mellan offentlig skandal och hemlig tribut; denna tribut tillföll 
då honom.
 Det var i sjelfva verket af denna orsak Arseni Stefanowitsch Gulkin 
förföljde sin tillförene öfvergifna maka, Magdalena Gregorzewska, som 
återtagit sitt familjenamn och, efter långa år af brist, åter vunnit en be-
tydlig förmögenhet genom arf efter General-Löjtnanten af samma namn, 
hennes farbror, som för tvenne år sedan aflidit i Vilna. Snart i 18 år hade 
Gulkin drifvit kring verlden, än rik och lysande, än usel och nödlidande, 
alltefter som hans utomordentliga färdighet i alla slags spel beredt honom 
inkomster eller dessa för tillfället totalt tillstoppats. Lyckan, ovanligt länge 
trogen, syntes ändtligen för alltid ha vändt honom ryggen; jagad af alla 
samvetets furier, begaf han sig på återvägen till fäderneslandet och trodde 
sig i Helsingfors ha kommit sin fordna maka på spåren.
 Men likasom i hela denne mans väsende fanns något som skyggade för 
ljuset, så återfinne vi nu honom för tredje gången en mörk septemberafton 
på ett fult, dystert och otrefligt ställe i den föråldrade del af staden, som 
prunkar med namnet Skatudden. En trång, krokig och ständigt smutsig 
gata ledde till ett förfallet rödmåladt trädhus, i hvars enda låga våning ett 
par eller tre fönster af två rutors höjd nu på aftonen voro försigtigt stängda 
med luckor på utsidan. Luckorna, gamla och gisstnade som hela huset, 
tilläto likväl den nyfikne att genom ett par ansenliga springor betrakta det 
inre af denna inbjudande boning, hvars fluida behag förekommo matroser, 
afsigkomne handtverkare och permitterade flottister så förföriska. Också 
såg man, den afton vi omtala, flera ruskiga karlfigurer in- och utpassera, och 
derifrån hördes svordomar, gräl och oljud af den grofkorniga munterhet, 
som råder på en krog, när kunderna råka ha pengar, likasom nu var fallet, 
när tertialerna nyss fallit ut.
 På den mörka gatan, till hvars labyrinther en usel lyktas sken blott delvis 
framträngde, såg man nu tvenne karlar nalkas krogen. Den ene af dem, en 
kort undersätsig man i blå losliten tröja och skjälskinnsmössa på hufvu-
det, stadnade utanför huset och tittade in genom springorna på luckan. 
Rekognosceringen tycktes ha utfallit efter önskan, ty strax derpå vinkade 
han kamraten närmare och båda begåfvo sig genast in.
 Innanför en låg sal, vid hvars slaskiga disk ett halft dussin af ställets 
vanliga gäster med mössorna på hufvudet läto flaskan gå kring laget, medan 
en vidrig tobaksrök lik en sky omtöcknade den fordom med rosor målade 
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taklisten, låg en något hyggligare inredd kammare, på hvars hvitgråa soffa 
med brunblommigt kattunsöfverdrag de tvenne nykomne gästerne tagit 
plats på tu man hand för sig. Mannen i tröjan, som betedde sig temligen 
husvan på stället, hade allaredan reqvirerat tillbehören till en thoddy och 
derefter sorgfälligt tillstängt dörren till salen, då han med en viss spefull 
fryntlighet vände sig till sin kamrat och sade pekande på glasen: »nå väl-
kommen till Finland, Arseni Stefanowitsch! Hvad d–, jag tror du dricker 
inte?»
 Den tilltalade, som med en ofrivillig qvarlefva af förnämhet betraktat 
både stället och kamratskapet, hvilkas ruskighet påtagligen generade ho-
nom, afkastade den korta kappa, i hvilken han hittills insvept sig, bortlade 
sin slokande hatt, framträdde till bordet klädd i ljus paletot, fattade glaset 
och fästade på sin följeslagare ett par underliga eldkolsblickar. »Är det 
rhum?» yttrade han enstafvigt.
 »Så god man här kan insmugla», genmälte den andra. »För öfrigt 
kristen vara, två gånger döpt, ty våra vinhandlare bekänna sig alla till 
vederdöpare-sekten. Bättre ha vi druckit tillsamman, kommer du ihåg 
Johannisbergern på Babels torn i Wiesbaden, när vi tillsammans plockat 
Genuesaren? Fast jag får tillstå att vi ock hållit till godo med sämre sort, 
såsom i London, när vi söpo deras eländiga Whisky i två veckors tid på 
vinden vid Richardsstreet när constablerne slogo efter oss. How do you do? 
säger Engelsman, det är sjelfvaste f–n, mon cher ami, hvad vi tillsammans 
upplefvat olika öden, vi skildes icke just vänligen, men tro ej att jag mera 
frågar efter de lumpna parhundra gyllen du af misstag tog med dig vid det 
honetta afskedet i Triest. Gesundheit! predikar Tysken. Men så säg mig, 
signor, hvad blåser nu för vind, när pharaobankerne vid Ems och Pyrmont 
förlorat sin skickligaste voltslåare?»
 »Usling!» mumlade den andre med ett förfärligt ögonkast, och dervid 
kramade han thoddyglaset med den styrka, att det brast i stycken mellan 
hans fingrar, som började blöda.
 »Så så, Signor Arseniko, jag ber aldraödmjukast, respekt för varan! En 
fattig ångfartygseldare, som jag, gör visst mycket djerft uti att storas med 
förnämt stallbroderskap, men hvad säger Fransosen: je ne suis pas si diable 
que je suis noir, får det lof att vara ett glas till? Se så drick för tusan d–, kam-
rat, och säg hvarför jag fick den höga äran att ledsaga dig hit i afton?»
 »Jaså, du är ångfartygseldare?»
 »Ja hvarför icke, i brist på bättre. Det var det beqvämaste sättet att kom-
ma från Stettin, dit ett ’Steckbrief ’ kom mig på halsen från mina vänner i 
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Hannover. Flugs jag fick nys derom, ändrade jag i passet Morlin till Mörtin, 
och som sådan fick jag en ledig plats på Gauthiod, men der blef i längden 
farligt för de många tyska profryttarnes skull, som lätt kunnat känna mig 
när jag stack hufvudet upp genom luckan vid kolhissningen, hvarföre jag 
vackert sökte mig hit på de finska ångfartygen, i förväntan på bättre tider. 
Men till saken; hvad vill du nu egentligen?»
 »Kan jag lita på dig, Göran, säg! Ursäkta min hetta, gamle kamrat! Kan 
jag lita på dig?»
 »Mot god betalning, ja – det kan du.»
 »Så vet, jag har en rival ….»
 »Hvad pocker! Jag tänkte det gällde att skrifva ditt testamente.»
 »Men hör mig då till slut! … en rival, som …»
 »… bör ha stryk, jag förstår, jo jo, jag har en dagg …»
 »Skurk! vill du förtjena eller vill du inte?»
 »Signor Arseniko! … att så misskänna mig!»
 »Håll inne med dina fördömda speglosor, karl, och säg rent ut: vill du 
skaffa mig en person ur vägen? Nå fort!»
 »Ts, tala saktare, krögarpacket här har 10 rubel silfver för hvarje bof de 
öfverlemna i rättvisans händer, och för en mörd… nå nå, jag menar för en 
förnäm skurk betalas säkert 20. Att skaffa en person ur vägen? Aj aj, mio 
caro, det går inte an i ett välordnadt land med nykter polis och fästnings-
murar af obevekelig gråsten, nej jag tackar, och dessutom när man har en 
smula samvete, så …»
 »Jag förstår. Nå jag ämnar ej heller gnida på hundra silfverrubel …»
 »Omöjligt, Excellenza! Rent af ogörligt.»
 »Tvåhundra, din skurk!»
 »Går ej an. Märk väl: vi äro ej i Neapel nu.»
 »Trehundra!»
 »Ers Durchlaucht!»
 »Det är mitt sista anbud, lita på det!»
 »Femhundra! vare sagdt.»
 »Trehundra och deröfver ej en kopek.»
 »Fyrahundra, ers nåd! Är det ej gnidaraktigt att undanhålla en fattig 
f–n hans lilla arbetsförtjenst, isynnerhet när det gäller för er att förtjena 
millioner?»
 »Med ett vilkor ger jag dig fyrahundra.»
 »Se det klingar strax bättre. Låt höra.»
 »Att du genast derefter tar hyra på Rio-Janeiro.»
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 »Hm … det är ändå förb. litet för så mycket besvär. Men mågjordt, jag 
tar hyra för en resa. Sedan har jag min frihet.»
 »Sedan har du din frihet.»
 »Och excellenza betalar mig summan på förhand?»
 »Hälften på förhand; anser du mig för en narr?»
 »Men hörpå, min kära Arseni, det faller mig någonting in. Du ser mig 
intet just ut att vara stadd på penningar nuförtiden. Hvad säkerhet har jag 
att du ej bedrager mig?» 
 Vid denna oförmodade vändning af underhandlingen studsade Gul-
kin ett ögonblick. I den näsvisa frågan, och än mer i den hånande ton, 
med hvilken den gjordes, låg ett sådant afbrott mot den förra affekterade 
ödmjukheten och smilande titulaturen, att den tanken genast trängde sig 
på Gulkin: antingen förråder mig karlen eller drifver han gäck med mig. 
In  seende nödvändigheten att iakttaga den största försigtighet mot en spets-
bof, hvilken han anade vara honom öfverlägsen i slughet, dämpade han 
genast sin hetta och yttrade blott med en lindrig darrning på rösten: »låt 
oss nu ej krångla! Betalar jag ingenting, så gör du ingenting, det är ju klart 
som dagen.»
 »Och gör jag någonting, så betalar du ingenting, det är också klart som 
dagen, icke så?»
 »Hvarför skulle jag ej betala dig?»
 »För det du har ingenting att betala med.»
 »Bah! Mina resurser …»
 »Dina resurser, hi hi hi! Nej, min högtärade vän, bjud dina resurser åt 
andra spekulanter! Du och jag veta båda alltför väl att de gyllene tiderna 
äro förbi.»
 Gulkin bet sig i läppen. »Du vägrar då?» sade han dröjande.
 »Det kommer an på. Jag skulle möjligen ha en utväg att liqvidera oss 
emellan. Visst skulle jag derpå riskera allt och du intet, men hvad gör man 
icke för en gammal vän, en ärlig och bepröfvad kamrat, som du? Det är ju 
endast ett skyldigt ädelmod.»
 »Hvad är det då för sat-tyg? Sjung ut!»
 »Om t. ex. Hr Arseni Stefanowitsch Gulkin, hvars titlar äro för långa 
att här uppräkna, icke försmådde att hos Hr Georg Mörtin, för närvarande 
eldare på ångfartyget ***, upptaga ett lån stort tiotusende rubel silfver att 
betalas vid anfordran, hvarå förbindelse utfärdas i laga form med påteck-
nadt: valuta bekommit, som reverseres …»
 »Tiotusen rubel silfver! Är du galen?»
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 »Hör mig, Arseni, och döm sedan om jag är galen. Du kan väl ej på 
alfvar anse mig narraktig nog att riskera fästning och galge för lumpna fyra-
hundra rubel, äfven om jag hade dem i mina händer, som alls icke är säkert 
för det att du lofvar, ty medgif, kamrat, att du i denna stund, ej äger mer än 
den icke rätt fashionabla habit, hvari du sprättar för tillfället. Vänta litet, 
förhetsa dig icke. Låtom oss deremot antaga, att du äger förhoppningar, 
– små, det är tyvärr sannt, men ändå rimliga – att förr eller sednare antingen 
försona dig med din sköna gemål eller litet gunstigt preja henne …»
 »Men huru vet du …?»
 »… och i båda fallen måste du komma dig till artiga summor. Gör du 
åter det, så är ingenting billigare, än att du på honnet sätt visar dig tacksam 
mot den som hjelpt dig af med Löjtnant Lehman, ty det inser du väl, att 
sålänge han uteslutande beherrskar Gregorzewska, måste det ligga i hans 
intresse att önska dig der pepparn vexer, och …»
 »Menniska, är du då allvetande?»
 »Afbryt mig inte. Jag tänker du borde minnas huru jag snart i 18 år 
öfver allt följt dig, som ditt onda samvete, och var viss uppå att jag skall följa 
dig till din graf.» – Mannen, som kallade sig Göran Mörtin, yttrade dessa 
ord med en förvandling i uppsyn och ton, som fyllde Gulkin med en obe-
stämd fasa; men strax derefter återtog han sin tvetydiga hånande min, i det 
han fortfor: »Nåväl, löjtnanten försvinner, den sköna damen, eller hennes 
börs, som är hufvudsaken, blir din, de tiotusen rublarna deremot bli mina. 
Inser du nu hvarföre detta ackord är för dig det fördelaktigaste: emedan 
jag, af omsorg om mina tiotusen, måste uppbjuda allt för att förvissa dig 
om segern, hvars pris, ifall du vinner, blir en småsak för dig att utbetala. Jag 
åter riskerar att, ifall du tappar, få ingenting för mitt besvär, ty hvartill tjenar 
mig då skuldsedeln? Hvad menar signor Arseniko om detta projekt; är det 
galet eller är det klokt?»
 Arseni Gulkin svarade icke. Han kunde ej dölja för sig sjelf att han låg 
i händerna på en bof, hvars egentliga karakter och afsigter, oaktadt deras 
långvariga bekantskap, förblifvit för honom en gåta. En obestämd fruktan 
för förräderi omvexlade i hans själ med den ovilkorliga aktning, som äfven 
brottslingens öfverlägsenhet ingifver en svagare karakter. Villrådig syntes 
han väga mellan tvenne beslut.
 Göran Mörtin fixerade honom hånfullt och tigande.
 »Du har rätt», sade ändtligen Gulkin tvekande. »De tiotusen tillhöra 
dig, om jag lyckas försona mig med min gemål eller ock aftvinga henne en 
minst dubbelt så stor summa. Fast» – tillade han med ett underligt leende 
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– »jag i sanning ej vet till hvem jag skall ställa förskrifningen, ty Mörtin är 
endast det nyaste af de tio eller tjugu namn du begagnat under vår mång-
åriga bekantskap.»
 »Vare sagdt», genmälte den andre. »Förbindelsen lemnas mig på för-
hand. Derpå skrida vi till verket, och om tre dagar härefter är löjtnant Leh-
man försvunnen, man vet icke hvart.»
 »Försvunnen! – Du har rätt. Han måste försvinna, spårlöst, plötsligt. 
T. ex. på en båtfärd till Sveaborg en rätt kolmörk qväll, när du ensam ror 
honom öfver.»
 »Vi få väl se.»
 »Eller på en ångbåtsresa en stjernklar natt, när han lutar sig öfver re-
lingen och ser ned i det svarta djupet.»
 »Ja ja, vi få väl se.»
 »Vi få väl se? Dermed kan jag ej låta afspisa mig. Jag begär en plan.»
 »Jag tänker som så i min enfald, att sådant der är farligt och väcker 
uppseende. Ett mord – åh bevars, hvem tänker på det? Isynnerhet när man 
kan vinna sitt mål på säkrare sätt.»
 »Bah! Dö måste han, eller är allt förloradt.»
 »Dö? Nå ja, men icke för våra händer. Låt se, jag har ett litet utkast i mitt 
hufvud. Löjtnanten spelar gerna; en af mina bekanta, en värdhuskypare, 
har sett honom förlora betydligt på polsk bank här om natten. Du måste 
göra hans bekantskap.»
 »Sluteligen blir det väl jag sjelf, som …»
 »Vill du vinna ditt mål, så måste du finna dig i att vara mitt verktyg. Du 
måste återtaga din roll som gentleman – var lugn, jag skall försträcka dig 
mynt. Du undviker furstinnan, men närmar dig oförmärkt löjtnanten, som 
ännu besöker baden och brunnshuset alla förmiddagar. Spel föreslås – han 
vinner; det der förstår du förträffligt. Lyckas det att spoliera kompagniets 
kassa, som han har om händer, är segern vår. Redovisning med alla dess 
vådor bör genast följa. Slutar ej denna historie med ett skott för pannan, så 
blir det tid att tillgripa ett af dina projekter.»
 »Men om nu Gregorzewska fyller balansen?»
 »Det måste vi förekomma. Jag åtar mig att tillverka en korrespondans 
mellan Lehman och en här vistande tvetydig dam från Petersburg, hvari hon 
med ömma ordalag anhåller om en summa af ungefär den storlek balansen 
utgör och hoppas att Lehman under någon förevändning, såsom spelskuld 
t. ex., skall utverka sig penningarne af den gamla kokett han gör sig besvär att 
kurtisera. Denna korrespondans spelas i rättan tid i furstinnans händer.»
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 »Göran – du är icke född till att elda ångfartyg.»
 »Hvem vet? Min lefnadsskuta har alltid gått fram med rök och dunst. 
Föga har det bekymrat mig om jag deraf blifvit litet svart om händerna. 
Drick ut du! Hör hit någon! Anette, hämta bränvin och smörgåsar. Man 
måste ge krogen förtjenst, att icke packet här må vädra brändt horn.» 
 När skuggorna i lifvet blifva rätt täta och dystra, är det en hvila och en 
läkedom för själen att någongång byta omgifning och närma sig de godas 
och de gladas kretsar, för att sjelf blifva glad och god med dem. Så flyttar sig 
äfven berättelsen gerna från nödens och brottets taflor till den välgörande 
anblicken af ädla, bildade menniskor, i hvilkas umgänge man återvinner 
den tro på det goda och sköna, förutan hvilken lifvet icke äger någon sann 
trefnad att bjuda. Lätt finne vi oss alltså uti att ombyta skådeplats, i det vi, 
några dagar efter konspirationen på krogen, vilja se åt huru den lyckats.
 Det är en glad och vacker anblick, som möter oss. Klockan är 2 på da-
gen. Solen skiner med sommarklarhet in genom de höga ljusa fönsterna 
af furstinnan Gregorzewskas hyrda boning i nejden af kaserntorget och 
esplanaderna. En furstlig boning således? Åhnej, det är icke möjligt. Hvar 
äro sidenfestonerna, de tunga dörrdraperierna, de ofantliga trymåerna, de 
dyrbara emmorna och rullstolarna, de franska bordstudsarne, de turkiska 
mattorna, det bonade golfvet? Är det möjligt för en hög dam, och dertill 
en rik, att lefva utan förgyllningar, draperingar, samet, alabaster, perlemor, 
valnöt och hvad annat som den borgerliga afunden anser oskiljaktigt från 
ett rikt, ett furstligt amöblement? Möjligt eller omöjligt, – kanske ett mode, 
en nyck, ett behof af omvexling, – alltnog, hos furstinnan Gregorzewska 
finner man intet af allt detta. Lätta gardiner af musselin, ljusa franska tape-
ter, snöhvita omålade golf, enkla mahogenymöbler, några sköna fransyska 
kopparstick och lithografier i lätta ramar, en Wienerflygel, ett litet valdt 
bibliothek – se der några af de föremål, som möta våra blickar i den ädla 
damens sommarboning. Allt har här ett ljust tycke, en intagande enkelhet, 
hvilken, emedan den ej synes det ringaste sökt, förträffligt låter förena sig 
med smak och elegans.
 Furstinnan har hemkommit från sin förmiddagspromenad, men mid-
dagstimmen är ännu icke inne. Hon sätter sig derföre vid pianot för att 
genombladdra ett häfte noter, nyss komna från Leipzig. Under denna sys-
selsättning inträder i salongen den gamle kusken Iwan, hvilken med en 
Rysses hela trohet tjenat furstinnan och hennes familj i mer än trettio år. 
Förlägen stadnar han vid dörren och slätar ut vecken på sin fotsida blåa 
rock.
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 »Nå Waninka,» sade furstinnan, som märkte att den gamle hade något 
på hjertat, »hvad är det nu om? Har du åter sett syner på ljusa dagen? Du 
ser rätt häpen ut.»
 »Ja», sade den gamle enstafvigt och korsade sig. »Jag har sett fursten 
i dag.»
 Furstinnan steg upp. »Följ mig in i kabinettet – nej stadna der och regla 
dörren!» tillade hon hastigt med en blick på det hvita golfvet och en annan 
på kuskens grofva sandiga stöflar.
 »Du har sett fursten? det är icke möjligt. Fursten är död för många 
år sedan, min vän, och ändå är det i dag tredje gången du vågar berätta 
mig denna saga. Nej det är omöjligt, otroligt! Jag förbjuder dig att nämna 
derom för någon. Hvar såg du honom? det vill säga, hvar inbillade du dig 
att du såg honom?»
 »Ers nåd befallte i dag att köra uppåt vägen förbi villorna och derifrån 
ned förbi badhuset. När vagnen passerade brunnshuset stodo vid trappan 
fyra eller fem herrar, både militära och civila, och bland dessa en herre, som 
mycket noga betraktade vagnen och ers nåd.»
 »Deri finner jag ingenting besynnerligt.»
 »Denne herre var densamme som jag tvenne gånger sett förut, först vid 
ångfartyget och sedan i promenaden. Då gömdes hans ansigte till större de-
len af en slokig hatt, men nu bar han en modern liten hatt. Han såg mycket 
svart, mager och föråldrad ut, jag skulle troligen ej ha kännt honom, men, 
ers nåd, hans ögon …»
 »Hans ögon? Nå!»
 »Hans ögon voro desamma som jag såg den rysliga natten, då fursten 
mötte mig i korridoren med barnet under kappan. Ack ers nåd, den som 
engång sett dessa förskräckliga ögon, kan aldrig mera förgäta dem sålänge 
han lefver.»
 Furstinnan gick häftigt fram och tillbaka öfver golfvet. »Nej», sade hon 
med en röst, hvars märkbara darrning motsade hennes afgörande ton, »nej, 
Waninka, det är omöjligt. Du är en gammal tok och jag är alltför barnslig, 
som lyssnar på ditt prat. Jag vill ej mera höra derom.»
 »Ers nåd!»
 »Tig! … Skaffa mig rätt på den karlens namn och afsigter här. Troligen 
någon äfventyrare. Hvem knackar på dörrn?»
 Deuxbatangerne öppnades och in trädde en ung officer af omkring 
20 år, artillerist, som uniformen utvisade. Stolta och lifliga voro den unga 
mannens drag, men blek var han, mycket blek, och hans klädsel felade be-
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tänkligt mot formen, ty flera knappar i fracken voro för tillfället oknäppta. 
Temligen hemmastadd, vinkade han åt Iwan att aflägsna sig och reglade 
efter honom salongsdörrarne.
 Löjtnant Lehman, – ty det var han, – framträdde derpå hastigt mot 
furstin nan, men stadnade synbart förvirrad vid den allvarliga, frågande 
blick, som mötte honom från den ädla damens sköna mörka ögon, och teg.
 Furstinnan afbröt icke denna tystnad, men hennes blickar fortforo att 
forskande hvila på den nysskomne.
 »Madame,» sade han dröjande, »jag har kommit för att tacka er för all 
den oförtjenta, den oförgätliga godhet, hvarmed ni sedan tre år öfverhopat 
mig, och tillika för att säga er ett evigt farväl.»
 Den fina rodnaden vek hastigt ifrån furstinnan Gregorzewskas kinder 
och bestörtning målade sig i hennes blick. »Hvad har händt, Lorenz?» 
frågade hon med illa dold ömhet.
 Löjtnanten svarade icke, men hans läppar darrade.
 »För himlens skull, Lorenz, hvad har händt?» upprepade furstinnan, 
lade sin hand på hans arm och såg in i hans ögon. Hon förskräcktes öfver 
den mörka skiftning, som dessa antagit och som alltför mycket påminte 
henne om en man, hvars minne hon länge sökt förjaga.
 »Jag är skyldig er så mycket, madame, att uppriktighet är det minsta 
ni af mig kan fordra. Ack, jag är ovärdig all er godhet … jag har brutit mitt 
högtidliga löfte till er och jag går att lida följderna af mitt brott.»
 »Ah jag förstår. Ni har spelat, olycklige!»
 »Ja, madame, jag har spelat.»
 »Och förlorat? … Kanske mer än som tillhörde er?»
 »Mer än som tillhörde mig.»
 »Men det är ju oförsvarligt, det är vansinnigt. Och det är ej längre sedan 
än i förgår ni lofvade mig att aldrig spela mer.»
 »Det är ej förlusten som grämer mig i detta ögonblick, äfven om den 
gällde min heder; det är förtviflan öfver att ha besvarat er godhet, er ömhet 
med ett löftesbrott. O denna passion, dessa demoniska lockelser! Om ni 
visste, madame, huru djupt jag föraktar mig sjelf! Långt från er, går jag att 
försona mitt fel, och minnet af er, den ädlaste qvinna jag nånsin kännt, skall 
följa mig till min graf. Farväl!»
 »Ett ögonblick ännu, Lorenz! Så skiljas icke vänner åt. Måhända är vår 
bekantskap äldre än ni tror. Erinrar ni er ännu er barndom och den heder-
lige köpmannen i Viborg, som upptagit er till fosterson?»
 »Den förträfflige Wolmarsen, ja!»
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 »Han berättade er väl stundom om edra föräldrar?»
 »Mycket sällan. På mina frågor, när jag blef äldre, svarade han blott, att 
min födelse kostat min mor lifvet och att min far, kapten Lehman, stupat 
mot Turkarne.»
 »Stackars Lorenz, ni var då rätt ensam i verlden.»
 »Icke så länge min fosterfar lefde. Och när han dog, kom jag in i kadet-
corpsens rörliga lif, der Chefen, jag vet ej på hvems rekommendation, åtog 
sig att vaka öfver mig med både godhet och stränghet.»
 »Ni har då aldrig önskat att – t. ex. äga en mor?»
 »Jo, madame, jag vill gerna tillstå det, när mina kamrater om jularna 
reste hem, måste jag stadna qvar, ty jag ägde ju intet hem, och det blef mig 
mycket tomt. Men engång bjöd mig en vän till sina föräldrar om julen och 
när jag såg det kära mötet och all den hjertlighet, med hvilken han möttes 
af mor och syskon, rann det mig så bjert i hågen: du har ingen mor, du, som 
älskar dig och omfamnar dig och möter dig med kärligaste ömhet hvar gång 
du kommer! – Och sedan jag såg er madame ….»
 »Sedan du såg mig, Lorenz …?»
 »Och sedan ni på mig slösade er grannlaga godhet, djerfdes jag tänka 
vid mig sjelf …»
 »Att jag kunde vara din mor …?»
 »Nej, madame … ni gör mig förvirrad … men att en sådan mor, som ni, 
vore … O min Gud, hvad fattas er?»
 »Ingenting, min herre! det går genast öfver. Lemna mig!»
 »Jag lyder. O min välgörarinna, farväl – för evigt!»
 »Nej! ni får ej gå! Lorenz! nej du får ej gå – du får ej gå från – ah, du får 
ej gå från din mor, din m…  Rättvise himmel, hvad har jag sagt!»
 Och furstinnan blef hvit som alabaster och dånade. 
 »Och hvarföre, min mor, fördröjde ni så länge igenkännandets ljufva 
ögonblick?» frågade på eftermiddagen samma dag Löjtnant Lehman sin 
mor, furstinnan Gregorzewska.
 »Du skall få veta det, min Lorenz,» sade furstinnan, »och döm sedan 
sjelf om jag handlat rätt deruti. När din far den förskräckliga natten flydde 
med dig, för att beröfva mig det enda kära väsende jag hade öfrigt, fruktade 
man för mitt förstånd. Jag ville ut, ut på Petersburgs snöhöljda gator, för 
att söka dig, för att anropa hvarje menniska om bistånd till ditt återfin-
nande. Man qvarhöll mig med våld; i tre dagar yrade jag. På fjerde dagen 
sades mig att man var mitt barn på spåren. Iwan, den trogne tjenaren, hade 
natt och dag kringirrat den omätliga staden och ändtligen utspanat att du 
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af fursten öfverlemnats till en hans fordne betjent, som höll krogrörelse 
långt borta i en af förstäderne. Med stränga hotelser tvangs denne usling 
att utlemna dig; hvilket återseende! Du var då endast två år. Ett år qvarblef 
du hos mig; då blef jag dödligt skrämd af den falska underrättelsen att din 
far var återkommen till Petersburg. I min ångest bäfvande att se dig åter 
falla i hans omenskliga händer, förde jag dig till den förträfflige Wolmarsen 
i Viborg, en gammal vän till vårt hus, och bad honom uppfostra dig under 
ett diktadt namn, för större säkerhets skull. Att skiljas från dig, var hårdare 
än jag kan beskrifva, men för ditt väl var jag beredd att försaka allt, äfven 
dig sjelf. Jag tänkte på alla vådorna af en hög börd, när ingen stadig hand 
är tillreds att leda en liflig yngling. Din far var i sin barndom god som du, 
häftig som du; moderssvaghet lemnade honom handlöst åt förderfvet. Du 
skulle uppfostras strängt och borgerligt; din börd skulle du ej känna, innan 
du genom egen förtjenst bragt dig upp, och jag förelade mig det svåra prof 
att förblifva främmande för dig, tills du fyllde 25 år. Profvet öfversteg mina 
krafter, okänd såg jag dig den tiden du fick din första uniform; jag dag-
tingade med min föresats – och resten vet du.»
 »Hvilken himmelsk uppoffring, min mor!»
 »Tala ej derom, min Lorenz! Nu är jag fullt belönad derför; jag har dig 
åter och numera skall ingen taga dig ifrån mig, icke engång …»
 »Min far? Vet då ingen något om hans slutliga öde?»
 »För omkring 6 år sedan trodde man sig veta att han stupat i en duell i 
Brüssel, och det är mera än sannolikt att så skett. Men» – tillade furstinnan 
afbrytande och reste sig upp från fåtöljen, – »snart måste verlden få veta af 
vår verkliga ställning till hvarandra. Kan du väl tro det, min Lorenz, oaktadt 
mina 37 år, och dina 20, har menniskors förtal gifvit vår bekantskap en färg, 
för hvilken jag skulle rodna, om jag ej i detta ögonblick talade med min son.»
 Furstinnan närmade sig småleende sin toilett för att ringa på kammar-
jungfrun, men fann på ringklockans plats ett kuvert, adresseradt till Madame  
la Princesse de Gregorzewski och försedt med ett i rödt bläck påtecknadt trés 
important i hörnet. Likgiltigt löste hon den gröna silkessnodd, hvarmed 
kuvertet var omknutet, och uttog derifrån en liten samling öppnade bref 
och biljetter, adresserade dels till Madame Isidore Kalgujew, rue de Marie, 
dels till Monsieur le Lieutenant Lorenz Lehmann, place du senat.
 Hastigt färgades furstinnans kinder och allt högre blef deras purpur 
under läsningen af brefven. Slutligen steg hon upp, kastade med yttersta 
häftighet brefven ifrån sig och mätte Lehman med en blick full af sträng 
höghet och bitter smärta.
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 »Läs, min herre!» sade hon och räckte honom ett af brefven, som hon 
ännu behållit i handen. »Läs detta och vet, att om jag haft mod att förneka 
en som dittills varit värd all min kärlek, skall himlen gifva mig styrka att 
stöta från mitt hjerta en orm, hvilken med det svartaste förräderi stinger 
det bröst, som klappat endast för honom.»
 Lehman – vi fortfare att kalla honom så – emottog brefvet med synbar 
häpnad öfver den plötsliga förändringen i furstinnans ton och sätt. Meka-
niskt föllo hans blickar på det sällsama papperet, men långt ifrån att dervid 
förråda brottslingens bestörtning när han upptäckes, uttryckte den unge 
mannens lifliga drag den mest oförställda förundran. »Det der, madame, 
är en nedrig komedi», sade han slutligen kallt och lade brefvet ifrån sig.
 Furstinnan fixerade honom. »Ni igenkänner då icke mera er egen hand-
stil», yttrade hon.
 »Denna stil bär någon likhet med min, men är icke derföre min. Jag har 
ej skrifvit detta bref.»
 »Ni nekar! Bedrag er icke, unge man, ni skall ej föra mig bakom ljuset. 
Dessa bref vittna om ett förhållande till madame Kalgujew, hvilket icke får 
en vackrare färg af den fräckhet, hvarmed ni på hennes inrådan hopdiktar 
berättelser om edra spelskulder, för att aflocka mig penningar, tillräckliga 
att underhålla detta fruntimmers tvetydiga lyx.»
 »Men, madame, jag upprepar att dessa bref äro falska, hopspunna af nå-
gon okänd usling, som missunnar mig er ynnest. Kalgujew känner jag blott 
till utseendet och har aldrig stått i någon förbindelse med denna dam.»
 »Om man bedragit mig, Lorenz!»
 »O min mor, i denna ton igenkänner jag er. Ja man söker att bedraga er, 
men man skall icke lyckas deri. Ni är ädel och god: se på mig och säg om 
jag står här inför er såsom en förrädare.»
 »Nej min son, min Lorenz, nej! Jag har grymt förolämpat dig; kan du 
förlåta mig?»
 »Icke förlåta, ty ni har ej felat, min mor, i det ni för ett ögonblick villats 
af ett väl anlagdt skurkstreck; men tacka er bör jag för ert förtroende till 
min öppna panna. Hade ni icke trott på den, då hade jag varit för stolt att 
vilja rättfärdiga mig med bevis, men nu kan jag göra det. Gif akt uppå min 
namnteckning i detta bref; är den ej lik?»
 »Förundransvärdt lik.»
 »Märk likväl, min mor, den okände skurken har förgätit en sak. I bref-
vet står Lehmann, efter tyska skrifsättet, men ni torde erinra er att jag alltid 
begagnat det finska: Lehman.»
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 »Det är verkeligen så. Hvilket bedrägeri! Vi hafva då hemliga fiender, 
du och jag?»
 »Helt säkert, min mor.»
 Furstinnan ringde. »Hvem har hitfört detta kuvert?» frågade hon den 
inträdande kammarjungfrun.
 »Ers höghet, det är mig obekant.»
 »Gå och hör åt af de öfriga domestikerna. Någon af betjeningen är 
bestucken; det skall bli en sträng undersökning; jag tål ej förrädare i mitt 
hus.» –
 Kammarjungfrun gick. Furstinnan försjönk i en stunds eftersinnande. 
Derpå fattade hon Lehmans hand, såg på honom och frågade med en vack-
er nyans i tonen: »Huru mycket penningar behöfver du, min son?»
 »Ah, det är sannt, jag hade redan förgätit det!»
 »Lugna dig, brushufvud! Nu, det finner du, kan jag, utan att såra din 
granlagenhet, bjuda dig detta lumpna guld. Du vet dessutom att det står i 
din makt att betala mig med ett löfte …»
 »Det redan brutna, – ja!»
 »Du bryter det säkert aldrig mer. Ditt behof?»
 »Tusen femhundra rubel silfver.»
 »Här äro de. Gå, min son, och återvänd när denna småsak är rangerad. I 
öfvermorgon afgår ångfartyget till Petersburg och du gör mig ju sällskap?»
 »Hur lyckligt! Jag hade nödgats resa just då i alla fall, ty min permission 
är ute om några dagar.»
 »Så mycket bättre. Au revoir!» 
 Aftonmörkret har inbrutit samma dag då furstinnan Gregorzewska gaf 
sig tillkänna för sin son, Löjtnant Lehman, hvars rätta namn, Gulkin, ännu 
icke är kändt.
 I den bekanta sjömanskrogen på Skatudden sammanträffa åter de tven-
ne tvetydige män, hvilka en föregående qväll der uppgjorde sina anslag. 
Båda visa sig i nästan samma skepnad som då, hvilka gestalter de ock må ha 
antagit deremellan, men Gulkins uppsyn är nu mörkare och vildare än förr, 
Mörtins deremot halare, illparigare och mera kattartad, än någonsin. Båda 
ha kommit nästan samtidigt, men icke tillsammans, och vexla förstulna 
blickar medan Annette inbär thoddyt och stänger dörren.
 »Pest och död!» utbrast Gulkin så snart de voro allena. »Jag sade det 
förut: han har undkommit oss!»
 »Hvem menar ers nåd?» inföll den andre försmädligt.
 »Hvem! Jag säger dig, reta mig icke i dag, lymmel, ty mitt blod sjuder. 
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Han har undkommit oss och dina usla käringkrokar, jag sade det skulle 
så gå. Allt lyckades förträffligt, jag gjorde Lehmans bekantskap vid gröna 
bordet, han spelte som en vanlig narr, förlorade, blef ursinnig, fördubblade 
insatsen och förlorade åter. Kompagniets kassa strök flagg, det är säkert, 
men hvad fann man vid revisionen? Mort de ma vie, hela summan orubbad, 
välbehållen – förklara mig det!»
 »Nå hvad f–, furstinnan fyllde luckan, det är klart, som dagen, ers durch-
laucht!»
 »Men billetsamlingen…?»
 »Uppriktigt sagdt, den tråden var så fint spunnen att den brast. Jag vet 
af säker hand att vår mina gjorde sin lilla knalleffekt när den sprang, men 
fem minuter derefter voro furstinnan och löjtnanten tjugu gånger mera 
förälskade i hvarandra än förut; det är så med de kära och qvinnan håller 
mest af den hon får det nöjet att förlåta.» 
 »Det är ditt fel, usling!»
 »Aj aj, nådige herre, hvad ni dömer er ödmjuke tjenare hastigt och 
strängt! Mitt fel, jaså! Skulle jag så snart ha förgätit edra silfverblanka tio-
tusen! Jag vill då dra min hand ur spelet och ni kan roa er med att se de båda 
förtjusta älskande resa till Petersburg i öfvermorgon. Adieu, mon plaisir! 
säger den vise fransmannen Ulspegel.»
 – »till Petersburg i öfvermorgon? Verkligen?»
 »Billetterna äro köpta på mitt ångfartyg.»
 »På ditt? Hm, jag förstår. Nåväl, låt fartyget gå i sank och du har dina 
tiotusen!»
 »Hahaha! Fartyget – och furstinnan med?»
 Gulkin bet sig i läppen. »Om det ej på annat sätt låter sig göra» – tillade 
han dröjande.
 »Jo jo, ers nåd är fin», inföll den andre bofven med ett besynnerligt 
grin. »Sedan er son dött, hvilket ni fick veta genom mig, så är ni ende arf-
tagaren, ni legitimerar er och till slut vore väl detta sätt ändå det säkraste, 
isynnerhet som er ovärdige medhjelpare i denna snygga affär då ginge till 
botten tillika med fartyget, furstinnan, löjtnanten och hela kalaset.»
 »Ha! Du vågar att begabba mig, usle skojare!» Och vid dessa ord fat-
tade Gulkin sin kamrat i halsen och pressade honom ursinnigt mot väg-
gen.
 Göran Mörtin blef grön i ansigtet och kipade efter andan. »Ers nå–åd,» 
pustade han när det blef litet andrum; »var ej ga–alen, jag – jag ensam 
ka–kan hjelpa er.»
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 »Nå låt höra», skrek Gulkin och släppte sitt tag. »Men reta mig ej en-
gång till, usling, utan säg ut: hvad är att göra? Jag är beredd till allt.»
 »Om så är, så reser ers nåd med på ångfartyget, – förstås i djupaste 
inkognito.»
 »För att dränka mig med de öfriga?»
 »Nej för att ärfva. Resten får ers nåd veta der.»
 »Ännu ett ord, menniska! är du min trognaste vän eller är du min döds-
fiende? Mig synes du måste vara ettdera – men hvilket? Hvilket!»
 »Det skall ni få erfara snart nog. Min lott har alltid varit att strypas för 
min välmening. Klang, låt oss dricka, min strupe är så het som ett stryklod. 
Arfvets skål – och lefve finska vikens gäddor! Måtte man i den största af 
dem, som en vecka hädanefter uppskäres på societetshusets köksbord, 
finna den glänsande galonen af en artilleriepålett!»
 Gulkin tömde glaset och nickade hemskt.

Tredje dagen derefter afgick ångfartyget.
 Hafvet var oroligt och hade i återskenet af de tunga höstmoln, som be-
täckte himlen, antagit en mörk, nästan askgrå färg. Vinden var ojemn och 
byig, men för öfrigt till favör för fartyget, som hade uppsatt ett segel och 
med snabbhet klöf finska vikens böljor. Det gamla Reval med sina sandkul-
lar, sina hamndammar, sina gråa murar och runda torn hade man denna 
gång icke besökt; rakt i öster höll fartyget kurs och fjerran på venster hand 
framskymtade vid den oklara horizonten finska landets vådliga granitklip-
por.
 Septemberaftonens tidiga skymning hade fallit öfver de vida ödsliga 
hafsslätterna, hvilkas enformiga vågsvall tidtals glimmade i månskenet, när 
molnen i några trakter af himmelen söndersletos af vindarna. Det är nå-
gonting underbart dystert och öfverjordiskt uti ett höstmånsken på hafvet. 
Sjömannen, som på sin bräckliga planka gungar öfver djupet och ofvan-
för sig ser endast en öde himmel, genomsusad af stormar, men under sig 
och rundtomkring ser det strandlösa omätliga vågfältet sänkas och höjas, 
glimma upp och åter svartna bort, blir deraf vidskeplig och underlig till 
sinnes, innan vanan lärt honom att förskingra detta intryck med tankarna 
på aftongröten. Passagerare på ett ångfartyg erfara samma intryck, ifall de 
ej äro sjösjuka; men på dem verkar, en sådan afton, machinens jemna rassel 
och stenkolsoset från ugnen söfvande tillika, och der de stå vid relingen 
med den obehagliga gungningen under sina fötter, blifva de vid anblicken 
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af vågskimret dystra till mods och uppsöka då gerna hyttornas lägerstäder. 
Men på ett ångfartyg blir tiden ofta lång och för vissa orsakers skull vistas 
man heldre på däck, än derunder, så ofta ske kan. Så såg man äfven nu, 
ehuru mörkret redan inbrutit, flera grupper af passagerare qvardröja på 
akterdäck, der de, tätt insvepta i sina kappor och paletoter, sökte att genom 
samtal och sång förskingra intrycket af hafvets ensliga storhet.
 Mannen i ljusa paletot’n stod på fördäck med korslagda armar och såg 
dyster ut i månskenet. Hans tankar visste blott natten och samvetet, men 
de måtte icke ha varit fromma och goda, ty vid ett slag på sin axel spratt 
paletotmannen till som en ertappad missdådare och såg sig om. Framför 
honom stod i en eldares lätta och svärtade drägt Göran Mörtin.
 »Tiden nalkas», hviskade eldaren sakta och betydelsefullt. »Offren 
stå redo vid slagtbänken och ingen mensklig makt kan rycka dem ur våra 
händer, ifall vi slå till. Säg mig Arsenij Franzowitsch, känner du icke en väl-
lustig känsla af hämd och stolthet vid tanken uppå att hålla i dina händer 
din trolösa makas och hennes älskares bräckliga lefnadstrådar?»
 »Jag förstår icke din plan», sade Gulkin med en lindrig skälfning, som 
möjligen härrörde af vindens kyla.
 »Min plan? Du menar väl din; eller har du redan glömt, att det var jag, 
som ständigt föreslog lindriga medel, och att det var du, som påyrkade af-
görande krafttag. Ty» – tillade Mörtin försmädligt – »våra lynnen äro nu 
engång sådana, att du är tigern och jag katten. Kan du förroskull påminna 
dig, huru många menniskor du tillförene skickat hädan ur denna verlden?»
 »Det kan ej vara många, ty jag har afskytt blod och dödat blott till nöd-
värn.»
 »Tänk likväl efter, furst Arsenij! man dödar ofta utan att utgjuta blod. 
Erinra dig alla de blomstrande ynglingar, sina familjers hopp, alla de kraft-
fulle män, sina makars stöd, hvilka du ruinerat på spel, störtat i förtviflan 
och bragt till sjelfmord. Lägg härtill alla de barnlöse fäder, hvilkas gråa hår 
du störtat med sorg i grafven, alla de värnlösa varelser, hvilka du gjort till 
enkor och faderlösa, prisgifna åt hungern, eländet och en usel strådöd, – er-
inra dig alla dessa och jag skall bespara dig att räkna dem på ziffran, blott 
du uppriktigt tillstår, att några dussin menniskolif äro för dig en småsak.»
 »Far till afgrunden med dina räkningar!»
 »Nå nå! signor, icke så häftig! Här är du i mitt våld; ett ord af mig, och 
du kastas bunden till händer och fötter i kolrummet. Var derföre alldeles 
lugn, och låt mig råda. Jag har beslutit att gifva efter för dina förslager och 
i natt spränga fartyget i luften.»
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 »Ha! – Nej, det är gräsligt!»
 »Det faller dig ej i smaken? Jag trodde det skulle roa dig. Huru många 
passagerare hafva vi? Låt se – 51. Lägg härtill befäl, besättning, restauratörer 
etc. omkring 15 personer. Summa 66, oss oberäknade, ty det förstås att vi 
båda gå kuppfria.»
 »Galning, är det ditt allvar?»
 »Att du frågar! Det är ju ditt förslag jag ämnar utföra. Jag hade först i 
sinnet att sänka fartyget, eller att tända eld i stenkolen. Men då jag besin-
nade, att allt detta skulle draga ut på tiden och passagerarne möjligen få 
rådrum att berga sig i båtarna, beslöt jag att upphetta ångkitteln så att den 
måste springa, då allting sedan går som en dans. Till bättre säkerhet ämnar 
jag borra båtarna, förutom en, i hvilken du och jag begifva oss af så pass 
att vi på hundra famnars distans kunna åse spektaklet. Är du nu nöjd med 
mig?» 
 Gulkin hade hittills omfattat randen af brädgången och sett ned i vå-
gorna, som hvita och brusande forsade kring fören. Mörtins bestämda ton 
öfvade på honom sin vanliga trollmakt, men denna gång kände Gulkin 
en qvarlefva af mensklighet i sitt länge förhärdade bröst, möjligen ock ett 
anfall af den naturliga obeslutsamhet, som är alla svaga karakterer egen. 
Förvirrad fattade han sin medbrottsling i armen, likasom för att afböja det 
förskräckliga, som hotade. »Det får ej ske,» sade han, »omöjligt! Hvad har 
nu plötsligen ingifvit dig en så gräselig mordlust?»
 »Huru ofta skall jag omsäga det? Du har gifvit ordres, jag utför dem; 
hvartill skulle väl din lumpna förskrifning på de tiotusen tjena, om du ej 
får ärfva din ’genom vådlig händelse’ omkomna gemål, sedan du ej lyckats 
anstifta med henne en kontant försoning?»
 »Men 66 menniskolif – det är ohyggligt!»
 »Ja hvad skall man göra? För mig hade väl alla unnats vara i fred på 
landbacken och lefva till Methusalems ålder, men du har nu så velat och 
saken kan ej på annat sätt rangeras. Jag är fattig karl, jag behöfver mina 
pengar och hvarochen är sig sjelf närmast. För resten, om hela klungan nu 
betalas med 10 000 rubel silfver, kommer hvart lif ändock på sina 150 rubel 
samma mynt, som är bra betalt när man köper partivis. Du kan väl invända 
att sjelfva ångfartyget är värdt mera än så, men var lugn, det är assureradt i 
England och hvem rår för olyckan? Dessutom lefver man här i Finland så 
förb. kälkborgerligt, platt ingenting är här att göra för en man med förvärf-
geni, som håller sig för god att gå och stjäla kapprockar ur tamburerna – nej 
ett sådant stort och grannt rackartag, som detta blir, se det är något som 
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uppfriskar själen på en modig man och ger honom kraft att strida mot sitt 
öde.»
 »Men om jag angifver dig, skurk –!»
 »Besvära sig ej, lilla hans nåd! Följden deraf blefve för dig ett nattqvar-
ter bland trossen här för-om skansen. Se så, stå ej och prata nu längre, utan 
raskt, håll dig i ordning! Jag måste nu ner till min ugn, men om ett par tim-
mar smäller det.»
 »Håll, ett ord ännu! Jag har besinnat mig: furstinnan måste lefva, jag 
svär att jag annars tillintetgör din infernaliska plan. Ges det då intet sätt att 
expediera löjtnanten ensam?»
 Mörtin stadnade vresigt och mätte Gulkin med ett hånfullt ögonkast. 
»Så gammal skurk och ändå så feg!» sade han föraktligt. »Det första raska 
och storartade brott, du i din lefnad anstiftat har du ej mod att utföra! Löjt-
nanten ensam, säger du? Nå hvarför inte, den narren står som bäst helt 
ensam på akterdäck och betraktar saltvattnet, det kostar dig ej stor möda 
att lyfta honom i all tysthet öfver relingen, – men skada vore på det präktiga 
spektaklet af ett ångfartyg, sprängdt i luften, stor skada, tamme f–!»
 »Är det Lehman, som står der…?»
 »Han är det, jag känner bestämdt hans kappa. Nå skall det vara, så skall 
det vara. Här duger ej att söla, ty länge står han ej der och väntar dig. Fort, 
passagerarne äro alla nere, däcket är tomt, vakten vänder ryggen, ett moln far 
öfver månen – fort bakom honom, grip godt tag om benen och lyfta honom 
hastigt och djerft öfver relingen, så att han ej får tag med händerna!» …
 Mörtin hade rätt: ett mera gynnande ögonblick kunde ej finnas. Gulkins  
ögon glimmade som glöd … med tysta snabba steg ilade han fram till akter-
däck … obemärkt stod han tätt bakom mannen i kappan och … strax derpå 
hörde man ett dåft rop, ljudet af en tung fallande kropp och bruset af sam-
manslående vågor … 
 Gulkin smög åter sakta till fören.
 Rorkarlen hade emellertid hört ropet, plaskandet och fallet. »Stopp, 
machin!» skrek han öfverljudt. »Det föll någon i sjön.»
 Machinen stoppades. Hela fartyget kom i rörelse. Passagerarne rusade 
upp i sina nattdrägter, karlarne frågade, fruntimren greto, barnen skreko; 
hvar och en såg efter de sina och bäfvade att nödgas söka någon af de kära 
i det nattmörka hafvet. Kaptenens röst ljöd öfver alla och befallte båtars 
utsättande.
 Men under all denna villervalla sågs vid eldskenet från ugnarna i fören 
en besynnerlig grupp. Mannen som kallade sig Göran Mörtin hade släpat 
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Gulkin genom luckan ned i eldrummet och höll honom med båda hän-
derna fast i kragen af den ljusa paletot’n. Den brottslige furstens ansigte 
uttryckte en vild förfäran; men icke mindre ryslig var eldarens uppsyn, 
hvars ovanliga uttryck af ett dödligt, oblidkeligt hat man förgäfves skulle 
söka att afmåla. Allt det förra hala smilet var försvunnet från mannens an-
sigte, endast hånleendet kände man igen deri, men det syntes nu mera 
demoniskt än nånsin förr, och sjelfva det svarta, tunna gråsprängda håret, 
som nu betäckte eldarens hjessa, i stället för den bortkastade yfviga röda 
peruken, gaf åt anletsdragen ett helt och hållet nytt och främmande uttryck.
 »Så att du verkligen ej känner mig?» ljöd till den förvirrade Gulkin 
hans fordne stallbroders fruktansvärda stämma. »Gränslöst har du ljugit i 
dina dagar, men denna gången tror jag dig. Se likväl noga uppå mig och drag 
dig till minnes längst förflutna tider för mer än 18 år sedan, ty vet, Arsenij 
Franzowitsch, vedergällningens dag är kommen!»
 Gulkins eldögon stirrade ofrivilligt och oafvändt på den talande. Man 
kunde se att han långsamt och motvilligt drog sig något till minnes. Hans 
ögonbryn sammandrogos, han vände sig bort och på hans läppar sväfvade 
knappt hörbart namnet Rehfelt.
 »Rätt så, Fritz Rehfelt, Liffländaren, friherre till Sondern och Lüttichs-
hof, din gamle vän, hvilken du väl trodde långt för detta multnad på bott-
nen af Nevan, dit han i förtviflan störtade sig den der morgonen – du mins! 
Vet, usling, att denne Rehfelt räddades af en fattig muschik, att han i ader-
ton långa år aldrig lemnat dig ur sigte, emedan han aldrig fann någon veder-
gällning nog hård för den som stulit hans egendom, hans heder, hans brud, 
hans fädernesland, hans hela lycka och hans lif, ty sedan den morgonen var 
han död för menskligheten.»
 Gulkin gjorde ett försök att slita sig lös.
 »Stilla! Du har ju godt samvete, du som ’dödat blott till nödvärn’! 
Nåväl, usling, i sista stunden då vi båda äro trötte att lefva, står här inför 
dig denne Rehfelt, som du så trolöst förrådt. Se mig i ansigtet! godt – nu 
känner du mig. Jag fordrar icke af dig tillbaka hvarken heder, eller lycka, 
eller lif, eller fädernesland, fastän du tör vilja återköpa dem åt mig med 
ditt hjerteblod, för att undkomma mig. Tacka mig på dina knän att jag icke 
belastat ditt samvete med din dygdiga makas död, ehuru ett ögonblick min 
plan gick derpå ut. Jag har äfven utan detta beredt dig en vedergällning, 
som skall tynga dig till jorden lik ett berg af bly, som skall jaga hvarje blund 
från dina ögonlock och förgifta hvarje flyktig glädje i ditt bröst. Vet, Arsenij 
Franzowitsch, du har störtat i hafvet din egen son!»
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 Gulkin hvitnade. »Min son är död», mumlade han.
 »Död! Ja visst, men icke, såsom jag falskeligen sagt dig, i späda år, utan 
fallen i sin ungdomsblomma vid tjugu års ålder, tapper, ädel och högsin-
nad, fallen i början af en lysande bana, vid sidan af en älskande mor, lömskt 
mördad af en uslings hand, som bakifrån störtade honom under nattens 
mörker i hafvet, – och denne lömske mördare var hans far, – var du!»
 Gulkin hörde icke mer; om någonsin ett ljufligt minne blommat i hans 
förhärdade själ, så var det minnet af hans son, den älskelige i späda år bort-
gångne gossen. Hans fiendes pil hade varit väl riktad, den hade träffat hans 
hjerta och han dignade utan sans på den svarta kolhögen framför eldstaden. 
Mannen som kallade sig Rehfelt stod stum med korslagda armar och be-
traktade den fallne. Derpå skyndade han upp på däck, ty derifrån hördes 
ett nytt larm och machinen började åter arbeta.
 Däcket var fullt af folk; alle man om bord hade samlat sig kring en ung 
officer, hvars drypande kläder utvisade att han kommit direkte från det 
våta. Det var Lehman. Snäll simmare, hade han under första förvirringen 
af fallet uppburits af sin vida mantel och, sedan denna blef våt, kastat den 
ifrån sig och simmande uppnått fartyget, der han fattade tag i hjulskoflarne, 
medan machineriet stod. Nästan genom ett underverk undkom han nat-
tens, hafvets och dödens fasor och den första som med glädjetårar föll i 
hans våta famn, när han åter syntes på däck, var furstinnan Gregorzewska, 
som strax derpå i alla församlades närvaro var sig sjelf skyldig att erkänna 
den räddade såsom sin son.
 Göran Mörtin, eller som han sednast kallade sig, Rehfelt, stod på af-
stånd och betraktade denna scen. »Gerna för mig må pojken lefva, efter 
hans stjerna ännu icke gått ned», yttrade han för sig sjelf med denna resig-
nerade fatalism, som man ofta finner hos den vildaste fritänkare. »Gulkin 
må blifva okunnig derom tills vi komma till Petersburg; jag vill skynda mig 
att instänga honom i min koj och utgifva honom för sjuk.»
 Efter en stund kom Mörtin tillbaka litet hvitare i syne än eljest och 
frågade om någon sett en passagerare i slokhatt och ljus paletot. På fartyget 
funnos flera sådana, men man sade honom att de redan gått till hvila, och 
när det blef dager fanns ingen sådan som söktes mera om bord. Han var 
borta – för alltid.
 Ett slags undersökning anställdes väl om den oförklarliga händelse, som 
vållat Lehmans fall öfver relingen, men icke den ringaste rimliga förkla-
ringsgrund kunde upptäckas dertill. Att deremot ångfartyget lyckeligen 
anlände till Petersburg, att den sköna furstinnan befinner sig väl och att 
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Lehman troligen redan inträdt i sina furstliga rättigheter, derom har man 
nu tillförlitliga underrättelser. Hvad åter angår eldaren Göran Mörtin, hans 
andra namn att förtiga, har man vid efterfrågan för ett par veckor sedan 
förvissat sig, att ingen person med det namnet är inmönstrad bland de 
finska ångfartygens besättning, hvarföre troligt är att han vid mönstringen 
lånat sig ytterligare ett annat namn, och detta måste vi lemna åt den nyfikna 
läsaren sjelf att taga reda uppå.
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S a l i g  Fä n r i k e n s  To f f l o r .
En berättelse.

»Men jag säger dig, att det är som jag säger», sade Ebba Lovisa half-ond och 
såg icke alls upp från stickbågen, der hon satt i sängkammaren på Lahden-
taka och stickade brudtäcke åt syster Agathe Sophie, som nästa söndag 
skulle förelysas med den rike possessionaten Gröhn, herre till Karis oja och 
Vandala just i granskapet.
 »Och jag säger dig, att det är bara ideligt tokprat och skrock», sade 
Pehr Karbin, som satt temligen makligt lutad i en länstol bakom Ebbas 
rygg och skalade äpplen, som det hette för hushållets räkning, men som 
det tycktes, för sin egen.
 »Men min kära Pehr», sade faster Grete Charlotte, som satt midt emot 
Ebba och stickade likaledes; »min kära Pehr, om du tagit dig den friheten 
att inpraktisera dig hit, derifrån jag föreställer mig att alla karlar borde vara 
bannlysta, och om vi varit nog släpphändta att tillåta dig en slik imperti-
nens, så hoppas jag du åtminstone är så artig, att du ej disputerar solklara 
sanningar, för det du ej kan ta i dem med händerna.»
 »Åh bevars, min lilla söta faster, solklara sanningar! Månntro icke hellre 
säckmörka orim – jag ville säga otroligheter? Att det skulle gå af och an här 
i vindskammarn ofvanför oss, som varit stängd och obebodd i mer än elfva 
år, nej se det får jag ej i mitt hufvud, faster och Ebba Lovisa må nu ha hört 
det sju och sjutton gånger. Jag undrar just, hvem som skulle företa sig en så 
kuslig promenad.»
 »Det kan vara detsamma», inföll Ebba stucken, »alltnog att det går 
deruppe med tunga tydliga steg alltemellanåt, det kan både faster och Anne 
Marie Björkman och Thilda Rosén intyga, och dessutom Rosa här och allt 
tjenstefolket, och mamma och Agathe Sophie skulle intyga detsamma, om 
de ej vore bortresta till Karisoja. Är det ej så? Aj nu stack jag mig i fingret 
och det rådde du för.»
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 »Det är som Ebba säger», intonerade nu med en mun fastern midt-
emot och de båda nämnda flickorna vid andra ändan af stickbågen, och 
till ochmed den lilla elfvaåriga Rosa, som satt och kritade tråd för att knäppa 
rutorna på täcket, instämde med sin lilla näbbiga röst: »ja visst är det så att 
salig fänriken går deruppe, när det skall bli fult väder.»
 »Jaså, nå då måste jag väl tro, när Ebba har så många vitnen på sin sida. 
Men hvad är det Rosa säger? Kan väl salig fänriken, som dog för elfva år 
sen, ha fått så underliga griller på sig i grafven, att han ger sig att spå väder? 
Sannt nog minns jag, att han i lifstiden var den störste väderspåman i hela 
landet och när jag var pojke, sade han engång åt mig och Pekkala Jonas: 
det är ej värdt att ni sätter ut krok i qväll, för i morgon får ni ej upp dem. 
Det var ändå en den allravackraste sommarafton, och vi brydde oss ej om 
varningen, men hvad hände? Om natten uppstod en stickande storm, som 
varade tre fulla dygn, och vi mistade våra krokar.»
 »Det var ändå ej så underligt», inföll fastern. »Men engång var salig 
bror Gustaf mycket villrådig om han skulle så det stora kyttlandet vid Karis 
mossan eller släppa det i linda. Låt bli med såningen, sade fänriken, för jag 
skall säga Majorn att nästa år får man knappast utsädet igen af rågåkrarna; 
jag har mina märken att det kommer att frysa totalt mellan den 8:de och 
11:te Augusti. Och det var om hösten han spådde det, och salig bror Gustaf 
släppte kyttan i linda, och deri gjorde han klokt, ty sommarn derpå frös 
rågen nästan totalt natten mot den 11:te Augusti, men kornet stod sig någor-
lunda.»
 »Nå och nu går fänriken igen och spår oväder och nattfroster?» frågade 
litet spefullt Pehr Karbin.
 »Hvem har just påstått det?» menade faster Grete Charlotte. »Men 
sanningen att säga, min kära Pehr, så skall man ej gäckas med sådana saker. 
Det ges mycket här i verlden, som man ej kan förklara och likväl får lof att 
beskedligt tro. Hvad säger du om spökerierna på Anjala? Nå nå, jag vet att 
det är tutal om den saken, men om du sett hvad jag sett …»
 »Nå för all del, bästa faster, hvad har faster sett?»
 »När jag rätt besinnar mig, så får det bli osagdt.»
 »Men så berätta då, faster, berätta då!» inföll nu Rosa, der hon satt på 
pallen och hade blifvit helt hvit om näsan af krita.
 »Ja det måste vi nödvändigt höra», intonerade chorus.
 »Hvad jag sett? Nå jag kan väl säga er det, efter jag engång kom att för-
tala mig. En dag, det var i Oktober månad precis ett år innan salig fänriken 
dog, gick jag på aftonen upp på vinden utan lykta för att hämta ned knäcke-
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bröd till qvällsvarden, ty vi hade främmande och pigorna hade fullt upp att 
syssla dernere. På vinden var det stickmörkt, som ni väl kan föreställa er, 
men en enda fin besynnerlig ljusstrimma sken der genom mörkret, och i 
förstone klack det i bröstet på mig, innan jag begrep att strimman kom från 
en springa i salig fänrikens kammardörr. Så brådt jag hade, kunde jag ej låta 
bli att … jaha, jag …»
 »Jaha, faster tittade, det förstås. Och då?»
 »Då såg jag fänriken stå klädd, som han brukade, i sin gamla uniforms-
surtout och sin hvita nattmössa framför det svarta skrifbordet, på hvilket 
brunno, alldeles emot hans vana, tvenne ljus. Och hvad menar ni han gjor-
de? Jo det såg jag skenbarligen, han betraktade med en så djup, jag må säga 
en så religiös vördnad …»
 »Nå?»
 »…… sina gamla tofflor!»
 »Ingenting annat?»
 »Nej ingenting annat. Ni känner ju alla de der gamla otäcka tofflorna?»
 »Inte jag åtminstone», sade sanningsenligt Pehr Karbin. 
 »Nå då skall jag säga dig, huru det hänger ihop med tofflorna», fortfor 
faster Grete Charlotte. »Salig fänriken var, med alla sina goda egenskaper, 
en man som just icke särdeles vårdade sin toilett. Jag får säga att han ibland 
såg temligen ruskig ut i sin slitna uniformsrock och med de der otäcka 
becksömsstöflorna, hvilka han burit sedan kriget och aldrig drog af sig, 
hvarken natt eller dag. När då dessa becksömmare, femti gånger lappade, 
ej kunde lappas mera, hittade salig fänriken på att låta göra åt sig ett par 
tofflor af brunt buldan (ty han ville ha varmt om fötterna); men för att 
de skulle hålla evärdeligen, lät han sula dem med det tjockaste, styfvaste 
 sål-läder han kunde åtkomma. Man kan föreställa sig huru det dunkade 
här ofvanför, när han gick af och ann på sitt kammargolf. Dunk! dunk! så 
här let det ….»
 »St!» afbröt hastigt Ebba Lovisa. »Hörde ni något?»
 »Nej», svarade alla, något förundrade.
 »Jag tyckte mig precis höra någon gå deruppe.»
 »Det blir säkert fult väder», inföll Pehr försmädligt.
 »Den här gången lärer Ebba hört miste», fortfor fastern. »Men för att 
återkomma till tofflorna, så gick fänriken med dem sina tjugu år åtminstone 
dagligen och de stå ännu qvar under hans säng alltsedan han dog.»
 »Kors hvad faster är gammal, som kan minnas det», inföll helt apropos 
lilla Rosa, som hade godt räkenhufvud och funderade ut, att efter det var 
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elfva år sedan fänriken dog och han begagnat tofflorna i tjugu, så måste 31 
år ha förflutit sedan de gjordes nya.
 »Var tyst, din näbbgädda, och låt mig tala till slut. Nåväl, just desamma 
ruskiga och eländiga tofflorna stod nu salig fänriken och betraktade så 
inner ligt och andäktigt den der omtalda gången, alldeles som en katholik 
sin helgonabild. Och hvem vet, hvad jag ännu fått se, der jag stod bakom 
springan, om icke en häftig nysning påkommit mig i detsamma, hvaröfver 
fänriken blef så häpen, att han i ögonblicket släckte båda ljusen.»
 »Men så hade faster också underbart god tid att stå der och titta, medan 
främmandet väntade på knäckebröd», anmärkte den alltid spefulle Pehr 
Karbin.
 »Jag skall säga dig, min kära Pehr, att min tid rådde jag sjelf om då som 
nu, och afbryter ni mig engång till, så får ni inte höra det värsta, som kom-
mer till sist.»
 »Men, faster, det måste, det måste vi få höra.»
 »Nå ja, men ni låter mig ju ej få tala till punkt. Det här skedde nu ett år 
före fänrikens död och precis på dagen ett år efter hans frånfälle, – hvilket, 
som ni vet, skedde mycket hastigt, så att han en morgon fanns död i sin säng 
– precis ett år derefter råkade jag åter gå utan lykta upp på vinden om afto-
nen, ty bror Gustaf var ofantligt rädd att man skulle smula eld, tillochmed 
fast man hade lykta. Jag vet ej huru det kom sig att jag just råkade tänka på 
salig fänriken, men hur menar ni jag blir till mods, när jag kastar ögonen på 
hans kammardörr och ser precis samma ljusstrimma som förra gången, klar 
och besynnerlig, tränga ut i den kolmörka vinden! Hvad måste jag tänka, 
när jag skenbarligen visste, att sedan den dagen salig gubben begrofs, ingen 
dödlig själ …»
 »Jag har ansett själarna för odödliga, men faster är af annan mening», 
hviskade Pehr i Ebbas öra.
 »…sluppit in i hans kammare. Den gången lät jag, sanningen att säga, 
bli att titta och skyndade mig åter utför trapporna det fortaste jag kunde. 
Härutaf kan du likväl se, min herr Pehr, du och ni alla, att mycket här i 
verlden passerar, hvilket man fåfängt skulle bjuda till att förklara, och det 
är orsaken, hvarföre jag för min del ej vill neka till, att man ju emellanåt 
hört salig fänriken gå här ofvanföre, fast det är länge sedan han dog.»
 »Åhå», suckade Pehr med tillgjord rädsla, »jag måtte säga att jag riktigt 
ryser. Jag får bestämt ingen blund i mina ögon i natt. Så att der verkligen 
ingen dödlig själ varit i fänrikens kammare sen han dog? Då måtte det ha 
varit fänrikens själ, som tände på tvenne talgljus för att lysa faster utför 
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vindstrapporna. En kuriös gubbe var det. Skada att jag var barn den tiden, 
och dessutom var jag i skolan när han dog. Man sade ju att han var rik; faster 
fick väl ärfva honom?»
 »Jag? katten fick ärfva honom och inte jag. Nog gick det ryktet att han 
var stenrik, och man trodde sig också veta huru han blifvit det. Förstås, 
icke på oärligt sätt men ändå så, att den rikedomen ingen välsignelse hade. 
Kort sagdt, man sade att han under 88 års krig fått ofantliga mutor af … nå 
alltnog, jag vet ej, men något spratt lär han ha spelt kungen, ty kort derefter 
fick han afsked på grått papper, och tackade sin lycka att han slapp med det. 
Men som en stackare lefde han, nändes aldrig bestå sig kläder och mat, mer 
än just det allranödvändigaste, och när han blef gammal, kom han på slarf, 
fattig man, tills bror Gustaf tog honom att bo till oss här uppe i vindskam-
maren, der han lefde i fyra och tjugu år, och sex och åttatio var han när han 
dog. Men ingenting hade bror Gustaf för det, och det hade jag sagt honom 
förut. Ty huru vi än sökte i salig fänrikens gömor, fanns der icke en skilling 
penningar, och hvad hans skräpiga lösören beträffar, som mest bestodo i 
metkrokar, rostiga pistoler och dylikt, så hade han tagit af bror Gustaf det 
underliga löfte, att hela boet deruppe i vindskammaren skulle få stå orub-
badt i elfva år efter hans död. Huru bror Gustaf kunde vara enfaldig nog att 
gå in på en så orimlig proposition, är mig i denna stund obegripligt. Men 
det vissa är att kammaren står i alldeles samma skick ännu, som på salig 
fänrikens begrafningsdag.»
 »Och hvilken datum var det han dog?»
 »Den 13 September 1834.»
 »Men kära faster, det är ju i dag den 13 September 1845 och således på 
spiken elfva år sen.»
 »Se på, ja minsann du har rätt. I morgondag skall det unkna rummet 
vädras och de gamla paltorna kastas på backen. Kammaren behöfs nödvän-
digt för våra ungkarlsresande till Agathe Sophies bröllopp.»
 »Men kunna vi ej nu genast gå dit upp?»
 »Allt har sin tid, min kära Pehr, således har också sticka täcke sin tid, 
och det göra vi i dag. I morgon få vi se till.» 
 »Men» – fortfor Pehr Karbin, som i dag just tycktes ha föresatt sig att 
retas med faster Grete Charlotte – »efter vi således ännu i dag ha rådrum 
att öfverlägga om salig fänrikens qvarlåtenskap, hvilken faster i morgon 
ämnar disponera på ett mindre lämpligt sätt, så föreslår jag, att vi i godo 
dela rofvet, för att undvika framtida processer. Jag tar för min del pisto-
lerna, och som jag förmodar att der finns krut och kulor med, så tar jag 
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också dem. Utan tvifvel finns der någon gammal värja utan slida, och den 
testamenteras åt faster, för att användas i hushållet som eldgaffel.»
 »Och för att tukta näsvisa junkare med.»
 »Hvad metkrokarna angår, hoppas jag kusin Ebba icke försmår dessa 
oskyldiga, men verksama medel att uppmeta rika possessionater med, när 
fisket här på orten ser ut att blifva lika gynnsamt, som det varit nyss.»
 »Jag tackar rätt mycket för gåfvan, men anhåller att kusin Pehr sjelf ville 
kasta ut sina krokar för någon rik Ryssinna på brunnsbalerna i Helsingfors, 
det metet kunde löna sig bättre.»
 »Verkligen? Jag är förtjust, min lilla kusin, öfver att du anser mig så 
oemot ståndelig. Jag är väl icke för ro skull heller junkare vid lifgardets finska 
skarpskyttebataljon. Men ack – ack!»– och Pehrs tillämnade suck förvand-
lades i en uttrycksfull gäspning, ty det var strax på eftermiddagen – »ack, de 
sköna brunnsbalernas tid förnöta vi på våra sommarläger i Tsarskoje Selo, 
och den korta permissionstid vi efter lägret ha lyckan utverka oss, förnöta 
vi med att sticka brudtäcken, skala äpplen och berätta spökhistorier. Men 
apropos, det är sannt, vi ha ännu ej disponerat om salig fänrikens tofflor. 
Månne icke lilla Rosa skulle med nöje motta dem såsom en present, i hvil-
ken hon kunde värdigt visa sig på nästa barndans annandag jul?»
 »Fy hvad du är otäck», var Rosas svar.
 »Nå då få vi väl ge tofflorna åt gamla Jonas för att utställas som kråk-
skrämma i hamplandet nästa vår.»
 »När jag rätt besinnar mig», anmärkte nu faster, »så lära i alla fall Rosa 
och du få nappas om arfvet. Rosa blef född tre månader innan salig fänriken 
dog och sjelf stod han fadder åt henne och jollrade med henne, huru hon 
skulle bli hans arfvinge, den gamle narrn! Hvarföre jag icke alls förundrar 
mig, att man icke hör fänriken gå deruppe annars än när Rosa är inne. 
Du åter, min kära Pehr, lärer väl ändock vara salig gubbens närmaste släg-
ting, efter din far, min och bror Gustafs halfbror, första gången var gift med 
mamsell Penzelia, hvars far, krigsrådet Penzelius, hade en syster, Sophie 
Penzelia, som andra gången var gift med salig fänrikens enda bror, som 
stupade vid Valkiala. Blir det således process om qvarlåtenskapen, så vet 
jag ej bättre råd, än att Rosa väntar tills Pehr blir kapten åtminstone, och 
derpå gifter ni er, det blir rätt lagom ålder, efter Pehr är bara åtta år äldre.»
 »Men jag vill inte ha Pehr till man, nej visst inte», inföll Rosa med en 
släng på nacken.
 »Ah söta du, det vill du visst, bara Pehr får epåletter och silfver på kra-
gen», försäkrade fastern.
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 »Och jag vill inte ha en brud, som är så krithvit om näsan som en snö-
gubbe», inföll Pehr skrattande.
 Sällskapet blef nu vid allmänt muntert lynne, emedan kaffebrickan i det-
samma anlände, kring stickbågen grupperade sig en treflig tablå och stor 
skada var det, att Pehr Karbin ej hade sitt blystift tillhands, han skulle då kun-
nat lemna några upplysande bidrag till »Finland framställdt i teckningar».
 »Skönaste kusin Ebba Lovisa!» utbrast nu Pehr Karbin med låtsad 
hänryckning, »detta kaffe är gudomligt, eller hvad befalls? Mitt hjerta sä-
ger mig att vi måste försonas, och jag svär vid denna kaffekopp …»
 »Nej var så god och låt bli med det,» inföll Ebba, »jag är allsingen vän 
af svordomar. Och hvad ditt hjerta beträffar, så … du känner historien om 
förra fänrikens hjerta. Jag har emellertid beslutit att sluta fred endast på ett 
enda vilkor.»
 »Och detta vilkor, min sköna fiende?»
 »Är att du högtidligen förklarar och erkänner, att salig fänriken går här 
ofvanföre; hvarom icke, så förbinder du dig att bevisa, det vi sagt osannt.»
 »Nåväl, så hören då, aktningsvärda fastrar, sköna täckstickerskor och 
hulda kaffekoppar, min högtidliga bekännelse! Jag erkänner och förklarar, 
att icke allenast salig fänriken häruppe, utan alla verldens fänrikar, lefvande 
och döde, födde och ofödde, äro af mig oförhindrade att, om de så behaga, 
gå uppdaga. Jag lofvar och förklarar, att derest den oskattbara lyckan skulle 
förunnas mig, att blifva vitne till en dylik promenad, enkannerligen här 
ofvanför våra hufvuden, jag då skall med nöje deri deltaga, icke undandra-
gande mig att när som helst, och huru som helst, efter ett sådant fenomen, 
begifva mig upp i sagde vindskammare och der qvarblifva huru länge som 
helst, dock med vilkor att icke undertiden ställas på svältkur.»
 »Fältväbel Pehr Karbin!» sade Ebba med en theaterdrottnings hela 
värdighet, »vi antaga er förklaring som bindande och ålägga eder alltså att 
nästföljande natt kl. 12 begifva eder upp i vindskammaren här ofvanför och 
der qvardröja till kl. 6 på morgonen, då ni har att vänta aflösning.»
 »Men Ebba, kors kära du, det går aldrig an», utropade med en mun 
faster Grete Charlotte och de båda äldre flickorna vid stickbågen.
 »Hvarför icke det? De elfva åren äro ju nu tilländalupna och hvad jag 
föreslagit, det måtte väl ej anses vara för mycket fordradt af en krigare.»
 »Men besinna, kära Ebba, den unkna källarluft, som måste råda i en 
kammare, hvilken ej blifvit öppnad på elfva år. Tänk om der till på köpet är 
en sådan eldfängd luft, som man stundom säges träffa ned i djupa grufvor! 
Hela huset kunde sprängas i luften!»
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 Pehr, som redan en stund sett mycket försmädelig ut, började nu skratta. 
»Det vore minsann skada på det vackra Lahdentaka», utbrast han, »och 
på fänrikens promenader dessutom, hvilka väl då finge lof att upphöra. 
Men dertill lärer det väl ej gå, och källarluften kunde väl förflyga, om man 
öppnade fönster och dörrar en stund förut. Likväl ber jag få göra den an-
märkning, att min nådiga kusin här förgätit mina vilkor, för att ostörd få 
tänka på sina egna. Jag har väl ställt mig till hennes disposition, men endast 
i det fall, att jag hade lyckan med egna öron höra fänriken gå häruppe. Och 
sannolikt lär den lyckan ej falla på min lott, eller hvad befalls?»
 »Pehr har rätt», invände faster Grete Charlotte, som skenbarligen ej 
var särdeles nöjd med Ebbas äfventyrliga projekt. »Det är också bra länge-
sedan fänriken hördes gå här sist, och troligen sluta hans vandringar nu 
med allone, sedan de besynnerliga elfva åren äro förlidna, hvarunder han 
ej kunnat glömma sin gamla boning.»
 »Eller slutar han gå af pur förargelse, att icke mera göra den effekt som 
förr.»
 »Gäckas du inte nu igen?»
 »Nej, jag förmodar bara. Och om han i denna stund … om han i denna 
stund skulle höras gå här, så skulle jag gå upp och fråga honom …»
 »Nå hvarföre säger du ej ut?»
 »…jag skulle fråga honom, om det är anständigt, att en aflidens själ 
promenerar i buldanstofflor.»
 »Pehr, Pehr, smäda icke!»
 »Jag skulle fråga honom, om det passar sig för en krigare att skrämma 
gaml ….»
 »Men hvad går åt dig, Pehr, du blir ju blodröd!»
 »Nej, faster, det är omöjligt, det är skrock, det är galenskap, jag hörde 
miste. Men så är det när man sitter länge och hör på ammsagor. Ja, jag säger 
ännu engång, jag skulle fråga den gunstig herrn der i tofflorna …»
 »Se så nu går det deruppe!» hviskade Ebba.
 »Jag har hört det redan i fem minuter», hviskade fastern, »men jag 
ville ingenting säga.»
 »Jag också», anmärkte Thilda Rosén.
 »Och jag också», inföll Marie Björkman.
 »Och jag också», tillade Pehr med ett leende, som skulle föreställa 
hån men i sjelfva verket liknade den grimas man gör när man biter i ett 
surt äpple. Nyss högröd, hade han i hast blifvit så hvit, som hans solbrända 
kinder kunde blifva. Så stor är vantrons makt öfver sjelfva trotset. Ingen-
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ting slår hastigare om än öfvermod, och intet förråder mera en vacklande 
öfvertygelse, än ett affekteradt hån. Den fasta öfvertygelsen är lugn, tole-
rant; den ler inom läpparna och för aldrig stat. Pehr Karbin hade, som 
man lätt kan föreställa sig, hvarken tro eller otro; han hade endast den 
andefattiga jargon i tankar och talesätt, som är så vanlig bland nutidens 
unge män, och han lät fördenskull öfverrumpla sig af en svaghet, för hvil-
ken han blygdes.
 »Misstar jag mig ej, eller har Pehr verkeligen kommit på andra tankar?» 
frågade Ebba ej utan skadeglädje.
 »Ännu ger jag mig inte fången», genmälde den tillfrågade, under syn-
bart bemödande att återvinna fattningen. »Låt oss höra nogare.»
 Det blef nu allmän tystnad, och man hörde tydeligen afmätta, långsam-
ma, tunga steg, likasom af en gående i vindskammaren ofvanför, men detta 
ljud hade ingenting knarrande eller skarpt, det var fastmer som om någon 
gått deruppe i strumpfötterna, hvarföre man stundom ej hörde stegen, när 
det pratades i sängkammaren.
 »Kan det ej vara någon, som hugger ved på gården?» frågade Pehr, men 
man kunde se på honom, att han icke sjelf trodde på denna svaga undflykt.
 Fruntimmerna blinkade åt hvarandra och smålogo.
 »Nej det här måste jag ha reda på», återtog den i trångmål komne Pehr, 
efter att åter ha lyssnat en stund. »Det är bestämdt något bedrägeri under 
det här; det har någon smugit sig upp i kammaren, för att drifva gäck med 
oss.» Och Pehr gjorde min af att rusa ut. 
 »Hör mig, min kära Pehr, och öfverila dig inte», anmärkte faster Grete 
Charlotte med mycket lugn. »Låt oss först se åt, om vindskammarnyckeln 
ligger qvar i min klädsatslåda, der den legat orörd i många herrans år. Jo 
riktigt, här är nyckeln. Och att ingen annan nyckel kan läsa upp dörren der, 
det bör du finna af dess konstiga inrättning. Det hörde nemligen till salig 
fänrikens egenheter att aldrig släppa någon in i sin kammare annars än då 
han sjelf var med, och fördenskull lät han sjelf insätta ett konstlås i dörren, 
på det han kunde vara trygg.»
 Pehr Karbin tvekade en stund.
 Gåendet deruppe fortfor.
 Plötsligt ryckte Pehr nyckeln ur den häpna fasterns händer och skyn-
dade uppför vindstrapporna. Lika hastigt satt nyckeln i låset och Pehr vred 
uppå.
 Men låset, vant att i elfva år ej besväras af nycklars skrammel, nekade 
tvärt all entrée. Pehr, som annars ej var klen i händerna, vred så att fingrarna 



197

Salig Fänrikens Toff lor

  5

10

15

20

25

30

35

hvitnade, men förgäfves. Låset var förrostadt och salig fänriken fick den 
gången promenera i fred utan påhelsningar.
 Misslynt lutade Pehr sitt hufvud emot kammardörren, för att lyssna. 
Icke knäpp eller kny hördes derinifrån. Misslynt vandrade han åter ned. 
Gåendet sades undertiden hafva upphört och sällskapets goda lynne, 
skrämdt för ett ögonblick, hade fullkomligt återvändt.
 Undertiden hade också matmor i huset, majorskan, samt syster Agathe 
Sophie, bruden, hemkommit från Karisoja. Hela spökeriet vändes till be-
gabberi öfver Pehr, och denne, som inom sig storligen misstänkte, att man 
i samråd spelade honom ett spratt, beslöt att icke försumma något tillfälle 
till bedrägeriets upptäckande. Han förskaffade sig derföre i tysthet en fjäder 
och litet matolja, samt lyckades obemärkt smyga sig upp och smörja låset, i 
mening att sedan utan hinder och dröjsmål skynda dit upp, så snart minsta 
tecken till gående der förmärktes. För detta ändamål höll Pehr jemväl en 
lykta i beredskap, sedan det efterhand blifvit mörkt.
 Emellertid led aftonen och intet vidare gående hördes af. Efter qvälls-
varden envisades flickorna att fortfara med täckstickningen, »efter nu bara 
helt, helt litet var qvar», och som artig kavaljer höll Pehr dem sällskap.
 Så inbröt under muntra samtal midnatten.
 Pehr drog då upp sitt ur och anmärkte med sin vanliga gäckande ton 
»att salig fänriken, om han annars var mån om sin reputation som ett 
punktligt och rättskaffens spöke, väl nu borde låta höra af sig.»
 Knappt hade han yttrat dessa ord, innan gåendet deruppe åter började, 
och nu mycket hårdare och fortare än förr, likasom ginge någon med myck-
en brådska eller stor ängslan fram och tillbaka öfver vindskammargolfvet.
 Pehr såg på det öfriga sällskapet, i den hemliga förmodan, att upptäcka 
i deras miner illa dolda leenden och förstulet samråd, men han bedrog sig. 
Allas uppsyn visade en omisskännelig häpenhet, en räddsla, frammanad 
af tiden på dygnet och uppjagad af tusende vidskepliga föreställningar, 
från hvilka ingen, icke ens Pehr sjelf, var i botten fri. Oviss hvad han skulle 
tänka, samlade fältväbeln hela sitt trottsiga krigaremod och ilade, utan att 
någon hade tid att hindra honom, med sin lykta och sin nyckel uppför trap-
porna till vindskammaren.
 Utan att lyssna, utan att dröja, satte Pehr nyckeln i låset, och se! nu lät 
det tala med sig. Dörren gick upp.
 En unken källarluft slog den inträdande till mötes, och dess inverkan 
blef genast synbar på ljuslågen i lyktan, som började brinna matt och snart 
hotade att tyna af alldeles. Pehr stadnade på tröskeln med en blandad käns-
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la af ofrivillig häpnad och resoneradt trots. Så vidt han kunde se, fanns 
ingen lefvande varelse i kammaren.
 Och likväl hörde han det nyss förut gå deruppe.
 Vindskammaren var ett högt och stort rum, sådana man ofta träffar i 
karaktersbyggnader från förra seklet på landsbygderna – dessa hus med 
tvefaldt brutet tak och ofantliga vindar, der man har godt tillfälle att be-
undra byggmästarens slöseri med dimensioner och furutimmer. Lyktan 
kastade ett ovisst och flämtande sken öfver det torftiga, nästan eländiga 
amöblemanget i detta rum – två stolar, en tältsäng, en liten byrå af mörk 
masur med lutande klaff samt ett ovanlig stort svart skrifbord med lådor 
på ömse sidor. Närmast bredvid byrån hängde på väggen en omålad hylla 
i två afdelningar. På den öfre sågos tre eller fyra gamla böcker och på den 
undra voro huggjern, borrar, filar och andra verktyg i temmelig ordning 
uppradade. Ofvanför sängen hängde tvenne lodbössor, två par pistoler, en 
värja, en hirschfängare och en dolk.
 Pehr hade under denna hastiga öfversigt af rummet hunnit öfvertyga 
sig, att ingen vandrare der var att upptäcka. Nyfikenheten, känslan att stå i 
ett rum, der sedan elfva år ingen mensklig varelse satt sin fot, kom honom 
nästan att glömma det bedrägeri han trodde sig vilja upptäcka. En iaktta-
gelse var dock tillräcklig att förvandla den första nyfikenheten till en känsla 
af rysning och otrefnad. Han rörde med sin hand mot väggen: ett mjukt och 
klibbigt ämne kom handen att slinta. Pehr lyste nu närmare med lyktan: 
väggen var öfverdragen med tjockt grönt, fuktigt mögel, som fullkomligt 
uppblött de smala pappersrimsor, hvarmed springorna varit öfverklistrade. 
Pehr lyste på stolarna: de voro höljda med samma vidriga ämne; på sängen, 
på böckerna: de voro likaså af möglet betäckta; uppå sjelfva trädytan af 
möblerna hade dam och mögel i tjocka lager samlat sig, och vapnen på väg-
gen syntes förtärda af rost. Sjelfva golfvet var slipprigt af samma orsak och 
på insidan af fönsterrutorna hade lägrat sig ett grått täcke. Kastade man en 
blick åt taket, var det ej svårt att förklara detta kammarens utseende. Stora 
bruna fläckar på den ursprungligt hvita limningen utvisade att kammaren 
läkt in och att den ständiga stora fuktigheten sålunda måste hafva alstrat 
ett rikt mögel. Det föreföll Pehr emellertid rätt kusligt; han tyckte sig stå i 
ett på sekler icke öppnadt grifthvalf. 
 Pehr Karbin hade emellertid tillräckligen hunnit öfvertyga sig, att ingen 
fanns i kammaren och ämnade återvända, då ett föremål, som framstack 
under den halfförmultnade sängen, ådrog sig hela hans uppmärksamhet. 
Knappt räckte lyktans slocknande sken till att upplysa de besynnerliga per-
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sedlar Pehr nu framdrog eller rättare med foten framskuffade, ty han ansåg 
sina fingrar för goda att vidröra dessa motbjudande föremål. Det var salig 
fänrikens tofflor, han kunde ej tvifla derpå, men han måste tillstå för sig 
sjelf, att dessa oformliga, tunga och mögliga plagg med större skäl kunde 
tagas för galoscher gjorda åt en elefant. Faster Grete Charlottes beskrifning 
har redan gifvit läsaren en föreställning om de i sitt slag märkvärdiga toff-
lorna, och vi tillägga blott, att mögel, fukt och dam gjort dem ännu mycket 
tyngre och styggare, än de voro för elfva år sen, då fänriken gick i dem.
 Pehr fick nu den idén att han skulle retas med lilla Rosa och skicka 
henne tofflorna, väl emballerade, till present. Han såg sig derföre om efter 
något att bära dem uppå och fann slutligen en värja stå bredvid kakel-
ugnen. Med mycken varsamhet trädde han nu tofflorna innanför hvarand-
ra och sedan på värjan samt bar dem på detta sätt ut ur kammaren, som 
han noga läste. Men då han nere i farstun hörde fruntimmerna hviska 
sinsemellan, instack han tofflorna i en liten skrubb, hvars dörr vette åt 
vindstrappan.
 Pehr var rätt nyfiken att höra, om Ebba Lovisa skulle stå fast vid projek-
tet att bädda sin trottsige kusin uppe i vindskammaren. Men långt derifrån, 
var hon den första att förklara hela förslaget som en dårskap och enträget 
afråda Pehr från att sofva deruppe. Pehr visste ej hvad han skulle tro. Alla 
fruntimmerna voro synbart uppskrämda och lilla Rosa mest af alla; de hade 
beslutit att icke sofva i sängkammaren denna natt, och Pehr skulle ha för-
orsakat dem en dödlig ångest genom att stå fast vid Ebbas förra projekt 
– något hvartill han dessutom ej hade särdeles lust sjelf, om man får säga 
sanningen. Och derföre – om ursäkt, högtärade läsare som väntat eder en 
den allrarysligaste spöknatt uppe i den graflika vindskammaren! – derföre 
begaf det sig nu helt enkelt så, att Pehr, likasom det öfriga sällskapet, sof sin 
natt i god ro dernere, utan att man mera hörde något besynnerligt gående 
derofvanifrån.
 Deremot inkom faster Grete Charlotte, som alltid var tidigast i rörelse, 
morgonen derpå med mycken häpnad in till majorskan och berättade att 
det troligen varit tjufvar på vinden i natt. Pigorna hade hört det springa 
med stor ifver upp och ned för vindstrapporna och i den lilla skrubben, der 
man vanligen förvarade qvastar och damborstar, hade hörts ett släpande 
och pustande, likasom någon velat draga med sig en tung kropp och icke 
förmått. Denna underrättelse satte hela huset i rörelse. Man undersökte 
vind och skrubb med största noggrannhet, men ingenting sågs vara bort-
kommet.
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 Pehr hade emellertid i god tid bortpraktiserat salig fänrikens tofflor och 
fört dem till drängstugan, der han i tysthet roade sig att hopslå en liten låda, 
för att deri emballera den rara presenten. Emellertid blef han så ofta störd, 
att lådan ej den dagen hann blifva färdig, utan qvarstod, jemte tofflorna 
öfver följande natt under en säng i drängstugan.
 Morgonen derefter inkom husbondedrängen med skrämd uppsyn till 
majorskan och inrapporterade, att drängstugan under natten varit föremål 
för allehanda otidiga upptåg, såsom bultande och skrapande och annat 
oväsende innan och utanför, och förmodade drängen att illasinnadt folk 
velat utspeja om drängarna voro vakna, för att mot gården utföra några 
arglistiga plundringsplaner.
 Berättelsen om dessa uppträden väckte ny uppståndelse på det annars 
så fredliga Lahdentaka. Man tog för afgjordt att gården var omgifven af 
banditer, och man beslöt att taga sina försigtighetsmått. Pehr Karbin be-
ordrades först att anställa en rekognoscering i trakten.
 Denna ledde emellertid till platt intet resultat. Vidt och bredt kring 
Lahdentaka gård hade icke på långliga tider en stöld föröfvats, än mindre 
ett rån begåtts och till nattligt ofog fanns icke det ringaste spår. Pehr föll 
då på den naturliga förmodan, att alltsamman varit ett upptåg af ett par 
öfverdådiga sällar bland gårdens egna drängar, och begaf sig i vredesmod 
till drängstugan för att anställa förhör.
 Knappt hade Pehr kastat en blick kring rummet, innan han erinrade sig 
salig fänrikens tofflor, dem han i går på aftonen, jemte sin halffärdiga låda, 
gömt under en af sängarna. Det skulle äga en psychologisk märkvärdighet, 
att följa de föreställningar, som vid denna erinran uppstodo i Pehr Karbins 
nittonåriga fältväbelshufvud. Skulle man väl tro, att han, tviflaren, hånaren, 
trottsaren, i sitt sinne började göra följande öfverslag: »Det var ena sakra-
menskade tofflor. Det vete f– huru det hänger ihop med dem. Först stänger 
der i många herrans år en gammal girigbuk in sig bakom konstlås. Alla men-
niskor säga att han är stenrik, men ingen finner en fyrk efter hans död. Ergo, 
sad’ far min, – penningarna måste vara gömda. Nå vidare: den gamle gni-
daren förordnar, att hans kammare skall stå orörd i elfva år efter hans död. 
Ergo – penningarna måste vara gömda i kammaren. Och sedan? Sedan har 
fänriken låtit göra sig ett par vidunder i skepnad af tofflor, och dessa tofflor 
betraktar han i sin ensamhet med ’en religiös vördnad’, som faster Grete 
Charlotte behagade uttrycka sig. Vidare, så länge tofflorna stå uppe i kamma-
ren, spökar och går det der oupphörligen, säga käringarna. Men knappt har 
jag på min värjspets burit de otäcka plaggen i qvastkammaren vid trappan, 
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innan der uppstår ett gräseligt oväsende. Vi jaga som narrar efter tjufvar: jag 
bär tofflorna i drängstugan: vips är oväsendet der – der! Det är kuriöst, ja 
det är tamme tusan konstbesynnerligt! Jag ger alla banditer knäfveln, här är 
något annat å färde. När jag lägger allt tillsamman, så – ergo: salig fänrikens 
penningar äro gömda i tofflorna! Det vore väl ändå f–!»
 Denna föreställning grep så plötsligt Pehr Karbin, att han darrade på 
handen, när han sträckte armen under sängen, för att framtaga lådan med 
tofflorna. Men hvem målar hans undran, hans harm, när salig fänrikens 
tofflor voro – borta!
 Ingen kunde om dem gifva ringaste upplysning.
 Och härmed slutas berättelsens första del; den andra har Pehr Karbin 
lofvat skicka från lägret vid Tsarskoje Selo. 

Salig Fänrikens Tofflor.
Sednare delen.

Understundom händer i tidningarna, att en berättelse, som allaredan ut-
tänjt sin trassliga härfva genom en hel hoper numror, plötsligen afklippes 
– att tråden tappas bort, att man ej får reda på ändan, och så står man der. 
Hedervärde läsare och ömsinta läsarinnor äro gemenligen med slika af-
klippningar högst missbelåtna. De förlora sig i gissningar huru det skulle 
gått till slut och hvad orsaken månde vara till berättelsens skeppsbrott. Det 
händer ock verkligen att orsaken stundom är mystisk nog och blott kan 
anas, ej omtalas. En annan gång åter kan orsaken enkelt vara den, att härf-
van intrasslat sig till en gordisk knut, som blott med svärd kan afhuggas. 
Så går det.
 Med den lärorika och förträffliga berättelsen om Salig Fänrikens Tofflor 
är det ett helt annat fall. Sagesmannen, som förtäljt oss denna aktnings-
värda historia, Junkaren vid Lifgardets Finska Skarpskyttebataljon, man-
haftige Fältväbeln Herr Pehr Karbin – hvilken dock blygsamt omtalar sig 
sjelf såsom en tredje person – såg sig i våras så strängt ockuperad af exercis, 
vaktgöring och målskjutning, att berättelsens ström då måste för tillfället 
uppdämmas. Kort derpå afreste bataljonen, som bekant är, till öfnings-
lägret vid Tsarskoje Selo och återkom, efter vanlig utmärkt kampanj, nu 
inemot hösten, hvarföre Fältväbeln nu ock förklarat sig villig att med sär-
deles nöje vara till tjenst, hvad sednare delen af Fänrikens, eller rättare hans 
tofflors, historia anbelangar.
 För den eller de läsare, som besväras af kort minne, må alltså erinras, 
huruledes förra delen af denna romantiska berättelse slöt vid den mystiska 
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punkt, der salig fänrikens tofflor på ett högst oförklarligt sätt försvunno ur 
drängstugan på Lahdentaka egendom, just i det ögonblick Pehr Karbin be-
gynnte ana, att fänrikens hela förmögenhet låg i dem begrafven. Så mycket 
större skäl hade Fältväbeln att anställa stränga efterspaningar, men man tör 
påminna sig, att allt tillsvidare misslyckades i den vägen.
 En vecka efter dessa uppträden, spökerier eller hvad man vill kalla dem, 
skedde stora tillrustningar på Lahdentaka. Agathe Sophies bröllop firades 
med possessionaten Carl Grön, – hvilken skada, att herrn till Karis oja och 
Vandala icke skaffat sig en mera klingande titel! Majorskan på Lahdentaka 
hade nogsamt insett det bekymmersama häri, men som det i lysningen hette  
»ädle och högaktade», gaf hon sig till tåls, i förmodan att »Oeconomie  
 Directeurs» titeln ej länge kunde uteblifva. Nu stökades som sagdt var, till 
bröllopp, och gäster bjödos från alla fyra väderstrecken: hofrättsherrar från 
Åbo och statsråder från Helsingfors, kommerseråder från Österbotten och 
sågpatroner från Savolaks, löjtnanter och magistrar utan all ända, tanter, 
mamseller och fröknar legio. Slägten var nemligen vidlyftig och huset rikt; 
ett sådant bröllopp hade man förr ej sett i den landsändan – det var målet 
för majorskans hemliga ärelystnad.
 Och likväl gällde det bara en possessionat och en liten landsfröken.
 Det blefve en hel roman, väl värd Wilhelmina Stålbergs snillrika penna, 
att omtala allt det bakande och bryggande, det tvättande och strykande, 
det sopande och skurande, det gnidande, borstande, fejande, slagtande, 
fräsande, kokande, stekande, syltande, pepprande, sockrande, afredande, 
förvällande, gräddande, stötande, malande, skifvande, vispande, skärande, 
hackande, korfstoppande och kaffebrännande, som den tiden skedde på 
Lahdentaka. Det var om hösten, i slutet på September, och alla visthus 
voro smickfulla. Det gällde således, hvad undfägnaden angick, endast 
tillredningen; men gård och byggnader behöfde med månget dagsverke 
behörigen tillpyntas, ty de voro gamla och hade råkat i förfall sedan salig 
majorens tid.
 När således husesyn gick i alla vinklar och vrår, befanns äfven, att fänri-
kens vindskammare, hvilken man bestämt till kasern för ungkarlsinqvarte-
ringen till bröllopet, behöfde en grundelig reparation. Inseendet häröfver 
förbehöll sig Pehr Karbin, som var själen i alla tillrustningar, der kraft och 
fyndighet i lika grad behöfdes. Föga mindre hemsk nu vid dager, än förra 
gången vid lyktans sken, liknade vindskammaren mera en källare eller ett 
grifthvalf, än ett i tiden fashionabelt ungkarlsrum. Luften derinne var ren-
sad genom ett spelande drag; men det klibbiga möglet på tak och väggar 
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syntes vid dagsljus än vidrigare, de af rost och mal förtärda effekterna i 
rummet än vederstyggligare. Pehr undersökte pistolerna, som allt hängde 
qvar öfver salig fänrikens säng. De voro laddade, men fänghålet totalt igen-
rostadt. Den gamle mannen hade således varit lifrädd? Månne icke hellre 
tjufrädd? Han måste då ha rufvat som draken öfver en dold skatt.
 Väggarna blef man snart i ordning med. De öfverklistrades med gamla 
tidningar, hvitlimmades och stänktes. Det gick åtminstone fort, men den 
som hade goda ögon kunde genom lim och stänkning läsa på väggen ny-
heter och verser. Värre var det med golf och tak, som båda voro murkna på 
de ställen der det läkt. Det blef då nödvändigt att uttaga några förruttnade 
tiljor, för att ersätta dem med nya.
 Pehr Karbin hade sina funderingar. Han hade i största tysthet haft 
ögonen öppna vid väggarnas reparation, men som de varit utan tapeter, 
kunde rimligtvis ingenting vara i dem förborgadt. Likaså behagade Pehr 
med egen hand uppbryta golftiljorna, medan arbetarne voro nedgångna 
för att äta middag. Denna undersökning syntes blifva mera vinstgifvande. 
I fyllningen under första tiljan, som med den lätthet upprycktes, att man 
kunde tro den ha varit rubbad ofta förut, märktes en ihålighet af ett par 
knytnäfvars storlek, liksom hade der en påse varit gömd, men åter bort-
tagen. Denna omständighet syntes Pehr kuriös. Han gaf sig den mödan att 
upprifva fyllningen långs hela tiljans sträckning, men lönlös blef honom 
den mödan. Kunde man ha undersökt kammaren efter fänrikens död och 
plundrat hans skatt? Nej nej, då hade man ej qvarlemnat tofflorna, och der 
fanns dock det mesta, om icke allt, derom var Pehr fullkomligt öfvertygad.
 Pehr fortsatte derefter med att uppbryta en annan, en tredje, en fjerde 
tilja. Under alla funnos likabeskaffade tomrum, som under den första. Så-
dant kunde påtagligen ej ha skett af en slump. Ändtligen under femte tiljan, 
precis i en dylik ihålighet grep Fältväbelns forskande hand i ett rundt och 
hårdt föremål. Det var en påse af lärft! en tung påse! Ehuru föga större än 
tvenne knytnäfvar vägde den åtminstone 7 eller 8 skålpund. Mynt fanns 
deri, man kunde känna det utanpå.
 »Victoria!» jublade Pehr Karbin och skyndade att, innan arbetarne 
återvände, afskära det halfmurkna segelgarn, hvarmed påsen var samman-
knuten.
 En stor mängd kopparslantar rullade ut öfver det gamla skrifbordet. 
Skatten bestod för det mesta af sexstyfrar, samt och synnerligen alldeles 
gröna af erg.
 Pehr Karbins martialiska näsa förlängdes åtminstone en tum.
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 »Det här är då ett h–s bländverk», utropade han. »Att gömma sex-
styfrar under golftiljorna! Åhå min gubbe, den som gömmer sina koppar-
slantar så väl, gömmer säkert ännu bättre sina specieriksdalrar.»
 Med förnyad ifver fortsattes nu undersökningen. Ingen tilja lemnades 
orubbad, ingen bit af fyllningen oantastad. Slutligen kröp ur det hemlig-
hetsfulla gömstället ännu en påse fram, en större! Men o ve! den var lätt 
– lätt som fjäder. Nästan hemsk i hågen afslet Fältväbeln segelgarnen. Ett 
helt förråd af torkade krusmyntor utbredde sig för hans ögon. »Skock tun-
nor tusan!» röt fältväbeln. »Djefvulen har förvandlat den gamle gnidarens 
penningar till torra löf!»
 »Nej», upprepade Pehr ännu engång – ty han kunde omöjligen få i sitt 
hufvud, att icke något åtminstone skulle belöna hans forskaremöda – »Nej, 
det är omöjligt, det är ursinnigt att gömma slikt och ej något af mera inre 
värde!» Och dermed genomstökade han ännu engång vinklar och hörn.
 Se, då framkommo ytterligare fyra påsar, gömda i samma hörn. De sågo 
märkvärdiga ut, man kunde ej misstaga sig derpå, och tung var den första 
Pehr fick tag uti, tung som bly! Intet under, ty den innehöll – blyhagel!
 De öfriga påsarna utbredde sitt innanmäte i dagen och befunnos inne-
hålla: 1) millefoliiblommor, helt litet försatta med malört;
 2) torkade turska bönor;
 3) hampfrö.
 Pehr Karbin slängde dem ifrån sig med raseri. 
 Tre dagar efter Pehr Karbins misslyckade skattgräfveri i vindskamma-
ren stod bröllopet på Lahdentaka. Att det var öfvermåttan ståteligt, det 
förstås, men ack! vår penna är alltför svag för att skildra all denna herrlighet 
som sig borde. Så mycket må endast nämnas, att all undfägnad, likasom 
för öfrigt hela sällskapsnöjet, var af stadig, massiv finsk sort, att brud och 
brudgum sågo trefliga och nöjda ut; att bruden bar storrutig hvit sidenkläd-
ning, myrtenkrona och tyllslöja; brudgummen svart frack och benkläder, 
hvit halsvalk med ofantelig ros och likaledes hvit sidenväst med utsydda 
broderier och den massiva guldkeden framstickande ur fickan. Således:

  Som natt och dag dem båda man såg bredvid hvarann:
  Hon var den ljusa dagen; den mörka natt var han.

Salig biskopen må förlåta den lilla ändringen. Det mörker man kunde upp-
täcka hos possessionaten Carl Grön satt väl egentligen utanpå fracken, ty 
till sin inre menniska var han ett lam, en beskedlig karl; men en viss skym-
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ning sträckte sig dock till den possessionatliga öfra våningen, och i denna 
skymning trifdes ingen så bra, som possessionaten sjelf. Hvem kan dock 
svära uppå, att icke bruden, den sköna Agathe Sophie, och hennes mamma 
majorskan rätt gerna sågo sig fästade vid en »beskedlig», en »hygglig» 
man och måg, som utan knot såg husets spira halka ur sin milda hand? Det 
säkra är, att familjens anleten skeno af belåtenhet, och att Agathe Sophie 
icke lät märka en enda mulen knyck, när den förtjuste brudgumen efter 
vigseln tryckte på hennes läppar en smällkyss af så ljudeligt slag, att den 
hördes från salen ända in i innersta förmaket.
 Det faller af sig sjelft, att fruarna frasade i siden och flickorna i flor; att 
herrarna delade sin afton jemnt mellan salen och rökrummena; att löjtnan-
terne spelade lejon och magistrarna elefanter; att musiken, bestående af tre 
fioler, klarinett och basfiol, steg i applikatyren ju längre det led på aftonen; 
att dörrarna till dansrummet stodo ständigt öppna för den påträngande 
massa åskådare, som visade sig, hufvud vid hufvud, i farstun; att kavalierer 
och mammor omsorgsfullt varnade flickorna för »att ej sitta och förkyla 
sig i draget»; att bruden hvarje halftimma måste ute i den dragfulla farstun 
stiga på en stol och, belyst af brudtärnornas armstakar, vända sig ett hvarf 
omkring, för att låta beundra sig på alla sidor; att dervid hördes månget 
beundrans rop, men att ingen brydde sig om brudgummen, som blygsamt 
småleende stod nere på golfvet och »på fleres begäran» vände sig om-
kring, han också; att soupern serverades kl. 2 om natten och att borden 
digna de under gödda kalfvars och kalkoners mängd; att vinerna voro star-
ka, men talen tyvärr desto svagare, emedan den till talare utsedde marskal-
ken besvä rades af hosta hvar gång han skulle börja; att man dansade efter 
maten till kl. 6 på morgonen och att brud och brudgum slutligen dansades 
ut af de ogifta, men in af de gifta, på den fason, att de arma misshandlade 
nygifta af trötthet höllo på att digna till golfvet.
 Ändtligen tystnade musiken och spelmännen, som länge med tillslutna 
ögon skött sitt vigtiga kall, lyftade nu de tunga ögonlocken, för att se åt, 
hvad som var på färde, när stråkarne stadnade i deras händer. Sällskapet 
befann sig i upplösningstillstånd, sal och tambur sågo ut som ett verkligt 
chaos af nigande och bugande gestalter, lyktor, kappor, galoscher, kuskar, 
pigor och hundrackor; det ropades på Berglund och Sjögren och Nyman 
och Petterson; giggar och kalescher åkte fram – ty på landet åker man gen-
tilt – kavalierer i dansstöflor och glacéhandskar trippade på tå i smutsen vid 
trappan och fastknäppte fotsacken kring sina flammor, sju till åtta kusiner 
instoppades i hvarje voityr och klatsch, så bar det af. Kl. närmare sju voro 
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alla resta som skulle, men på Lahdentaka hade åtminstone 30 kära vänner 
och slägtingar bjudits att stadna qvar.
 Gifta herrskaper samt andra äldre och ansenliga främmande bäddades 
då i de många rummen på nedra botten; men ungdomen fick, efter enkel 
landssed, bivuakera i vindskamrarna. Alltså bereddes i norra vindskam-
marn – annars brukad till klädkammare (bruden hade också der blifvit 
klädd), men dock försedd med eldstad, äfven den, – 8 flickor i syskonsäng. 
Midtemot på andra sidan vinden i fänrikens fordna kammare fingo lika-
ledes 8 ungkarlar broderligen dela säng och säte att hvila ut efter dagens 
mödor.
 »Hvad skall fältväbeln göra med de der?» frågade gamla hushållerskan, 
när Pehr Karbin utan vidare omständigheter bemäktigade sig några bu-
teljer och dito glas från de i kökskammaren uppstapplade qvarlefvorna af 
soupern.
 »Försvara mig och de mina mot salig fänriken, ifall han skulle företaga 
sig att hålla oss sällskap i natt», svarade skrattande den muntre gardesjun-
karen.
 Ungkarlskasernen i södra vindskammaren – i den norra våga vi ej titta 
– erbjöd en på sitt sätt pittoresk anblick. Fyra bäddars svällande dun hade 
i sitt sköte mottagit de modige salongshjeltarne, parvis, två i hvarje. Pehr 
med sin rika uppfinningsförmåga hade ställt dessa fyra bäddar i regulier 
fyrkant, nätt och jemt med passage emellan hörnen. Midt i fyrkanten 
stod ett ansenligt bord så ställdt, att bäddarnas invånare endast behöfde 
utsträcka handen, för att från bordet förse sig med pipor, cigarrer, porter, 
öl, vin eller – källvatten, allt efter smak. Man kan föreställa sig, att detta 
arrangement applauderades. Det blef mellan de fyra bäddarna en qvartett, 
som icke var af de ängsliga, och Morpheus, nyss så pockande i sina preten-
tioner, flydde ännu länge för det skallande skämt och skratt, som ljöd från 
alla sidorna af den lefnadslustiga fyrkanten.
 »Jag håller vad om 10 buteljer Dry-Madera – sade Löjtnant Hammar, 
i det han med välbehag påtände en nyss stoppad pipa – att Strömfelt der 
har gjort sin förklaring i qväll för Thilda Rosén; se bara hur den förälskade 
syndaren bligar dit ut åt vinden till, liksom ville han se tvärsigenom två 
kammardörrar in till kasernen här midt emot.»
 »Och jag håller lika mycket för motsatsen», genmälte Candidaten Ling 
i andra sängen. »Det är, tamme Herkules en sanning, att Strömfelt slukade 
i sig en hel kalkon vid qvällsvarden, och pro primo är man ej så glupsk när 
man är kär; pro secundo …»
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 »Tig du med den saken», svarade Strömfelt. »Jag såg dig äta äppelkräm 
och tortor så att fracken sprack upp på ryggen på dig.»
 »Pro secundo bevisar just det att Strömfelt fått aptit på kalkon; jag har 
alltid prisat hans smak vis-à-vis fruntimmer», afbröt honom den pikante 
Hammar.
 »O – oho!» gäspade Fänrik Sporre, »det är förb. länge sedan jag varit 
kär. Utslitet kapitel, hvaba?»
 »’Voi voi, kuin aika on ollut pitkä’, sade fordomdags L–g, när han ej 
på tre qvällar slagits med gesällerna. Sporrn var då riktigt uppsporrad i 
qväll; han dansade polka ännu på gården vid Gyllenkranska kaleschen, 
men jag tiger af anständighet med den upptäckt han sedan gjorde på sina 
stöflor.»
 »Hörpå, go’herrar, huru många äro vi?»
 »Åtta och en half, utom buteljerna, ty jag räknar endast dem som äro 
fulla.»
 »Räknar du oss eller buteljerna, din rhinoceros?»
 »Oss, det förstås.»
 »Och hvem skulle då den halfva vara?»
 »Salig fänriken; ty eftersom han är en själ utan kropp, räknar jag honom 
endast för en half.»
 »Salig fänriken, hvem är det?»
 »Du har således ej äran känna honom? Salig fänriken är vår värd på 
stället, den rättmätige husbonden i denna gentila vindskammare. Det är 
han som här rufvar på sina specieriksdalrar och understundom promenerar 
här öfver golfvet i schlafrock och buldanstofflor. Fråga Karbin.»
 »Så är det», svarade Karbin.
 »För tusan! vi sofva då i ett förtrolladt slott, det var charmant. Här 
måste drickas brorskål med andeverlden. Skål, gamle farbror!»
 Alla sågo sig om. 
 Alla de åtta kammarherrarne sågo sig om, ty det förekom dem, som 
hade de från ett hörn af vindskammaren hört ett besynnerligt läte, likt en 
gammal menniskas qvidande på sjuksängen.
 Platt ingenting ovanligt lät se sig i hörnet.
 De åtta sågo nu åter på hvarandra och, liksom efter öfverenskommelse, 
utbrusto alla i ett gapskratt. »Här börjar på att bli trefligt», anmärkte Ham-
mar. »Jag slår vad att Strömfelt kan tala i magen. Hvar f– har du lärt dig 
den konsten? Det måste du, tamme tusan, lära mig. Jag har ett par gamla 
mostrar derhemma, som äro högst intresserade af spökhistorier, och det 
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vore, min själ, en liten angenäm förströelse om vinterqvällarna, att tillställa 
ett stycke spökeri i sängkammarvråarna.»
 »Hvad var han för en gammal rummelkurre, den der fänriken?» frå-
gade unge Murin, son till häradsskrifvaren af samma namn.
 »Präktig rummelkurre», svarade Ling. »En gnidare var han, snål som 
hin håle, och inte bjöd han ett glas vatten engång, när man kom till honom, 
berättade min gamla herre. Sjelf lefde han som en usling på nåder, och ändå 
glunkades att han var stenrik, till följd af stora mutor, som han snott i sig 
vid Anjala förbundet. Ingen fick en fyrk efter honom och nu går han igen i 
schlafrock och buldanstofflor och bjuder ut arfvet. Skall det vara, så säg ej 
nej.»
 »Jag har ingenting deremot», menade Strömfelt.
 »Var du nöjd med det stora Öhmanska arfvet i Ryssland», grinade 
Hammar. »Ni bör veta, go’herrar, att Strömfelt är en af spekulanterne, för 
det hans fars farmor skall ha varit bekant med en fru, som farit till Ryssland 
och hetat Öhman. Olyckligtvis lära omkring 30 arfvingar hysa grundade 
förhoppningar …»
 »Så du pratar i nattmössan!»
 »Men apropos af tofflor», inföll Murin, »så såg jag på hitresan från 
Hietois en kostelig kråkskrämma. Nära invid ett torp på Nilsiä skogen 
hängde på gärdsgårdsstörarne tvenne ofantliga tofflor af brunt buldan med 
grofva sålläders sulor, och rundtomkring sutto på de öfriga störarne väl ett 
dussin skator, som till tofflornas ära uppstämde en den vedervärdigaste 
skrattsymfoni, utan att likväl våga närma sig de fruktansvärda föremålen 
på tre alnars distans.»
 »Hvad färg hade tofflorna innantill?» frågade Karbin, som dittills, all-
deles mot sin vana, suttit fundersam och tyst.
 »Hvem kan så noga beskrifva allt skräp, som man ser på landsvägen. 
Jag tycker mig ändå minnas, att de voro blackgröna.»
 »Det slår in», sade Karbin liksom för sig sjelf.
 »Hvad slår in?»
 »Att du blir din fars efterträdare i tjensten. När man, som du, visar att 
man har ögon i skallen, så … Skål, bror!»
 »Se Sporren, som fallit i Morphei armar!»
 »Häll i honom ett glas portvin!»
 »Tjenare, bror Sporre! Sällskapet har äran dricka dig till, under det 
vördsama hopp, att äfven ditt namn måtte gå till efterverlden med det an-
ständiga epithetet ’salig fänriken’, ty nog ser du nu säll ut åtminstone.»
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 »Drag åt fanders!»
 »Non, monsieur, här slipper ingen utan att dricka sitt glas i botten. Säll-
skapet utber sig att få dricka ’salig fänriken’ till.»
 »Ho ho ho, hi hi hi!» skrattade det i vrån.
 »Var det du nu igen, Strömfelt?»
 »Jag? vet hut!»
 »Visst var det du som skrattade.»
 »Såg du inte, din best, att jag drack?»
 »Då var det Hammar, för någon skrattade.»
 »Det var säkert du sjelf.»
 »Hörpå, go’herrar, antingen äro vi fulla eller ock finns här i rummet 
flera personer än vi.»
 »Det förra är mycket probablare, än det sednare.»
 »Men jag är färdig att hålla tio år af mitt lif mot en lappad galosch uppå 
att någon skrattade här.»
 »Tänk, gode herrar, om det vore flickorna ….»
 »Flickorna?»
 »Ja flickorna från norra vindskammarn, som företagit sig att drifva gäck 
med vårt hjeltemod.»
 »Prat! Stig upp och se åt på vinden.»
 »Nej så tamme f– jag det ids.»
 »Det är också bra ohemula tillmälen mot våra sköna och sedesama 
grannar. Men vet ni hvad?»
 »Nå, sjung ut!»
 »Det är, besitta mig, komikt. Jag har legat här för mig sjelf och räknat 
huru många vi äro, och jag får oss till nio.»
 »Nio! hahaha! nio!»
 »Du är då full som en kaja, det märks.»
 »Det är väl möjligt, men icke desto mindre bli vi nio, jag må då börja 
med Ling och sluta med Murin, eller tvärtom.»
 »Bravo! det stiger. För en stund sedan vore vi åtta och en half, salig 
fänrikens själ inberäknad. Nu äro vi nio; alltså har själen fått kropp och 
halfvan är hel.»
 »Utmärkt romantiskt, det här! En riktig romaunt!»
 »Apropos, hvem af detta aktningsvärda sällskap är nyktrast? Med för-
behåll, att ingen ljuger på sig sjelf.»
 »Karbin! Karbin! Han knyser ej ordet.»
 »Det borde bevisa, att jag druckit mest af alla.»
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 »Nej pass! Den anmärkningen smakade af resonnement och källvatten. 
Karbin är nyktrast. Karbin skall på sällskapets vägnar, nemligen på de åtta 
kändas, föreslå en skål för den okände nionde, med anhållan att han ville 
med oss tömma detta glas och tillåta oss att få kalla honom farbror.»
 »Här finns ej flera än 8 glas. Åtminstone hämtade jag ej flera», sade 
Pehr Karbin dröjande.
 »Puder, min gosse! Ett, två, tre, – nio glas!»
 »Det nionde har någon haft i fickan med sig.»
 »Fagra ord. Det syns du har väntat främmande.»
 »Jag svär vid mina blifvande epåletter …»
 »Svära hit och svära dit; se så, vi vänta på talet. Silentium! sade den 
odödlige romerska talaren Sokrates.»
 »Men, mina herrar, i morgon är ock en dag och vi böre hämta krafter 
till frukosten. Jag är så sömnig, som om jag genomläst tre akademiska af-
handlingar, inberäknadt titelblad och tryckfel.»
 »Blygsamhet kläder ungdomen, min kära fältväbel, men vi ha nu nog 
af fraser. Till saken då!»
 »Jag dricker inte den skåln, det kan du göra sjelf.»
 »Hvad! jag tror du är mörkrädd.»
 »Karbin är rädd, hahaha! Låt oss gå och låna åt honom en kjortel af 
flickorna der.»
 I Pehr Karbins något bleka ansigte vexlade muskelspelet. »Ja», sade 
han slutligen tvekande, – »ja jag är rädd, jag är hvad ni vill, bara jag slipper 
er.»
 Vid dessa ord reste sig löjtnant Hammar att sitta i sängen. Hans spefulla 
min hade i hast blifvit bister. »Jag tar er till vitne, go’herrar,» sade han, »att 
det är första gången jag träffat en kruka, en käring under en finsk soldats 
ärliga uniform.»
 Pehr Karbin sprang vid dessa ord upp ur bädden.
 »Du är galen, Hammar; tag tillbaka de orden!»
 »Ja, såvida du dricker skålen; ej annars.»
 »Nåväl då, ni galgfåglar! Jag och alla dessa sju försupna pojkar dricka 
den nionde till. Jag Pehr Karbin, junkare och fältväbel vid lifgardets finska 
skarpskyttebataljon samt med dessa sju bolsterlejon och punschreservoirer 
dricker den niondes välgångsskål, med anhållan att han ville tömma detta 
glas med oss och tillåta oss, såsom okunnige om hans titel och värdighet, 
för framtiden få kalla honom farbror!»
 »Hihihi, hohoho!» skrattade det i hörnet.
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 I samma ögonblick kullstjelptes det fyllda nionde glaset.
 Alla sprungo upp ur bäddarne, med undantag af Strömfelt och Sporre, 
som snarkade djupt.
 »Lys hit med ljuset! Fort ut på vinden! Det der var flickorna! Jag tror 
hin är lös!» – sådana voro de utrop, hvarmed de unge herrarne skyndade 
upp för att undersöka orsaken till det besynnerliga lätet i hörnet. Det var 
redan full dager på morgonen, men som rullgardinerna voro fällda, täflade 
i rummet en grå skymning med ljusskenet. Det lystes i alla vrår och ut på 
vinden sprang man barfota i schlafrockarna; möss och råttor uppskrämdes 
ur sina gömställen, men intet ovanligt förmärktes. Temligen flata stodo 
herrarne der.
 Karbin kunde ej återhålla ett: »jag sade ju det der».
 »Fy sjutton tusan, att du ännu täcks tala om käringskrock. Jag vill låta 
steka mig som en svamp, om icke här varit någon gömd, för att drifva gäck 
med oss. Aha! tyst litet, mina herrar! sch! sch!»
 Hammar hade vid dessa ord sett dagen skina genom en springa ofvanför 
dörrposten till norra vindskammarn, der flickorna lågo. Vig som en katt, 
klängde han sig upp till springan och tittade … ja, så säger denna sannfärdi-
ga berättelse: Hammar tittade … Snart såg man hans panna ljusna. Näsvise 
löjtnant! Om flickorna vetat! … 
 Brölloppsvefvan på Lahdentaka var förbi. Sedan man dansat tvenne 
dagar och nätter å rad samt på den tredje intagit en grundelig afskedsfru-
kost, som icke slöts förr än kl. 4 e. m., hade samteliga qvarblifne resande 
med många tacksägelser aftroppat, sjelfva det unga nygifta paret hade i en 
för tillfället upplakerad statsvagn från Gustaf den tredjes tid begifvit sig 
till Karisoja, och tomhet och tystnad, afbrutna endast af skurningar och 
tvätter, sopningar och efterräkningar, trädde i stället för det glada sorlet i 
brölloppsgården. Fruntimmerna hade fullt upp att syssla med ruinernas 
undanstökande och Pehr Karbin, sålunda sig sjelf lemnad, hade god tid att 
anställa hvarjehanda betraktelser öfver verldens gång och salig fänrikens 
tofflor.
 Den unge fältväbeln hade, som man väl märkt, sina anlag för detta slags 
fritänkeri i frågan om spöken och skrock, som vanligtvis paraderar i nuti-
dens ordböcker under de vackra namnen upplysning och fördomsfrihet. 
Likaså gerna, hade han menat, kunde man tro på Lunkentus’ sjumilsstöflar 
och 40 mil långa troll, som på gengångare och spökande fänrikar. De sista 
veckorna och dagarna hade likväl kommit hans frimodighet att vackla. Ju 
mera han eftersinnade och sammanlade hvad han hört och sett om fänri-
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ken och hans tofflor, desto svårare hade han att värja sig för tanken på en 
öfvernaturlig tillgång härvid. Hundrade gånger belog han sig sjelf och sökte 
att stämpla hvarje ertappad tanke ditåt som skrock och käringprat, men för-
gäfves. Det korthus, bygdt på den lösa sanden af en antagen jargon, hvilket 
han kallade sin öfvertygelse, blåste oupphörligt omkull vid påstöten af den 
vidskepelse, som är så djupt rotad i menniskolynnet och blott kan besegras 
af en verklig bildning, icke af den skenfagra ytlighet, som vanligen prunkar 
med detta namn. Pehr Karbin var ett talande bevis härpå. Han hade icke nu 
först blifvit en skrockfull man; det var blott den tunna skorpan af fritänkeri, 
som blifvit rubbad af några till utseendet oförklarliga händelser och låtit 
hans rätta för vantron värnlösa väsende framstå i sin sanning.
 Händelsen med de åttas qvartett uppe i vindskammaren om bröllopps-
natten var och blef för fältväbeln oförklarlig. De öfriga unga herrarne hade 
samtliga stadnat i den tron, att någon gömt sig ute på vinden för att gäcka 
dem och att denne spefågel, – antingen flicka eller ej – lyckats komma 
obemärkt undan. Pehr var af andra tankar. Han hade redan märkt, att det 
icke stod rätt till vis-à-vis salig fänriken, och han läste full sanning i flick-
ornas förvånade miner, när man följande morgon drog på den strängen, 
att det varit de, som tillställt upptåget. Han gick derföre något mystisk till 
mods, oviss hvad han egentligen skulle tro. Men sjelfva denna ovisshet 
hade något lockande. Han kunde icke vända sina tankar från fänriken och 
hans qvarlåtenskap, samt beslöt derföre att företaga ett jagtparti åt Nilsiä 
skogen till, i den dubbla afsigt att förströ sig under tomheten på Lahden-
taka och att, om möjligt, söka få någon spaning på fänrikens försvunna 
tofflor.
 Läsaren torde nemligen erinra sig, att unge Murin lösligen omtalat ett 
par kuriösa tofflor, dem han sett hänga på gärdsgårdsstörarne vid ett torp 
i besagde skog. Pehr Karbin kunde väl ej begripa huru och hvarföre fänri-
kens tofflor skulle blifvit förda till denna besynnerliga hedersplats närmare 
en mil från Lahdentaka, men på beskrifning kunde det ej gerna vara några 
andra än de sökta. Alltså tog nu fältväbeln jagtbössan på axeln, skjutväskan 
vid sidan och sin jagthund, den trogne Espartero, i följe samt marcherade 
tidigt en måndagsmorgon kl. 5 genom pil-alléerna ut genom Lahdentaka 
grind.
 Det var en vacker höstmorgon. Löfträden stodo nu i sin mest lysande 
skrud med de många olika färgskiftningarna mellan grönt, gult och rödt, 
skogen doftade och fåglarne sjöngo – ty äfven hösten har sin doft och sin 
fågelsång, fastän de förbises för det poetiska krimskramset om våren. Man 
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får ej vara orättvis mot hösten. Den som i städerna uttråkats af gatsmutsen 
och en evigt plaskande takdropp, må ha sina skäl att vara grå på höstetiden. 
Men hvem helst som i September, Oktober, November, på jagt eller fiske 
med stark kropp och friskt sinne, ströfvat kring skog och mark, på sjö och 
strand, han skall hysa andra tankar om den så illa beryktade årstiden; han 
skall kunna förtälja om naturens odödliga behag äfven då, om nöjen och 
upptåg fullt ut jemförliga med sommarns vekliga förlustelser. Pehr Karbin 
var af det sednare slaget. Han mätte landsvägen med raska militäriska steg, 
lät väl då och då förleda sig af Esparteros vädrande i skogsbrynet att sigta på 
en fågel eller en ekorre i grantopparna, ja han fällde ock derunder en tjäder 
och sköt bom på en orkulle, men mest gick han rakt fram och hade sålunda 
vid pass kl. 8 hunnit till det af Murin beskrifna torpet i Nilsiä skogen.
 Pehr betraktade nu uppmärksamt environgerna. Der fanns verkligen 
vid torpet en liten ärtertäppa inhägnad med en halfförfallen gärdsgård, 
men på störarne der var ingenting ovanligt att se. »Skulle min kära Murin 
ha flöjtat en smula?» tänkte Pehr vid sig sjelf. »Men nej! huru kunde hans 
sömniga fantasi kopiera fänrikens tofflor?»
 Alltså trädde Pehr Karbin in genom den låga dörren i torpstugan. Det 
inre af denna var icke särdeles inbjudande. Spånor lågo kringströdda på 
det temligen dunkla golfvet, blandade med blår af några linkärfvar, som 
värdinnan i huset just höll uppå att häckla närmast den ansenliga gråstens-
häll, som utgjorde rummets spis. Mesta intresse i Pehrs ögon hade dock 
en hylla, fullradad med fyra eller fem filbunkar, hvaraf den unge fältväbeln 
ock utan synnerligt krus anhöll att få en till frukost, ty jagt och promenader 
gifva, som hvar man vet, en förträffelig apptit.
 Sällskaplig och icke alls högdragen, så fältväbel han var, språkade Pehr 
med det okonstlade folket hvarjehanda. Det gaf honom småningom anled-
ning att fråga, om ärterna varit mycket gifvande i år.
 »Å jo men», svarade torparhustrun.
 »Men sparfvar och skator göra er väl mycket ofog?»
 »Ja Gudnåde så visst, det göra de nog.»
 »Ni bruka väl då någon sorts anstalter att skrämma bort dem? Till 
exem pel något att hänga på gärdsgårdsstörarna?»
 »Visst, visst, allt huru det faller sig.»
 »Kanhända gamla skoplagg eller sådant?»
 »Det kan väl hända», svarade hustrun, och den förlägna blick hon der-
vid kastade på sin man, som satt och snickrade på bänken invid, undföll 
icke Pehr.
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 »Kanhända också emellanåt bruna buldanstofflor, fodrade med 
grönt?» fortfor Pehr, i det han fixerade det äkta paret.
 Båda sågo i golfvet och svarade ej. 
 »Jag skall säga er hur det är», återtog fältväbeln. »För en vecka sedan 
har man stulit ett par tofflor från Lahdentaka. De äro gamla, det är sannt, 
men majorskan vill ej att det skall stjälas för en knappnåls värde i hennes 
hus. Tofflorna måste skaffas till rätta; vittnen kunna intyga att de hängt här 
på edra gärdsgårdsstörar, och derest ni icke genast gören redo för dem, få 
ni länsman att göra med. Förstår ni nu?»
 »Nådig herr genral!» började torparen….
 »Jag afstår genrals titeln, men inte tofflorna.»
 »… Se det är på det sättet, skall jag säga nådig genraln, att nog är det så, 
att tossorna funnits här. Men si stulit ha vi dem inte, vi äro ärligt och fattigt 
folk, och ville vi stjäla, skulle vi inte äta den der sorten, si genraln …»
 Pehr såg på den framräckta brödbiten. Den var bakad af bark med hälf-
ten mjöl.
 »Nå det är bra, min vän. Men tofflorna?»
 »Jo med tofflorna, si, är det så, att dem kom en laukkurysse häromdagen 
danglandes på ryggen med och frågade, om jag ej ville köpa det som skulle 
föra lycka till gården. Hå, mente jag, det vore ej så galet, det. Här skall du 
få ett par tossor för en rubel, sad’ han. Häng dem utanför huset, så kommer 
dit hvarken tjuf, eld eller fattigdom. Nå bra, sad’ jag, der har du tjugu kopek 
för tossorna. Tvi dina 20 kopek, sad’ han; men ändtligen så pruta’ han. Jag 
till att hänga tossorna på gärdsgården, men jemmer! nådig genraln skall 
tro, att sedan fick vi ej ro hvarken dag eller natt. Om icke der samlades fem-
tio skator, så visst som en, kring de olyckliga skoplaggen, och de skrattade 
obarmhertigt, de skrattade och höllo ett regemente natt och dag …»
 »Hvad för slag? Skrattade skoplaggen?»
 »Hå, jag menar skatorna. Det var som om hin håle farit uti dem, alltsen 
jag hängde ut tossorna. Ändtligen sade jag åt mor: det står ej rätt till, sad’ 
jag, med de der skoplaggen vi köpt. Kunde väl tro det, sad’ mor, det är 
aldrig värdt att goda kristna befatta sig med trolltyg. Månntro jag tar och 
gräfver ned dem i kärret? sad’ jag. Gör du så, de är’ ej bättre värda, sad’ 
mor.»
 »Hvad! ni må väl ej ha gräft ned dem?»
 »Ja huru då? Visst gjorde jag det.»
 »Se så för attan tunnor tusan, der ha vi det. Jag tror djefvulen har sitt 
spel med de der skoplaggen.»
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 »Det är just hvad jag också tror, vet genraln.»
 »När gick ni i er dumhet och gräfde dit dem?»
 »Ja när ja? Jag menar det var i förrgår.»
 »Ni måste genast följa med mig och se åt om de skulle finnas qvar. 
Drickspengar bestås, om de hittas, i annat fall står ni er slätt. Der har ni för 
filbunken.»
 Minst fyra gånger tog sig torparen på det väl bekanta stället bakom öro-
nen, som Finnens högra hand så gerna besöker i hvarje brydsam stund. Ef-
ter att sålunda ha moget begrundat saken, stoppat och påtändt porcellins-
snuggan med det korta krökta läderskaftet samt försett sig med en spade, 
förklarade sig vår gode torpare ändtligen färdig, och man lunkade af inåt 
skogen. Löfven rasslade kring vandrarnes fötter; slingrande gick en gång-
stig mellan snår och tufvor, förbi stora mossbevuxna stenar och halfmult-
nade kullfallna träd. Slutligen kändes att marken blef sank, man nödgades 
hoppa från tufva till tufva och torparen förklarade att »här ungefär borde 
det vara». Länge blef dock allt sökande utan resultat, tills på engång ett 
bestörtningens utrop af torparen kom Pehr att se sig om.
 »Hvad står på?» frågade fältväbeln.
 »Tossorna äro uppgräfna. Här har någon varit efter mig.»
 Pehr skyndade att öfvertyga sig om förhållandet. En liten grop med 
friska märken efter spadtag syntes på ett af de mindre sanka ställena. Vat-
ten fyllde dess nedra del. Man glötade deri, men ingenting fanns. Emeller-
tid bedyrade torparen att det var precis på detta ställe han nedgräft toff-
lorna.
 »Hvem kan ha varit här sen dess?» frågade Pehr misstroget.
 »Inte vet jag, om inte skattgräfvaren.»
 »Skattgräfvaren? hvem är det?»
 »Haistila Pekka der borta vid sundet; han äflas med skattgräfveri. Jag 
menar han lurat ut mig.»
 »Är det långt till hans stuga?»
 »En fjerndel vid pass.»
 »Låt oss genast gå dit.»
 Sagdt och gjordt. Med jemna, men lidande steg marscherade fältväbeln 
och torparen fram mot Haistila sund, der skattgräfvaren bodde. Det dröjde 
ej länge, så voro de der. En pojke satt på backen vid stranden och täljde åt 
sig en vattenqvarn.
 »Är far hemma?»
 »Nej, han gick för en stund sedan till byn.»
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 »Har du sett om far kommit hem från skogen med ett par stora skor?» 
frågade torparen. »Jag hade väl lust att köpa dem jag.»
 »Jo», sade pojken, »i förrgår om aftonen kom han med ett par stora 
stora pieksor hängande på spadskaftet, de voro alldeles våta och så hängde 
han dem framför ugnen att torka. När de blifvit torra och far var på fiske, 
tog Jaska och försökte om de kunde flyta i sundet. Vi satte mäster på dem 
och läto dem segla. Men far gaf oss stryk när han kom hem.»
 »Nå ni tog väl upp dem igen?»
 »Nej, far hade ökstocken, och så foro de bort med strömmen åt mjöl-
narens till.»
 »Anfäkta och besitta! Låt oss gå till mjölnaren.»
 Ett par bösshåll nedanom Pekkas boning låg qvarnen, och strax ofvan-
för på stranden stod mjölnarens stuga. Fältväbeln och hans följeslagare 
stego dristeligen in och funno mjölnaren sysselsatt med att hvässa en sko-
makarknif. »Hvad är det ni har för er, kära far?» frågade Pehr efter de första 
helsningarna.
 »Jag ämnar bara skära till litet sål-läder, för att halfsula mina becksöms-
stöflar.»
 »Hvad har ni betalt för sållädret i sta’n?»
 »Det här är bara gammalt skräp, kära herre! När jag i dag på morgonen 
vitjade min lilla pata i qvarnforsen, hvad menar ni jag fick för sorts fisk? Jo 
en gammal sko, som väl snarare är gjord åt en jätte, än en menniska, ty den 
väger åtminstone ett godt lispund. Jag tänker nu endast skära mig en bit af 
sulan.»
 Och dermed framtog mjölnaren ett föremål, som Pehr med någon svå-
righet igenkände för att vara salig fänrikens ena toffel, och gjorde min af att 
skära den i stycken.
 »Vänta litet, kära far!» utropade Pehr. »Ni kan så gerna sälja den der 
rara persedeln åt mig.»
 »Hihihi», skrattade mjölnaren. »Sälja den der?»
 »Ja ser ni, det är på det viset, att jag är hvad man brukar kalla en insekt-
samlare, det vill säga en som gräfver i puttar och stubbar efter underliga 
ting. En sådan der insekt har jag ännu inte råkat uppå. Jag betalar er 75 
kopek för den.»
 »Nå hjertans gerna, här har ni rariteten. Skall det inte vara mer af den 
sorten? Der bakom knuten ligger en hel hög med ruttna trädkrakar och 
annat, som kommit flytande i qvarndammen.»
 »Tack tack, kära far, jag skall vid tillfälle se åt. Emellertid, om ni skulle 
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uppfiska maken till den här skon, så har ni lika mycket att påräkna för den. 
Här är sedelhackan. Farväl med er!»
 »Farväl, farväl!» ropade mjölnaren efter de bortgående och gnuggade 
händerna af förnöjelse. »Det är då visst, att herrfolk understundom bära sig 
åt som vore de ej rätt kloka. I somras gick här en ung herre med guldspänne 
i mössan och slog omkring sig i gräset med en håf, och derpå stack han alla 
böllflugor han fick på nålar. Det var ock en i-säck-samlare, kan tro! Månne 
den här tänker sticka skotrasan på en stoppnål, hihihi!» 
 Ändtligen, efter så många mödor, var fältväbeln Pehr Karbin åter i be-
sittning af salig fänrikens toffel – tyvärr den ena blott, men han kunde skatta 
sig lycklig att äga helst den. Har denna historia i någon ringa mån lyckats 
vinna uppmärksamhet, så slå vi vad, att läsaren är lika nyfiken som vår 
manhaftige fältväbel sjelf att erfara, hvad toffeln egentligen innehöll.
 Det var icke utan en viss liten hjertklappning Pehr Karbin såg toffeln 
ligga framför sig på det bekanta svarta skrifbordet i fänrikens vindskamma-
re, ett offer för den redan lyftade sprättknifven. Helt allena skred Pehr till 
verket. En mystisk tystnad rådde i kammaren. Med möda genomträngde 
knifvens egg det sega, fuktiga, vidriga tyg, som utgjorde den öfra delen af 
toffelns personlighet. Detta tyg framtedde intet annat ovanligt, än sig sjelf. 
Den mest noggranna undersökning blef der utan resultat.
 Med redan vacklande förhoppningar skred Pehr till en ny anatomisk 
obduktion af toffelns undre partier. Dessa funnos bestå af fyrdubbla sulor, 
en af buldan, en af näfver, en af vaxduk och den understa af groft sul-läder. 
Det enda märkvärdiga, som här upptäcktes, var en hopviken papperslapp, 
inlagd mellan näfret och vaxduken. Fyndet var ringa, det är sannt, men 
– hvem vet!
 Hastigt uppvecklade Pehr denna lapp och läste i nästan urblekt svensk 
stil följande:
 N:o 2. Tretusen specie i P. Tretusen specie i A A A. Tretusen specie i V U F 2. 
Tjugu riksdaler i koppar samt handkassan i G T T 5, 6, 9, 10. Dispositionen i 
S S L L 2.
 Temligen förbluffad stod fältväbeln der.
 Meningen af det skrifna var i hufvudsaken tydlig nog. Salig mannen 
– man kunde ej misstaga sig derom – hade i detta sällsama förvaringsrum 
nedlagt förteckningen öfver sina undangömda, kanhända nedgrafna pen-
ningar. Men derföre blefvo arfvingarne ej särdeles klokare. Att de anteck-
nade initialerna utmärkte gömställena, syntes högst troligt. Men hvilken 
dödlig kunde utgrunda, hvad P, hvad A A A och de öfriga hemlighetsfulla 
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kråkfötterna betydde? Pehr Karbin tyckte sig, en annan Tantalus, stå hung-
rande och törstande midt i en hög af specieriksdalrar, utan att af dem gitta 
röra en enda fyrk.
 Och dessutom – N:o 2. O ve! Hvem kunde numera tvifla uppå, att icke 
en dylik förteckning, kanske rikare, kanske begripligare, låg begrafven i 
den andra toffeln? Och denna låg förlorad till gyckel för girs och gädda i 
Haistila sund! Pehr Karbin stampade i golfvet af otålighet, lik en instängd 
fåle, som genom stallsgluggen snusar dofterna af en saftgrön äng.
 I denna brydsama ovisshet uppgick likväl småningom en stråle af ljus i 
fältväbelns mörka förstånd. För femte eller sjette gången genomläste han 
lappen och stadnade fundersam vid orden »Tjugu riksdaler i koppar samt 
handkassan i GTT 5, 6, 9, 10». »Passpå,» tänkte han, »det vore ej fult 
om denna spottstyfversannotation skulle leda mig på trafven med tusen-
talen! Tjugu riksdaler i koppar! det var ungefär innehållet af påsen med 
sex styfver slantarna, som jag fann här under golftiljorna. Och handkassan? 
aha min gubbe! jag kommer nu ihåg att några tomrum efter borttagna påsar 
funnos under somliga af tiljorna. Låt se! det slår in på ziffran. GTT kan ej 
betyda annat än golftiljorna, räknade i ordning från vestra väggen. Kopparn 
fanns qvar, men handkassan hade gubben vackert plockat af tills den tog 
slut. Der ha vi alltså en post. Men resten? Här måste anställas en rafistula-
tion, hvars make den gamle gnidaren ej kunnat föreställa sig.»
 Pehr Karbin fann sig nu befogad att marschera raka vägen till majorskan 
och faster Grete Charlotte samt under tysthetslöfte gifva dem del af allt 
hvad han visste och icke visste. Som man kan föreställa sig, gjorde hans 
berättelse en oerhörd sensation. Familjeråd hölls på stället och efter mogen 
öfverläggning beslöts att anställa den strängaste räfst i fänrikens vindskam-
mare samt hvarken skona råttornas fridlysta boningar eller väggsmedens 
förborgade verkstäder.
 Penningarnes upptäckande intresserade väl Pehr Karbin ganska nära, 
ty, som man erinrar sig, var han fänrikens ende kände och laglige arfvinge, 
ehuru denna förmån ej utan grund kunde bestridas honom af lilla Rosa, 
som af fänriken, sin guffar, fått mundtligt löfte på all hans qvarlåtenskap, 
– en sak, som likväl, i brist på ojäfviga vitnen, syntes mer än qvistig att 
utreda inför domstolen, ifall den kom så långt. Men mer än speciedal-
rarne brydde den omnämnda »dispositionen» fältväbelns unga hufvud. 
»SSLL 2», så lydde den kabbalistiska anteckningen. Kunde väl detta syfta 
på spiseln? på spjället? på sängen? på skrifbordet? på skjutgevären? på sa-
beln? Tusen saker funnos, som alla började med S. Emellertid, sedan man 
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förgäfves bråkat med theorin, skred man till praktiken d. ä. man begynte, 
med tillhjelp af en trogen dräng, att anställa ett förstörelseverk i den nyss 
upputsade vindskammaren.
 Först kom turen till möbler och lösören, enkannerligen allt, hvars namn 
började med S. Utan framgång genomkrassades skjutgevären, uppsprätta-
des sabelslidan, söndertogs och genomborrades sängen (ehuru fältväbeln 
haft sitt lilla hopp på orden Säng Stolpen Lägre Listen 2). Skrifbordet åter-
stod ännu, och med hemligt nöje fann Pehr, att bokstäfverna läto hoplägga 
sig till Svarta Skrifbordet LönnLådan 2. Nu gällde då att upptäcka lönnlå-
dorna. Utan förskoning togs bordet sönder, först fötterna, sedan lådorna, 
slutligen skifvan. Och se! verkeligen fann man i denna tvenne lönnlådor, 
på högst konstigt sätt förborgade. Deras innehåll kom i dagen och befanns 
utgöra 1) en liten bundt förblekta bref; 2) en medaljon med inneliggande 
blond hårlock; 3) en löjtnantsfullmakt; 4) en ordensstjerna med band, 
samt 5) ett försegladt konvolut, hvilket sista låg ensamt i venstra lönnlådan.
 Medan fruntimmerna med oförställd nyfikenhet bemäktigade sig bref-
ven och småsakerna, tog Pehr, icke mindre nygirig, konvolutet i ögnasigte. 
Detta, som var försegladt med fänrikens sigill, bar utanskriften: Till min 
okände arfvinge. »Hans okände arfvinge?» upprepade Pehr. »Detta kan 
icke vara någon annan än jag. Upp med sigillet då!»
 Ej utan möda hopstafvades nu följande:

Disposition. Jag Carl Muskött, Löjtnant vid *** infanteri och Riddare 
af ** ordens tredje klass – för tusan! afbröt här fältväbeln, det har 
ju ingen vetat, att salig fänriken var löjtnant och riddare – förklarar 
härmedelst min yttersta vilja vara, att all min efterlemnade kontanta 
egendom, utgörande 18 000 (adertontusende) specieriksdaler i full-
godt silfvermynt och fördelad i sex poster, hvardera på skilda ställen 
förvarade, skall tillfalla den eller de, som, med eller utan begagnande 
af min särskildt förvarade anvisning, lyckas samma poster, en eller 
flera, i dagen bringa; börande dock den, som sålunda deraf delaktig 
blir, alltintill femtionde årsdagen af min död utbetala räntan af de 
funna penningarne, sex för hundrade, till fattige och förtjente mili-
tärers understöd. Som med mitt namns underskrift och mitt sigill 
härhos till fullo bekräftas. Lahdentaka gård i *** den 26 Januari 1828.

Carl Muskött. 
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 Medan Pehr Karbins hela uppmärksamhet togs i anspråk af den säll-
sama testamentariska dispositionen, törhända den enda i sitt slag, hade 
de i  högra lönnlådan upptäckta brefven låtit fruntimmerna kasta en blick 
bakom den hemlighetsfulla slöja, som hvilade öfver salig fänrikens militä-
riska bana. Fältväbel Karbin, som meddelat oss denna historia, beklagar 
emellertid rätt mycket, att det egenteligen intressantaste i fänrikens lif: 
hans deltagande i 1788 års händelser, hans löjtnantsfullmakt, hvaraf ingen 
visste, hans likaså okända ordensstjerna, ja sjelfva åtkomsten af hans för 
den tiden betydliga förmögenhet, samt och synnerligen är af den natur, 
att det ej skickligen kan offentliggöras, nu åtminstone. Äfven tillägger Hr 
Karbin, att en hel liten roman är förknippad med den i lådan funna medal-
jongen med den blonda hårlocken; men hellre än att bortskämma en god 
historie med att återgifva den i stympad korthet, som här skulle ske, för 
trängselns skull i Helsingfors Tidningar, vill Hr Karbin hålla densamma i 
reserv för ett i framtiden möjligen inträffande bättre utrymme.
 Så mycket blott kan ur brefven yppas, att det kuriösa påhittet med dis-
positionen för ingen del härrör af en tillfällig nyck hos fänriken eller af 
illmarig afund mot efterkommande. Man har all anledning att tro, det den 
gamle mannen tagit detta steg med mogen öfverläggning. Det syntes på 
allt, att han, som trodde sig vara utan närmare blodsförvandter och troligen 
sett många ej särdeles uppbyggliga prof på aflägsnare arfvingars rofgirighet 
och otack, när det gällde att slå vantarne på ett välförsedt sterbhus, velat på 
detta sätt, – genom att undangöma sina penningar och skriftligen skänka 
dem åt den förste, som genom slump eller klokhet lyckats påfinna dem – på 
sätt och vis göra sin förmögenhet till en sorts lotteri samt underställa den 
hvad man i fordna tider skulle kallat en »Guds dom». Man kan väl ej gerna 
anse ett slikt förfarande synnerligen efterdömeligt, ej ens klokt, enär fän-
riken utan tvifvel, genom att testamentera sin rikedom till välgörande och 
nyttiga stiftelser, kunnat uträtta mycket godt, ja göra sitt minne välsignadt 
för en hel efterverld; men saken finner dock häri en naturlig förklarings-
grund och Hr Karbin har ansett sig vara fänrikens minne skyldig att nämna 
detta.
 Emellertid var, så när som på tjugu riksdaler i koppar, hela skatten ännu 
förborgad, och så länge kunde man ej anse sig rikare blefven genom de 
funna papperslapparna. Pehr Karbin och fruntimmerna på Lahdentaka 
gjorde derföre hvad hvarochen annan skulle gjort i deras ställe, de lem-
nade fänrikens biografi åt sitt öde och slogo sig på skattgräfveri. De vände 
bokstafligen upp och ned på hela vindskammaren och, för att tala kort och 
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begripligt, så funno de slutligen tvenne poster af de sex, hvari fänriken 
fördelat sitt undanstuckna mammon.
 Tretusen silfverriksdalrar med Gustaf III:s bild uppå, inlagde i tre an-
senliga påsar, funnos på ett konstigt sätt inlagde i kakelugnspipan (P, som 
det hette i anvisningen). Det hade utan tvifvel kostat fänriken otroligt be-
svär, att uttaga en del af muren, deri bilda en ihålighet stor nog att inrymma 
påsarna, och sedan återfylla det uttagna, så att intet märktes. Ej underligt 
om han emellertid satte konstlås för dörren!
 Tretusen andra specieriksdalrar funnos på lika sätt inpassade i väggen 
under fönstret 2 (V U F 2) och kommo i dagen endast och allenast genom 
Pehr Karbins fyndiga uträkningar, i det han gaf akt uppå att den funna 
»lönnlådan 2» var den andra, då man räknade från sängplatsen, hvaraf 
han drog den slutsats, att F 2 måste beteckna andra fönstret, från sängen 
räknadt. Detta var likväl allt hvad man fann; med 6 000 Gustaver i silfver, 
utgörande i landets mynt något öfver 6 000 Rub. Silfver, fick man vara 
nöjd.
 För en novellskrifvare vore väl ingenting lättare och angenämare, än att 
vidare följa de undersökningar man anställde öfverallt på Lahdentaka, ej 
allenast i fänrikens rum, der icke ens väggarna lemnades oantastade, utan 
i alla vinklar och vrår på vinden, under takåsen, i källaren, i trädgården, 
ja i åkrar och skogsmarker, dit fänriken någon gång synts vandra ut på 
morgon qvistarna. Men som det skedde allt förgäfves, så är derom ingen-
ting vidare att säga, om man vill hålla sig till sanningen. Summan är den, att 
man till dato funnit platt ingenting mer än det redan funna och, hvad som 
var det värsta, att man knappt kan hoppas att finna något, ty när man icke 
gittat utgrunda hvad A A A betydde, som stod i den funna anvisningen, 
lärer man så mycket mindre smickra sig med några förhoppningar om de 
öfriga fyra posternas påhittande utan anvisning. Och toffeln N:o 2 – ja den 
var sin kos.
 Således hade man nu 6 000 blanka silfverriksdalrar, hvarken mer eller 
mindre tillsvidare. Men hvem dessa 6 000 rätteligen borde tillhöra – Pehr 
eller lilla Rosa – se det var en knut, som tycktes genera vederbörande. Pehr 
Karbin läste hvarjehanda om den saken i tanternas miner, och som han var 
en öppen och genomärlig man, ville han för ingen del, att hans slägtingar 
skulle anse sig genom honom förfördelade. Alltså tog han tillfället i akt en 
vacker afton, dagen innan hans utgående permission kallade honom bort 
från Lahdentaka, och yttrade följande uppriktiga ord till den kring thé-
bordet församlade fruntimmerskonseljen:
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 »Kära tanter och kusiner, här ha vi nu på det trefliga, fast litet spökfar-
liga Lahdentaka dag ut och dag in bråkat våra hufvuden med salig fänrikens 
tofflor. Jag må säga, att allt sedan brölloppet har här varit ett ordentligt 
toffelregemente. Inga miner, kära bror Grön! du vet bäst att toffeln har sin 
stora nytta. Salig fänrikens tofflor ha nu förärat oss 6 000 silfverriksdalrar; 
men hvem skola dessa tillfalla? mig som närmaste blodsförvandt eller Rosa 
som testators gudotter och gullgris? Säg, min lilla docka, menar du att vi 
börja process om den saken? Måntro vi ej på fullt allvar dela jemnt om 
jemnt både hvad vi nu hittat och hvad vi framdeles kunna hitta uppå?»
 »Men, kära Pehr,» inföll nu majorskan med en min, som sade motsat-
sen af hvad hon yttrade, »det kan väl ingen begära, att du skall uppoffra 
din lagliga rätt för Rosas skull. Salig fänriken fällde visst ett ord om flickan 
och arfvet, men du vet väl, att vi ej kunna grunda några anspråk derpå, och 
Rosa skall, som jag hoppas, af fäderne och möderne ha sitt tarfliga bröd i 
framtiden.»
 »Det tviflar jag inte på, min goda faster, men som nu ej är frågan om 
juridiska bevis för Rosas rätt, utan blott om fänrikens goda afsigt för henne, 
efter han trodde sig vara utan slägtingar, så anser jag bäst och ärligast att vi 
dela. Och dermed punkt, kära faster!»
 »Skada! stor skada på silfret, som Pehr kan få rätt många sköna epålet-
ter för», inföll Ebba Lovisa. »Jag vet likväl ett medel att förlikas om den 
saken, utan att dela. Pehr är nu 20 år och Rosa fyllde här om dagen 12. Då bli 
väl Rosa och Pehrs kaptensfullmakt på samma gång färdiga, och ingenting 
är naturligare, än att de gifta sig med hvarandra.»
 »Topp!» svarade Pehr. »Vill du bli min brud, du der?»
 »Å nej», sade Rosa och kröp bakom mammas stol.
 »Den der korgen med silfver uti hinner allt omarbetas till en krona. 
Sörj inte du för det, Rosa. Nästa gång fänriken spökar här, blir det till vårt 
bröllopp.»
 Pehr hade knappt yttrat dessa ord, innan det åter började gå i vindskam-
marn ofvanför, långsamt och afmätt, alldeles som förut.
 Alla sågo på hvarandra. Endast Rosa stod bakom stolen och småflinade 
för sig sjelf.
 »Nej Rosa, nu kan det vara slut med de der upptågen», bannade mod-
ren. »Jag har länge anat huru det hänger ihop med det der, och nu, mitt 
barn, får du vackert bekänna, att det varit du och icke fänriken, som hela 
tiden spökat deruppe.»
 »Rosa!» upprepade ytterst förvånad Pehr Karbin.
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 »Rosa!» inföllo de öfriga. »Huru är det möjligt?»
 »Jo så här!» skrattade den yra flickan med skalken i båda ögonvrårna.  
Och derpå tog hon ett ljus från bordet, ställde det ned på golfvet och fram-
sträckte bredvid det sin lilla fot, af hvilken hon skjutit kängan bort och 
från hvilken hon nu drog äfven bomullsstrumpan. Man såg henne då lägga 
högra stortån öfver de öfriga och knäppa med den mot golfvet med vissa 
mellanskåf. Det dämpade ljud, som häraf frambragtes, var så förvillande 
likt en gåendes steg på afstånd, att den som, med inbillningen lifvad af 
spökhistorier, ej gaf nogare akt, ganska naturligt ansåg ljudet komma upp-
ifrån vindskammaren.
 »Det var då tusan knäflar till flicka», utbrast Pehr, som ej kunde komma  
från sin förvåning. »När allt går omkring, var det väl du också, som spö-
kade uppe i vindskammaren om brölloppsnatten.»
 »Ja visst», skrattade Rosa. »Jag kunde ej sofva, utan smög mig ut från 
norra vindskammaren och lyssnade på er genom den öppna lilla gluggen 
mellan vinden och garderoben, till hvilken dörrn stod öppen från ert rum. 
Och så skrämde jag en löjtnant, en fältväbel och sex små herrar till på kö-
pet.»
 »Jo jo», suckade Pehr med komiskt allvar, »så gick det med den spök-
historien och så lär det väl gå med alla. Men ändå – afbröt han sig sjelf – 
ändå mitt herrskap, så tamme tusan jag vet hvad jag skall tänka om salig 
fänrikens tofflor ….»
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Företal.
Det märkvärdiga dokument, som vi här framlägga för våra läsare och som 
innehåller många skattbara upplysningar och förvånande upptäckter, kan 
visserligen för mången synas mindre trovärdigt, i anseende dertill, att ti-
den för denna högst intressanta resebeskrifning infaller enligt vår räkning 
år 1 900, eller jemnt 40 år efter nuvarande tid. Men alla deraf föranledda 
tvifvelsmål bevisa endast att tviflaren icke följt med tidens framsteg, hvilka 
redan bordt säga honom, att sådana tilldragelser snart skola höra till de 
allra alldagligaste; och om redan Fuselbrenner för 47 år tillbaka företog 
sin ryktbara resa till Stockholm år 1 913, torde Simeon Levis resa så mycket 
mindre anses för ett elakt skämt på bekostnad af läsares godtrogenhet, då 
man så nyss i historien om »den flygande skyn» förnummit saker, som 
icke äro mindre förunderliga och likväl icke mindre sanna, än denna rese-
beskrifning.
 Upptäckten af vårt dyrbara dokument är i korthet följande. Konkurren-
sen, en moder till alla industrins underverk, har, som man vet, blifvit drif-
ven till en förvånande höjd i Amerika, besynnerligen bland tidningarna. 
Att förr än andra erhålla en god nyhet, betyder der detsamma som en god 
affär, och en god affär betyder åter mer än allt annat. Intet under således, 
att man ansträngt alla medel för att erhålla nyheterna så färska som möjligt. 
Det ansågs icke längesedan för något utomordentligt snabbt, när man, en 
timma efter det att presidenten Buchanan aflåtit sitt budskap till kongres-
sen i Washington, läste samma budskap tryckt i Boston eller Filadelfia. 
Numera skulle detta anses för höjden af söleri. Telegrafen är nemligen 
bragt till den fullkomlighet, att den meddelar budskapet redan innan det 
blifvit afgifvet, innan det blifvit uppsatt och renskrifvet, ja innan det ens 
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blifvit tänkt. Och på samma sätt förkunnar telegrafen numera alla vig-
tiga dokumenter, jemte många andra tilldragelser, en rund tid innan de 
verkligen skett eller antecknats, hvilket allt i Amerika är likaså vanligt före 
tilldragelserna sjelfva, som att man här ser tidningarna redogöra för mär-
keliga händelser flera månader och stundom år efter den tid, när de tagit 
sig friheten hända.
 Med någon insigt i dessa kända framsteg bör man derföre icke finna 
det synnerligen förvånande, att telegrafen numera bragt sin snabbhet der-
hän, att den berättar oss händelser, hvilka tima 40 år härefter. Snarare kan 
förmodas, att detta innan kort skall anses alldeles för långsamt; hvarefter 
man utan tvifvel skall bringa nyheterna till den fullkomlighet, att de er-
hållas hundrade, ja tusende år förrän de tilldraga sig; och när äfven detta 
anses otillräckligt, skall, under tingens vanliga kretsgång, telegrafen slutli-
gen komma till samma höjd af fulländning, som det muntliga ryktet (ofta 
äfven tidningarna) kommit i våra dagar, nemligen att förkunna händelser, 
som hvarken händt, eller någonsin skola hända i denna verlden.
 Läsaren kan häraf utan svårighet finna, att vi per telegraf upptäckt och 
erhållit nedanstående dyrbara urkund, hvilken ensam är värd mer än tjugu 
volymer statsekonomi, emedan den så att säga ger oss verkningarna utan 
orsaker och vigtiga resultater utan något föregående hufvudbry. Vi behöfva 
ej påpeka hvilket rikt fält, som härigenom yppas för spekulanter af alla slag, 
hvilka här finna en fingervisning hvarest de med största framtida fördel 
kunna nedlägga sina kapitaler och rikta sina efterkommande, äfvensom 
för kommunerna, hvilka häraf klarligen inse de företag, som framför andra 
förtjena deras uppmuntran och understöd.
 Här bör tilläggas den upplysning, att Simeon Levi, – hvilken, derest han 
ännu är född, torde för närvarande ligga i vaggan som andre framtidsmän – 
år 1 900 är agent för huset Rothschild i London och, som man finner af 
hans berättelse, genomreser större delen af Finland i ändamål att förskaffa 
sin principal en öfverblick af detta lands dåvarande tillgångar, troligen för 
att öfvertyga sig, hvilken säkerhet landet äger att bjuda för något då tilläm-
nadt större statslån eller annan för huset Rothschild lönande affär. Desse 
vandrande judar göra i sanning intet för intet. Oaktadt här och der någon 
literär notis m. m. inflyter på sidan om hufvudsaken, finner man tydligt, att 
denne Simeon Levi har affärer i kikaren; hvarför han också med en beröm-
värd försigtighet undviker alla politiska förhållanden och yttrar sig om de 
nationela med en hos judar ganska förklarlig likgiltighet. Likaså finner man 
lätt, hvarföre Helsingfors i hans skildring intager en så betydande andel. 
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Sakerna ha år 1 900 utvecklat sig derhän, att vi här ha en judisk synagoga 
i större stil; och behöfves väl mer för en Simeon Levi, som visserligen i 
främsta rummet är affärsman, men dernäst en mycket rättrogen Moses’ 
lärjunge?…
 Dock det är tid att låta det märkvärdiga dokumentet tala. Det utgöres 
af en liten brefsamling från olika orter och lyder som följer:

Första Brefvet.
Alexandria 29 Maj 5 870.*)

Rabbi!
Din mun har talat och sagt till din tjenare: drag ut till österlanden och 
förkunna mig hvad i dem är, att jag må beskatta deras ägodelar till fromma 
för Israels barn. Räkna deras håfvor och hjordar och lägg märke till deras 
klokskap i denna tidens angelägenheter, att jag må veta hvad med dem kan 
uträttas; ty Israels barn skola besitta jorden.
 Rabbi, din tjenare hörde ditt ord, gick i London ombord på caloric  
 klippern  Flying fish och kom till det skandinaviska rikets hufvudstad 
Göthe borg. Derefter reste din tjenare på jernväg till Stockholm och der-
ifrån åter på caloric-fartyget »John Erikson» sjöledes till en stad på svenska 
kusten benämnd Piteå; men emedan en annan af dina tjenare dragit ut att 
beskatta Sverige, aktar jag rådligt att icke borttaga orden ifrån hans mun 
och vill derföre icke trötta dina öron med tal om detta märkvärdiga landet.
 I Piteå mötte oss hafvets isar, hvilka här råda öfver vattnen långt in på 
våren. Dessa nordbyggare ha ännu icke hunnit förskaffa sig den nya ame-
rikanska värmegeneratorn, som uppsamlar och tillgodogör solens strålar 
under den blidare årstiden; hvarföre de ännu dragas med mycken köld. 
Din tjenare kunde för isen ej komma längre till sjös, utan nödgades förhyra 
en luftklipper, som förde honom öfver hafvet till Alexandria på den finska 
kusten. Äfven luftklippern är här ännu icke bragt till någon större fullkom-
lighet, hvarföre din tjenare utstod mycken fara för stormarna, frös mycket 
och kom i ett nästan redlöst tillstånd till Alexandrias hamn. Din tjenare var 
ganska glad att här kunna värma sig med champagne af rönnbär, för hvilket 
här finnes en större fabrik som förser hela norden. Rabbi bör nemligen veta, 
att sedan man för omkring 40 år tillbaka upptäckte vinernas beståndsdelar, 

*) Simeon Levi underlåter aldrig att anföra den judiska tideräkningens dag och må-
nad; hvilken besynnerliga envishet må nämnas, utan att vidare här citeras. Origi-
nalet är skrifvet på den dialekt af hebreiskan, som brukas i Talmud.
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har det förut här i landet allmänna bränvinet, som motsvarade vårt whisky 
och gin, nästan alldeles försvunnit och erhålles numera endast på apothe-
ken. I stället dricker förmöget folk inhemsk champagne och johannis berger, 
men bönderne nöja sig med madera, sherry, chateaux margaux och rüdes-
heimer, tillverkade af allehanda nordiska bärsorter, försatte med renmossa 
och björklake, hvartill ännu kommer ett ypperligt öl, som exporteras till 
Australien och, liksom vinerna, kommer dry öfver linien tillbaka.
 Alexandria, som anlades för omkring 30 år tillbaka söderom mynningen 
af en stor elf vid namn Kemi, har ännu icke mera än 20 000 invånare, men 
lofvar att med tiden blifva den yttersta nordens största handelsstad. Man 
finner här en mängd välbyggda hus, likväl för det mesta af träd, och fyra 
stora skeppsvarf, som, för den större tillgången på virke, förse en stor del 
af landet med fartyg. Man berättade mig att förlidet år härifrån utgått 94 
större skeppslaster med plankor och battens, förutom stora partier tjära, 
tillverkad af rötter och stubbar, och tullintraderna, förnämligast af expor-
ten, skola ha stigit till 364 591 mark 80 pence eller penni, förutom kronans 
inkomst af skogarna, hvilken beräknas till omkring 500 000 mark om året. 
Dessa skogar sägas i början icke ha motsvarat de stora förhoppningar man 
gjorde sig, alldenstund de befunnos illa medfarne af kälröta och vanvård; 
men sedan man erhöll ett forstväsende, lofva de om 60 eller 80 år en god 
afkastning.
 Fabriker finnas här, utom den på renmossa grundade vinfabriken, ännu 
ganska få. Den betydligaste är en för tillgodogörande af s. k. skogsull, hvil-
ken förser en stor del af norden med säckar och äfven exporterar finare 
tyger. Det är skada att tyger af detta ämne icke äro så varma som ylle och 
derföre icke här kunna undantränga denna mycket dyrare vara; men man 
har funnit skogsullstygerna för deras svalhet, lätthet och billighet mycket 
begärliga i varmare länder, och fabriken, som går med varmluft, utsänder i 
år på försök ett större parti till Sidney.
 I detta kalla klimat ser man ännu stundom s. k. brasor af tall och gran 
brinna i en gammaldags inrättning, som kallas spisar och äro ganska kost-
sama inrättningar. Man har likväl sagt mig att spisarna numera i största 
delen af Finlands städer komma nästan alldeles ur bruk och ersättas, allt 
hvad de hinna, dels med rörledningar för varmluft, dels med trädgas. Så 
otroligt det låter, bränner man ännu ved i byar och enstaka landtmanna 
boningar; men detta folk har en utomordentlig seghet i sina vanor, hvarpå 
Rabbi snart skall erhålla de mest förvånande prof. 
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Andra Brefvet.
Uleåborg 31 Maj 5 870.

Rabbi!
Oaktadt all sin skyndsamhet, hade din tjenare tappat fem dagar på resan 
från London till Alexandria, hvilket är mer än andra dina tjenare i vår tid 
behöfva för att tillryggalägga vägen från London till San Fransisco. Jag 
beder att rabbi måtte tillräkna sådant dessa nordliga länders ofullkomliga 
kommunikationer och icke någon min försumlighet, alldenstund din tje-
nare väl vet att hvarje minut af dig uppskattas till 24 pund, 8 skillingar, 6 
pence. Fördenskull har din tjenare sofvit endast 4 timmar 35 minuter och 
15 sekunder i dygnet samt tillbragt 49 minuter med ätande och drickande, 
hvilket allt du ville påföra resekonton. Resten af tiden är använd till Israels 
barns framtida nytta.
 I denna trakt af verlden finnes nuförtiden alldeles ingen natt, allenast 
klar dag i 24 timmar, och likväl arbeta de flitigaste bland invånarne knappast 
15 timmar i dygnet. Du bör derföre icke förundra dig öfver att detta landet 
ännu är ganska fattigt. Efter den nogaste beräkning jag kunnat anställa, 
gäller tiden i medeltal här icke mer än vidpass 1 mark 20 pence i timmen, 
hvilket gör 2 pence för hvar minut. Man har sagt mig att för en mansålder 
sedan kunde tiden knappt uppskattas till en half penni i minuten; ja upplåt 
dina öron och förvånas: det ges årstider, när man i detta landet sofver eller 
annars förspiller 14 timmar i dygnet. Det gafs ännu för en kort tid sedan 
folk som talade om »tidsfördrif». Detta folk är icke födt till rikedom; dess 
förlustkonto är såsom Kidrons bäck om våren, när han uppslukar dalarna.
 Din tjenare for från Alexandria hit på caloriclokomotiv, som numera 
allmänt begagnas här i landet. Jernvägar finnas här endast omkring 400 
engelska mil, allesamman i landets södra och medlersta delar. Man begynte 
dermed för omkring 40 år tillbaka, nedgräfde efterhand omkring 52 mil-
lioner mark på dessa kostsama inrättningar, som för deras tid ansågos vara 
de ändamålsenligaste transportmedel, och fortfor dermed ännu i tjugu år, 
sedan uppfinningarna redan lemnat alla jernvägar långt bakom sig. Först 
sedan varmluftsvagnarna, hvilka gå på vanliga vägar, i hela det öfriga Europa 
rivaliserat med jernvägarne, begynte man äfven i Finland införa detta billiga 
transportmedel och använda 10 procent af jernvägskostnaden på backars 
utjemnande, broars byggande och chausséers anläggande. Första platsen i en 
af dessa waggoner kostar från Alexandria till Viborg endast 80 mark; månne 
af orsak att luften är billigare här, än i andra länder? Gammalt folk påminner 
sig ännu, att man här brukat en inrättning vid namn hållskjuts, hvilken be-
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drefs med hästar och ett instrument som kallas piske; rabbi kan häraf döma 
huru djupt detta land ännu för kort tid sedan var sjunket i barbari.
 Uleåborg är en liten välmående stad om 15 000 invånare vid en bugt af 
Bottniska viken. Orten har förr drifvit skeppsbyggeri och ansenlig handel 
med tjära, plankor och lax. Af dessa näringsgrenar återstår nu endast laxen. 
Jag har i dag med nöje besett de stora fiskfabrikerna, hvilka upptaga en lång 
sträcka af låga byggnader strax ofvanom forsen och der årligen omkring 
15 billioner rommkorn kläckas, för att utsläppas i strömmen. Staden säges 
använda mer än 40 000 mark om året på dessa inrättningar; fångsten går till 
det otroliga, och elfven hvimlar till den grad af fisk, att man i de s. k. patorna 
utgallrar endast de största och fetaste, som väga minst ett lispund stycket, 
men låter de öfriga simma, tilldess att de uppnått den rätta storleken. Rabbi 
torde mer än engång ha anträffat Uleåborgs lax på den engelska markna-
den. Den mesta fångsten inlägges i lufttäta blecklådor – en redan gammal 
uppfinning – och försändes sålunda färsk kring större delen af Europa. Man 
beräknar stadens årliga inkomst ensamt af denna vara till omkring 500 000 
mark.
 En annan inkomstkälla är jernexporten från åtta eller nio stora jernbruk 
i det inre af landet, bland hvilka ett, vid namn Kurimuskoski, ensamt till-
verkar 80 000 skeppund om året. Alla dessa inrättningar äro grundade på 
sjö- och myrmalmer, som efter 20 till 30 års förlopp vexa ånyo på samma 
ställe. Man har sagt mig, att de inre trakterna fordom varit ytterst fattiga 
genom täta missvexter och en håglös befolkning; men numera ha de blifvit 
ganska välmående genom jernmanufaktur och boskapsskötsel. Man har 
anlagt renafvel i stor skala, och Maanselkä ost säges vara de sydligare gour-
mandernes största läckerhet.
 Regeringen har för tredje eller fjerde gången gjort försök med de nya 
guldvaskningsmethoderne vid Maanselkäs sluttningar, och alltid med 
samma framgång. Finnar, som tjent i guldvaskerierna vid Ural, ha gjort de 
mest förtviflade ansträngningar, och resultaterna ha varit ett par skålpund 
guld om året, af hvilka man präglat 20-marksstycken. Mera lönande lära de 
nya koppar- och platinagrufvorna visa sig. Försöken att tillverka silfver af 
hafsvatten ha här på orten alldeles misslyckats, i anseende till hafvets starka 
uppblandning med flodvatten; men man berättade mig att försöket lyckats 
bättre vid Åland.
 Uleåborg har ett större handelsinstitut med lärare i sex språk; ett tekno-
logiskt institut; en hofrätt; ett gymnasium (alla gymnasier äro förenade 
med skolor); ett bergskontor; en privatbank; en lifränteanstalt; en theater 
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med 800 sittplatser; ett sjö- och ett eldassuransbolag, tre caloricbolag (alla 
fartyg äro numera mixtes och begagna både segel och varmluft), två bom-
ullsspinnerier, två pappersfabriker samt den största mekaniska verkstad i 
norra Finland. Ehuru staden, allt hvad det lider, öfverflyglas af Alexandria, 
märkte din tjenare genast på den finare gentlemannahållningen Uleåborgs 
äldre anor. Din tjenare förplägas här såsom Josef i Egypten, när han uttydt 
konung Faraos dröm, och hvar han upplåter sin mun, simmar en stekt lax 
derin. Din tjenare mår mycket väl i Uleåborg och råder dig, rabbi, att låna 
pengar åt denna staden.
 I det inre af landet, närmare bergverken, skall finnas en liten stad om 
3 000 invånare vid namn Kajana, hufvudstad i provinsen Kajanien. Orten 
skall i forntiden varit bebodd af amazoner, och sedan qvinnan förklarades 
myndig i Finland, tillhör största delen af Kajanas befolkning det svagare 
könet. I fråga om giftomannarätt gäller här i Kajanien det visa stadgande, att 
ogift qvinna råder sig sjelf från 18 till 25 år; derefter och ända till 40:de året 
måste hon hafva målsmans samtycke till äktenskap, men efter den tiden 
råder hon sig sjelf intill änden. 

Tredje Brefvet.
Brahestad 1 Juni 5 870.

Rabbi!
Din tjenare lemnade i dag med mycken saknad Uleåborg och var två tim-
mar derefter i en liten stad om 7 000 invånare vid namn Brahestad. Under 
vägen passerades en vidsträckt, med konst vattnad äng af 144 (eng.) qv.mils 
yta, afbruten af fem eller sex stora, välbyggda mejerier. Brahestad exporte-
rar från denna trakt många tusen lispund ypperligt smör till England och 
Ryssland, inlagdt i kaggar af asp, för hvilket ändamål hela skogar af denna 
trädsort underhållas. Talg, hudar, horn och benmjöl utgöra stadens öfriga 
bästa exportartiklar.
 Din tjenare var här i tillfälle att se någonting ganska gammalmodigt, 
nemligen ett ångväfveri för tillverkning af näsdukar. Detta folk står i allting 
efter sin tid. Din tjenare såg i Uleåborg en vattenqvarn, hvilket dock kunde 
försvaras med nödvändigheten att icke låta en stor vattenkraft gå till spillo; 
men en ångmaskin tjugu år sedan Eriksons varmluft i hela verlden utträngt 
ångan, denna syn, rabbi, hade nästan förledt din tjenare att utbrista i en 
högst opassande munterhet.
 För öfrigt står denna stad i många stycken efter Uleåborg, bland annat 
också deri, att gatorna här äro belagda med ohuggna besvärliga gråstenar, 
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men i Uleåborg med asfalt, och att Brahestad upplyser sina gator med träd-
gas, medan Uleåborg begagnar det elektriska ljuset. Menniskorna ha här 
i Finland en besynnerlig sed att taga hatten af sig, när de helsa hvarandra, 
hvilket torde få tillskrifvas ett behof af frisk luft, i anseende till deras långa 
hårvext. De äro för samma orsak, likasom Israels hjelte Simson, otroligt 
starka och hafva för sed att taga en främling i handen, så att denna ledamot 
kommer i fara att lossna ur sina fogningar. Man berättar att de stundom 
afplocka hvarandras armar som flugvingar; men din tjenare kan icke an-
nat betyga, än att de äro ett ganska godsint folk. Brahestad torde knappast 
behöfva pengar, emedan det deraf har nog till husbehof.
 Sedan några år skyddas hamnen af en långt framspringande damm med 
vackra björkplanteringar, hvilket ger en mycket prydlig anblick.

Fjerde Brefvet.
GamlaCarleby 2 Juni 5 870.

Rabbi!
 Din tjenare tillbragte 4 timmar på de 84 eng. milen från Brahestad 
söderut till denna station. Landet är slätt och väl odladt med artificiela 
ängar, men ganska ringa åker, hvarföre boskapsskötseln långs hela denna 
kust är hufvudnäringen. Man berättade mig att landet ännu för tjugu år 
sedan var afdeladt med en mängd besynnerliga hägnader, som kallades 
gärdesgårdar, och andra besvärliga stängsel, som kallades grindar. Numera 
finnas här inga andra hägnader, än häckar af klippta rönnar och stundom 
stenmurar. Din tjenare såg ganska talrika boskapshjordar af liten, men 
vacker race, vallade af barn och stora hundar, afbeta det späda gräset i 
beteshagarna. Skogsbristen är så stor, att äfven bönderne begynt uppföra 
sina hus af konstgjord sandsten och elda med bränntorf. Fordom säges 
här och öfverallt ha varit ett ursinnigt slöseri med skogen; men der nu en 
sträcka skog återstår nära chaussén, är den skyddad af stränga viten och 
täta skogsvaktarekojor samt försäkrad mot brandskada, hvarje moget träd, 
så björk som barr, värderadt i medeltal till 5 mark. Tjärbränningen har i 
dessa trakter nästan upphört.
 GamlaCarleby, en stad om 6 000 invånare, drifver handel med samma  
artiklar som Brahestad. Största fabriken tillverkar alabasterljus af det skö-
naste vatten; en annan gör cigarrer af Virginia tobak, vuxen på stället i 
vidsträckta drifhus; ett stort krutbruk (saltpeterkrut) är anlagdt ett stycke 
från staden. Tätt utanför densamma ser man en rad af stora stenhus, som 
tillhöra det nya institutet vid namn Hakalaks, inrättadt för blinda och 
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döfstumma i norra Finland. Landet säges för närvarande hafva tre sådana: 
ett i GamlaCarleby, ett i Åbo och ett i Kuopio.
 Staden har ett gymnasium, en teknisk skola, en liten theater och 26 
fartyg mixtes.
 Man frågade din tjenares mening om den stora planen att resa en 500 
fot hög mur öfver den nordliga sträckningen af Maanselkä fjällrygg, hvars 
höjd beräknas till 800 à 1 200 fot, hvarigenom man vill skydda landet – och 
bland annat äfven GamlaCarlebys tobaksplantager – mot Ishafvets här-
jande vindar. Din tjenare ansåg detta alldeles icke omöjligare, än den nya 
tunneln under kanalen från Dover till Calais, men önskade veta kostnaden. 
Man svarade, att förslaget uppgick till 440 millioner mark, hvilka man äm-
nade låna utomlands mot 4 procent, och att arbetet borde inom 40 år vara 
färdigt. Din tjenare frågade vidare, hvarmed man ämnade amortera ett så 
stort kapital med ränta, och man svarade, att emedan landets fruktbarhet 
härigenom skulle fördubblas, ville man i hela Finland fördubbla grundskat-
ten och derigenom betala lånet inom 80 år. Din tjenare upplät sin mun 
och frågade om Finland icke ägde någon annan statsskuld. Man svarade, 
att landet visserligen för 40 eller 50 år sedan var så barbariskt och efter sin 
tid, att det icke ägde någon skuld alls; men efterhand har man sökt afhjelpa 
denna olägenhet och småningom – enligt den årligen tryckta budgeten el-
ler öfversigten af statsverkets ställning – lyckats sammanbringa en skuld af 
för närvarande 110 millioner mark, hvars räntor, i likhet med andra civilise-
rade länder, medtogo ungefär hälften af statsverkets årliga inkomster. Men 
då i mångas tanke framstegen icke gingo nog raskt, ville man nu på engång 
femdubbla skulden och vore just i begrepp att för detta ändamål tillställa 
en monsterpetition till regeringen. Man tillade att tvenne af landets största 
opinionsfabrikanter, tidningen Turja i Uleåborg och tidningen Joukahai-
nen i Vasa, som bäst agiterade denna fråga och framställde förslaget såsom 
en guldnyckel till Finlands framtid.
 Din tjenare, rabbi, tänkte på Israels barns bästa och förklarade högljudt 
sitt bifall till denna storartade plan. Din tjenare talade din egen muns ord 
och lofvade penningar mot 4 procent och hypothek af all kronans jord uti 
landet; dock behöfver jag icke säga din vishet, att kapitalet icke bör utbe-
talas med mer än 60 procent, ehuru förskrifningen lyder på 100.
 Din vishet skall tyda mina tankar: rabbi äger för närvarande en tredje-
del af Europa och utbjuder det fordna kejsaredömet Österrike på arrende 
åt den mestbjudande. Rabbi skall äfven köpa Finland, och det skall blifva 
en liten knapp uti rabbis vest. Ty Israels barn skola besitta jorden.
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Femte Brefvet.
Jakobstad 3 Juni 5 870.

Rabbi!
Din tjenares skägg blomstrade i går såsom ett oljeträd, och nordpolens 
himmel syntes honom förgylld. Han fortsatte resan och kom efter en 
timma till denna ort, som har 5 000 invånare och är en liten täppa i ditt 
tillkommande nya rike. Staden har för några år sedan blifvit flyttad till ett 
sundare och beqvämare läge på en af holmarna och drifver en icke ringa 
sjö fart. Här finnes en stor fabrik för öl, porter och mumma, för hvilket 
ända mål man hade för afsigt att borra en artesisk brunn. Vattnet, som derur 
strömmade ut ifrån jordens innanmäte, var visserligen icke tjenligt till öl, ty 
det befanns till allas förundran vara kokande hett och af stark mineralhalt. 
Men ölets förlust blef rikligen ersatt, ty sedan tjugu år är denna brunn den 
berömdaste helsokälla i Finland, S:t Peders källa, och orten drar deraf be-
tydlig inkomst, dels genom brunnsgäster, dels genom vattenexport, hvartill 
400 000 buteljer årligen utskickas.
 En annan större inrättning är den härvarande timmer- eller trädslöjd-
skolan. Elever från alla delar af landet hitsändas för att lära skeppsbyggeri 
och allt slags trädarbete. Orten har särskildt företräde att erhålla virke från 
kronoskogarne i det inre af landet, och dessutom har regeringen låtit här 
plantera betydliga lärkträdsskogar, men dessa äro ännu för unga till virke. 
Här, rabbi, skall man i en framtid bygga dig ganska vackra klipperfartyg.
 Staden har äfven ett flicklyceum, det första jag sett uti detta landet. In-
rättningen begynner med en trädgård för barn ända från 2 års ålder framåt 
och fortgår sedan genom 9 klasser ända till guvernantsklassen, som är den 
högsta och fullkomligaste. Omkring 200 flickor besöka denna anstalt, som 
är förenad med en liten fristad för fattiga barn, dem eleverna turvis vårda 
och undervisa. Dessa kristne hafva stundom lyckliga ingifvelser. 

Sjette Brefvet.
NyCarleby 3 Juni 5 870.

Rabbi!
Din tjenare har under 160 (eng.) mils sträcka genomfarit ett land, som 
hämtar sitt mesta välstånd från boskapsskötseln, och kommer nu till ett 
område, som hämtar sin rikedom främst af åkerbruk. Denna trakt är vid 
kusten icke bördigare än andra, men står genom en elf i förbindelse med 
stora odlade trakter i det inre af landet. Mina ögon hafva sett ansenliga 
förråder af spannmål nedflyta i långa flata pråmar långs elfven och derefter 



234

n o v e l l e r

 

5

10

15

20

25

30

35

utskeppas till andra orter. Äfven skogsprodukter nedkomma på samma 
väg från kronoskogarna och tillgodogöras i tre skeppsvarf och 11 sågar med 
varmluft; men spanmålen förmalas till en del på stället och försändes i 
prydliga mattor af skogsull vida omkring.
 Din tjenare fann här en liten vackert belägen stad med 5 till 6 000 invå-
nare, hvars blomstring daterar sig från flodens rensning och vattenreglering 
för 30 år sedan. Långa alléer af björkar, rönnar och lindar mellan de låga träd-
husen gifva snarare anblicken af en vidsträckt park, än af en idog stad; men 
i söder om den nya hvälfda bron resa sig en pappersfabrik (dels träd- dels 
lump-papper), ett ylleväfveri, ett glasbruk, en tändsticksfabrik och 8 större 
mjöl- och grynqvarnar, dels med vattenkraft, dels med varmluft. Ett litet 
perlfiskeri och en fiskodlingsanstalt äro anlagda norrom staden på holmar, 
kringflutna af elfven. Här är äfven en större telegrafstation med 4 trådar: två 
i norr och söder samt två i öster och vester, ledande från det inre af landet 
under hafvet till svenska sidan. Din tjenare skickar dig härifrån ett band 
finska perlor för milady, såsom första tributen från ditt tillkommande rike.
 Sedan din tjenare intagit sin aftonmåltid vid en helsokälla, benämnd 
Blommans bad, fortsatte han resan i den ljusa sommarqvällen och nalkades 
snart ett kolossalt monument, en staty på en klippa, omgifven af björkar vid 
venstra elfstranden, och erfor att en krigare fordom, troligen under trettiåra 
kriget, vunnit här en seger öfver kroaterne. Varmluftsvagnen höll stilla, så-
som den säges alltid göra på detta ställe, och din tjenare nödgades stiga af, 
för att inlägga ett fyramarksstycke i en här inrättad sparbössa för gamla finska 
krigare. Den stora bronzstatyn, som föreställde en fältherre med ombunden 
panna, var kransad med friska blommor, och man sade mig att sådana kran-
sar hvarje morgon turvis knötos af nejdens unga tärnor. Din tjenare fann 
denna uppmärksamhet ganska öfverflödig, alldenstund sådana fältherrar 
vanligen icke lemna en skilling efter sig, och förmodar att man framdeles 
skall uppställa din bild, o rabbi, såsom värdigare föremål på samma klippa.

Sjunde Brefvet.
Vasa 4 Juni 5 870.

Rabbi!
Din tjenare ankom hit efter två timmars färd i natt kl. 1 och blef icke litet 
förvånad att genom en bred allé af björkar åka in i en präktig stad med 
långa rader af sköna stenhus och mer än 20 000 invånare. Staden lärer för 
knappast 40 år sedan blifvit flyttad till dess nuvarande beqväma plats invid 
hafvet och en tid bortåt likasom lemnat hälften af sig sjelf på dess förra plats, 
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som nu utgör en betydlig köping vid namn Korsholm. Men sedan de nya 
uppfinningarna begynte göra alla vägar lika med jernvägar, tillströmmade 
hit en så betydlig export af spannmål från Finlands rikaste kornländer, att 
Vasa årligen utskeppar mer än 100 000 tunnor af denna vara. Sedan ofantliga 
kärr blifvit odlade och de nya methoderna fördubblat jordens afkastning, 
skall en enda socken vid namn Ilmola nu frambringa lika mycken spannmål, 
som fordom en hel provins, och emedan Vasarågen anses bland alla ypperst 
till utsäde, försäljes den till högt pris kring alla Östersjöns kuster. Denna 
inkomstkälla, som omsätter öfver tre millioner mark om året, har vidare 
gifvit upphof åt en icke obetydlig industri. Man har här ett bomulls- och ett 
linnespinneri, som exportera garn och förse halfva Finland med väfnader; 
en stor segelduks- och tågfabrik; två fajancefabriker, som underbjuda hvar-
andra; en mekanisk verkstad, två skeppsvarf, hofrätt, gymnasium, privat-
bank, flera assuransföreningar, en landtbruksakademi, ett handelsinstitut, 
en centralförening för inre mission, en krigsskola, en konstförening, en 
theater, fyra tryckerier, fyra tidningar, en centralhandtverkareförening för 
norra Finland, fem konsumföreningar och ett hatte-icke-aftagelse-sällskap. 
 Din tjenare fann i dag på morgonen en stor folksamling utanför det 
prydliga rådhuset. Vid dess trappa var uppställd en stor valurna, bevakad 
af en hedersvakt, och den ena efter den andra ur hopen framträdde, uppgaf 
sitt namn för en tjensteman, som satt med en lång vallängd, och lade en 
tryckt sedel i urnan. Din tjenare hade hört talas om att prestval skedde i 
fordna tider med en viss högtidlighet och trodde i början att församlingen 
valde sig ny pastor. Men när den ena tidningen efter den andra utdelades, 
ännu våt, ibland folkmassan, när den ena hopen efter den andra drog med 
fanor genom staden, och på en fana stod »REFORM», på en annan fana 
de obegripliga orden »OLKOON VANHOILLAAN», fann din tjenare att 
här måste vara en votering om vigtigare frågor. Tvenne talare uppträdde på 
torget och talade turvis, med stor liflighet och skicklighet, mot hvarand ra. 
Folkhoparna delade sig; man hörde sorl och ordvexlingar; din tjenare vän-
tade att få se knifvarna dragna ur deras korta slidor, såsom förr lärer varit 
sed uti dessa nejder. Men icke en arm höjdes, icke ett slag utdelades; valsed-
larna föllo allt tätare i urnan; detta folk, rabbi, har mognat hastigare än man 
kunnat vänta i de nya tidernas luft. När valet var slut, befanns att reformen 
segrat, och dess anhängare drogo ånyo muntert kring staden, sjungande en 
gammal visa, af hvilken din tjenare blott kunde uppfatta de första orden:

  Det var den tappre löjtnant Zidén…
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Förmodligen också en slagskämpe från trettiåra kriget.
 Medan din tjenare följde hopen åt för att gå till hotelet, nalkades en äre-
vördig gubbe med snöhvitt hår, och hvar han framgick, gåfvo folkmassorna 
sjelfmant med vördnad plats. Det var biskopen öfver Österbotten; han gick 
utan all ståt till det stora folkläraremötet i en annan trakt utaf staden. Här 
var en fredlig församling af lärare från icke mindre än 85 folkskolor i norra 
Finland. Man hade nyss afhandlat frågan om slöjdskolornas sammanslåen-
de med folkskolan och anförde som bevis för slöjdskolornas inverkan, att 
tidens värde, sedan deras införande, stigit på trettio år med nära en penni i 
minuten. Man hade äfven från centralskolstyrelsen införskrifvit noggranna 
upplysningar öfver elevernas antal i alla landets folkskolor och funnit dem 
utgöra 18 procent af hela befolkningen, som för närvarande lärer stiga till 
vidpass 2 910 000.
 Vid biskopens inträde röjdes hos många en märkbar förlägenhet, ty den 
följande frågan, som just skulle komma under förhandling, var ett radikalt 
förslag att ställa kyrkan under skolans inseende. Några yrkade nemligen 
att presterskapet för hvarje befordran borde underkasta sig förhör inför 
skolstyrelsen i stiftsstaden; men den ärevördige biskopen bevisade klart, 
att sedan skolan erhållit sin frihet, borde den äfven medgifva kyrkan dess 
oberoende och icke göra något försök att åter införa den längesedan afskaf-
fade pastoralexamen. …
 Din tjenare gaf sig icke tid att afbida förhandlingens slut, utan gick 
 dädan, men tog miste om utgången och befann sig oförmodadt i en bakom 
möteslokalen belägen stor barnträdgård. Här voro inemot hundrade barn, 
från 2 till 7 års ålder, under lärarinnornas tillsyn i ifrigt arbete att tillreda och 
plantera hvar sin lilla trädgårdssäng. Också de minsta gjorde noga skillnad 
mellan mitt och ditt och skötte sitt eget med ordning och nöje; men der-
emellan hjelpte de hvarandra att jemna sängarna och så ärter. Din tjenare 
måste erkänna att dessa barn bli dugliga arbetare, men om de med tiden bli 
affärsmän, lemnar jag osagdt. Man hade bordt lära dem att låna hvarandra 
ärter mot ränta, en ärt af tio, och långifvaren hade bordt taga inteckning i 
låntagarens täppa. En sådan uppfostran från två års ålder, se det hade betydt 
något för menskligheten. Men törhända är det bättre för Israels barn, att de 
otrogne uppvexa i okunnighet om affärslifvets yppersta dygder.
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Åttonde Brefvet.
Kaskö 5 Juni 5 870.

Rabbi!
Man rådde din tjenare i Vasa att taga vägen genom det inre af landet öfver 
de två nya städerna Suomensydämen och Suomentoivo, hvilka de sednare 
åren blifvit blomstrande upplagsorter för rörelsen vid de nordvestra insjö-
arna. Men tillika sade man mig, att jag på en del af dessa vägar skulle nödgas 
åka med hästar, endast 6 (eng.) mil i timmen, och jag föredrog derföre 
caloric-vagnarna här vid kusten, hvilka, så långsamt de gå emot våra, dock 
fortskaffa en resande fyra gånger fortare än hästfötterna. Din tjenare fär-
dades genom ett mycket bördigt åkerbrukande slättland och kom efter två 
timmar till en stad vid namn Kaskö med 7 000 invånare samt tvenne cita-
deller för att försvara inloppen. Denna ort är belägen på en ofruktbar klippö 
med djup och ypperlig hamn, hvarföre största delen af det närbelägna Kris-
tinestad öfverflyttat hit med sina betydliga ägodelar och inom tio år för-
vandlat dessa fordom fattiga fiskarekojor till en för mögen handelsplats. Här 
utskeppas spanmål, fisk och skogsprodukter. Kaskö har endast en  fabrik af 
betydenhet, den stora fajancefabriken på Benvik med 300 arbetare, hvilken 
försänder sina fabrikater kring alla Östersjöns kuster. Skeppslaster af dess 
fina lera gå dessutom utomlands, till trots för den höga exporttulln på detta 
råämne. Här är ett stort rederibolag, som utskickar sex vackra caloric- skepp 
på vestfinska linien och 14 fartyg mixtes på England, Medelhafvet och Japan, 
hvarifrån man hämtat verkmästarne till fabriken på Benvik.
 I Kaskö finnas vestra Finlands berömdaste sjöbad. De äro inrättade efter 
baden i Dieppe och stå i förbindelse med kallvattenkur, luftbad och sol-
bad. Din tjenare fann här flera engelsmän, hvilka berömma dessa klippor 
såsom spleenstärkande; hvilket likväl icke hindrat dem att här införa en ny 
industri för deras läckra gom, nemligen Kaskö bökling, inlagd i raffineradt 
skjälspeck. Lord Sommerset har här uppfört en villa och besöker den alla 
år med sin lustjakt. Kanhända rabbi också finner behag i speckad bökling?

P. S. Kristinestad 5 Juni.
Din tjenare har stadnat här 48 minuter för att bese ortens största märk-
värdighet, den ansenliga aluminiumfabriken. Detta landets invånare anade 
säkert icke för en mansålder tillbaka att de sorglöst trampade på stora rike-
domar, dem de icke begrepo. Rabbi har sig bekant, att metallen aluminium 
utgör grundämnet i den vanliga leran, som vid dessa kuster finnes i stor 
ymnighet och af en sällsynt renhet. Sedan man år för år lyckats förenkla 
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beredningen, har aluminium nu blifvit lika allmän och oumbärlig som 
jern och silfver, och förbrukas, legerad med jern, tenn eller koppar, till 
de mångfaldigaste ändamål. Härvarande fabrik tillverkar af denna högst 
lätta metall öfver tusen skeppund om året, hvilket à 400 mark skeppundet 
ger en brutto behållning af mer än 400 000 mark. Alla waggonhjul, alla 
skeppsbultar, alla bättre redskap i Finland, kort sagdt allt som fordrar en 
utomordentlig fasthet äro nu smidda af aluminium med jern. Sjelfva det 
nya pennimyntet består af tre delar koppar och en del aluminium. På dess 
tillverkning och på en vinfabrik lefver denna ort med dess 3 000 invånare. 
»Kristinas tårar» anses af alla moderna vinsorter vara den som närmast 
kan täfla med Syracusan och Cypervinet. Din tjenare var nära att för dessa 
balsamtårar förglömma Moses lag. 

Nionde Brefvet.
Björneborg 6 Juni 5 870.

Rabbi!
Din tjenare fann här en förmögen handelsstad med 10 000 invånare. En 
bred, vacker elf, försedd med en kedjebro, tillför orten trädvirke från kro-
noskogarne och Bessemer stål från stålfabrikerna. Här finnas stora fisk-
odlingsanstalter och en berömd fabrik för elektriska ljus. I den stora teknis-
ka verkstaden tillverkas kalkljusapparaterna för Bottniska vikens 58 fyrar. 
En mängd små grunda caloricbåtar gå uppför elfven långt in i landet och 
passera förbi de värsta forsarna på jernväg.
 Din tjenare fann här en provinshöfding, fyra eller fem banker, lika 
många assuransföreningar – bland hvilka en ansvarar för brandskador, som 
aldrig inträffat, men möjligen kunnat ske; en högst besynnerlig inrättning, 
som mycket prisades; – vidare tre laxsalterier, fyra stora porterbryggerier 
och ett litet tryckeri, som utskickar en tidning för krigsvetenskapen och en 
för handeln. En del gator äro belagda med qvarnstenar från Säkylä. Ortens 
största märkvärdighet är likväl dess polytekniska skola med omkring 200 
elever, af hvilka en del bli officerare, en del mekanici, en del jordbrukare, 
en del fabrikanter och en del sjöfarande.
 Din tjenare bevistade i dag en stor sammankomst på börsen. Alla stä-
der på vestkusten hade hitskickat ombud till fria vestfinska ekonomiska 
sällskapets alla år sammankallade möte, som denna gång hålles i Björne-
borg. De mest jättelika företag äro å bane. Ombuden från Uleåborg drefvo 
med all flit på den redan omtalade muren öfver Maanselkä. Ombuden från 
Alexandria föreslogo att bryta en isväg genom fjällarna från Tanas källor 
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till Muonios, hvarigenom Ishafvet skulle ställas i regelbunden förbindelse 
med Bottniska viken. Ombuden från Vasa, understödde af ombuden från 
Marie hamn, yrkade på anbringandet af tvenne starka galvaniska batterier, 
ett på Replot öar och ett på Åland, hvarigenom man skulle spränga en 
öppen ränna i Bottniska viken hela vintern igenom. Ombuden från Åbo 
yrkade deremot på ett stort luftklipperbolag, ställdt på aktier och hvars 
bestyrelse skulle hafva sitt ständiga säte i Åbo. Björneborgarne erbjödo 
sig att för dessa företag uppnegociera lån mot 15 procents kommission och 
rättighet att dessutom utfärda räntebärande obligationer till så många mil-
lioner, som kunde behöfvas.
 Din tjenares skägg blomstrade, när han hörde dessa förhandlingar, som 
dock ej hunno afslutas i dag. Allenast beder jag dig, rabbi, att ögonblickli-
gen gifva dina tjenare i Hamburg nödiga instruktioner. Ty under förhand-
lingarna spelade två telegrafer utan afbrott i börssalen. Den ena inberättade 
genast till börsen i Hamburg förhandlingarnas gång; den andra återberät-
tade ögonblickligen dessa frågors inverkan på finska kursen, och i samma 
stund uppslogos här stora förgyllda ziffror på en svart tafla i salen, och 
dessa ziffror utvisade kursnoteringarna. Allteftersom det ena stora förslaget 
efter det andra bragtes å bane, såg din tjenare med förskräckelse den finska 
marken hastigt och oerhördt falla i Hamburg: från 8¾ till 8¼, från 8¼ 
till 715⁄16, så ytterligare till 7⅜, slutligen till 7 sch. Detta, o rabbi, är ganska 
oförsigtigt. Din tjenare såg det fria ekonomiska sällskapets ansigten blifva 
så långa som de filistéers, när Simsons räfvar tände an deras hveteåkrar; och 
derest du icke ger befallning att kursen åter bör stiga minst till 7¾, intilldess 
att penningarna äro upplånade och säkerheten i dina händer, befarar din 
tjenare att desse filistéer skola akta sina hveteåkrar. …. 

Tionde Brefvet.
Åbo 8 Juni 5 870.

Rabbi!
Det finnes ännu en reaktion af gamla föråldrade idéer i detta ekonomiska 
tidehvarf. Kursens fallande försatte Björneborg i alarm, och man ringde i 
stormtrianglarna såsom vid en eldsvåda. Din tjenares dervaro blef bekant, 
och jag eskorterades af en deputation till fria ekonomiska sällskapets sam-
lingsrum. Här fann jag de fyra partierna: murpartiet, isvägspartiet, luftklip-
perpartiet och bottniska rännpartiet i harnesk emot hvarandra. Man hade 
förklarat sessionen permanent och valde din tjenare till skiljedomare. Salo-
mos dom kunde icke vara visare. Din tjenare förklarade att alla förslagen 
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borde utföras, ett i sender, och erbjöd nödiga lån mot hypothek endast af 
handelsflottan, bergverken, trädexporten, tullintraderna och tre fjerdedelar 
af landets odlade jord, under förbindelse att låta kursen stiga till 7¾. Din 
tjenare sådde manna för Israels barn i denna polaröken.
 Då uppstod ett larm på torget utanföre. Polytekniska skolans elever 
tågade fram med flygande fanor, klingande spel, och omringade sessions-
lokalen under afsjungande af en gammal sång. Det otroliga skedde, att 
björneborgarne för denna sång förglömde kursen. En ung man inträdde i 
salen och förklarade att, om fria ekonomiska sällskapet ämnade så förfara 
skulle polytekniska skolan aldrig tillåta det. Ja, den unge mannen djerfdes 
tillägga, att nyttan och penningen ingalunda vore lifvets högsta ändamål, 
och uppmanade församlingen att icke allenast afstå från de fyra förslagen. 
Tills detta vore beslutet, skulle församlingen, likasom konklaven vid ett 
påfveval, instängas utan mat och alla utgångar bevakas af den polytekniska 
härskaran.
 Din tjenares skägg förtorkade vid dessa bespottelser, och jag upphof 
min röst för att varna detta olyckliga, förvillade folk, som icke ville lyda un-
der Israel och den store rabbi i London. Men mina ord fördunstade såsom 
daggen i Josafats dal; man ledde mig höfligt ur salen, placerade mig lika 
höfligt i ett just afgående snälltåg, de fyra jätteplanerna förgingos såsom 
en skugga, och nästan utan att veta huru, befann sig din tjenare i Åbo. Jag 
fruktar, o rabbi, att du förlorat Finland. Börsen i Hamburg, som med sin 
lättsinniga kurs bortskrämde villebrådet, vore förtjent att utstötas ur syna-
gogan.
 Så hastig var färden hit, att jag knappt hann skänka en blick åt tvenne 
mellanliggande städer vid namn Raumo och Nystad. Man sade mig att 
dessa orter med stor envishet hänga vid föråldrade bruk, såsom ångfartyg, 
gaslysning, jernvägar m. m. Raumo säges äga en berömd spetsfabrik, och 
här residerar den katholske biskopen öfver Finland in partibus infidelium. 
Nystad tillverkar patenterade ölfastager och juliniserade köttunnor samt 
lärer under kejsar Napoleon III:s krig varit säte för en europeisk kongress, 
hvars resultat ännu kan beses dersammastädes och består i en gammal 
sporre, som säges hafva tillhört nämnde kejsare.
 Genom en odlad och tätt befolkad nejd kom din tjenare till Åbo, som är 
en ganska välbyggd stad om vidpass 25 000 invånare, någorlunda väl befäs-
tad mot sjösidan. Här är hufvudstationen för den finska örlogsflottan, hvil-
ken består af omkring 50 caloricslupar och några s. k. Kalevaskepp, bevära-
de dels med Withsworths kanoner af aluminium-jern och s. k. östermanska 
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refflade kulor, dels med den af qväkarne uppfunne verldspacifikatorn eller 
allmänna fredsstiftaren, hvilken i sednaste kriget borrade alla linieskepp i 
sank. Sidor och skidbord på dessa Åboslupar äro af tre tum tjockt alumi-
niumjern, för att motstå de 200-pundiga Cobden-bomberna. Hvad angår 
de här byggda Kalevaskeppen, sägas de för öfrigt vara förträffliga, men för 
korta för att hålla sjön och för djupgående för att kunna begagnas vid kus-
terna.
 Åbo drifver en ganska betydlig sjöfart på Amur och Yeddo samt ex-
porterar ansenliga laster is till Levanten. Här finnas flera större fabriker 
och spinnerier. Ett stort bruk vid namn Aura tillverkar socker af rönnbär 
och palsternackor. Ett af spinnerierna gör subtila saker af spindelväf; en 
mekanisk verkstad gör lösben och skridskor; en trikotfabrik gör damasker 
för militären. Märkvärdigast af alla härvarande inrättningar fann din tjenare 
den stora hvalfiskodlingsanstalten vid Runsala, hvilken sedan några år ar-
betat med stor framgång.
 Din tjenare gick ut att betrakta Åbo. Han fann här en liten flod med 
sköna quaier af granit och asfalt samt långa alléer af lönn och lind på 
båda stränderna. Öfver floden leda tre broar: finnbron, svenskbron och 
ryssbron; under dem gå ständigt caloricpråmar fram och åter och kallas 
hallis gubbar. På venstra flodstranden står en ganska gammal och ärevördig 
kyrka, der riksbaneret förvaras, och der äro många klenodier, målningar, 
marmorstoder och hjeltegrafvar, hvilka måste ha kostat stora penningar. 
Framför kyrkan sitter en liten gubbe af bronz, omgifven af cypresser; för-
modligen bilden af någon biskop i fordna tider och ganska skönt arbetad, 
men framför det höga tornet ser han ut som David Isai son vid den filisté-
ern Goliaths sida.
 Här finnes också ett gammalt hedniskt slott, som blifvit mycket för-
skönadt och ombyggdt de sednare åren, hvartill man användt en del af 
den stora skatten, som för tio år sedan upptäcktes vid en gräfning i kloster-
källrarne. Slottet utgör nu, som i fordna tider, höfdingens residens och är 
invändigt beprydt med alla finska biskopars och storfurstars bilder i mar-
mor. Här finnes äfven det så kallade Ekmanska galleriet, som i 64 stora 
väggmålningar framställer den fordna finska gudasagan; hvilket allt måste 
ha kostat en ansenlig del utaf slottsskatten.
 Din tjenare for derifrån ut till en ö eller halfö benämnd Runsala, hvarest 
man anlagt en fruktpark och den förut omtalade hvalfiskodlingen. Här är 
en förstad af sköna hus och villor, bebodda af allt hvad Åbo äger rikt och 
lysande, och man bjöd din tjenare dricka ur en källa, som skall hafva den 
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underbara verkan att göra en affärsman poetisk. Jag behöfver icke säga dig, 
rabbi, att din tjenare icke smakade detta vatten, om det ock varit förgylldt. 
Detta vatten måste vara förgiftadt af någon trollkarl, efter det har en så be-
dröflig och sinnesförvirrande verkan på den bästa delen af menskligheten. 
Också lät jag mig berätta att de trafikerande i Åbo frukta ingenting högre 
än denna försåtliga dryck, hvilken anlitas mest af studenter, unga flickor, 
älskande och förlofvade. Törhända kan man ock tillskrifva verkan af denna 
källa, att här som bäst uppföres ett stort dårhus vid sidan af den berömda 
centralanstalten för döfstumma och blinda.
 Deremot tog din tjenare med nöje ett bad i den eleganta marmorbassi-
nen vid en anstalt benämnd Kuppis, der man fordom skall ha bedrifvit 
allehanda vidskepelse med vederdöperi uti en såkallad vattenkur. Utom 
bassinen äro nu alla öfriga dithörande inrättningar förvandlade till en 
kläckningsanstalt för mörtar. Rabbi känner att luft- och solbaden länge-
sedan utträngt vattenkuren, och för sådana har man vid Kuppis uppfört 
höga vindburar med spolverk och prismatiska glas, som bryta solstrålarna, 
alltefter den kemiska verkan man önskar af dem för de många hitresta bad-
gästerna.

Elfte Brefvet.
Åbo 9 Juni 5 870.

Rabbi!
Åbo har, liksom alla städer af betydenhet här i landet, ett offentligt biblio-
thek. Din tjenare sökte der några upplysningar om landets fordna tillstånd 
och fann bland samlingarne en äldre årgång af ett litet dagblad, hvars namn 
undfallit mig. Här voro införda icke allenast de bref jag redan skrifvit till dig 
om detta landet, utan äfven de jag framdeles ämnar skrifva. Jag hade icke 
förmodat, att den skandalösa amerikanska uppfinning, som kallas »fram-
tidstelegrafen» och som nu är så strängt förbjuden, varit i bruk redan för 
40 år sedan. Rabbi känner den förderfliga konfusion, som genom denna 
olyckliga uppfinning hotat tillintetgöra det närvarande, genom att blotta 
det tillkommande. Rabbi vet huru man redan nästan dödat all spekula-
tion, genom att på förhand trycka kursalmanackor för det nästföljande året, 
med noga angifvande af kursens förestående fall eller stigande dag för dag. 
Rabbi mins huru politiken blifvit ställd på hufvudet, genom att på förhand 
få kunskap om alla verldshändelser. Man vågade dåmera icke ens låna pen-
ningar till ett krig, när man på förhand kände hvem som skulle segra i den 
eller den bataljen, hvem som skulle få betala fiolerna och hurudana vil-
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koren måste blifva vid det förestående fredsslutet. Vetenskapen, konsten, 
industrin sågo sina nya upptäckter på förhand utbasunade; köpmannen 
kunde på dagen förutsäga sin bankrutt, landtmannen sina skördar, modet 
sina nya dårskaper, tidningarna deras nyheter. Kort sagdt, verlden och lif-
vet hade förlorat nyhetens behag, och en öfverhandtagande mjältsjuka höll 
på att gnaga mensklighetens rot. Lyckligtvis sökte man i tid ett botemedel. 
Regeringarne sammankallade en verldskongress i den stora Grekiska Unio-
nens hufvudstad Athén, och framtidstelegrafen blef vid lifsstraff förbjuden. 
Men på det att denna verldens största, ehuru tillika farligaste uppfinning 
måtte kunna rådfrågas i utomordentliga fall, som rörde mensklighetens 
framtida väl, inrättades en enda, uteslutande privilegierad framtidstelegraf 
i största skala vid Pythias trefot på det Delfiska oraklets fordna plats; och 
dess telegrammer blefvo i djupaste hemlighet antecknade, år efter år, i de 
yttersta tidernas sibyllinska böcker; hvarefter ofoget afstadnade och verld-
en åter, för första gången på tiotal år, kunde njuta den oskattbara lyckan att 
ännu äga surpriser, att ännu erfara någonting nytt!
 Din tjenare blef emellertid ganska obehagligt öfverraskad af dessa tele-
grammers förtidiga publicerande i ett obskurt dagblad, så mycket mer som 
de ingalunda blifvit der fullständigt meddelade, utan i ganska väsentliga 
punkter dels ändrade, dels öfverkorsade; hvaraf synes att den olyckliga 
uppfinningen måste för 40 år sedan ännu ha varit uti sin barndom. Kanske 
får jag deraf förmoda att mina förtidiga meddelanden blifvit dåförtiden 
föga bemärkta och ännu mindre trodda; hvilket vore rätt väl för vissa orsa-
kers skull, dem jag ej mera vågar anförtro åt denna högst indiskreta telegraf.
 Men jag återkommer till Åbo. Man har sagt mig att här är af ålder den 
finska kyrkans medelpunkt. Emedan presterskapet ännu har mycket in-
flytande och desse otrogne vidhänga med stor envishet deras ärfda före-
ställningar, ansåg din tjenare nödigt att härom inhämta några upplysningar. 
Landet är deladt i fyra lutherska stift eller kretsar; primas eller furstbisko-
pen residerar i Åbo; de öfriga tre i Borgå, Kuopio och Vasa. Dessutom 
residerar i Alexandria en superintendent öfver Lappmarkerna. Sedan 
religionsfriheten efter heta strider blef införd vid tredje allmänna lands-
tinget, residerar dessutom en grekisk biskop i Viborg samt en katholsk 
biskop, en reformert biskop och en rättrogen judisk rabbin i Helsingfors, 
hvardera med sina kyrkor och synagogor. Enhvar kan, utan hinder i sina 
medborgerliga rättigheter, bekänna sig till hvilken tro han anser bäst; men 
proselyt makeri är strängt förbjudet. Dissenterförsamlingar, såsom veder-
döpare, qväkare, herrnhutare och s. k. frikyrkor, som just icke bekänna nå-
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gon religion alls, ha blomstrat här och der och hastigt åter förvissnat, utan 
att lyckas fatta rot hos detta envisa folk. Mammondyrkare finnas här som 
öfverallt; deras gud heter Mark och deras kyrka Börs. När jag afräknar de 
sistnämnde, som ingå bland alla bekännelser, utgöra lutheranerne femton 
sextondedelar af hela befolkningen. Vid biskoparnes sida stå synoder, valde 
af presterskapet på sex år; men presterne sjelfve väljas af församlingen och 
stadfästas af biskopen. Deras lön uppbäres af församlingen genom kronans 
tjenstemän; efter 55 års ålder kunna de icke mera söka annan lägenhet, 
och vid 65 år afgå de med pension. Verldsliga bestyr hafva de icke, för-
utom ordförandeskap i kyrkorådet och ledamotskap i fattigvården; andra 
bestyr skötas af kommunens tjenstemän. Stiften äro indelade i kretsar  eller 
kontrakter; der hållas konferenser engång i månaden; engång om året har 
hvarje stift prestmöte, och hvart tredje år är allmänt landsmöte turvis i 
stiftens residensstäder. Här finnes en yttre mission, som från Kiachta ut-
breder kristendomen i norra Kina; en inre mission, som hemma i landet 
ligger i krig med mammondyrkarne och frikyrkorna; ett bibelsällskap, fyra 
kyrkotidningar m. m., hvaraf man skulle förmoda att desse otrogne flitigt 
arbeta på deras hälleberg. Lyckligtvis äro de för litet affärsmän, för att med 
framgång täfla med Israels barn. Fordom var presten en smörhandlare och 
en spanmålshandlare, hvarigenom affärslifvet fick en nyttig utbredning i 
det andliga ståndet. Nu, sedan kronan öfvertager presternes spanmål  efter 
markegång, sedan landthandlarne på förhand ackordera ost och smör, 
och sedan bränvinspannan upphört att rinna, har denna praktiska tendens 
gifvit vika för ett onyttigt läseri. Ja, presterne ha till och med lagt af att 
processa; – rabbi, de skola bli våra! … Skam få min penna, jag hade alldeles 
glömt den fatala framtidstelegrafen!
 Vestfinska fria ekonomiska sällskapet, som fordom skall hafva kallats 
finska hushållningssällskapet, har i Åbo sin permanenta styrelse. Det är de-
ladt i två sektioner, en för landtbruk och en för industri, hvardera med sina 
underafdelningar. Hvart tionde år utger sällskapet en liten bok, som kallas 
dess handlingar, och hvart tjugonde år har det mycket besvär med sitt pen-
ningeverk. Dess »handlingar» äro likväl af större inflytande, än rabbi torde 
sig föreställa. De fyra förslagen i Björneborg vittna nogsamt derom, att in-
dustrins och spekulationens revolutionära idéer numera ha sin brännpunkt 
i detta fordom så strängt konservativa samfund. Man sade mig att samma 
sällskap har på det märkvärdiga tredje landstinget genomdrifvit näringsfri-
heten, så att allt lofligt arbete numera är fritt i Finland. Skråväsendet gjorde 
ett ytterst envist motstånd, som ännu fortfar och funnit ett stöd i den vid 
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samma tillfälle erkända allmänna associationsrätten. De fordne skråmän-
nen ha förenat sig i tätt slutna förbund, med centralförening i Åbo, för att 
göra all täflan omöjlig från de frie arbetarnes sida. Desse å deras sida ha slutit 
ett stort antal motförbund med centralförening i Tammerfors, och båda par-
tierna föra mot hvarandra ett hårdnackadt krig, der mången kämpe stupar 
i ledet, men industrin tager fart och folkets medfödda tröghet förvandlas 
efterhand i en förr okänd drift. Tiden gäller här 2 penni i minuten. Arbets-
lönerna ha stigit, men emedan hvarje arbetare uträttar 30 procent mer än 
förr, ha varupriserna fallit, konsumtionen och produktionen fördubblats.
 Din tjenare besökte här ett aftonnöje i theatern. Der uppträdde en 
sångerska, tolf år gammal från Kajana, biträdd af en harmonist, femton år 
gammal från Kexholm. Efter musiken gåfvos fata morgana. Entré 2 mark, 
åhörare 50; börspresidenten gaf bal samma afton. En musiktidning, som 
utkom senare på aftonen, berättade att de unga artisterne gjort i Åbo ett 
europeiskt uppseende.
 Din tjenare gick från theatern till börsbalen; 600 personer inviterade. 
En springkälla, omgifven af najader i marmor, sorlade midti salen. För 
öfrigt stor toilett; herrarne i långa hvita rockar, som räckte till hälarna, håret 
benadt på midten och pudradt; damerna à la Amur, i åtsittande röda och 
ljusblå klädningar af spindelväf, lifvet högt under armarna, håret snöhvitt, 
allt struket från venster till höger och sammanhållet af platina pilar. En 
Victoriakadrill och en Eugeniekadrill uppträdde i kostym från fordna tider. 
Man roade sig ofantligt åt ett plagg, som kallades frack, och en ballong, 
som kallades krinolin. Balen begynte, efter nutidens bruk, med souper och 
fortsattes med promenad efter skottskt klockspel. Derefter serverades is, 
hjortron och Kristinas tårar. En del af damerna rökte pulveriserade rosen-
blad. En del af herrarne drogo sig tillbaka till en estaminet, der några rökte 
virginia, några opium. I nattupplagan af tidningen Aura lästes en beskrif-
ning på två täta spalter om denna högtidlighet.
 Din tjenare fick här ett begrepp om landets import; den är stor, och 
likväl ännu icke stor nog – för oss. Minutens stigande värde uppväger mil-
lioner.
 Åbo har en mängd embetsverk och banker; bland annat en sparbank, 
som underhåller ett arbetshus, två lasaretter och tre barnträdgårdar. Den 
märkvärdigaste inrättningen är likväl dess luftklipperbolag. Uppfinningen 
är helt ny, som rabbi väl vet, och daterar sig från det ögonblick man kom 
på det lyckliga infall att begagna upphettad luft på engång till stigkraft och 
drifkraft.
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 Din tjenare tog i dag på morgonen ett luftbad vid Kuppis och steg se-
dan, jemte andra passagerare, i en liten gondol, som hastigt förde oss till en 
höjd af observatoriibergen, benämnd Larskrona. Här, vid en vacker pro-
menad, hade man uppfört det första luftklippervarfvet i hopp om en stor 
aktieteckning. Första klippern, liknande en ofantelig hvalfisk med utbredda 
örnvingar, gör i morgon sin profresa norrut…. 

Tolfte Brefvet.
Brahestad 11 Juni 5 870.

Rabbi!
Din tjenare har som hastigast gjort en liten lusttur till norden. Luftklippern 
Ilmatar afgick från Åbo i går kl. 6 på morgonen. Vi voro 30 passagerare, utom 
besättning och musik ombord. Vid uppstigandet blåste en lindrig sunnan, 
men tilltog fram på dagen alltmera i styrka, så att vår i början angenäma resa 
snart nog blef vådlig. Vi genomilade rymden på vidpass 3 000 fots höjd öfver 
marken och kunde ganska tydligt urskilja skogar, sjöar och åkerfält, som 
hastigt omvexlade långt under våra fötter. Stormen tilltog; det blef snart 
omöjligt att styra klippern, som med förfärande hastighet framdrefs, än öf-
ver, än under molnen; till råga på olyckan blåste förste maskinisten öfver 
bord. Ena vingen bröts af; alla våra försök att sänka oss till marken voro 
fåfänga. Ändtligen – ett fasans ögonblick! – förmådde ballongens sidentyg 
icke mera motstå det tilltagande lufttrycket; – vi hörde en explosion, och i 
nästa ögonblick störtade vi nedåt med en hastighet, som endast hejdades af 
stormhvirflarnas egen styrka, hvilka under sjelfva fallet fortforo att ständigt 
drifva oss alltmera framåt. När vi återkommo till oss sjelfva, var det sent på 
qvällen, och din tjenare befann sig i Brahestad, 360 eng. mil från Åbo.
 Vi arme skeppsbrutne upptogos halfdöde och fördes till det vackra sjö-
manshuset, hvilket staden låtit uppföra vid hamnen. Här öfverhopades vi 
med allt slags välvilja. Detta folk, rabbi, är redbart; de hade kunnat försäkra 
våra lif och uppbära assuransen, men de föredrogo att återgifva oss lifvet. 
Affärsmän äro de icke, efter vårt sätt att se, ty de förstå icke att värdera 
barmhertigheten i mark och taxera deras godhet en penni för steget. Din 
tjenare har nu sett mera af Finland och märker att denna orten står icke 
efter andra, om icke uti import af spindelväf. Sjömanshuset är det rikaste 
och bäst inrättade i landet, med bibliothek, lasarett, caloric-kök och pen-
sionskassa för sjöns invalider och sjömäns enkor.
 Man rådde oss här att efter vårt vederfående och Ilmatars reparation 
fortsätta resan till en liten by i norden vid namn Torneå, dit man i nästa 
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vecka väntar prinsen af Wales. Engelske ingeniörer skola ock der i närheten, 
på ett berg vid namn Avasaxa, ha uppfört ett högt torn, från hvars tinnar 
man i mer än två veckor beskådar midnattssolen; och dessa två veckor sägas 
luftklipperfartygen ditföra halfva Europas förnäma turister. Men då solens 
guld icke är af den beskaffenhet, att det kan hypothiseras, diskonteras eller 
influera på kursen, beslöts att härifrån återvända öfver städerna i det inre 
af landet till Helsingfors. 

Trettonde Brefvet.
Tammerfors 13 Juni 5 870.

Rabbi!
Din tjenare återvände i förrgår med luftklippern Ilmatar söderut, och resan 
gick denna gång ljufveligt som ett moln öfver Hebrons fält, när skördarna 
stå i blomma. Vi reste i den lugna och dagklara sommarnatten tvåtusen fot 
öfver jorden, passerade öfver ett slagfält vid namn Lappo, der man upp-
fört en jättelik pelare af granit, och rastade i går på förmiddagen i en liten 
stad om 2 000 invånare vid namn Suomen Toivo, belägen i en nejd, som 
kallades Virdois. Staden är hufvudort för trafiken på de vackra sjöarna i 
dessa trakter af Finland och underhåller med en flotta af 15 caloricfartyg, i 
förening med ett caloricbolag för landtransport, förbindelsen mellan Vasa 
vid kusten samt Tammerfors uti centern af landet. Din tjenare såg här för 
första gången i Finland en stor vacker skog, afdelad för trakthuggning och 
hvarje träd numreradt. Mycken tjära brändes af rötter och stubbar, och tätt 
invid staden var en större skogsullsfabrik.
 Icke långt från staden är en besynnerligt vacker, helt smal sjö, eller 
rättare tre sjöar, vid namn Toriseva, under en mur af klippor, der man på 
branten uppfört ett litet värdshus. Här satt en landsman, lord Livingstone, 
metande från berget med ett ofanteligt spö, ref af galvaniserad jerntråd och 
vid kroken en fisk af silfver. Man berättade att han metat här tio somrar å 
rad, utan att få en enda fisk, eller ens ett enda napp, men det hindrar honom 
icke att meta här tio somrar ännu. Han väntar allt att fånga på sin krok den 
stora gäddan, som man påstår finnes i Toriseva och som bär i sitt inre ett 
rödt nystan. I nystanet skall finnas en gnista, som är bestämd att antända 
jorden, och den hoppas lord Livingstone rätt snart kunna bemäktiga sig; 
men om det är snillets gnista, torde han meta förgäfves.
 Din tjenare gjorde en observation. Ju längre vi aflägsnade oss från kus-
ten, desto glesare blef befolkningen, desto ålderdomligare blefvo dess se-
der. Här brändes ännu ved i stugorna, som alla voro uppförda af träd; här 
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funnos ännu ångsågar, ångqvarnar, vattenverk, väderqvarnar, resande färda-
des fram med hästar och tillhöllos att skrifva sina namn i en bok. Bonden 
plöjde sin åker med häst i stället för vanlig caloricplog. Icke under att åkern 
gaf endast 9:de kornet. Tidens värde uppgick ej till en penni i minuten; 
man sof sina sju timmar i dygnet. Män och qvinnor, de vackraste jag sett här 
i landet, kläda sig i handväfda tyger, tillverkade – tänk dig, rabbi! – hemma 
hos dem sjelfva.
 Din tjenare förundrade sig öfver de många förträffliga fiskdammar, som 
naturen placerat i dessa nejder och som nu utgöra deras största rikedom. 
Man sade mig att dessa otaliga små sjöar förr voro af nästan intet värde, 
men numera säljas och utarrenderas de till samma pris som förmånliga 
betesmarker, alltefter fisksorten, som odlas i dem till stor myckenhet. Utom 
det att en stor del af befolkningen har från dessa sjöar sitt uppehälle, expor-
teras härifrån stora förråder saltad fisk till de norra och vestra nejderna, der 
sjöarna äro mera glesa. Mujkan, inlagd i lufttäta aluminiumdosor med en 
aromatisk olja af häggbärskärnor, skickas härifrån som en dyrbar delikatess 
till England och Ryssland. En sorts mycket små fiskar vid namn siniäisiä 
pressas tillsamman i kakor och utgöra under fastetiden en mycket eftersökt 
vara på den ryska marknaden; men exportörerne klagade att fastandet på 
sednare tider mer och mer kommit ur bruk, så att afsättningen på siniäisiä 
icke så litet minskats.
 I dag på morgonen ankrade luftklippern vid Thermopyle i nejden af 
Tammerfors. Din tjenare väntade här att finna en af dessa tysta småstäder, 
som glest äro sållade öfver landets yta, och fann i stället en betydande fa-
briksstad med 30 000 invånare. Tvenne lika mäktiga drifkrafter, en stark fors 
och en klok näringsfrihet, sägas ha gifvit denna ort dess första uppkomst, 
och ur dessa källor utvecklade sig småningom andra och nya krafter, i främ-
sta rummet varmluften och associationen, hvilka nu förvandlat denna ort 
till landets mest betydande fabriksstad. Redan en half dagsresa härifrån 
seglade vi öfver ändlösa ljusgröna fält, dem jag i början tog för kornåkrar; 
men efterhand märkte jag att de buro det yppersta lin, som i mjukhet icke 
eftergifver det egyptiska och i fasthet öfverträffar det belgiska. Denna förr 
så vårdslösade skatt af råämne behandlas nu från första utsädet med stor 
omsorg och förarbetas sedan i ett för detta land ofanteligt spinneri och 
väfveri med 6 000 arbetare. Härifrån utgå de skönaste väfnader kring en 
stor del af Europa och öfver Ryssland ända till Kina. De finaste fabrikaterna 
till 3 mark alnen och deröfver höra till de mest eftersökta lyxartiklar; de 
gröfre ha till stor del utträngt bomullsgarnet. Här finnes visserligen också 
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ett betydande bomullsspinneri med 2 000 arbetare, men tillverkningen har 
de sednare åren snarare gått tillbaka. Med linnespinneriet har man förenat 
en spetsfabrik, ett hampväfveri och en segelduksfabrik, som förse en stor 
del af landet. Utomdess finnes här ett pappersbruk med 1 000 arbetare, 
två klädesfabriker, 2 stora glas- och fajansfabriker, 2 mekaniska verkstä-
der, landets största vapenfabrik, som tillverkar 10 000 ypperliga gevär om 
året, ett bomullskrutbruk, en aluminiumfabrik, en hvitbetssockerfabrik, en 
champagnefabrik m. m. Två tredjedelar af invånarne äro fabriksarbetare. 
Här är centern för det fria associationsväsendet, som efterträdt skråen här 
och i hela verlden. Hvarje yrke har sin material- och konsumförening, sin 
pennikassa till inbördes understöd och sin söndagscirkel för andlig och 
verldslig bildning. Ur sparbankens fonder utgå medel för vackra arbetare-
bostäder; ingenstädes har jag sett arbetarne bo så väl. Arbetstiden för barn 
får icke öfverstiga 8 och för fullvuxne icke 14 timmar om dagen. Minutens 
värde är 1¼ penni.
 Badhus, tvätthus och stora spisningsanstalter äro inrättade för arbe-
tarne. Skolor och bibliotheker finnas af flera slag. Arbetaretidningen säl-
jer ensamt i denna stad 2 000 exemplar om dagen och ligger i fejd med 
industri tidningen i Åbo, som för ordet för kapitalerna, medan Tammerfors 
tidningen alldeles för ensidigt talar för arbetet. En tredje tidning i Helsing-
fors söker försona dessa stormakter i samhället och bevisa att de i grunden 
äro ett och detsamma, men fejden är långtifrån slutad, och stundom förlöpa 
sig associationerna uti en eller annan strike. Regeringen aktar sig att regle-
mentera i dessa frågor mer än det allra nödvändigaste; hon hyllar grundsat-
sen att kapital och arbete böra samverka fritt, och hon vet att dessa fejder 
äro lifsyttringar, som skumma och sjuda blott emedan ett stillatigande för 
dem är omöjligt. Jag behöfver icke tillägga, att kapitalernes män i Åbo äro 
bättre underrättade; din tjenare, o rabbi, sökte förgäfves öfvertyga desse 
frie arbetare, att endast vi guldets furstar äro verldens herrar, men erhöll det 
trotsande svar, att arbetet är Finlands enda guld. Jag sökte derefter, allt un-
der nit för Israels folks välde, bevisa desse bångstyrige, att arbete utan guld 
måste leda till samma socialism, som fyra gånger omstörtat Frankrike och 
dess kortlifvade regeringar, innan det nuvarande konstitutionela konunga-
dömet der fick stadigt fotfäste; men man svarade mig att den finska marken, 
stelfrusen under mer än 6 månader, icke hann under den återstående tiden 
af året glödgas nog het, för att frambringa omstörtningens vilda törnen. 
Lyckligtvis kan man här lika litet som i den öfriga verlden umbära kapita-
let. Jag råder dig, rabbi, att till en början inköpa några af dessa fabriker och 
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härifrån spinna ditt nät öfver … Bel i Babel förstocke min tunga, jag hade 
åter glömt den fatala framtidstelegrafen, som eftersäger mina ord, innan de 
ännu hunnit till din faders sons öron i London! 

Fjortonde Brefvet.*) 
Tavastehus 15 Juni 5 870.

Rabbi!
Efter att nära två dygn ha arbetat med ringa framgång för ditt blifvande 
välde i Tammerfors, anlände jag hit i går på e. m. med luftklippern Ilmatar. 
Denna ort har 12 000 invånare och någon handel öfver Helsingfors på ut-
landet, för det mesta med spanmål och fisk, som odlas i myckenhet. Men 
orten har endast såsom militärdepot en större betydenhet. Din tjenare 
fann här en för 30 år sedan uppförd stark fästning, som från en brant höjd 
dominerar staden och utgör landets förnämsta vapenplats. Dels inom fäst-
ningen, dels utanför densamma i staden, finnas kaserner och kasematter för 
20 000 man; och en mil härifrån finnes landets yppersta stuteri, hvarifrån 
det berömda finska rytteriet remonterar sina hästar. Största delen af denna 
militär är s. k. indelt och har nu från olika delar af landet sammandragits här 
till ett öfningsläger. Din tjenare ligger icke inne i andra militära ärender, än 
kommissariatet, men befarar, efter hvad jag erfor vid mönstringen, att dina 
legotrupper, rabbi, torde behöfva tjockt kläde på ryggen, derest de ville för-
söka att intränga här i landet. Soldaterne här äro visserligen något uppnästa 
och nästan för feta, hvilket sednare anses för en af indelnings verkets största 
olägenheter, så mycket mer som hvarje man erhåller en  butelj öl om dagen 
och ser sömnig ut, der han står uti ledet; men sådant kan afhjelpas med 
smidiga rönnkäppar. Jag har hört sägas, att de under fredens lugn gerna för-
sofva appellen på bastulafven; men under kriget förstå de sällan att retirera. 
Landtvärnet exercerar här jemte de indelta; en assessor är bataljonens ma-
jor, en vis häradshöfding kapten, en bagare löjtnant och en paraplymakare 

*) Ändtligen har Garibaldi lyckats uppfiska framtidstelegrafen, som redan ansågs 
förlorad under de sicilianska oroligheterna. Läsaren vet utan tvifvel att tråden går 
in genom kratern af Etna till jordens innandöme, der Parcerna spinna framtidens 
härfva, och det är ganska naturligt att gäsningen på Sicilien äfven meddelat sig åt 
vulkanen, som en tid bortåt låtit alla profetior uppgå i rök. Numera, sedan lugnet 
är någorlunda återställdt och tråden ånyo kommit i tjenstbart skick, har den be-
römde generalen, med sin vanliga liberalitet, upplåtit densamma till allmänhetens 
begagnande, så mycket hellre som han sjelf lärer genom denna telegraf ha kom-
mit till visshet om att påfven och turken skola ungefär samtidigt afsättas från de-
ras verldsliga välde.
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fanjunkare. Under sista kriget skola både indelte och landtvärn varit nog 
ohöfliga att slå fienden, och hvad värre är, de skola till den grad litet vara 
måne om sin egen välfärd, att de försmått fiendens välmenta anbud af 20 
mark per man, om de velat utrymma landet.
 Vidkommande fästningen, är konstruktionen något föråldrad för den 
nya belägringskonsten med petarder af bomullskrut. Ett gammalt slott står 
tätt invid staden och begagnas nu till museum för nejdens fornlemningar.
 Din tjenare gjorde i dag en utflygt till stadens omgifningar och intog på 
en närbelägen hög ås det här brukliga smultronthéet. Rabbi bör nemligen 
veta, att sedan årliga importen af kaffe efterhand stigit till den för Finland 
betungande summan af 14 millioner mark, har en vidtutgrenad associa-
tion uppstått under namn af »smultronföreningen», i ändamål att minska 
behofvet af nämnde importvara. Föreningen införskref tre kineser: en från 
det ryska Kina, en från det amerikanska Kina och en från det brittiska Kina, 
för att preparera späda smultronblad till ett välsmakande thé. Detta expe-
riment har haft många öden och ansågs redan en tid totalt förfeladt; men 
sedan finska konsuln i Sidney hitsändt en ny art australiska smultron af 
fin arom, har smultronthéet inom några år mycket utbredt sig, hvaremot 
kaffe importen för närvarande lärer nedgått till 8 millioner.
 Öfverst på samma ås såg din tjenare en ofantlig pyramid af stenar, från 
storleken af ett hönsägg ända till storleken af ett tjurhufvud. Din tjenare 
kunde icke annat förmoda, än att detta kolossala monument vore upprest 
till minne af något här lefvereradt stort fältslag eller någon annan högst 
vigtig tilldragelse. I denna förmodan styrktes jag af ett på toppen af pyra-
miden anbragt besynnerligt föremål, som liknade en vallesisk klöfsadel och 
kunde anses häntyda på någon lysande kavallerifäktning. Döm, o rabbi, 
om min förundran, när jag erfor att pyramiden var sammanplockad af alla 
de lösa stenar, på hvilka resande ännu för 40 år tillbaka skakat sönder sig 
sjelfva och sina åkdon på landsvägarna här i nejden. Man berättade mig, 
huru en snillrik länsman slutligen gjort den lyckliga upptäckten, att ett 
par kringstrykande pojkbytingar kunde på ett par timmar borträfsa dessa 
impedimenter, som besvärat tusentals vägfarande; en upptäckt, hvarföre 
samme länsman icke allenast blifvit befordrad till kronofogde och erhållit 
medalj »för det allmänt nyttiga», utan äfven hans namn blifvit till evärde-
lig hågkomst inhugget i pyramidens grundval. Det besynnerliga föremålet 
på toppen sades vara en af de märkvärdiga sadlar, hvilka ännu för en mans-
ålder tillbaka prydt tavastländska hästryggar i stället för seldon och kunnat 
beundras i sjelfva Tavastehus hoteler. Följande inskrift i Ruskiala marmor 
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tolkade såväl sadelns, som hela pyramidens betydelse. Der stod med gyl-
lene bokstäfver:
 TILL. ETT. K ÄRT. MINNE. AF. FINLANDS. KOMMUNIK ATIONER. 
ÅR. 1860. R ESTES. DENNA. VÅR D. AF. EN. BEUNDR A NDE. EFTER-
VER LD.
 Caloricvagnarna passera nu genom en tunnel under åsen, något på si-
dan om den åldriga jernvägen, som, snart ensam i hela Europa, ännu fortfar 
att trafikera med ånga. Det skall roa din tjenare som en sällsynt kuriositet 
att resa på denna jernväg till Helsingfors. Emellertid förutskickar jag dessa 
rader per telegraf och anmärker i förbigående, att portot till London här-
ifrån är 4 mark, hvaraf det likformiga telegrafportot för alla distanser inom 
Finland utgör 2 penni för ordet. 

Femtonde Brefvet.
Helsingfors 17 Juni 5 870.

Rabbi!
Sedan din tjenare färdats i detta besynnerliga landet på alla möjliga sätt: 
med luftklipper, caloricvagnar, caloricfartyg, ja till och med hästar, återstod 
ännu det sällsynta nöjet att resa med ånga på jernväg. Man har nemligen 
ännu bibehållit den första här i landet anlagda jernbanan Helsingfors– 
Tavastehus, som på sin tid ansågs för ett halft underverk och som verkligen 
är, i sin föråldrade genre, ett dugligt arbete. Hvarföre så skett, medan hela 
verlden numera åker med caloric på vanliga chausséer, är svårt att förklara, 
om icke genom den bekanta finska envisheten, som behåller sin gamla 
runda hatt ännu länge sedan den öfriga menskligheten burit trekantig hatt; 
men när den öfriga menskligheten åter börjar nyttja rund hatt, då komma 
sig ändtligen finnarne till att bära trekantig hatt. Så äfven med ångan och 
jernvägen. Din tjenare har hört sägas, att jernvägskapitalet ännu figurerar 
i statsskulden och att man envisas med dess amortering under första år-
hundradet efter anläggningen. Men jag har många skäl att betvifla tillvaron 
af sådana gamla fördomar. Rabbi kan af föregående skrifvelser finna med 
hvilket nit för Israels barns bästa din tjenare uppträdt för denna lära som 
en profet bland de filistéer.
 Sagde jernbanssträcka af 10 finska eller 60 engelska mils längd fordrar 
vanligen hela två timmar, som efter tidens medelpris på den engelska mark-
naden à 20 penni i minuten gör en tidsförlust af 24 mark; men här i landet 
à högst 2 penni minuten endast 2 mark 40 penni. En plats för hela sträckan 
i första klassens vagnar kostar 10 mark; alltså totalutgift för passagerare 
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efter finsk räkning 12 mark 40 penni, men efter engelskt tidsvärde 34 mark; 
hvilket är högt pris, då caloric på vanlig väg af lika längd blir 50 procent bil-
ligare. Detta endast för att gifva ett prof på huru man i detta landet ännu står 
efter i kommunikationernas billighet. Men jemförda med hvad de kostade 
t. ex. i det pyramidala året 1860, när man färdades med hästar (!) en finsk 
mil i timmen à 1 mark hästen och hvar mil således kostade, efter finskt 
tidsvärde, 2 mark 20 penni (nu 1 mark 24 penni), äro kommunikationerna 
nu ändock nära 50 procent billigare, än sagde småstensår 1860.
 En stor del af denna jernväg skall vid anläggningen ha gått genom glest-
bebodda ödemarker, men numera har här uppstått ett bredt bälte af odlade 
sträckor på båda sidor om vägen. Man ser här väl vårdade skogar, goda 
betesmarker och vackra byar, till en del af sandsten, emedan skogsvärdet 
nu står fulla 200 procent högre, än när vägen anlades. Kring stationerna 
ha köpingar uppvuxit, som förmedla rörelsen under den numera frigjorda 
landthandeln.
 Lokomotiverna äro af en på deras tid berömd konstruktion, men för vår 
tids anspråk högst obeqväma. Ingen restauration »ombord», inga fjerr glas, 
inga reflexionsspeglar, inga vattenledningar, inga kabinetter, inga biblio-
theker, inga tidningar, inga butiker, inga arbetspulpeter, inga väg mätare, 
inga inre kommunikationer mellan vagnarna i tåget, kort sagdt, intet af 
den komfort, som man nu begär af de vanligaste caloricvagnar. Den s. k. 
thermopneusten, eller varmluftsorgeln, som numera aldrig saknas i ett 
engelskt lokomotiv, är här i landet fullkomligt okänd. Vagnarna äro täckta, 
som fordom brukades, och passagerarne tillbringa sin mesta tid med att 
sofva i soffhörnen. Sofva bort tvenne timmar, hvilket slöseri! I vårt land, 
der sekunden har värde, för affärsmannen sin portfölj med sig till caloric-
vagnen, sätter sig der vid arbetsbordet och återvinner sålunda hvar minut 
han depenserar på resan. Men här, hvarest timman kostar, der den är dyrast, 
blott 1 mark 20 penni, bortkastar man den, som en värdelös trasa af lifvet, 
i svalget af evigheten.
 För föga mer än en mansålder tillbaka lärer tiden här i Finland knappt 
kunnat beräknas i penningar. En stor del af året lärer då gått alldeles till 
spillo; en annan del har man beräknat efter dagar, 2 mark per dag, hvilket 
à 14 arbetstimmar, som brukas hos oss, gör obetydligt mer än ¼ penni 
minuten. Derefter lärer man börjat beräkna 20 penni för timman vid en 
del arbeten, såsom skeppsbyggeri, hvilket gör för minuten ⅓ penni. Detta 
pris har efterhand stigit till det nuvarande, som varierar mellan 60 penni 
och 1 mark 20 p. för timman; hvilket dock är ett framsteg, emedan intet 
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annat arbete, än tjenst inom hus, numera beräknas efter dag, utan allt efter 
timma. Men innan man i Finland kommit derhän att minuten får värde, kan 
landet aldrig komma till verkligt välstånd. I detta afseende vore nog att åbe-
ropa våra nyare statsekonomer, som med klara ziffror bevisa, att för hvarje 
penni minuten stiger i värde, ökas landets arbetskapital med vidpass 30 procent, 
och minskas i samma proportion der minuten står uti vanpris. Hvaraf din 
tjenare för Finland beräknat, att hvarje penni mer för minuten ökar national
förmögenheten här i landet med 200 millioner mark.
 Från nya theatern i Tavastehus – der din tjenare såg en förträffeligt ut-
förd dram på finska språket vid namn »Pimentola», som lärer vara öfver-
satt till engelskan och gifven för ett par år sedan i London – gick jag kl. 10 på 
aftonen ombord på jernvägen. Waggonerna ha inga gemensama salonger, 
som caloricvagnarna, utan äro efter gamla sättet afskilda i herr- och frun-
timmersvagnar, 22 i raden, som här är ovanligt mycket; men passagerare 
strömmade till någon förestående högtidlighet i Helsingfors. Trainen var 
ett snälltåg och stadnade endast några minuter på tre stationer. Man berät-
tade kostliga historier om den finska senfärdigheten. I början lärer det varit 
alldeles omöjligt att förmå folket passa på tiden för trainernas afgång, hvar-
före gods och passagerare, som ämnat gå af med morgontåget, regelbundet 
sölat till aftontåget; och då hade man gjort försök med att annonsera trai-
nens afgång en timma tidigare, än den verkligen gått af. Men såsnart folket 
kom underfund med att det ej var så noga menadt med klockslaget, blef 
sölandet sju gånger värre, och då var man nog djerf att låta trainen gå af en 
qvart timma förr än den utsatta tiden – hvilket i England skulle framkallat 
en revolution. När också detta kraftiga medel blef utan verkan, försökte 
man premier, så att den som lyckades passa på rätta klockslaget betalade 
några penni mindre än andra. Detta hjelpte något, men ej tillräckligt. Man 
var ännu tvungen att afskjuta kanonskott med tre mellantider, innan trai-
nen gick af, för att påskynda dem, som i sakta mak lunkade på vägarna 
fram till stationen; och vid några stationer lära ordentlige pådrifvare varit 
anställda, hvilka två eller tre timmar förut redo kring på vägarna. Ingenting 
hjelpte, ingenting annat än tiden sjelf. Det äldre slägtet var segt som gutta 
percha i sina gamla vanor; hellre än att komma fem minuter före slaget, 
utsatte de sig för att vänta halfva dygnet på nästa tåg och lade sig då helt 
lugnt att sofva. Först sedan ett yngre slägte småningom fått en dunkel aning 
om tidens värde, lärer påpassligheten de sednare åren något förbättrats.
 Natten var ljus som en dag. Vi sågo på afstånd ett stort mejeri vid namn 
Hiitis, ett befästadt slott vid namn Haga, en stor kantelefabrik vid namn 
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Ryttilä och ett hvitt slott med förtjusande läge vid namn Erkylä, hvars 
ägare lärer nyligen på egen bekostnad inrättat en landtbruksakademi. Vid 
köpingen Hyvinge, som dessa dagar lärer fått stadsprivilegier, rastades 10 
minuter, under hvilken tid jag hann kasta en blick på den der belägna sand-
stensfabriken, och närmare Helsingfors passerades ett stort kanongjuteri. 
»Den eviga freden» har icke ens i denna vinkel af verlden ännu blifvit en 
verklighet.
 Detta gjuteri står i förening med betydande jernverk, som skulle hota 
att uppsluka bergen norrom den finska hufvudstaden, derest icke malmen 
lyckligtvis måste upphemtas 400 fot under jordytan och grufvorna derföre 
underminera hela nejden i granskapet. 

Sextonde Brefvet.
Helsingfors 19 Juni 5 870.

Rabbi!
Mitt första besök i Helsingfors var i ett af bibliothekerna, – stadens all-
männa bibliothek, en stor byggnad på höjderna i norr – för att erfara hvad 
den s. k. framtidstelegrafen – som Astaroth förgöre i Gomorrhas svafvel-
rök – utspionerat om din tjenare. Jag fann här, liksom i Åbo, en del af min 
korrespondens införd i ett gammalt litet tidningsblad, dock med åtskil-
liga blunders, som påtagligen haft för afsigt att undanhålla verlden mina 
statsekonomiska utopier. Så t. ex. låter den löjliga telegrafen din tjenare i 
sista brefvet uppträda som profet för »statslåns amortering under första 
århundradet», då likväl hela Europa hyllar den åsigt, att statsskulder ald-
rig böra betalas, och att ju mera ett land är skyldigt till utlänningen, desto 
rikare anses det vara. Denna maxim för all statshushållning lärer för 40 år 
sedan ha ansetts för drift.
 Men jag återgår till min resa.
 Inträdet i Helsingfors från norra sidan på jernvägen påminner, i liten 
skala, om Canton eller Sidney. En något förfallen damm, som på sin tid 
betraktades med mycken förundran och som lärer haft sina nitton eller 
tjugu qvicka infall under tidernas lopp, bär lokomotivet öfver en liten vik 
till den i stadens medelpunkt belägna bangården. Till höger utbreder sig en 
liten, af quaier omgifven bassin, uppfylld af långa, platta lastbåtar och små, 
som vatteninsekter framilande caloricbåtar. Vid norra stranden af denna 
s. k. Thölö bassin ser man Djurgården med dess villor, luftbad och vatten-
kuranstalter, och bakom Djurgården vidtager den vidsträckta förstaden 
Norrfolk, som i långa rader af rymliga reguliera bostäder inrymmer större 
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delen af stadens arbetsklasser. I vester, bakom fabrikerna invid bassinen, 
upptages näset af den halfö, på hvilken Helsingfors är beläget, af en stor, 
i nyare tider tillkommen förstad vid namn Westend, der den fashionabla 
verlden nedslagit sina bopålar i rader af eleganta stenhus, hälften land, 
hälften stad, emedan hvarje hus har en trädgård och några omgifvas af 
fridlysta parker på fordna begrafningsplatser. Denna del af staden intager 
nästan lika stort utrymme, som alla öfriga stadsdelar tillsammantagna, och 
sträcker sig öfver jemnade granitberg långt åt hafskusten. I söder om den 
lilla bassinen intaga bangården och dess byggnader medelpunkten af ett 
rymligt torg, bestämdt för tillförseln till lands; österom bangården höjer 
sig på en kulle den hvita façaden af de fria konsternas akademi, omgifven 
af en liten täck park, som bär det sällsamma namnet Kajsaniemi och lärer 
före Djurgårdens tid varit Helsingforsarnes favoritpromenad. Vidare åt 
öster går öfver sundet till Thölö bassin en lång bro, uppfylld af caloricvag-
nar, lokomobiler och hästar. Bakom bron framskymtar en hamn, prydd 
af tvenne  täcka, med små lustslott prunkande holmar benämnde »Knek-
ten» och »Fältmarskalken». Högt, och tätt vid branten af bergen på södra 
stranden af denna hamn, med fri himmel och fri utsigt öfver berg, haf och 
land, reser sig en hvit luftig byggnad i den ädlaste grekiska stil, och man 
sade mig att denna byggnad, öfver hvars port läsas orden AUR A R EDI-
VIVA, blifvit medelst insamlingar i hela landet uppförd till studenternes 
mötesplats samt lokal för bibliotheker, vetenskapliga gillen, sångfören-
ingar, fäktsalar och ridskola.
 Öfver alla dessa vyer höjer sig i söder det hvita tornet af en kyrka från 
byzantinska tiden. Efter ett starkt jordskalf för tjugu år sedan lutar detta 
torn knappast märkbart åt öster.
 Din tjenare dröjde icke att från den stojande, snygga, men gammal-
modiga och föga komfortabla bangården uppsöka ett hotel i centern af 
staden. Utskickade från fyra eller fem sådana inrättningar täflade om din 
tjenares ringa person, hvardera framräckande en fotograferad adress med 
matsedeln för dagen i guldtryck. Men mitt val var på förhand bestämdt 
efter mr Bulldogs resehandbok, hvarföre jag tog ett lokomobil och sökte 
min fristad i Turjas hotel om fyra våningar, beläget vid hörnet af en åt 
öster löpande gata strax i söder om bangården. Detta hotel motsvarar i 
någon mån vår tids anspråkslösare fordringar, emedan här åtminstone fin-
nas vertikala caloricvägar, telegrafer mellan våningarna, perspektiv glas i 
fönstren, fresco målningar, calorickök med glasväggar, ångtvätt, klädesma-
gasin, varmvattensledningar, goda badrum och passabla stöfvelborstnings-
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maskiner, med hvilket allt hotelets öfriga medtäflare lära vara sämre för-
sedda. Men annan vanlig komfort, såsom sidentapeter, fiskfjällsmattor, 
aero pneus ter, silkeshängmattor, luftpost, forelldammar, kycklingspensio-
ner m. m., söker man här i polens granskap förgäfves.
 Turjas hotel är också det första här i landet, som upplyses med konden-
seradt solljus. Den öfriga staden lärer – i trots af kalkljuset, qvicksilfver-
ljuset, fosforoxygenljuset, diamantljuset, stjernljuset och hvad alla de hvar-
andra jagande uppfinningarna heta, som längesedan efterträdt gasen i den 
öfriga verlden – ännu begagna urgammal trädgas och konsumera deraf mer 
än tjugu millioner kubikfot, utom andra lysämnen. Men emedan sommar-
natten i dessa nordliga nejder är klarare än mången middag i London, hade 
jag ej det sällsamma nöjet att njuta af en så ålderdomlig anblick. Ehuru jag 
anlände vid midnattstid, var ingen gas tänd, och man sade mig att gasver-
ket, hvars kontrakt med staden löper till ända, skall innan hösten ombyggas 
till en varmluftsanstalt, som kommer att med kaloriferer uppvärma större 
delen af staden.
 Rabbi torde icke ogerna höra några detaljer om den fashionabla lef-
nads ordningen i denna hyperboreiska hufvudstad. Man uppstiger klockan 
6; tager derpå ett bad, luft eller vatten; promenerar derpå med caloric eller 
egna fötter; frukosterar kl. 8 buljong med pastej; kl. 12 middag; kl. 6 souper 
(motsvarande den fordna dinérn) och förtär sedan endast smultronthé, 
kaffe eller lättare inhemska viner. À la carte kostar en portion på detta sta-
dens elegantaste hotel 80 penni, en table d’hôte 2 mark och en halfbutelj 
godt vin 1 mark; naturligtvis obetaget att reqvirera finare kuverter af ända 
till 100 mark. Men på de billigare spisningsanstalterna, som drifvas af bolag 
i större skala, kostar en middag af tre rätter 1 mark, och arbetarne erhålla 
vid de för dem bestämda caloricköken soppa och en rätt kött eller fisk för 
40 penni.
 Ett komfortabelt rum med betjening i Turjas hotel kostar per timme 
20 penni, per dygn 2 mark. Inga drickspengar. Ett godt privatlogis i midten 
af staden kostar per månad (som är det vanliga) 10 mark och för år 100 
mark. Butiker och praktrum något dyrare. Arbetarne betala vanligen 5 
mark i månaden, eller billigare, om de logera i gallerier; men dessa bostä-
der komma som osunda alltmera ur bruk. I boningar efter gammal inred-
ning med vedödande kakelugnar faller sig värmen dyr, emedan en famn 
ved med maskinhuggning kostar 20 till 30 mark; men alla nyare hus äro 
inredda med kaloriferer, och värmen kostar der knappt 25 procent mot de 
öfriga.
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 När jag tillägger att tyger och färdiga kläder, från spindelväfven ända 
till hampväfven, numera säljas för måttligt pris i butikerna; att bad, tvätt, 
uppfostran, lekamlig och andlig upplysning nu stå öppna också för de fat-
tigaste, – så finner Rabbi att lefnadskostnaden här, ehuru dyrare än i Lon
don, likväl något förminskats, d. v. s. att penningen stigit i värde på samma 
gång som minuten. Arbetet är skenbart mycket dyrare än förr, emedan en 
daglön, som förr beräknades till 2 mark, numera à 2 penni i minuten gör 
för 12 arbetstimmar 14:40. Men emedan en arbetare nu producerar lika 
mycket om dagen som tre eller fyra arbetare gjorde förut; och emedan 
han nu har råd att sjelf konsumera arbetsprodukter mångfaldt mera; och 
emedan spekulationen ändtligen börjat lära sig också här att spara tid och 
kalkylera på stor åtgång, inträffar det förunderliga, att medan arbetslönerna 
stigit betydligt, har priset på produkterna fallit. Förhållandet är detsamma, 
som när spinnmaskinerna infördes i England: priset på spinnare steg, men 
priset på garnet föll.
 Rabbi torde ursäkta att jag upprepar så bekanta saker, men här i landet 
äro de temligen nya. I skråordningens, maklighetens och dåsighetens lyck-
liga tidehvarf, när man lallade fram sin dag med minsta möjliga arbete och 
högsta möjliga pris för sämsta möjliga vara, utan konkurrens, utan spekula-
tion och under det mest samojediska slöseri med »det ämne, hvaraf lifvet 
är gjordt», med tiden sjelf – i denna period, som här står helt nära bakom, 
var allting för dyrt, emedan arbetet och intelligensen, de båda makter som 
bära nyckeln till folkens välstånd, stodo i vanpris. Man jemrade sig öfver 
fattigdom, under det att man trampade liknöjdt på rika tillgångar, som man 
icke ides kröka en arm för att upptaga från marken. Man skyllde på klimat, 
natur, sociala och politiska förhållanden, kort sagdt på Gud och hela verld-
en, medan största felet låg uti egen slentrian och egen håglöshet; man har-
mades öfver denna illa tillställda verldsordning, som icke lät stekta sparfvar 
och den tidens rublar flyga en uti munnen, medan man sof och gapade, och 
man invaggade sig i den barnsliga tron att man stod i jemnhöjd med andra 
nationer, under det att man i verkligheten stod oändeligen långt tillbaka.
 Under samma lyckliga tid kostade t. ex. ett illa försedt privatrum i Hel-
singfors 150, 200 à 400 mark om året; alla ledo deraf; isynnerhet arbetarne 
sammanpackades, vantrifdes, söpo, sjuknade, befolkade kyrkogårdarna 
och drefvo upp fattigtaxorna. Men vaknade derföre spekulationen? Nej, 
det blef så dyrt att bygga. Och hvarföre blef det så dyrt att bygga? Först 
emedan man allt vidare ville bygga efter den gamla kostsama slentrianen, 
med den gamla inredningen o. s. v. Dernäst emedan t. ex. en murare, som 
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dock den tiden hade 4 à 5 mark i daglön, icke orkade med mer än 350 tegel 
om dagen, stackars karl, medan hvarje van murare hos oss lägger tusen te-
gel om dagen. Ytterligare emedan materialerna blefvo dyra. Jag skall härom 
anföra ett kosteligt exempel bland många dylika från det förut nämnda 
pyramidala året 1860.
 I närheten af Helsingfors finnes mångenstädes ymnig tillgång på lera 
och ren sand. 1860 fanns äfven mångenstädes ymnig och billig skog till 
bränsle. Äfven med den tidens ofullkomligare redskaper tillverkades utan 
svårighet tusen tegel för 16, högst 20 mark (4, högst 5 rubel silfver). Med 
transport till stället hade de aldrig bort stå tillverkaren högre än 20, 24, 
högst 28 mark, och emedan behofvet var stort, hade stora affärer kunnat 
göras i denna vara. Men gjorde man det? Ingalunda; dertill var man, som 
vanligt, för loj. Der flera millioner behöfdes, knapprade man hop några 
hundra tusen om året och höll högt pris, som den tiden brukades här i lan-
det. Tusen tegel köptes sällan i Helsingfors för 40 à 44 mark (10 à 11 rub.); 
vanliga priset var 48 à 52 mark (12 à 13 rub.), stundom 56, ända till 60 mark 
per tusen. Detta lockade till import, och då uppstod en konkurrens, som i 
England skulle väckt en oändelig munterhet. Estlänningarne köpte bränsle 
från Finland, brände tegel, befraktade finska fartyg, och skickade flera mil-
lioner tegel om året till Helsingfors, hvarifrån således stora kapitaler ström-
made ut ur landet för det simplaste material, hvars råämne låg för fäfot i 
stadens närmaste omgifningar. Det skulle ännu fattats, att estlänningarne 
äfven hämtat leran och sanden från Finland.
 Men sådana voro dessa finnar. De uppskörtades på alla håll af den frem-
mande spekulationen. Detta folk af jordbrukare köpte af främlingar mjölet 
till sitt bröd. Detta folk af smeder köpte af utlänningen låsen för sina dörrar, 
spikarna i sina golf. Detta folk, hvars timmermän voro så ansedde, att de 
förskrefvos till Ryssland, Estland och Liffland, köpte af andra de simplaste 
trädarbeten, leksaker m. m. Skorna på deras fötter, tygerna i deras enklaste 
kläder, allt köptes i stora massor utifrån, medan många tusende händer 
hemma voro sysslolösa; – och likväl har detta folk ansett sig fattigt! Fattigt 
var det också, det kan icke nekas; men blott genom sin otroliga lättja, sin 
håglöshet och sin okunnighet; – se der den verkliga fattigdomen!
 Numera kosta förträffliga maskintegel, oaktadt arbete och bränsle stigit, 
20 mark per tusen i Helsingfors. Bröd finnes tillräckligt; smiden, trädarbe-
ten, väfnader, kort sagdt alla de första förnödenheter, tillverkas och säljas 
nu med största lätthet inom landet, blott emedan arbetet och intelligensen 
numera väckt detta folk ur dess sekellånga dvala. 
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Sjuttonde Brefvet.
Helsingfors 21 Juni 5 870.

Rabbi!
I går på aftonen framlades för din tjenare följande med cylinderposten 
kringsända programmer:

Finska theatern: Kullervo, sorgespel i 5 akter;
Svenska theatern: Fänrik Stål, tablå i helioplastik; Alcibiades, lustspel 
i 4 akter; Esplanaderna, konversation;
Tivolitheatern: La reine de la crinoline, mimik i 2 förhängen; Metamor-
foser; Gymnastik; Lapplands myggor, ballett;
Kristallpaviljongen: Symfoni af Mozart; Föredrag på kantele (för 
30:de gången: Aallotar); vårvisa af Ingelius; romans för tetrapodion; 
festmarsch af von Schantz; ringdans af Miekka; ackorder af A. Lind-
berg; farväl till Finland, af Pacius;
Konstakademin: exposition af 300 taflor med elektrisk belysning;
Universitetet: föredrag öfver centralsolen;
Thölö bassin: regatta; första priset en vindmätare af platina;
Hotel Saima: kostym och lotteri; inkomsten tillfaller blind-institutet;
Hotel Päjäne: konversation och gåtor;
Sörnäs paviljong: folknöjen.

 Då din vishet, o rabbi, ålagt din tjenare att göra bekantskap med fol-
kets seder och förehafvanden, men konsten att vara på engång öfverallt 
ännu icke är uppfunnen, beslöt jag att fördela min afton på tre besök. Jag 
tillbragte en half timma vid expositionen i konstakademin, som är en täck 
liten byggnad midti en park, och fann der bland mängden några ganska 
utmärkta målningar, de fleste af finske målare, emedan akademien årligen 
uppköper för omkring 15 000 mark en del af det bästa som penseln här 
lyckas frambringa. Ett bland gallerierna innehöll i kronologisk ordning 
sådana målningar från konstens barndom i Finland: altartaflor, porträtter 
m. m., några af ett antikt utseende. Derefter följde eldskensstycken, både 
genre och landskap, ytterst fint utförda djurmålningar, vinterstycken m. m.; 
sedermera mythiska figurer (till en del kopierade efter Ekmansgalleriet i 
Åbo); sedermera landskap af en förvånande fulländning, bland hvilka någ-
ra (af Holmberg) betalts med 6 till 8 000 mark); derefter åter genre i frisk 
omvexling och sedan ånyo landskap, bland hvilka de för norden egendom-
liga höst-, vinter- och vår vyerna alltmer fingo öfverhand. Först de sednare 
åren har historiemålningen, utgången ifrån den mythiska grunden, vunnit 
mera hållning och utbredning. Men landskapet förblir likväl alltid, i dess 
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episka lugn, den finska penselns hufvudsak och det enda, hvari här en egen-
domlig skola förmått utbilda sig. För närvarande säges en stark täflan råda 
härom mellan norrske och finske målare; en täflan lika naturlig, som den 
mellan fjället och mon. Det förra är lika lyriskt, som den sednare episk.
 Man säger att penseln tagit broderlotten i konstakademin. Likväl hann 
jag kasta en blick på några så sköna och egendomliga arbeten äfven af mej-
seln i Finland, att de måste, såsom de äfven gjort, rikta hela den europeiska 
skulpturen med en mängd nya och friska idéer. Medan mejseln i södra 
och vestra Europa, hvarje gång den försökt att gå öfver den grekiska plas-
tiken in på den kristna romantiken, mer eller mindre förirrat sig uti det 
sentimentala, har den rikedom af bilder, hvilka mejseln här lånat ifrån den 
finska mythen, lyckats behålla en stor del af sin ursprungliga friskhet. For-
merna äro förädlade efter grekiska mönster; dessa gudar ha icke, såsom de 
skandinaviska, framförallt velat vara kraftiga och derigenom ofta nog blifvit 
hårda. Stridens element träder här i bakgrunden, och man finner snarare 
ett återsken af det odödliga lugn, som strålar kring de grekiska gudarnes 
panna, men på ett eget skönt sätt förmildradt af resignationen. Dessa finska 
gudar sakna herrskarens majestät, och bland dem vexer blott en enda titan, 
som omstörtar verlden, intilldess att han störtar sig sjelf på sitt eget svärd. 
Men deremot äga de i hög grad mildhetens majestät och tyckas, försjunkna 
i sig sjelfva, hellre drömma om att skapa nya verldar, än att eröfra de gamla.
 Sedan jag i konstakademin mött två af våra landsmän, som jemte sex 
eller sju fransmän, tyskar och italienare hitkommit enkom för att studera 
Sjöstrands och Runebergs marmormyther, skyndade jag till finska thea-
tern, för att der se samme »Kullervo», som jag nyss beundrat i marmorn, 
framträda på scenen i lefvande gestalt.
 Jag fann likväl här, som naturligt var, en menniska, icke en gud. Scenen 
må aldrig söka det sublima annorstädes än i det menskliga; gör hon det, 
så faller hon oundvikligt in i det löjliga, och hennes gudar blifva satyrer. 
Derföre träder också Kullervo, med allt sitt titaniska trots, helt mensklig på 
scenen och har det förstånd att emellanåt synas liten, för att i verkligheten 
vara stor. Din tjenare har icke ens i »den rasande Ajas» funnit en större 
hjeltesjäl, än uti denne träl med konungablick, som dödar och ödelägger 
allt, emedan kedjorna illa anstå hans friborna arm.
 Språket tycktes mig äga ett grekiskt välljud. Stycket spelades också 
ganska väl, ehuru alltför lugnt och något berättande. Den sydländska lif-
ligheten i gester och handling kunna dessa finnar aldrig lära sig. Din tjenare 
hade ej ringa nöje att se publiken derjemte. Här applåderades ganska litet, 
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men grets mycket, och de som somnat i länstolarna vaknade allt emellanåt 
upp och greto, och derefter togo de sig åter en lur. Theatern, som är belägen 
i esplanaderna söderom Turjas hotel och på sin tid lärer varit god nog, är 
nu redan gammal, inredningen mycket föråldrad och komforten ringa efter 
vår tids fordringar. Den nyligen restaurerade plafonden öfver salongen il-
lustreras af de nio sånggudinnorna, de enda som här förblifvit evigt unga.
 Finska theaterskolan lärer för närvarande räkna 18 elever och underhål-
les sparsamt dels genom räntorna af en donation, dels genom statsanslag.
 Svenska theatern i Westend och tivolitheatern i Norrfolk medhunnos 
icke denna afton. Inträdespriserna i alla dessa theatrar variera mellan 50 
penni och 12 mark.
 Sednare på qvällen besökte jag kristallpaviljongen vid Thölö bassin icke 
långt från jernvägsdammen. Paviljongen lärer nyss vara för tredje gången 
tillbyggd, efter stigande behof, och bolagets aktier, som ursprungligen 
voro ställda på 100 mark, gälla nu 600. Den är hel och hållen uppförd af 
glas och jern-aluminium eller s. k. hvitt jern och inrymmer en sal för 2 000 
personer, jemte sidogallerier för konversation, restauration och betjening. 
Paviljongen sades i qväll vara glest besökt, endast 7 à 800 personer af alla 
samhällsklasser – ordet »klasser» brukas ännu af gammal vana – och in-
trädespriset är 1 mark, för hvilken då äfven erhålles ett glas thé. Orkestern 
räknar omkring 40 medlemar, utom sångare, sångerskor, kantelespelerskor 
och artister på tetrapodion m. m. Repertoiren delar sig alltid mellan univer-
sela och nationela sympathier. Efter den odödlige Mozart uppträdde här 
den lika odödliga folkvisan. En kantelesångerska har sedan några veckor 
förtjusat publiken med en serie ballader från bergen och sjöarna i det inre af 
landet, och på repertoiren stod i dag den berömdaste af dem alla, benämnd 
Aallotar eller vågens dotter. Näst de skottska balladerna har din tjenare ej 
hört något vackrare. Sångerskan var en ung flicka, ej öfver tjugu år gammal, 
funnen i vildmarken och understödd af konstakademin vid musikskolan i 
Kuopio. Hennes röst var så ren och välljudande, hennes föredrag så enkelt 
och innerligt, att – åhörarne glömde somna. Också balladen var mycket 
enkel och beskref huru vågens dotter gick att plocka perlor på stranden, 
och dessa perlor voro Väinämöinens tårar. Dem knöt hon till ett diadem 
till sin panna, som glänste i solskenet; men der fattades ännu en perla; den 
sökte hon öfverallt, kring alla verldshafvets stränder, och fann den icke. 
Ändtligen mötte hon den unge hafsguden Ahti, och – för att vara kort – han 
bedrog henne, och då föll från hennes eget öga den öfvergifna kärlekens 
första tår. Det var perlan, som ännu saknades; diademet var fullständigt, 
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men hon, som bar det, försmalt uti tåren och gråter nu alla vårar vid Fin-
lands stränder, medan diademet glimmar i vågornas glitter.
 Man säger att konstakademin nu vill skicka den unga sångerskan till 
Rom, hvilket åter andra motsätta sig såsom vådligt för blomman af hen-
nes naiva genius. Hela det musikaliska Helsingfors, för öfrigt ense i sin 
beundran och hänförelse, delar sig i tvenne läger för och emot romresan; 
tidningarna ligga derom i fejd, och nästan ingen stadnar neutral. Lyckligtvis 
torde farhågorna till någon del vara ogrundade, sedan virtuosväsendet och 
konsertmakeriet ändtligen öfverlefvat sig sjelfva i nästan hela Europa. 

Adertonde Brefvet.
Helsingfors 22 Juni 5 870.

Rabbi!
I dag har din tjenare gjort en tur genom staden till häst, hvilket sistnämnda 
var nödvändigt för de infama stenar, som ännu qvarligga på en del gator 
från fordom. Huru dessa menniskor kunna uthärda att åka (med häst) öf-
ver sådana stenrummel, förefaller mig obegripligt. Jag gjorde i går ett för-
sök, men kände mig efter några minuter mörbultad till beef. Lyckligtvis äro 
de nyare gatorna, lagda med sandsten, uti försvarligt skick och trottoirerna 
af granit eller asfalt.
 Esplanader af inemot tre engelska mils längd, från torget vid södra ham-
nen ända bortom Djurgården, klyfva halfön och staden i tvenne hälfter. 
Denna grönska i sommarens fägring, jemte trädgårdarna i Westend och det 
på tre sidor svallande hafvet, ger en behaglig, nästan landtlig anblick, som 
icke motsäges af det glesa byggnadssättet. De flesta nyare hus äro endast 
tre våningar höga; de äldre ofta blott en och två våningar; gatorna breda 
och tomterna åtskilda af brandgator eller trädgårdar. Trafiken är derföre 
också endast vid bangården eller hamnarna och stundom vid Djurgården 
af någon betydenhet; för resten lugn som en finsk sjö.
 Din tjenare red från Turjas hotel öfver bantorget och förbi det lilla gas-
verket, esplanaderna framåt, vid sidan af Westend till Djurgården. Parken 
är hvarken stor eller lysande, men läget pittoreskt mellan Thölö bassin i sö-
der och på de öfriga sidorna berg med unga skogsplanteringar, paviljonger 
och vårdtorn. Här finnas luft-, ång- och vattenbad, villor, värdshus, bouil-
lonerier, paviljonger, spiraljernvägar, ridbana och målskjutningsanstalter. 
En luftklipper förde besökande fram och åter, täflande med caloricsluparna 
och jernvägstågen. Ett sällskap flygande akrobater balanserade här på gran-
topparna, beundrade af badgäster och andra som hade råd att depensera 
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minuter. St. Elmseldar afbrändes på höjderna; barn slogo tunnband på 
gångarna och blåste ofantliga bubblor af guttapercha; unga ladies seglade 
förbi uti rosenfärgade ballonger, kastande slängkyssar åt andra ladies, som 
roade sig att meta karpar i dammarna. En lokomobil tryckpress serverade 
ständigt ankommande färska telegrammer åt äldre gentlemän, som i berså-
erna afhandlade börsaffärer och politiska nyheter medan yngre gentlemän 
ifrigt disputerade om savolakska eller tavastländska hästracernes företrä-
den på ridbanan.
 Din tjenare fortsatte ridten genom södra delen af bergverken och Norr-
folks arbetarebostäder, tvärsöfver jernbanan och vattenledningsanstalten, 
förbi en ny kyrka, till en gata af smedjor och fabriker, hvarifrån man öfver 
en lång och smal bro passerar mellan konstakademin och Aura till stadens 
äldre delar. Här ledde en stenig gata mellan fortlöpande rader af sjukhus 
och kyrkor till kronans torg, som omgifves af regeringens och universi-
tetets till en del ganska vackra byggnader. Denna nejd var, oaktadt dess 
betydenhet som center för staden och landet, i bredd med de öfriga något 
stel, och man såg här en stor trappa med en liten kyrka ofvanföre. Din tje-
nare red härifrån nedåt stadens norra hamn, lemnade till venster en rad af 
trevåningsstenhus och en inbjudande promenad långs granitquaierna samt 
fortsatte vägen förbi den lilla oansenliga börsen, öfver en liten kanal till 
en mindre halfö, benämnd Skattudden, troligen emedan Finlands skatter 
(?) här förvaras i det prydliga bankpalatset. Den börsadel och byråkrati, 
som icke föredragit trädgårdarne i Westend, har här slagit sig ned i ett par 
välbyggda qvarter af den bästa konstruktion jag funnit i Helsingfors; de 
flesta husen tre och fyra våningar, med den mest förtjusande utsigt öfver 
hafvet och hamnarna. Ett citadell ytterst på udden med garnison af invali-
der, som här ha en fristad, synes bestämdt att dominera båda hamnarna och 
afskiljes från den öfriga halfön genom en med batterier befäst kanal. Men 
oaktadt hotet af dess elektriska mörsare, stå en grekisk kyrka, två privata 
bankhus och en blindanstalt öfverst på höjden – en blindanstalt med den 
skönaste utsigt! Dessa finnar kunde med deras befängda byggnadsplaner 
förmå sjelfva den vise Salomo att draga på munnen.
 Derifrån återvände jag öfver ett rymligt torg vid södra hamnen, förbi 
tvätthus, badanstalter och caloricbåtar till de nejder af staden, som ligga 
söderom esplanaderna. Dessa nejder blefvo vid stadens bombardement 
under sednaste krig till en stor del skjutna i grus och äro nu blott till hälften 
bebyggda, för det mesta med trädhus af mindre värde, emedan man ej velat 
riskera för samma öde en mera dyrbar egendom. Dock torde dylika faror 



265

Simeon Levis resa till Finland

  5

10

15

icke framdeles hota, sedan numera sju små fästen i rad försvara denna sida 
af kusten.
 Yttersta udden af Helsingfors halfö är på en sträcka af 1 000 yards bakom 
fästena försvarad af kombinerade skansar, som göra hvarje landstigning 
omöjlig, äfven om fästena nedskjutas; och bakom skansarna skyddas sta-
den af en naturlig bergvall. Nejden är kal och enformig; här och der en 
grön fläck af hvitbetor och australiska potäter för sockerfabrikernas behof. 
Endast vid vestra delen af udden sträcker sig staden fram till en liten an-
genäm gammal park, som bakom vestligaste fästet Linna erbjuder en täck 
promenad och några prydliga badanstalter. Här finnes äfven ett monument 
öfver de vid sednaste striden fallne krigare, prydt med basreliefer af en ung 
bildhuggare Manninen.
 Öfverst på bergen ser man det observatorium, der man först i Europa 
skall hafva beräknat centralsolens läge, hvarigenom det copernikanska sys-
temet erhöll sin slutliga fulländning. I en sednare tid lärer man också, på 
grund af denna upptäckt, här först bland alla lyckats noggrannt bestämma 
solsystemets rörelse samt dermed grundlägga de theorier, som nu utgöra 
astronomins högsta triumfer.
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Textkritisk redogörelse

De tolv noveller som utges i denna fjärde del av Zacharias Topelius Skrifter 
publicerades ursprungligen i Helsingfors Tidningar mellan 1843 och 1860 och 
trycktes inte om under Topelius livstid, bortsett från en kraftigt omarbetad 
version av »Lindanserskan» som utkom i Vinterqvällar 1882. Med undantag 
för den och för en utgåva av »Simeon Levis resa till Finland» av Jari Kopo-
nen från 1998 har ingen av novellerna tidigare utkommit på nytt.  Manuskrip-
ten till novellerna har inte bevarats. Vad som i förteckningen över Topelius 
arkiv på Nationalbiblioteket (Helsingfors universitetsbibliotek) betecknas 
som manuskript är senare avskrifter av annan hand, som av allt att döma 
gjordes för Topelius bearbetning av novellerna inför utgivningen av Vinter
qvällar på 1880-talet.
 Helsingfors Tidningar trycktes på ägaren G. O. Wasenius tryckeri, som 
han 1842 sålde till sin faktor A. W. Gröndahl. Denne fortsatte att trycka tid-
ningen – för 428 rubel silver per år – men när han i sin tur hade sålt tryck-
eriet 1852, till sin danska faktor H. C. Friis, bytte tidningens ägare i decem-
ber samma år till Finska Litteratursällskapets tryckeri, som var utrustat med 
snällpress.1 Finska Litteratursällskapets tryckeri ägdes då av fil. mag. Paavo 
Tikkanen och fil. dr Herman Kellgren, och såldes 1856 till faktorn David 
Herman Lewin, magister Fredrik Polén och apotekaren Alexander Collan.2 
Från 1859 till tidningens nedläggning 1866 trycktes den på Pehr Widerholms 
tryckeri; denne hade efter halvtannat decennium som tryckeriägare i Borgå 
flyttat sin officin till Helsingfors. Man kan tala om en cirkel som slöt sig: 
Widerholm hade satt upp Wasenius tryckeri 1828 och som tryckeriets faktor 
tryckt tidningen 1829–1833.3 
 Wasenius hade köpt stilar hos Karl Tauchnitz stilgjuteri i Leipzig 1828, 
tryckpressen hade han inhandlat i Stockholm.4 Av allt att döma förnyades 
stilarna för sällan – trycket i årgångarna på 1840-talet visar med oönskad 
tydlighet att stilarna var slitna. Det föranledde Topelius att i en översikt av 
den finska tidningspressen i Leopoldinerbrevet för januari 1848 konstatera 
att »Helsingfors Tidningar lida af stor brist på – åprickor».5 Det är inte bara 
å-prickar, utan också i-, ä- och ö-prickar, och punkter, som antingen inte 
syns alls eller syns svagt i trycket. En prenumerant klagade både på tryck 
och på papper, som levererades av J. C. Frenckells Tervakoski bruk, men 
Carl-Rudolf Gardberg anser att papper och tryck i stort sett inte var sämre i 
Helsingfors Tidningar än i de andra samtida bladen.6 
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 Tack vare Gardbergs minutiösa framställning kan varje ägarbyte, faktor 
och ny tryckpress dokumenteras på tryckerierna i Finland, men däremot 
finns inga upplysningar om tryckeriernas s.k. house style, eller deras praxis 
i fråga om stavning och typografi. Av tidningstrycken att döma saknades 
strikta regler; den ortografiska inkonsekvensen är påfallande. 
  
Grundtexter 
Grundtexter för denna utgåva är exemplaren av Helsingfors Tidningar åter-
givna i den elektroniska resursen Finskt Historiskt Tidningsbibliotek, som 
upprätthålls av Nationalbiblioteket.7 PDF-filerna har OCR-behandlats och 
konverterats från frakturstil till antikva. Första kollationering av texterna 
har skett mot exemplar i inbundna årgångar i Svenska litteratursällskapets 
bibliotek (1842, 1847–1848), i Museiverkets bibliotek (1845–1846) och i Åbo 
Akademis bibliotek (1843–1844, 1849–1860).8 Texterna har kollationerats en 
andra gång mot en uppsättning i Nationalbibliotekets ägo som tidigare har 
tillhört Helsingfors stadsbibliotek. Där enskilda nummer har saknats i denna 
uppsättning har avsnitten kollationerats mot Kungl. bibliotekets exemplar.

Textetablering  
Vid textetableringen har uppenbara sättningsfel eller tryckfel i grundtexten 
korrigerats. Däremot har få ingrepp gjorts i ortografin.  Det är föga förvånan-
de att den är inkonsekvent, eftersom verken har tillkommit inte bara under 
lång tid, utan under en period när stavningen fortfarande inte var strikt reg-
lerad. En försvenskning och tilltagande likriktning av ortografin pågick, och 
tecken på detta kan ses också i Helsingfors Tidningar. Stavningen varierar inte 
enbart över tid, utan t.o.m. i enskilda noveller. Det här tyder på att varken re-
daktören Topelius eller tryckeriernas faktorer fäste tillräcklig uppmärksam-
het på ortografin.  Eftersom manuskripten inte existerar kan den påfallande 
inkonsekventa stavningen i trycken inte med säkerhet tillskrivas författaren, 
men inte heller sättaren. Därför återges stavningen i trycken, utom i några 
fall där avvikande stavning av ett ord uppträder lokalt avgränsat, eller med 
en stavning som Topelius annars inte använde. I dessa fall räknar utgivaren 
med att trycket återger sättarens stavning, eller en lapsus av honom. 
 I novellen »Påsk-Äggen» förekommer bestämd form av ordet kam-
mare åtta gånger, varav sju stavas ’kamarn’. Detta har ändrats till kammarn. 
I de elva övriga novellerna finns sammanlagt ca hundra belägg på kam-
mare med böjningsformer och alla stavas med två m. Ett motsvarande fall 
är ’ochså’, som stavas så fyra gånger i novellen »Salig Fänrikens Tofflor», 
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på ett avsnitt kortare än en sida. Dessa ställen, och sex andra förekomster 
i hela materialet, är ändrade till ’också’, som förekommer över 150 gånger i 
grundtexterna. 
 ’Alldrig’ förekom som stavningsvariant långt in på  på 1800-talet, bl.a. hos 
författarna Almqvist,  Cederborgh (Ottar Tralling) och Runeberg.9 Topelius 
använder både alldrig och aldrig i dagböckerna 1832–1840, med dominans 
för den senare formen.10 I novellerna stavas aldrig så i 67 fall av 68; den enda 
förekomsten av ’alldrig’  finns i »En Natt och en Morgon», tillsammans 
med sju förekomster av ’aldrig’. Händelserna i novellen utspelas 1813 och 
den i sammanhanget avvikande stavningen finns i en replik av den kvinnliga 
huvudpersonen. Det är inte uteslutet att Topelius har eftersträvat en aningen 
ålderdomlig prägel och medvetet, men inte konsekvent, använt ’alldrig’. Stav-
ningen återges i utgåvan.
 Ordet tvenne stavar Topelius två gånger med ä i sin dagbok, i mitten av 
1830-talet. Alla andra förekomster, de är långt över 600, stavar han med e. 
Det enda belägget i novellerna på tvänne, från 1846, kan inte anses repre-
sentera Topelius stavning och har ändrats till tvenne.11 Formen ’upptäckt(e)’ 
förekommer 23 gånger i novellerna, medan det finns endast ett belägg för 
’upptäkten’ (i »Simeon Levis resa till Finland») – detta har ändrats till upp-
täckten. I novellen »Lindanserskan» förekommer ’meniskor’, som återger 
talspråksuttal, en gång – men inte i en replik. Stavningen ’meniskor’ har här 
ändrats till ’menniskor’, som annars används konsekvent (med 14 belägg i 
novellen och 90 i utgåvans tolv noveller). 
    Ordformer har ändrats på sju ställen, oftast gäller det verbens tem-
pusformer. I grundtexten till »Herminas Bekännelser» finns ett replikskifte 
mellan mor och dotter: »[…] hvad äger väl du att sörja öfver vid dina 16 år?» 
»Min mor hade kanske rätt, jag borde ej vara otacksam för så mycket godt. 
Och likväl förekommer det mig, […]», där grundtextens preteritumform 
’hade’ har ändrats till ’har’. 
 I »En Natt och en Morgon» har den bristfälliga kongruensen i grund-
texten ändrats, från »luftens rena och friska kyla, hvilka fortfarit allt sedan 
begrafningen» till »[…] kyla, hvilken […]». Grundtexten till »Vedergäll-
ningens Dag» innehåller satsen »under all den villervalla sågs vid eldskenet 
från ugnarna …». Frasen »all den» + substantiv i grundform fortsätter i alla 
andra förekomster hos Topelius med en bestämning (all den villervalla, som 
rådde …), medan frasen »all denna» fortsätter med substativet i grundform: 
»all denna herrlighet».  I »Vedergällningens Dag» har stället ändrats till 
»under all denna villervalla …». 
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  Kommateringen har ändrats på sexton ställen. Det gäller främst kom-
plettering av kommatecken i uppräkningar eller vid inskott i meningar. Så 
har t.ex. »luft- ång- och vattenbad» ändrats till »luft-, […]» (»Simeon Levis 
resa till Finland»). När den kvinnliga huvudpersonen i »En Natt och en 
Morgon» säger till den manliga: »Du har kallat mig Benedict, ej med ord, 
utan med din själs innersta önskan.» har detta ändrats till »Du har kallat 
mig, Benedict, […]». Uppenbart missvisande kommatering har justerats, 
t.ex. i »Simeon Levis resa till Finland», där järnvägen Helsingfors–Tavaste-
hus karaktäriseras  med »som på sin tid ansågs för ett halft underverk och 
som verkligen, är i sin föråldrade genre, ett dugligt arbete». Detta är i utgå-
van ändrat till »[…] som verkligen är, i sin föråldrade genre, […]».
 Slutpunkt i mening har lagts till på femton ställen. Varken grundtext 
eller kollationeringsexemplar visar i dessa fall något spår av punkter, men 
däremot ett tomrum där punkten bör finnas.   
 I novellen »Vargen» kallas adjunkten herr Lars, av såväl prästgårds-
drängen som berättaren. På tre ställen i texten, där författaren omtalar ad-
junkten, förekommer Herr inne i meningar. Eftersom Topelius använder 
herr vid omtal och oftast också vid tilltal av personer, har utgivaren uppfattat 
de tre förekomsterna av Herr som lapsusar av sättaren och ändrat till herr. 
(Andra exempel på omotiverade Herr vid omtal än dessa tre i »Vargen» 
finns inte i de här utgivna novellerna.)  Ordet paletot förekommer frekvent i 
»Vedergällningens Dag», på åtta ställen i formen paletot’n och fyra paletotn. 
De senare har försetts med elisionstecken: paletot’n.
 I inslagen på finska har korrigeringar inte gjorts, utom i ett fall (i »En 
Natt och en Morgon») där grundtextens Erkkinpojka har ersatts med Erkin-
pojka, eftersom denna något mer korrekta form återfinns också i grundtex-
ten, några rader senare. 
 De egentliga sättningsfelen är typiska. Det är fråga om utelämnade bok-
stäver: främligen pro främlingen eller änner pro känner; utbytta bokstäver: 
krinaelflicka pro kringelflicka eller mördaten pro mördaren; felvända typer: 
tnmult pro tumult; dubblerade stavelser: föreställniningar pro föreställning-
ar eller överhoppade stavelser: oskämdheter pro oförskämdheter. De här 
och motsvarande fall har korrigerats.
 Där varians mellan grundtexten och kollationeringsexemplaren förmod-
ligen beror på slitna typer eller svagt tryck beaktas den inte. Tidningsläggen 
innehåller hundratals fall där diakritiska tecken är osynliga i grundtexten 
men syns i någotdera kollationeringsexemplaret eller vice versa (t.ex. pa i 
stället för på, over i stället för över). Dessa fall har korrigerats stillatigande.  
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Språkliga särdrag
Topelius gör sig då och då skyldig till förbiseenden, som att en person byter 
namn mellan början och slutet av en följetong. Dessa textställen ändras inte, 
men kommenteras. Hans språk är ända från början både ledigt och kor-
rekt, särskilt i jämförelse med samtida tidningsprosa i Finland. I allmänhet 
är språket lättillgängligt också för sentida läsare. Topelius kan visserligen 
använda ordformer, som nu förefaller avvikande, men var helt gångbara i 
mitten av 1800-talet. Exempel på sådana är träd, för trä, d.v.s. virke, samt 
pluralformerna resultater och ärender. Sammanskrivningar, som allravack-
raste, allsingen, förroskull – eller särskrivningar: ägande rätten, famns djupa 
var Topelius inte ensam om. 
 Ett anmärkningsvärt särdrag är den ordföljd som då och då förekommer 
i novellerna. Topelius placerar olika slag av adverbial på ett mindre vanligt 
sätt. Några exempel på detta är: … endast späda barnakinder bleknade i för-
tid bort … (s. 156, 21–22; 1846); … vinden, som slog mot väggen en lossnad 
lucka … (s. 115, 25; 1846) och Man rådde din tjenare i Vasa att taga vägen 
genom det inre af landet … (s. 237; 1860).
 För alla iakttagelser om ortografin gäller reservationen att stavningen 
kan vara sättarens och inte Topelius, men i allmänhet är den troligen hans. 
Bara ett par detaljer noteras här: böjningsformer av adjektiv på -sam sta-
vas i början av perioden 1843–1860 med två m: aktsammare, beställsamma, 
språksamma, vågsamma, våldsamma. Från mitten av 1840-talet förekom-
mer dubbel tecknat m bara sporadiskt. Det helt dominerande skrivsättet är 
med ett m: afundsama, brydsama, retsama, sedesama o.s.v. Troligen följer 
Topelius här den grundregel som C. J. L. Almqvist formulerade i sin länge 
använda rättstavningslära: »alla ord, som innehålla böjningar, sammansätt-
ningar eller härledningar af grundstafvelsen, tecknas på samma sätt, som 
denna».12 Damm och lamm stavas dam och lam, enligt regeln att dubbelt 
m-ljudet i slutet av ord och stavelser inte får dubbeltecknas.13

 K-ljudet stavas i Helsingfors Tidningar i början av 1840-talet övervägande 
med qv i ord som qvinna, beqväm m.fl., därefter överväger stavningen qu 
från hösten 1845 till våren 1846. Från september 1846 är stavningen qv kon-
sekvent genomförd. Samtidigt började Topelius undervisa i svenska och 
historia i privatläroverket Helsingfors lyceum. Högst antagligt hade han 
förberett sig genom att studera Almqvists rättstavningslära och börjat till-
lämpa regeln där att k-ljudet »tecknas alltid med q framför v-ljudet», både 
i undervisningen och i tidningen.14 
 En sammanställning i ett anteckningshäfte visar att Topelius strävade 
efter att göra stavningen mera svensk.15 
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Helsvenska Halfsvenska Osvenska

Kaffe Caffe Café
Kår Korps Corps
Ekonomi œkonomi œconomie
Kofferdi kopverdi copverdie
schalett schalette shavlette
toalett toilett toilette
konsär koncert concert
Fransäs Francäs Française
Kavaljer cavaljer cavalier
resurs resurce resource
talang talent
Karakter character charactère

Soiree
Kuvert Couvert

Korrespondans Correspondance
machin Machine

Dans
Musik
Predika
Prest
butelj bouteille

Tryckvarians
I de här utgivna tolv novellerna har bara två fall upptäckts där Topelius under 
pågående tryckning har ändrat ordalydelsen. Båda finns i början av »Troll-
karlens Dotter». I grundtexten och i exemplaret för första kollationeringen 
står det: »Och om tvenne varelser föddes för hvarandra, den ena i ettdera 
af polarländerna i den eviga kölden, och den andra under tropikernas glö-
dande sol, under skuggan af dadelpalmen och pisangen, – de skulle ej finna 
friden, innan de funnit hvarandra.» (s. 67 f.), medan det i exemplaret som 
användes för den andra kollationeringsomgången står maniocträdet (bröd-
fruktträdet), i stället för pisangen (bananträdet). I samma novell, på s. 69, 
säger Topelius i grundtexten och i exemplaret för första kollationeringen 
att Maanselkä »med sina nyckfulla kullar instänger tusende sjöar, hvilka 
icke alltid finna ett utlopp och sörjande fördunsta till oanseliga träsk». I det 
andra kollationeringsexemplaret står det lekfulla kullar. 
 Med all sannolikhet är det i texten i det andra kollationeringsexemplaret 
som Topelius har ändrat ordvalen. Detta har alltså tryckts före grundtext-
exemplaret och exemplaret som har använts för första omgången kollatio-
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nering. I det första fallet, där Topelius byter ut maniocträdet mot pisangen, 
förstärker han kontrasten mellan tropikerna  och mindre fruktbara regioner. 
I det karga Lappland, där novellen utspelar sig, kunde man inte ens bedriva 
jordbruk, medan en vanlig nordisk fördomsfull uppfattning går ut på att 
invånarna i tropikerna lättjefullt väntar på att frukten – maten – ska falla ner 
från träden. Brödfrukten måste tillagas, men bananen kan oftast ätas direkt 
och utbytet förstärker därför den kontrast mellan nord och syd som Topelius 
ville illustrera.    
 I det andra fallet har Topelius bytt ut ordet lekfulla mot nyckfulla, från 
»lekfulla kullar instänger tusende sjöar, hvilka icke alltid finna ett utlopp 
och sörjande fördunsta till oanseliga träsk» till »nyckfulla kullar instänger 
tusende sjöar, hvilka icke alltid finna ett utlopp och sörjande fördunsta till 
oanseliga träsk». Ändringen gör meningen mera logisk.  

Typografisk normalisering
En viss typografisk normalisering görs i utgåvan. Den mest påfallande är att 
originaltryckens frakturstil ersätts med antikva, vilket medför en del andra 
justeringar: frakturens ß ersätts med ss och w med v, utom i namn som också 
annars skrivs med W (t.ex. Wiborg), eller i främmande ord (t.ex. shawl). 
Spärrad stil i tidningsläggen ersätts med kursiv. Inslag av antikva i frakturtext 
ersätts också med kursiv, på ordnivå men inte på bokstavsnivå. Andra typo-
grafiska normaliseringar gäller textflöde, markering av citat, placeringen av 
skiljetecken i samband med citat och sättning av sifferuppgifter. 
 Typografiska citattecken (”) återges med gåsögon (»). Citat i citat anges 
med enkla citattecken (’). Citattecken före blockcitat eller verser satta med 
indrag i originaltrycken återges inte. Saknade citattecken och tankstreck i 
repliker, oftast före och efter inskjuten anföringssats, har kompletterats stil-
latigande.  Uppenbara sättningsfel i fråga om citattecken listas däremot i 
förteckningen nedan. Det är fråga om lösryckt placerade tecken. 
 Den inbördes ordningen mellan citattecken, tankstreck och skiljetecken 
har normaliserats enligt nuvarande praxis. Det gäller i första hand repliker och 
anföringssatser, där kommatecknet som avskiljer repliken från anföringssatsen 
ofta, men inte genomgående, är placerat före citattecknet i originaltrycket: 
»Vi läste boken,» sade Lisa ändras till »Vi läste boken», sade Lisa. I origi-
naltrycken placeras punkt i repliker oftast efter citattecknet (»Sommaren var 
så vacker».), vilket ändras till »Sommaren var så vacker.»  Tre punkter (…) 
placeras innanför avslutande citattecken om de logiskt hör till repliken. »En 
sådan oförskämdhet» … ändras till »En sådan oförskämdhet …»
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 Originaltryckens indrag efter rubrik eller vid nytt avsnitt återges inte.
 När Topelius började med kapitelindelning av följetongerna sattes rub-
rikerna med fet eller med fet och spärrad brödstil i Helsingfors Tidningar. 
Kapitelrubrikerna återges i utgåvan med kursiv stil och något större punkt-
storlek.16  
 Sifferuppgifter större än 999 har normaliserats till 1 000 (i stället för 
1,000 eller 1000). Mellanrum mellan hela tal och bråktal har avlägsnats stilla-
tigande (7 ¾ → 7¾). Mellanrum har stillatigande lagts till i klockslag med 
bråktal (½1 → ½ 1) Kombinationer av siffror och ord har normaliserats till 
formen 1700-talet (i stället för 1700 talet eller 1700talet).
 Mellanrum mellan bokstäver och mellan bokstäver och skiljetecken eller 
mellan skiljetecken har avlägsnats stillatigande (gäst er → gäster och: sade 
han . → sade han.) 
 I frakturstil används inte accenter. Ord i originaltrycken som a, ideer och 
the har i utgåvan försetts med accent: à, idéer, thé. Tillagda accenter har inte 
listats, men nog sådana fall där accenten har flyttats eller ändrats. I några fall 
har sättaren i fraktursatsen infogat accentförsedda bokstäver i antikva (vilka 
här har kursiverats), som i »Lindanserskan»: Entrée: prémiere – det senare 
har ändrats till première. Orden återges i utgåvan med rak stil genomgående. 
 

Utgivarens ändringar gentemot grundtexten
 [position i utgåvan: 4, 35 | text i ZTS: ditt. | ← | text i HT: ditt]

 Kringelflickan
 6, 6 kapprockar ← kaprockar
 6, 7 snitt, Nylänningar ← snitt,Nylänningar
 6, 14 tumult ← tnmult
 6, 16 tjufpojke ← tjufpoike
 6, 20  iakttaga ← iaktaga
 6, 22  vårdslöshet. ← wårdslöhet.
 6, 23  främlingen. ← främligen.
 6, 33  försvunnen ← föswunnen
 6, 35  en ← eu
 7, 20  också ← ochså
 8, 11  också ← ochså
 8, 19  större ← störe
 9, 9  mindre ← minkdre
 9, 24  der ← den
 10, 19  känner ← änner
 10, 20  kringelflicka, ← krinaelflicka,
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En Natt och en Morgon
 11,5 och 15 ** ← ***
 14,33 skrifvit ← skrifwet
 18, 4  fönstret. ← fönstet.
 20, 32  dödsfallet. ← dösfallet.
 21, 5  Erkinpojka ← Erkkinpojka
 25, 11  innan ← innnan
 26, 19  gå ← på
 26, 38  Nådårspredikant ← Nådårspredikaut
 29, 11  hvilken ← hwilka
 29, 34  mördaren, ← mördaten,
 32, 23  (i ← i (i
 34, 27  håll! ← häll!
 35, 14  mig, ← mig
 35, 34  komministern: ← komminnistern:
 36, 32  Caesar, ← Caesar:
 37, 16  fönstret, ← fönstet,
 38, 12  somnambulism, ← somnamhulism,
 38, 15  tillräknande ← tillrälnande

Påsk-Äggen
 42, 25  quarnkammarn. ← quarnkamarn.
 43, 10  och ← ock
 43, 22  quarnkammarn. ← quarnkamarn.
 44, 21  quarnkammarn ← quarnkamarn
 44, 24  kammarn ← kamarn
 45, 1  hämnas? ← hämmas?
 45, 31  quarnkammarn, ← quarkamarn,
 46, 29  förevändning ← förwändning
 47, 25  pigkammarn ← pigkamarn
 48, 20  paret!» ← paret?”
 48, 21  Löjtnanten ← ”Löjtnanten
 49, 29  kökskammarn ← kökskamarn
 51, 22  så ← stå
 52, 11  gravitetisk ← grawitetetisk

Herminas Bekännelser
 55, 12  har ← hade
 61, 16  menniskan, ← mennniskan,
 62, 14  »Men ← ” ”Men
 62, 35  jag ← jag,
 64, 2  öppnade ← öppnade,
 65, 37  omkring ← omkrig

Trollkarlens Dotter
 69, 19  Östersjön. ← östersjön.
 70, 6  n’y a ← n’ya
 73, 11  ett ← en
 73, 28  kunna ← kuuna
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 75, 24  vis man?» ← wisman?”
 76, 25  också ← ochså
 76, 37  loveen», ← loveeen,”
 78, 11  »men ← ’men
 79, 6  åter. »Är ← åter.” Är
 79, 24  önskan, ← önskan
 82, 3  VII. ← VI.
 83, 38  utsett ← utsettt

Lindanserskan
 87, 1  1. ← [saknas]
 88, 20  menniskor ← meniskor
 88, 22  hängifvenhet. ←hängifwenhet..
 88, 30  fruktan ← frktan
 89, 1  hvars ← hwar
 90, 9  doktor», rättade ← doktor, ”rättade
 93, 2  Repetitionen ← Repititionen
 94, 24  person. ← person.” 
 94, 24  première ← prémiere
 95, 19  obehagliga ← obebagliga
 97, 9  magi» etc. ← magi ”etc.
 97, 14  ofelbart ← ofebart
 98, 25  jorden.» ← jorden.’!
 101, 27  förfärliga ← färfärliga
 104, 14  ouppmärksamhet, ← ouppmärsamhet,
 105, 4  rörelse. ← rörelse..
 105, 23  beherrskande ← beherrskande,

Vargen
 107, 24  andas ← andas,
 108, 1  källare, ← källare  
 109, 32  kakelugnsröret. ← kakelungsröret.
 110, 21  godtrogen; ← gadtrogen;
 111, 27  jag. ← jag,
 112, 33  du?» ← du?’
 115, 1  att ← ati
 115, 19  herr ← Herr
 115, 23  herr ← Herr
 116, 31  herr ← Herr
 118, 9  nedhukad ← nehukad
 118, 36  försök, ← försök
 119, 15  fältväbeln ← fälwäbeln
 120, 15  silfverblänkande. ← silfwerblänkande,
 123, 9  Längelmänvesi ← Längelmä’nwesi

En spritterny Händelse
 128, 36  Medelhafvet. ← medelhafwet.
 130, 4  ecklateras ← ecklaterás
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 130, 5  quäll.» ← quäll.’
 132, 20  Medelhafvet ← medelhafwet
 133, 14  ert ← er
 134, 27  hållning, ← hållning
 134, 35  mannen ← manen
 136, 13  egendom ← egengom
 136, 18  en ← ett
 136, 34  er ← ers
 139, 6  en usel ← eu usel
 139, 8  requirera ← reqnirera
 141, 9  Rell! ← Rell?

Bruden
 143, 8  GamlaCarleby. ← Gamla-Carleby.
 146, 5  den ← den den
 149, 21  förträffliga ← förträfliga
 149, 24  lyckas ← lyclyckas
 149, 36  klor!» ← klor!.”
 152, 34  händelse ← händelse,
 153, 26  vaksamhet ← waksamket
 155, 6  bevakning ← bewakning,

Vedergällningens Dag
 157, 19  vattenkrumsprång, ← wattenkrumpsprång,
 158, 28  nu ← nu nu
 159, 4  belägenhet ← betägenhet
 159, 23  denna ← dennna
 160, 10  universitetsapotheket ← universitetetsapotheket
 160, 21  Desto ← Desta
 161, 10  oförskämdheter?» ← oskämdheter?”
 161, 31  »Oh!» ← ”Oh’”
 161, 32  paletot’n ← paletotn
 162, 17  emellertid ← emellerttid
 166, 32  paletot’n, ← paletotn,
 168, 16  gånger ← gångor
 169, 30  mitt ← mit
 170, 23  resurser ...» ← reßurser” ...
 170, 24  resurser ← reßurser
 171, 26  du ← dn
 172, 26  löjtnanten, ← löjnanten,
 174, 19  sett ← ett
 175, 29  ögonblick, ← ögonslick,
 175, 32  jag föraktar ← tag föraktar
 177, 23  Men» ← ”Men”
 179, 28  Skatudden ← skatudden
 179, 28  tvenne ← twänne
 180, 31  snygga ← smygga
 182, 7  paletot’n ← paletotn
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 183, 2  skulle ← skull
 184, 16  att ← at
 184, 20  väntar ← wäutar
 184, 37  all denna villervalla ← all den villervalla
 185, 2  paletot’n. ← paletotn.
 185, 28  »Stilla! ← ”Stilla!”
 186, 24  sig, ← sig
 186, 26  ned», ← ned,’,
 186, 32  gått ← gå 

Salig Fänrikens Tofflor
 189, 5  fänriken ← fänricken
 191, 38  tvenne ← twennne
 192, 5  trodde ← trode
 192, 8  kungen, ← kuugen,
 195, 11  också ← ochså
 195, 13  äro ← äeo
 195, 18  »Nej, ← Nej
 195, 33  också», ← ochså”
 195, 34  också», ← ochså”,
 195, 35  också», ← ochså”,
 196, 1  förråder ← föråder
 196, 21  »Det ← ’Det
 196, 34  skyndade ← skyudade
 198, 38  persedlar ← pesedlar
 199, 17  Ebba Lovisa ← EbbaLovisa
 200, 10  gården utföra ← gårutföra
 200, 12  uppträden ← uppräden
 200, 25  föreställningar, ← föreställniningar,
 202, 31  fänrikens ← fänkrikens
 202, 32  ungkarlsinqvarteringen ← unkarlsinqwarteringen
 205, 31  var ← hwar
 208, 4 häradsskrifvaren ← häradskrifwaren
 209, 23  grannar. ← granar.
 213, 13  Pehr ← Per
 216, 20  i dag ← dag
 218, 27  fridlysta ← fridlystna
 219, 21  följande: ← följande
 220, 25  samt ← amt
 222, 11  hon ← han
 223, 3  bordet, ← bordet
 223, 9  spökhistorier, ← spökhihorier,

Simeon Levis resa till Finland år 5 870 efter verldens skapelse, 
efter de kristnes tideräkning det 1 900:de
 226, 7  Första Brefvet. ← Första brefwet. 
 228, 1  Andra Brefvet. ← Andra brefwet. 
 229, 13  Uleåborgs ← Ulåborgs
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 229, 32  platinagrufvorna ← platina grufworna
 230, 8  Uleåborg ← Ulåborg
 232, 6  sträckningen ← sträckningeu
 233, 19  erhålla virke ← erhållwirke
 233, 20  dessutom ← deßa utom
 233, 21  lärkträdsskogar, ← läreträdsskogar,
 233, 21  virke. ← wirkk.
 235, 37  löjtnant ← löjnant
 236, 25  från ← irån
 238, 7  jern. ← tern.
 238, 10  anses ← anses anses
 239, 4  Åland, ← Aland,
 240, 34  Åbo, ← Abo,
 241, 18  stränderna. ← ständerna.
 243, 7  den ← ten
 243, 30  Dessutom ← Deßutow
 244, 9  Verldsliga ← Werdsliga
 245, 7  förr ← för
 245, 30  den ← Den
 246, 7  Tolfte ← Elfte
 246, 8  5 870. ← 5,820.
 246, 20  ballongens ← balongens
 246, 21  lufttrycket; ← luftrycket;
 246, 25  sig ← sig sig
 247, 8  Trettonde ← Tolfte
 248, 20  kommit ← kom
 249, 32  socialism, ← socialisw,
 250, 4  Fjortonde ← Trettonde
 250, 38  verldsliga ← werdsliga
 251, 30  upptäckten, ← upptäkten,
 252, 3  KOMMUNIKATIONER. ← KOMUNIKATIONER .
 252, 13  Femtonde ← Fjortonde
 252, 19  Helsingfors–Tavastehus, ← Helsingfors-Tawastehus,
 252, 20–21 verkligen är, ← werkligen, är
 253, 22  varmluftsorgeln, ← warmlufsorgeln,
 254, 22  underfund ← underfnnd
 255, 12  Sextonde ← Femtonde
 256, 3  Westend, ← Weständ,
 256, 35  finnas ← finnns
 256, 37  frescomålningar, ← fresçomålningar,
 257, 3  kycklingspensioner ← kycklingspensiosioner
 257, 22  viner. ← winer,
 258, 9  förut; ← förnt;
 258, 24  liknöjdt ← likuöjdt
 258, 37  slentrianen, ← slenstrianen,
 260, 1  Sjuttonde ← Sextonde
 262, 29  konstakademin ← kostakademin
 263, 1  försmalt ← försmallt
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 263, 10  Adertonde ← Sjuttonde
 263, 16  försök, ← besök,
 263, 33  luft-, ← luft-
 264, 7  tavastländska ← tawastlänska

Noter

 1 Carl-Rudolf Gardberg, Boktrycket i Finland. Från Åbo brand till år 1918 1973, s. 9–13. 
Snällpress: snabbpress, av ty. schnell.

 2 Ibid., s. 39 resp. 43.
 3 Ibid., s. 78; om Widerholms anställning hos Wasenius s. 5.
 4 Ibid., s. 3 ff.
 5 HT 2/2 1848. Formen prickor förekom i finländsk svenska (SAOB och Hugo 

Bergroth, Finlandssvenska 1917, § 50).
 6 Klagomål i Helsingfors Morgonblad i mars 1848, anfört efter Gardberg, Boktrycket i 

Finland. Från Åbo brand till 1918 1973, s. 11.
 7 http://digi.lib.helsinki.fi/sanomalehti/secure/browse.html?action=year&id= 

1457-439X&name=Helsingfors%20Tidningar (14/1 2012).
 8 Svenska litteratursällskapets årgångar ingår i olika samlingar: Runebergsbiblioteket, 

Jörgensenska samlingen och Topeliussamlingen.  Museiverkets exemplar har tillhört 
Topelius bibliotek, årgången för 1846 bär hans namnteckning. Av årgångarna i Åbo 
Akademis bibliotek har flera tillhört Finska Hushållningssällskapet (1843–1844, 
1849, 1852–1854). Av de övriga har årgångarna 1851 och 1856 ingått i Gymnasister-
nes i Borgå Bibliotek, 1857 och 1859 har tillhört Åbo Lyceum och de fyra resterande 
olika privatpersoner.

 9 Jfr beläggen i SAOB.
 10 Beläggen för alldrig är 56 och för aldrig 120. Sökningen har gjorts i dagböckerna för 

1832–1834 och 1837–1840.  
 11 Tvänne förekommer 4/10 1833 och 14/7 1837 i dagböckerna och en gång i »Veder-

gällningens Dag» 1846. I utgåvan av noveller finns 55 belägg på tvenne, i utgåvan Herti
ginnan af Finland och andra historiska noveller 42 belägg, i 880 brev från Topelius 46 be-
lägg, i dagböckerna 89 och i föreläsningarna 404 belägg. I brev och dagböcker alternerar 
tvenne och twenne, med övervikt för tvenne i breven och twenne i dagböckerna.

 12 Svensk rättstafningslära [...] af C. J. L. Almqvist, här citerad efter tolfte upplagan 1855, 
s. 12. Den första upplagan utkom 1829. Det är inte känt om Topelius använde Alm-
qvists rättstavningslära men det är sannolikt. Han kunde ha gjort det redan när han 
skrev uppsatser för Runeberg 1832–1833 och i början av studietiden, eller som lärare 
i svenska vid Helsingfors Lyceum 1846–1850. – Almqvist exemplifierar inte med nå-
got böjt ord på -sam, men dubbeltecknar själv m-ljudet i ’ensamma’, i den löpande 
texten i rättskrivningsläran.

 13 A. F. Dalin, Ordbok öfver svenska språket 1850, s. 309. 
 14 Almqvist citerad efter första upplagan 1829, s. 19.
 15 Topeliussamlingen 244.136, pag. 22. Den odaterade listan är antagligen från 1850, av 

närliggande anteckningar att döma.
 16 Brödstilen i utgåvan är 10,85 pt och rubrikerna 11,5 pt.
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Källor till punktkommentarerna
För ordförklaringarna har använts Svenska Akademiens ordbok i digitalt 
format, A. F. Dalins Ordbok öfver svenska språket 1–2 (1850, 1853), C. M. Ek-
bohrn, 60,000 främmande ord (1904), Albin Montgomerys motsvarande 
30,000 främmande ord och uttryck i svenska språket (1908), Hugo Bergroth, 
Finlandssvenska. Handledning till undvikande av provinsialismer i tal och skrift 
(1917), Kielitoimiston sanakirja (2006), Elias Lönnrots Suomalaisruotsa
lainen sanakirja – Finsktsvenskt lexikon (1866, 1880; faksimilupplaga 1958), 
Ordbok över Finlands svenska folkmål (1982–), Suuri suomi–ruotsisanakirja 
– Stora finsk–svenska ordboken 1–2, (1997) och Olof Östergren, Nusvensk 
ordbok (1915–1972). Om ett ord som är upptaget i Svensk ordbok utgiven av 
Svenska Akademien (2009) med samma betydelse som Topelius inlägger i 
det förklaras ordet i allmänhet inte.
 För realkommentarerna har använts Nordisk familjebok, 1–3 upplagan, 
Nationalencyklopedin och Uppslagsverket Finland. Där mer specifika verk har 
anlitats uppges källan i kommentaren. Verktitlar som nämns i texten eller i 
kommentarerna har kontrollerats mot posterna i libris.kb.se, ifall de fysiska 
böckerna inte har varit tillgängliga. 

Förkortningar
 eg.  egentligen
 f. följande sida
 FAT Finlands Allmänna Tidning
 ff.  de två följande sidorna
 HLS Historiska och litteraturhistoriska studier
 HT Helsingfors Tidningar
 ms  manuskript
 NB  Nationalbiblioteket (tidigare Helsingfors universitetsbibliotek) 
 SAOB Svenska Akademiens ordbok
 SFSV Svenska författare utgivna av Svenska Vitterhetssamfundet
 SKS Suomalaisen Kirjallisuuden Seura
 SKST Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia
 SLS Svenska litteratursällskapet i Finland
 SS Samlade Skrifter
 SSLS Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland
 SV Samlade Verk
 WSOY Werner Söderström Osakeyhtiö
 ZTe Zacharias Topelius Skrifter i digitalt format: www.topelius.fi
 ZTS Zacharias Topelius Skrifter (2010–)
 ÅT Åbo Tidningar
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Kommentarer till de enskilda novellerna

Kringelflickan

»Kringelflickan. (Esquisse från Helsingfors.)» publicerades i HT den 18–21 januari 1843, 
i två avsnitt. Något manuskript finns inte. I denna »skiss» använder Topelius Helsingfors-
miljöer systematiskt för första gången. Redan ett år tidigare hade han beskrivit ett slädparti  
till Kajsaniemi i fastlagsnovellen »Det Hemlighetsfulla Slädpartiet» (12/2 1842) och i 
»Den Gamla Rocken» (23/11 1842) skildrar han en eldsvåda vid Kampen, men egentligt 
folkliv förekommer först i marknadsscenerna i »Kringelflickan». De föregås av Topelius 
analys av svårigheterna att skildra Helsingfors miljöer och invånare litterärt, och efterföljs 
av ett program för kvinnobildning.  
 Skissen – eller esquissen, eskissen, skizzen – som litterär form var i högsta grad aktu-
ell i början av 1840-talet. Den betecknar en kortfattad prosaberättelse, där händelser och 
personer framställs på ett snabbt, fragmentariskt sätt (SAOB). Med rötter i 1700-talets 
engelska publicistik, främst företrädd av Addison och Steele, spred skissen sig över Euro-
pa genom Washington Irvings prosa, börjande med The Sketchbook (1819). Den odlades 
framgångsrikt av Dickens i Sketches by Boz på 1830-talet och i Sverige av signaturen Orvar 
Odd (Oscar Patrik Sturzen-Becker); i hans Med en bit krita. Stockholmska eskisser (1841) 
förekommer genrebeteckningen redan i titeln. Sophie von Knorrings noveller publice-
rades under den gemensamma titeln Skizzer, första delen utkom också den 1841. Otto 
Sylwan påpekar att beteckningen fick vidsträcktare användning i svensk litteratur än på 
annat håll: den innefattar engelsk sketch och fransk feuilleton (Sturzen-Becker), novel-
lett (Blanche) och Wetterberghs genremålningar. Sylwan understryker också att skissen 
»otvivelaktigt» har spelat en roll för den gryende realismen (»Romanen II. – Skissen» 
1919, s. 481 f.). Begreppet genremålning eller genrebild, också det hämtat ur bildkonsten, 
står för en skildring av det vardagliga livet där personerna inte framstår som individer, utan 
representerar en yrkesgrupp eller en grupp av annat slag. 
 Esquisse betyder också ansats, en form av försök. För Topelius del är »Kringelflick-
an» ett ambitiöst försök att gestalta (folk)livet i Helsingfors, något som inte föll sig så 
enkelt som han eventuellt hade föreställt sig i programmet för Helsingfors Tidningar (se 
inledningen, s. XXI). Av berättelsens knappt åtta sidor är det strängt taget s. 4–6 som ut-
gör skissen, eller genremålningen.  Vasenius presenterade Topelius författarskap i en hyll-
ningsskrift med anledning av dennes 70-årsdag, och går där in på problemen med det svår-
fångade Helsingfors, med argument hämtade i »Kringelflickan». Vasenius nämner inte 
titeln, utan hänvisar till »en af hans skizzer», där man påträffar »en klagan öfver svårighe-
ten att teckna Helsingforslifvet» (»Ur ett lif i sång och saga» 1878, s. 12).
 Frågor om flickors uppfostran och bildning intresserade Topelius tidigt; han hade tänkt 
sig det som tema i Conturteckningarna (se inledningen, s. XXX), men denna tanke om 
»den rätta qvinnobildningen inom medelklassen och inom det egentliga folket» blev inte 
genomförd, konstaterar han (»Huruledes Herr Henrik kuskade himlavagnen till Helsing-
fors», HT 5/4 1843). Svårigheten att gestalta ämnet märks i »Kringelflickan». Vasenius,  
som citerar både partiet om Helsingforsskildringen och det pedagogiska konceptet i 
»Kringelflickan», visar att Topelius i Almqvistsk anda begrundade frågan i en anteckning 
från hösten 1841 (Vasenius V, s. 153 f. resp. 156 f.). Han skisserar där en framtid som präst 
i ödemarken, gift med en ofördärvad kvinna av folket. Denna ska före äktenskapet erhålla 
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ledning i tidig ålder (14–15 år) dels av »ett verkligt bildadt fruntimmer», dels av den bli-
vande maken (Vasenius II, s. 363 ff.). Redan 1837 lyfte Topelius fram exakt samma bild-
ningsideal för flickor som han låter köpmannen i »Kringelflickan» föra fram, med samma 
prioritering: religion och sedlighet, huslighet, litterär bildning (här avses kunskapsstoff 
och beläsenhet) och färdigheter, som inbegriper språkkunnighet och fallenhet för teck-
ning och musik (dagboken, 20/1 1837). 
 Topelius, som i dagboken beskriver ett möte med en äppelflicka (4 och 5/4 1838) och 
visste vilka frestelser de kunde råka ut för, hade redan tidigare varit inne på den sociala 
frågan, som den gången stupade på censuren. Han noterar att en »artikel om 11 kringel-
flickors arrestering fick ej införas» i mars 1842 (»Helsingfors Tidningars Chrönika» i an-
teckningshäfte utan titel, pag. 17, 244.135). Det är möjligt att han i skissen återanvänder 
formuleringar om kringelflickorna som »yrkesgrupp» och om deras sociala utsatthet.   
 Den principiellt välvilliga inställningen hindrade inte Topelius från att bara en månad 
senare ironisera över ett välgörenhetsevenemang med kringelflickor i rollerna. Det fram-
går att han delade samma fördomar mot flickorna som han lyfter fram i skissen. Till fäst-
mön skrev han om fru Millberg, som »gaf barnballetter i theaterhuset för två fulla hus. 
Publiken skrattade och applauderade omåttligt. Hon hade i sex veckor dresserat ett tjog 
kringelflickor och vaktmästaredöttrar, klädt upp dem i ganska nätta kostumer, och hade nu 
det märkvärdiga couraget att låta skratta ut sig och dem. Man kan föreställa sig hvad det var 
för balletter; när den ena hoppade opp, hoppade den andra ner. […] Några studenter på 
andra raden hade försett sig med lertuppar och tutade af alla krafter.» (Topelius–Emilie  
Lindqvist 21/2 1843). 
 I HT (18/2 1843) är omdömet lika ironiskt när Topelius jämför flickorna med sam-
tidens prima ballerinor: »Fru Millberg hade alldeles fullt hus i går. Vi påminne oss ej ett 
muntrare spektakel. Taglioni, du är öfverträffad! Elsler, du har upplefvat tjugu upplagor! 
Vi hoppas att Fru M:g aldrig glömmer den dag, då den sköna konsten vunnit sådana segrar 
genom henne. Det är vackert att ha förstått sin bestämmelse. Vi hembäre Fru M:g vår tack 
för den glada afton, hon skänkt vår publik. Costumerna voro vackra, … lilla M:lle Mill-
berg var söt och ensemblen … men besinna hvaraf den var skapad!» – Det sociala experi-
mentet i »Kringelflickan» blev en engångsföreteelse; i fortsättningen avstod Topelius från 
sådana i novellerna, och folkets döttrar förekommer på sin höjd som staffagefigurer.   

Punktkommentarer
 3 undertiteln  Esquisse – Se ovan, s. 284.
 3, 3−4  Phoenix […] nyFinska hufvudstaden – Helsingfors var en småstad i skuggan av 

Sveaborg under senare delen av 1700-talet och blev huvudstad i storfursten-
dömet Finland 1812. Befolkningen växte från 3 500 år 1810 till 13 300 år 1840 
(Heikki Waris, »Huvudstadssamhället» 1950, s. 11). De påkostade offentliga 
byggnader som uppfördes särskilt vid Senatstorget på 1810- och 1820-talet 
kontrasterade starkt mot det äldre husbeståndet. 

 3, 15  corporationer – yrkessammanslutningar, här: yrkesgrupper. 
 3, 21  egendomligt – karaktäristiskt. 
 3, 22  genremålningar – avbildningar av vardagsliv.
 4, 3  quaierna – kajerna. 
 4, 4  Narinken – (efter ry. na rynke, på torget) torg där man handlade med begag-

nade varor och lump, på 1840- talet vid nuvarande Högvaktstorget.    
 4, 8  femkopeker […] rublar – Ryskt mynt, kopek och rubel, användes parallellt 

med svenskt i Finland 1809–1840 och som enda valuta till 1862.  
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 4, 8−9  hvita slantar – silverslantar.
 4, 12  o. m. d. – och mera dylikt.
 4, 17  trädgårdsryssarne – de s.k. kålryssarna som odlade trädgårdsprodukter på sta-

dens arrendejord (Waris, »Huvudstadssamhället» 1950, s. 28). 
 4, 28  notabiliteter – här i betydelsen allmänt kända personer.
 4, 28  madamer – här: äldre gift kvinna eller änka som bedriver handel – jfr torg madam.
 4, 34  värnlösa – socialt utsatta, kan också innebära att de inte hade tillstånd att sälja 

på gatorna.
 4, 35–5, 4  Så hör man stundom […] så länge det bär sig. – Samma uppslag använde Guss 

Mattsson i ett s.k. I dag-kåseri i Dagens Press, 20/2 1914, senare kallat »Tisikan 
for i håle». 

 5, 10  Witgensteins marsch – populär rysk sång komponerad av Daniil Nikititj Kasjin 
(1769–1841) till minne av segern över Napoleon 1812. 

 5, 21  blåa – Topelius använder böjningsformen inte bara där det är påkallat av vers-
formen utan snart sagt genomgående; jfr brungråa, nedan s. 6, 8. Formen all-
män i finländsk svenska.

 5, 21  klädeskappa – kläde, ylletyg av god kvalitet; jfr enklare kvalitet: vadmal, fristyg. 
 5, 22  malicen – (fr.) elaka tungor. 
 5, 22  gäldstugutömmar – Tofsarna representerade en extravagans som kunde under-

minera ägarens ekonomi och föra honom till gäldstugan.   
 5, 23  påstående – pågående. 
 5, 28  concurrensen – folkskockningen. 
 5, 29  »spitting» – dryck av hett vatten, honung och kryddor; av ry. sbiten’, blanda. 
 5, 33  capoter – här: damkappor. 
 5, 38  betingande – köpslående. 
 6, 1  hvarmed så mycket äflas – varmed man så mycket bemödar sig.
 6, 4  tibet – fint tyg av ull från tibetanska får. 
 6, 4  lustre – glansigt tyg, oftast av bomull och ull. 
 6, 4  bombasinskappor – kappor av ylle- eller halvylletyg. 
 6, 7  uråldrig snitt – anger allmänt ålderdomlig klädsel; maskulinum eller realform 

(en snitt), i sig något ålderdomlig på 1840-talet. 
 6, 7−8  Nylänningar […] stursk uppsyn – Topelius hade en påfallande snäv inställning 

till nyländsk allmoge, jfr Finland framställdt i teckningar ZTS XII, s. 60, där han 
beskriver »allmogen kring hufvudstaden» som »slapp och karakterslös». 

 6, 9  vadmalströjor – tröjor i grovt ylletyg. 
 6, 9  hängande toilett – kläder som sitter illa. 
 6, 12  artiga – ansenliga. 
 6, 15  Aschanska huset – i hörnet av Norra Esplanaden och Unionsgatan. 
 6, 18  hvetebrödsbulla – vetebulle, formen på -a allmän i finländsk svenska.
 6, 24  damluckan – dammluckan.
 6, 34 Redan hade vår resande … – Andra avsnittet börjar, i HT lördagen den 21 

 januari 1843.
 6, 35  Heidenstrauchska huset, numera Kejserliga palatset – i hörnet av Norra Esplana-

den och Mariegatan; skeppsredaren Heidenstrauch hade sålt fastigheten till 
staten 1837 (Lars-Folke Landgrén, artikeln om Heidenstrauch, Suomen kan
sallis biografia 3, s. 641 f.).

 6, 37  det häftiga språnget – den häftiga språngmarschen.
 7,16 *** – Asteriskerna markerar efternamnet. 
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 8, 2−3  solidaste firma […] bankrutt – Topelius lät påfallande gärna sina karaktärer 
använda sin respektive yrkesjargong, här merkantil. Jfr t.ex. sjömannen i »Lin-
danserskan» (1845), s. 102, och den finansiella vokabulären i »Simeon Levis 
resa till Finland» (1860), s. 224–265. 

 8, 4  Gudsmannen Wallin […] ett oting i skapelsen – Johan Olof Wallin (1779–
1839), skald och Sveriges ärkebiskop 1837. Jfr: »en qvinna, som ej känner att 
religionen är själen af hennes själ, och att, utom den, vore mensklighetens he-
ligaste känslor idel drömmar, och hela skapelsen blott en synvilla, och sjelfva 
lifvet en osanning, ett oting, – hon är en både oförklarlig och vederstygglig af-
vikelse från den gudomliga ordningen» ( J. O. Wallin, Qvinnans ädla och stilla 
kallelse. Predikan på Mariæ Bebådelsedag 1827, s. 8 f.). 

 8, 4  ett oting – något onaturligt eller förkastligt. 
 8, 5  förblommeradt – förskönat, omskrivet. 
 8, 13  kokat kaffe på sprit – troligen: på spritkök. 
 8, 13  picknickerna – återkommande danstillställningar; SAOB har ett belägg av 

Topelius (dagboken, 14/2 1836). 
 8, 16  fläkterörn – heraldisk, framifrån avbildad örn, jfr dubbelörnen i det ryska riks-

vapnet. 
 8, 21  Purra – lura i. 
 8, 33  fruntimmer – kvinnliga ståndspersoner.
 9, 18  CommerceRådinnan – Kommerseråd är en finländsk hederstitel för affärsmän, 

här markerar den solid borgerlighet.
 10, 1  betagen – tagen, bestört. 
 10, 5  Hoffmans droppar – universalmedicin bestående av eter och sprit, uppkallad 

efter den tyska läkaren Friedrich Hoffmann (1660–1742).
 10, 13  jubelhögtidligheterna – Universitetets 200-årsjubileum firades som en stor 

nationell händelse och med promotion i alla fakulteter den 15–20 juli 1840. 
Topelius, som blev magister, skrev utförligt i dagboken om programmet under 
rubriken »Den Stora Veckan». Festligheterna samlade en stor publik från hela 
landet. 

 10, 14  Borgerskapets bal – Handelssocieteten i Helsingfors gav en bal för universite-
tet i Societetshuset torsdagen den 16 juli. Topelius uppger i dagboken (16/7 
1840) att 1 400 personer var närvarande; situationen med gäster som var helt 
obekanta för varandra är alltså i sig trovärdig.  

 10, 19−20  försmädligt […] en före detta kringelflicka – Jfr ovan, s. 285, om fördomsfull 
inställning till kringelflickorna.

Vasenius, »Ur ett lif i sång och saga», Zachris Topelius 14/1 1818–14/1 1888, s. 12; 
 Vase  nius II, s. 363 ff.; V, s. 153, 155 ff.

En Natt och en Morgon

»En Natt och en Morgon» ingick i HT den 4–25 november 1843, i sju avsnitt. Novellen 
är Topelius dittills längsta följetong. Något manuskript finns inte. När Topelius 1871 gjor-
de en förteckning över verk för sina samlade skrifter inkluderade han novellen (Topelius– 
Bonnier 12/6 1871). Då hade han återanvänt motivet med en ung sömngångerska i 
»Pastors valet i Aulango» 1867; Vasenius betecknar »En Natt och en Morgon» som »ett 
första utkast» till den novellen (Vasenius V, s. 285). Novellens tre inledande rader är en 
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embryonal ramberättelse. Jagberättarens yrke framgår medan namnet är tidstypiskt mar-
kerat med asterisker: ***. Här förekommer en återberättare som säger sig ha redigerat be-
rättelsen.  I ramberättelsen finns också en antydan om tidsperspektivet som bekräftas i de 
två följande styckena – fallet är inte nytt utan 30 år gammalt.  
 I »En Natt och en Morgon» kombinerar Topelius en regelrätt kriminalgåta med en 
pastisch på somnambulhistorier. Fenomenet animal magnetism drog som en löpeld ge-
nom Europa i slutet av 1700-talet och början av 1800-talet. Därmed menas ett hypno-
tiskt tillstånd, där en person, oftast en ung kvinna, försätts eller försätter sig i sömn – därav 
somnambul, d.v.s. sömngångare.  Personerna sade sig uppleva ett slags tillstånd av förhöjd 
uppmärksamhet och klarsynthet under sömnen, därav clairvoyance, och visade prov på 
krafter och på kunskap om förhållanden som de i normalvaket tillstånd inte hade, också 
kunskap om samtidiga händelser på andra orter. Den person som försätter somnambulen 
i sömn kallas magnetisör; det var vanligen en man, ofta en som var läkare eller påstod sig 
vara det. Förhållandet mellan dem kallas i fallbeskrivningarna »innerlig rapport», och 
somnambulen reagerade följsamt på magnetisörens tankar och känslor, innan de hade ut-
talats, och kände smärta om han gjorde det.
 Den animala magnetismen gav upphov till en hel litteratur av fallbeskrivningar, både av 
anhängare och av motståndare, också på svenska. Topelius nämner läkaren Ceder schjölds 
tidskrift Journal för animal magnetism, som utkom 1815–1821. Den motskrift han också 
hänvisar till, Christian Heinrich Pfaffs Den Animala Magnetismen Inför den Sunda Pröf
ningens Domstol översattes till svenska av Arved Bethén (1822). Översättaren komplet-
terade Pfaffs framställning med en energisk och välskriven vederläggning av en fallstudie 
som Cederschjöld hade gjort för sin tidskrift. Topelius återger troget fallbeskrivningarnas 
konventioner: flickan Beata refererar till sig själv i tredje person, hon reagerar snabbt på 
adjunktens tankar (jfr s. 24, 27–35), och duar honom i tillstånden av magnetisk sömn, 
men självfallet inte när hon är vaken. Då minns hon inte heller vad hon har sagt eller gjort 
under dessa tillstånd. För Beata står adjunkten och hon i den innerligaste rapport (s. 35), 
men han magnetiserar henne aldrig, d.v.s. försätter henne i sömn, utan hon försjunker själv 
i den. Adjunktens sätt att reagera: lyckan att bevittna ett »fall» av det här slaget, att under-
trycka sympatin för flickan och observera henne med förståndskyla (s. 24, 20–23) föl-
jer också vokabulären i fallbeskrivningarna. Däremot är både den entusiastiska tidskriften 
och Pfaffs-Bethéns kritiska analys senare än tidpunkten för novellen: 1813. Topelius kring-
går dock problemet med en viss elegans, genom att datera publikationerna oprecist. 
 Topelius hade redan tidigare studerat fenomenet i Heinrich Zschokkes novell »Hor-
tensia von Hornegg», där titelpersonen är somnambul. I dagboksanteckningen för den 
1 oktober 1835 berättar han att han högläste novellen och diskuterade den i en krets av 
både unga och vuxna i Nykarleby. »Den lilla boken var intressant. Vi disputerade myck-
et  om  möjligheten  af  dess  underverk; Morbror  Berger  bestred  den;  jag,  som  är fal-
len för det underbara, försvarade den, och understöddes deruti af Rosalie.» 
 Familjen Lindqvist i Nykarleby reagerade antagligen representativt på »En Natt och en 
Morgon»: man »ryste» åt berättelsen, och antog att den »måste vara grundad på någon 
paserad händelse. Har du hört namnet på kyrkoherden? Mamma vill nödvändigt höra no-
gare om saken – Men […] kan det verkligen ges sådana sjukdomsfall? väl har jag hört så-
dant, men aldrig rigtigt haft reda på det» (Emilie Lindqvist–Topelius 2/12 1843). 
 Topelius svarade 1/1 1844 och gav samtidigt en tolkning av novellen: »Jag glömde sist 
att swara på din fråga om En Natt och en morgon. Den war allt litet faslig och gjorde myck-
et uppseende, emedan man trodde där war sanning i den. Oss emellan så har den aldrig 
exsisterat annorstädes än i en wiss otyglad fantasi, fast det roat mig att se hemlighetsfull ut, 
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när man frågat. Ty när jag på första nummren inquarterade presten i den där kammaren, 
wisste  jag sannerligen ej hwad han skulle göra der, men jag tänkte: jag får wäl honom ut 
igen. Så utspann sig hela historien efterhand af sig sjelf, så att jag tror jag drömt den. Huf-
wudpersonen war flickan – hon war werkligen wansinnig – och det tragiska war, att hon 
gjorde så grufligt illa af den innersta wälmening och kärlek till sin far. Men fadren hade 
oförlåtligen felat deri, att han ej förstod, att hennes sjukdom från början war blott som-
nambulism, som wäl stundom kommer af sig sjelf hos mycket nerfswaga flickor wid 14, 
15 år – och behandlas de derwid med förtroende och warsamhet, så går det äfwen öfwer 
af sig sjelf. Det gjorde inte kyrkoherden och så war han sjelf den rätta skulden till sitt öde. 
Det wackra ligger nu mycket i den andra prestens sjelfuppoffring, men ändå mest i det in-
nerligt kärleksfulla och oskyldiga wäsendet, hos den stackars flickan, som ingen förstod, 
innan det war för sent. Glöm nu bort det der, kära Emili – det är bara fantasi, fast ingen 
orimlighet, som en dum insändare i Åbo Tidningar will påstå.»
 Insändarskribenten i Åbo Tidningar hade uttryckt sin förargelse över att inte veta »hvad 
man skall tänka om det hela», och konkluderar att man inte »får gäcka sanningens språk 
eller dess lyssnare». Novellens »mordscen, enligt uppgift passerad inom vårt egit [!] land, 
under närvarande mannaålder, hvilken derigenom icke kunde annat än väcka uppmärk-
samhet, men genom ämnets romantiserande med madonnabilder i draperade kappor och 
dylikt föres läsaren utom rimlighetens gebit i ett drama, hvarpå han, enligt sjelfva inled-
ningen, alldeles icke beredt sig. Det är icke så man får gäcka sanningens språk eller dess 
lyssnare» (»Välbetänkt», ÅT 30/12 1843). Både denna förgrymmade reaktion och fa-
miljen Lindqvists nyfikenhet visar att Topelius upplägg med en fiktiv berättare i första 
person, likaså fiktiva brev, läkarutlåtanden och rättegångsscener utformade som domstols-
protokoll övertygade läsarna. Topelius hänvisningar till lagrum är också korrekta, de har 
kontrollerats mot upplagan 1780 av 1734 års lag. 
 Jukka Sarjala lyfter fram växlingen i novellen mellan dramatisk stil och kurialstil, vil-
ket tar fram spänningen i Topelius tankevärld mellan å ena sida det skräckromantiska och 
å andra sidan det behärskat rationella. Sarjala anser att ambivalensen är fruktbärande för 
Topelius författarskap och bidrar till att han använder olika slag av kontraster i novellerna 
(Sarjala, Salonkien aaveet 2007, s. 174). Novellen, menar Sarjala, är ett uttryck för uppfatt-
ningen om vetandets dag- och nattsida, där såväl intellektet och förnuftet som aningarna 
och drömmarna har betydelse för summan av det mänskliga vetandet (ibid., s. 122).

Punktkommentarer
 11 titeln En Natt och en Morgon – Jukka Sarjala noterar nivåerna i titeln: för den unge 

prästen innebär natten ensamhet, skräckupplevelser och uppenbarelser, mor-
gonen innebär samtal och rationella slutledningar. Natten och morgonen står 
för det icke-rationella resp. det rationella (Sarjala, Salonkien aaveet, s. 119 ff.).   

 11, 1  Kyrkoherden *** i ** socken – Asteriskerna är en konvention för att markera 
personnamn och ortnamn, de kunde användas för att som här antyda att det är 
fråga om historiska personer och »verkliga» händelser.  

 11, 4–5  Consistorium – här: domkapitel. 
 11, 5  CuramGerens – tjänstförrättande, om präster. 
 11, 17  Phylax – av grekiska φύλαξ, väktare. 
 11, 17  heldre – äldre parallellform till hellre.
 11, 20  moderkyrkan – pastoratets huvudkyrka. 
 11, 23  träsket – insjön (dialektalt). 
 12, 6  betäckta – med tak försedda. 
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 12, 15  kapellanen […] pastorsadjunkten – komministern. 
 12, 18  kapellet – annexförsamlingens kyrka.
 12, 29  bråk – huvudbry, besvär. 
 12,34 pastoratet […] klassens bästa – Klassificeringen, från ett till tre, avser här av-

löningen.
 14, 2  läste – låste, parallellform.  
 14, 9  dynor – kuddar eller bolster.
 14, 18  Ensam blifven … – Andra avsnittet börjar, i HT onsdagen den 8 november 

1843.
 14, 21  blackgråa – pro blackgrå, urblekt grå.
 14, 22  byreaun af masur – skrivmöbel med nedfällbar klaff, av björk eller lönn med 

karaktäristisk ådring och färg i träet. 
 14, 34–35  nornan […] höjde sin sax öfver hans lifstråd – När ödesgudinnan klippte av 

livstråden inträffade döden. 
 14, 36  M. K. B. – Min Käre Broder. 
 14, 36  hujus – (lat.) dennes, d.v.s. i denna månad. 
 14, 36–15, 21  hujus […] restituera. – Det är inte bara språket och ordföljden som är ålder-

domliga i brevet, Topelius utnyttjar också skriftkonventionen för att ge brevet 
tidsprägel. De kursiverade orden i textpartiet är i tidningstrycket satta med 
antikva och framträder alltså från brödtexten i frakturstil; den akademiskt bil-
dade kyrkoherden, född på 1760-talet (jfr ovan, s. 12, 30: sex och femtio år), 
förutsätts använda s.k. tysk (eller svensk) handstil som baserades på fraktur-
stilen, men skriva de ursprungligen latinska eller franska orden med latinsk 
stil. 

 15, 2  ändtelig liqvid – slutlig likvid.
 15, 5  blifvit mig afhändadt – berövats mig. 
 15, 15  k. – kära. 
 15, 19  ludi imaginationis – (lat.) fantasilekar, här: hugskott.
 15, 21  vettiga fruntimmers – förståndiga damers.
 15, 21  sig restituera – återfå hälsan. 
 15, 29  hemsk – dyster.
 16, 3  Correggios Natt – Den heliga natten av Correggio (eg. Antonio Allegri, 1494–

1534). 
 16, 15  begränsade – avgränsade. 
 16, 37  fläntade – parallellform till flämtade.
 17, 24–25 knappa tre alnar – mindre än 1,8 m.
 18, 6  Klaffen … – Tredje avsnittet börjar, i HT lördagen den 11 november 1843.
 18, 8  bröt – bände. 
 18, 9  trädet – träet. 
 18, 21  skattehemman – hemman vars ägare betalar skatt till kronan, i motsats till do-

nations-, frälse-, arrendehemman m.fl.
 18, 21 mantal – taxeringsenhet; 2¼ mantal motsvarade snarast jordinnehavet på en 

förhållandevis stor herrgård.
 18, 21  åbygnader – samtliga byggnader på ett hemman. 
 18, 22  R:dr Sv. RGds – Riksdaler Svensk Riksgälds; svenskt mynt användes i Finland 

parallellt med ryskt 1809–1840. Transaktioner i svenskt mynt skedde vanli-
gen i riksdaler riksgälds, som utfärdades av Riksgäldskontoret. Bankosedlarna, 
som var mera värda, emitterades av Riksbanken.   
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 20, 3  effekter – föremål. 
 20, 16  vitnade – vittnade.
 20, 17  för ro skull – här: i största allmänhet.
 21, 10  medico legal – rättsmedicinsk.
 21, 16  häftighet – iver. 
 21, 18  autoriserat – befullmäktigat.  
 21, 18  aktor – åklagare. 
 21, 20  enkla – enda. 
 21, 25  hushållskladd – räkenskapsbok för hushållsutgifter. 
 21, 32  gissnad – gisten. 
 22, 2  fullvigtig – som har sin fulla vikt, anger här närmast kvalitet. 
 22, 3  markegång – av myndigheterna fastställt pris. 
 22, 8  Nu höll jag … – Fjärde avsnittet börjar, i HT onsdagen den 15 november 1843.
 22, 15  ruskiga – frusna.
 22, 17  confunderades – blev orediga.
 23, 13  chaise – schäs. 
 23, 15  mellanskof – avbrott, pauser. 
 23, 20  skäraste – renaste, vitaste. 
 24, 10–11  magnetisk sömn – se ovan, s. 288.
 24, 12  bitterhet – hätskhet. 
 24, 15–16  Professor Cederskölds [...] Journal för Animal Magnetism – Pehr Gustaf Ceder-

schjöld (1782–1848), professor i obstetrik, har beskrivits som den animala 
magnetismens främste företrädare i Sverige (Ernst Nachmanson, artikel om 
C. i Svenskt biografiskt lexikon 8, s. 88 f.). Tidskriften utkom 1815–1821.

 24, 19–20  Animala Magnetismen [...] Domstol – av Christian Heinrich Pfaff (1773–1852) 
och översatt till svenska av Arved Bethén (1756–1827). Boken utkom på 
svenska 1822. Jfr s. 288.

 24, 20–38  Aldrig hade jag förr […] vilja såra er. – Textstället följer genrekonventionerna i 
det tidiga 1800-talets litteratur om animal magnetism, se ovan, s. 288.

 25, 23  Öfver detta … – Femte avsnittet börjar, i HT lördagen den 18 november 1843.
 25, 24–26, 5  Alltifrån barndomen […] kyrkogården. – Beatas symptom är de samma som 

återges i fallbeskrivningarna i Pfaffs Den Animala Magnetismen Inför den Sunda 
Pröfningens Domstol: förmågan att förutse händelser, att med ögonen slutna 
kunna återge innehållet i text och att känna oförklarlig aversion mot människor.  

 25, 32  o. m. d. – och mera dylikt.
 26, 7–8  låtit hålla – låtit [schäsen] stanna. 
 26, 12  fånighet – sinnessvaghet. 
 26, 24–25 en yngling med ljust hufvud – en begåvad yngling.
 26, 31  passionens sirocco – passionens förhärjande vind.
 26, 38  Nådårspredikant – t.f. präst under den period, nådåret, en avliden prästs familj 

fick inkomsterna från pastoratet.
 27, 13  NB. – Nota bene (lat.), väl att märka.
 27, 16  blodslag – slag(anfall). 
 27, 22  apoplexi eller suffocatif död – död genom slaganfall eller kvävning. 
 28, 1  egna – sällsamma. 
 28, 2  verldens mammon – jordiska rikedomar.
 28, 7  främmande – skygga; dialektal betydelse. 
 28, 11  det nyss förflutna. – efter avsnittet i HT: (Slut följer.)
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 28, 12  Förflutna … – Sjätte avsnittet börjar, i HT onsdagen den 22 november 1843.
 28, 15  en tvekande skugga – en skugga av tvivel. 
 28, 23 1:o – primo (lat.), (för det) första.
 28, 24  2:o – secundo (lat.), (för det) andra.
 28, 32  genius – (skydds)ande. 
 28, 37  delicatess – finkänslighet. 
 29, 5–6  fordom prydliga […] storrosiga möbler – Möblerna var klädda med blom-

mönstrat tyg, rokokomöbler som var omoderna vid berättelsens 1810-tal.
 29, 9  enstaka belägna – avsides belägna. 
 29, 18  decomposition – sönderfall. 
 29, 20  fragga – fradga. 
 29, 20  extravasat – blod eller vätska som utträngt ur sina kärl. 
 29, 21  serum – vätska. 
 29, 34  eho – vem.
 30, 9  efterslogs – efterspanades. 
 30, 20  repat sig rätt – tillfrisknat.
 30, 20–21  med tu finger å bok – efter att ha svurit vittneseden med två fingrar på bibeln.
 30, 31 örngottet – här: den översta kudden, huvudkudden.
 30, 36  »Herra Jumala, kirkoherra on kuollut!» – (fi., pro kirkkoherra) Herre Gud, 

kyrko herden är död!
 31, 6  enahanda – likartat.
 31, 16  Mikku – (fi.), pro Mikko.
 31, 16  Johannuxen pojka – (fi., pro Juhananpoika) Johansson (patronymikon).
 31, 22  »elä huole, sinä s… !» – (fi., pro älä) bry dig inte om det, din f… 
 31, 23  öfverlastadt – berusat. 
 31, 33–34  »perkälä täälä viipykön, ei hetkiäkän» – (fi., pro perkele täällä viipyköön, ei 

hetkeä kään) det ska fan stanna här, int’ ens en stund.  
 31, 38  ändtligen – slutligen.
 32, 13  R:dr B:ko – Riksdaler banko, se komm. till s. 18, 22 ovan.
 32, 18  vidblefvo – höll fast vid.
 32, 19  järvi – (fi.) sjö.
 32, 21–24  17 Kap. 3 och 5 §§ Rätteg. Balken […] för Rätten inställa. – hänvisningar till 

1734 års Lag; 17 kapitlet är rubricerat »Om laga bevis i hvarjehanda mål»; § 3 
stadgar om böter och bötesbelopp – en daler i Häradsrätt – för inkallat vittne 
som uteblir, och § 5 att »Ej må någor, som til vitne nämnd varder, draga sig 
vitnesmålet undan». 

 32, 24  för Rätten inställa. – Efter avsnittet, som upptar nästan fyra spalter i HT, står 
med petitstil: (Af bristande utrymme uppskjutes slutet till nästa N:r).

 32, 25  Såvida nu ransakningen … – Sjunde avsnittet börjar, i HT lördagen den 25 
november 1843. Avsnittet upptar drygt fem spalter av tidningens sammanlagt 
åtta.

 33, 2  underbara – märkvärdiga. 
 33, 15  bevitnade – omvittnade.
 33, 21  fullmäktig – ombud. 
 33, 22  15 Kap. 1 § R. B. – 15 kapitlet, 1 § Rättegångs Balk i 1734 års Lag: »Om laga 

ombudsman eller fullmächtig».
 33, 23  förträdde – trädde fram.
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 33, 26  M. B:s 60 Kap. 1 § – Missgiernings Balk. LX Cap. Om then, som liuger å an-
nan, och om oqvädins ord. 1 § stadgar om straff för den som angivit falskt. 

 35, 11 obehörig – ovidkommande, malplacerad.    
 35, 13 andedrägt – andetag. 
 35, 28  »Jag är ej vansinnig» – Här och i fortsättningen av sin bekännelse talar Beata 

om sig själv i första person, medan hon tidigare har refererat till sig som Beata. 
Självmedvetandet innebär ett temporärt tillstånd av fullt förstånd, påpekar 
Jukka Sarjala (Salonkien aaveet 2007, s. 119). 

 36, 1  närskyld – nära besläktad. 
 36, 32  Caesar […] den mest oförmodade – »quisnam esset finis vitae commodissi-

mus, repentinum inopinatumque praetulerat», Suetonius, De vita Caesarum, 
I, 87 där Julius Caesar, i ett samtal om vilket slut som var det lättaste, hade sagt 
att han föredrog en plötslig och oväntad död (övers. Ingemar Lagerström).

 36, 34  Arndts ParadisLustgård – Den tyske teologen Johann Arndt (1555–1621) för-
fattade det mest lästa verket i den lutherska andaktslitteraturen, Paradis lust
gård, som utkom i flera upplagor på svenska under 1700-talet.

 37, 22  lullat – sjungit till sömns; ordet allmänt i de svenska dialekterna i Finland. 
 37, 30  den natten – den heliga natten, motivet på den tidigare omnämnda kopian av 

Correggios tavla. 
 37, 35  upplyste – här: humane, kunnige.  
 38, 1  kriserne – tillstånden av »magnetisk sömn».
 38, 15  (amentia occulta, Platn.) – (lat.) dolt vansinne; Ernst Platner, De amentia occul

ta (1797). Platner (1744–1818) var professor i fysiologi, och senare i filosofi, 
vid universitetet i Leipzig. 

 38, 19  enständigt – ihärdigt. 
 38, 23  lifssak – brott som straffas med livets förlust. 
 38, 23  dömmas […] vatten och bröd – Straffet utmätt enligt lagrummet (s. 38, 22).  
 38, 26  s. d. – samma dag. 

Emilie Lindqvist–Topelius 2/12 1843; Sarjala, Salonkien aaveet 2007, passim; Topelius– 
Emilie Lindqvist 1/1 1844; Vasenius V, s. 157, s. 284 ff.; ÅT, »Välbetänkt» 30/12 1843 

Påsk-Äggen

»Påsk-Äggen» ingick i HT den 6–17 april 1844 i fyra avsnitt, det första publicerades på 
påskaftonen. Manuskript finns inte och novellen har inte tryckts om. 
 Under de första åren med tidningen producerade Topelius berättelser med säsong-
anknytning till fastlagen, midsommaren, julen och i synnerhet till påsken. Vasenius anser 
att Topelius använder högtiderna i sin strävan att uppnå allmängiltighet; han kunde bygga 
på »fasta kulturformer, som alla kände» (Vasenius V, s. 154). Efter »Amalias gåfva. En 
Påsknovell» från 1842 och »Askonsdagsbruden» (1843) kom »Påsk-Äggen» (1844), 
»En Palmsöndagsqväll» (1845) och »Trollpackorna i Uleåborg. Påskhistoria» (1846). 
Av dem är »Påsk-Äggen» den längsta och mest omsorgsfullt genomförda.
 Topelius tar in folkligt skrock om påskhäxor, men inte för att fördöma vidskepelsen, 
utan mera som etnografisk kuriositet. Vasenius talar om inslagen av skrock som en »be-
ståndsdel i sedeskildringen», d.v.s. den kulturhistoriska skildringen (Vasenius V, s. 282). 
Större utrymme än vidskepligheten får bovjakten som novellens hjältinna planerar och 
delvis genomför. Erika Severin är den första i en rad av intelligenta och handlingskraftiga 
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unga kvinnor i Topelius noveller. Han utrustar henne med alla tänkbara goda egenskaper, 
men har inte hunnit ägna personbeskrivningen mera omsorg än att han kallar henne »hu-
sets äldsta dotter» i början av novellen (s. 39) och »sin fars enda barn och ögonsten» i 
slutet (s. 48).  
 I »Påsk-Äggen» planerar drängen Jonas mordbrand hos sin förra husbonde för att 
hämnas sin tjugo år tidigare förförda syster, men Topelius utvecklar inte hämndaktionen 
som motiv. De förrymda fångarna som bistår drängen verkar sakna motiv, de tänker på 
brännvin och på att »roffa i hastighet» av silver, guld, vapen och kläder. De gör intryck ge-
nom sitt antal, som gör det möjligt för Topelius att regissera en fartfylld och våldsam upp-
lösning. Ledaren, Muuri-Jussi, förses i all korthet med demoniska drag och ett omfattade 
brottsregister, och Topelius låter honom komma undan, som oftast i liknande fall (jfr in-
ledningen, s. XXXV).  
 De herrskapliga interiörerna ger en föga smickrande bild av finska lantjunkare: måttligt 
begåvade och omåttligt intresserade av mat och dryck. 
 Topelius mor ogillade »Påsk-Äggen»: »dina Påsk ägg tyckte jag ej om hvad skall du 
skrifva om tjufvar och mördare det är hemskt […] kan du ej hitta på förnäma gentila his-
torietter artiga och poetiska dina första noveller har varit intresantare» (Catharina Sofia 
Topelius–Topelius 28/4 1844).

Punktkommentarer
 39, 3  rara – förträffliga; betydelsen anges som populär och familjär i Dalins ordbok. 
 39, 3  lutfisken, skinkan, gröten – Rätterna representerar här festmat i allmänhet, utan 

särskild anknytning till julhelgen.
 39, 3  betäckta – övertäckta.
 39, 5  Jägmästaren – tjänstemannen med överinseende över skogar och jakt i ett län.
 39, 7–8  bjudit […] på påskägg. – »Påskägg» eller enbart »ägg» står sannolikt för 

påskaftonens hela supé, jfr menyn ovan. Under studieåren var Topelius bjuden 
till ingifta släktingar på påskaftonen och formuleringen »påskägg hos Rosen-
kampffs» återkommer i dagböckerna med små variationer 1833–1840. 

 39, 11  permitterade Löjtnanten – Löjtnanten hade permission.
 39, 21–22  katechesen: när stort nödfall – Uttrycket förekommer varken i katekesen eller i 

hustavlan. 
 39, 22  Regera dig – Anfäkta (kraftuttryck). 
 39, 23  Idensalmi – I slaget vid Koljonvirta bro i Idensalmi den 27 oktober 1808 vann 

de svenska trupperna under Sandels en seger över de ryska under furst Dolgo-
rukij. 

 39, 25  lemna – bli kvar; betydelsen förekommer i österbottniska dialekter.
 40, 2  Münchhauserier – skrönor, efter H. K. F. von Münchhausen (1720–1797) och 

berättelserna om hans äventyr.  
 40, 2  purrat – lurat.
 40, 7  halfankare jamajka – ca 20 liter rom; ankare: volymmått. 
 40, 7 affärda – här: göra slut på.
 40, 23  häpnad – bestörtning. 
 40, 30  skicka – skicka efter.
 41, 1  chimeriska – inbillade (efter fr. chimère). 
 41, 3  oförsagd – oförskräckt.
 41, 5  skogshympel – skogbeväxt bergknalle. 
 41, 21  språnget – språngmarschen.
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 41, 27  medgaf hon – gick hon med på. 
 41, 34  En räddhåga, … – Andra avsnittet börjar, i HT onsdagen den 10 april 1844.
 42, 1  var […] ej längesedan – hade för inte länge sedan varit.
 42, 18–20  de runor […] menniskans bröst. – Topelius återkom ofta till hur barndoms-

intryck och folklore präglar människans föreställningsvärld. 
 42, 32  långs – parallellform till längs.
 42, 34  veder – mot. 
 43, 10  Silaka – (fi., pro silakka), strömming. 
 43, 12  ströming – På ett par undantag när använde Topelius denna form. 
 43, 21  knostra – krossa; dialektalt. 
 43, 34  Efterslagen – efterspanad. 
 44, 19  damluckan – dammluckan.
 44, 30  distilleradt – parallellform till destillerat.
 45, 4  Sjählö hospital – beläget i Nagu, Åbolands skärgård. 
 45, 15  perta – pärta, späntad torr sticka av furu, använd som lyssticka.
 45, 20  Början af detta … – Tredje avsnittet börjar, i HT lördagen den 13 april 1844.
 46, 14  engång – ens.
 46, 23  skogsfru – kvinnligt skogsrå.
 47, 4  fjerndel – fjärdedels mil.
 47, 6  öfverlastade – berusade.
 47, 7  voro – variantform till konjunktiven vore, med något ålderdomlig prägel men 

använd också av Almqvist vid samma tid.
 47, 16  snälla – snabba.
 48, 1  karafiners – här: innehållet i karafferna.
 48, 4  ej utan sin lilla stjerna hvardera – ej utan överdrifter.
 48, 11  »Hvad håller du?» – Kaptenen vill slå vad: hur mycket håller du på att … 
 48, 22  Sitten – sitt, imperativ andra person pluralis. Även nedan (s. 48, 28–29): Räck-

en, Omfamnen.
 48, 28  hvad stå ni och söken knappnålar? – varför ser ni ner i golvet? 
 48, 28  söken – söker, presens andra person pluralis – formen något ålderdomlig på 

1840-talet. 
 48, 37–38  Först bör Adolf tjena upp sig till kapten. – En officer ansågs tydligen inte kunna för-

sörja en familj på mindre än en kaptenslön. Jfr motsvarande resonemang i »Salig 
Fänrikens Tofflor», s. 193; i novellen »Bruden» är brudgummen kapten. 

 49, 13  Erika skyndade ut i köket. – Fjärde avsnittet börjar, i HT onsdagen den 17 april 
1844.

 49, 13  Domestikerna – tjänstefolket.
 49, 22  slokbjörkar – hängbjörkar.
 50, 10  förmenta – här: falska.
 51, 28  förseddes – parallellform till försågs.
 51, 37  charaktersbygnaden – huvudbyggnaden.
 52, 14  draghål – hål för ventilation. 
 52, 28  förargelse – förtret. 
 52, 32  visat – Hjälpverbet har är här underförstått.
 52, 35  ha’n – har; uttalsenlig kortform av hafven, jfr kommentar till s. 48, 28 ovan.
 52, 35  gåriga – gårdagens (ytterst vardagligt). 

Catharina Sofia Topelius–Topelius 28/4 1844; Vasenius V, s. 160, s. 282
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Herminas Bekännelser

»Herminas Bekännelser» ingick i HT den 2 oktober–2 november 1844, i sju följetongs-
avsnitt. Novellen är indelad i nio orubricerade avsnitt, numrerade med romerska siffror. 
Något manuskript finns inte, och novellen har inte tryckts om senare.
 Herminas olyckliga förälskelse i den svekfulla polska aristokraten – eller föregivna 
aristokraten – får mycket utrymme i novellen, men temat är hennes religiösa utveckling. 
Titeln »Herminas Bekännelser» kan ses som en lätt pretentiös anspelning på berömda 
bekännelser, av Augustinus och Rousseau. Topelius lyfter fram det för honom centrala i 
novellen i ett brev till fästmön: »På tidningen får du läsa ’Herminas bekännelser’. Det är en 
ung flicka med de bästa anlag, men ingen charaktersstyrka, hon har ingen stadga i christen
dom, hon blir bedragen i kärlek, hon söker förgäfwes sin lefnads mål i konsten, allt förgäf-
wes, och så återkommer hon sist till christendom igen och finner ro, glädje och kärlek en-
dast i och genom den. Folk skall troligen säga, att mamsell Hermina lutar åt pietism – få se 
– jag är ej rädd» (Topelius−Emilie Lindqvist 6–7/10 1844). 
 »Herminas Bekännelser» ska läsas mot bakgrunden av den religiösa oron hos en del 
bildade i Finland åren runt 1840. Den pietistiska väckelsen hade tidigare florerat bland all-
mogen, men särskilt i Nykarlebytrakten spred den sig också bland ståndspersoner i början 
av 1840-talet. Pietismen var en av tidens stora frågor och den personliga religiositeten var 
ett aktuellt motiv: de divergerande inställningarna till väckelsen söndrade många familjer 
p.g.a. ömsesidig intolerans. Topelius syster Sophie hade anslutit sig till pietisterna. Mo-
derns brev till Topelius i början av 1840-talet visar hennes djupa oro för att familjen skulle 
splittras. Både Topelius och hans fästmö var varmt religiösa. De kunde till en del sympa-
tisera med pietisterna, men inte med deras världsfrånvändhet. Topelius blivande svärfar, 
rådmannen Isak Lindqvist, såg ogärna att hans döttrar umgicks med Sophie Topelius, och 
Topelius försökte försäkra att han åtminstone inte skulle hemfalla åt pietismen: »Bed din 
Pappa och Din Mamma wara lugna! Genom mig […] skall du wisst aldrig blifwa någon 
werldsförakterska» (Topelius–Emilie Lindqvist 17/11 1842).  
 Pietismen väckte ett starkt motstånd hos flertalet ståndspersoner, Runebergs »Den 
gamle trädgårdsmästarens bref» (1837) är det mest kända uttrycket för detta. Topelius 
hade redan två år före »Herminas Bekännelser» försökt nyansera uppfattningen om pie-
tismen, i en conturteckning som infördes i Helsingfors Tidningar 28/9 och 1/10 1842. 
Framgången förefaller måttlig. Läsarna i Helsingfors misstänkte att tidningen »blifvit pie-
tist», skrev Topelius till fästmön, och fortsatte att han bara ville ge en riktigare uppfattning 
om rörelsen »och de lärare som drifwa den fram, ty det är otroligt, hvilka förvända be-
grepp man här [i Helsingfors] gör sig om allt hwad pietism heter» (Topelius–Emilie Lind-
qvist 3/10 1842). Pietismen diskuterades i Helsingfors Tidningar och Helsingfors Morgon
blad 1843 och 1844; Topelius tog in en anmälan av Carl Frommanns skrift mot pietismen, 
där recensenten apropå den och Lars Stenbäcks Några ord om pietismen (1842) konstate-
rar att »så mycket [är] vunnet, att striden från squallrets och de ömsesidiga fördomarnas 
fält blifvit införd på det enda gebit, där den kan afgöras, på sjelfva troslärans» (HT 1/2 
1843).
 I »Herminas Bekännelser» är det visserligen fråga om en religiös väckelse, men utan 
uttalat pietistiska förtecken. Det hade varit anakronistiskt, eftersom en stor del av hand-
lingen utspelar sig 1830. Topelius låter Hermina möta motstånd i familjen av konventio-
nella skäl. Hennes i författarens ögon otillräckliga kristendomsundervisning poängteras 
genom att hon räknar upp skolämnen, annan lektyr och »dessutom christendom en tim-
me i veckan». I samband med tre veckors skriftskola läser hon »deremellan [...] annat för 
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ombytes skull» (s. 53 f.). Eugene Aram av den engelska författaren Bulwer Lytton, som 
den unga Hermina har läst, var känd för den samtida publiken, och titeln signalerar både 
att Hermina är naiv och att den polske ädlingen ska misstros. W. M. Thackeray har sagt om 
romanen att den skrevs för att visa »how Eugene Aram, though a thief, a liar, and a murde-
rer, yet being intellectual was among the noblest of mankind» (här citerat efter Walter Al-
len, The English Novel 1973, s. 151). Topelius, som i tonåren beundrade romanen, har tro-
ligen börjat närma sig Thackerays uppfattning och låter novellens omdömeslösa Hermina 
duperas av både Eugene  Aram och polacken. Både Eugene Aram (1832) och Ernest Maltra
vers (1837) är egentligen för sena för novellens tidshorisont, vilket innebär antingen att 
Topelius inte var medveten om det eller att han var så angelägen om att få med titlarna att 
han satte sig över det.   
 Topelius anlitade den i Finland på 1840-talet fortfarande oföränderligt populära Alm-
qvist som hjälp för att formulera de argument som förlöste Herminas religiösa kris. Han 
hittade dem i »Om Menniskans Stöd», ett slags herrnhutiskt inspirerad predikan som 
trycktes första gången i Skandia 1834 och på nytt i första delen av imperialoktavupplagan 
av Törnrosens bok 1839 – Topelius hade läst den åtminstone där – och återger mer eller 
mindre ordagrant några av Almqvists formuleringar: »J skolen hålla Eder faste vid Chris
tus, – vid honom allenast och beständigt. I samma stund, som J ärligt öfvergifven hvart
enda annat stöd, och hållen Eder endast med värme och sans vid Herren Jesus Christus; 
skolen J underbart och mäktigt förnimma, huru Frid, Frihet och Kraft gjuta sig omkring i 
edra väsenden.» samt »J skolen icke fästa eder själ och förhoppning vid någon enda men-
niska, om det vore den käraste. Ingen vän skall fästa sig med sitt hjertas djup vid någon vän: 
icke med sin kärleks rot vara bunden i en annan menniskas väsende; – ty ingen Menniska 
duger till grundval för en annan.» (Almqvist, »Om Menniskans Stöd», Samlade Verk 3, 
s. 121 resp. 122 samt utgivaren Jon Viklunds inledning, s. XXXIII f. – jfr s. 65 f. i »Her-
minas Bekännelser») I slutet av novellen, s. 66, hänvisar Topelius uttryckligen till »Om 
Menniskans Stöd». 
 Novellens romantiska episod är förlagd till slutet av 1830. Det polska upproret började 
i slutet av november samma år och slogs ned av ryska trupper, inklusive finska skarpskytte-
bataljonen, 1831. En polsk skurk som inte bara bedrar en blåögd familjeflicka, utan dess-
utom är infiltratör och motarbetar den gemensamma ryska överhögheten, kan åtminsto-
ne inte ha föranlett svårigheter med censuren. En förmodan, som inte kan beläggas, är att 
Topelius med det spektakulära romantiska inslaget till någon del ville avleda uppmärk-
samheten från den religiösa tematiken.   
 Vasenius nämner »Herminas Bekännelser» i ett enda sammanhang. Han konstaterar 
att utlänningarna som besökte Helsingfors utgjorde ett mera romantiskt stoff än sävliga 
finnar, och att Topelius hade ett öppet öga för kontrasterna mellan deras seder och de in-
hemska. Därtill kunde han hos utlänningarna »förutsätta våldsamma passioner, hvilka ge 
anledning till dåd af en art som man ej lätteligen kunde tilltro någon finne» (Vasenius V, 
s. 160).  

Punktkommentarer
 53, 14  häpen – förskräckt. 
 53, 18  på spektaklerna – på teatern. 
 53, 24  jollrat – pladdrat. 
 54, 19  toiletten – toalettbordet. 
 54, 21  pressade permar – pärmar med reliefmönster.
 54, 25  testament – formvariant av testamente.
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 54, 26  marokin – marokäng (getskinn).
 54, 27  harmonimusik – (musik av) blåsorkester. 
 54, 27  spelte françaiser – spelade fransäser.
 54, 29  II. – Andra avsnittet börjar, i HT lördagen den 5 oktober 1844.
 55, 5  svärmerska! – här med betydelsen religiöst svärmeri. 
 55, 19  Sedig – väluppfostrad. 
 55, 30–31   Och somt föll […] åto det upp. – Matt. 13:4.
 55, 32  III. – Tredje avsnittet börjar, i HT onsdagen den 16 oktober 1844.
 56, 12  toilettbekymmer – Hermina visste inte vad hon skulle ha på sig.
 56, 13  för sken skull – för att göra ett gott intryck. 
 56, 14  subrettroller – roller som slagfärdiga och konspiratoriska unga kvinnor, t.ex. 

kammarjungfrur.
 56, 14  sällskapstheatrarna – amatöruppsättningarna. 
 56, 15  den goda tonens – världsvanans, jfr fr. le bon ton. 
 56, 23–57, 9  Tidigt trodde jag mig veta […] men han var … gift. – Motsvarande uppräk-

ningar förekommer i Sophie von Knorrings Cousinerna (1834), som Topelius 
kände till (se ovan, s. XXV f.), och i hans egen dikt »Fingerräkningen», från 
ca 1840 (Ljungblommor, ZTS I, s. 452).

 56, 24  Fridolin – möjligen rollnamn eller, av sammanhanget att döma, manlig mot-
svarighet till subrett. 

 56, 32  uniform med de ljusblåa revererna – anspelar på Finska kadettkårens uniformer. 
 56, 36  album – minnesalbum där man samlade autografer, verser, teckningar m.m. av 

bekanta. 
 56, 37  Tscherkess – tjerkess. Tjerkesserna hörde till de revolterande kaukasiska stam-

mar som Ryssland försökte pacificera från 1820-talet till slutet av 1850-talet. 
Finska officerare i ryska regementen deltog i striderna; jfr Topelius fingerade 
brev till löjtnant Leopold i Grusien. 

 56, 38  perlarbete – pärlbroderi, populärt handarbete; jfr »Conturteckningar», HT 22/1 
1842, där de kvinnliga åhörarna uppmanas att ta »sin söm eller sitt perl arbete». 

 57, 3  chemisetten – skjortbröstet. 
 57, 10  »Amalia von Mansfeld» – roman av Sophie Cottin: Amalia Mansfeld, eller Kär

lek och högmod; den svenska översättningen i fyra delar utkom 1820 i Uppsala 
på Em. Bruzelius förlag. Topelius hade läst den sommaren 1833 (dagboken 
22/7 1833).

 57, 16  IV. – Fjärde avsnittet börjar, i HT lördagen den 19 oktober 1844.
 57, 22  öfriga – kvar.
 57, 31  På engång – plötsligt. 
 57, 34  brandkäx – brandhake (dialektalt). 
 58, 21  afskedad – som avgått från tjänsten.
 58, 22  ingenörofficern – fortifikationsofficern. 
 58, 27  V. – Femte avsnittet börjar, i HT onsdagen den 23 oktober 1844.
 58, 30–31  »Ich habe genossen das irdische Glück …» – Schiller, »Des Mädchens Klage»: 

»Ich habe genossen das irdische Glück, / Ich habe gelebt und geliebet!» ( Jag 
har njutit den jordiska lyckan, jag har levt och älskat.)

 58, 33  tibetskappa – tibet: fint tyg av ull från tibetanska får. 
 59, 9  trots någon landsflicka – som vilken landsflicka som helst. 
 59, 17  cottillon – kotiljong, sällskapsdans som består av andra danser och improvise-

rade inslag – valsen (s. 59, 22) hör alltså till kotiljongen. 
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 59, 23  takt – sinne för det passande; jfr »takt och ton» och komm. till s. 56, 15 ovan. 
 59, 31  i Warschau för en månad sedan – november 1830, se ovan, s. 297. Den tyska 

formen Warschau användes för Warszawa långt in på 1900-talet. 
 60, 10  galoppad – galopp, pardans i två fjärdedelstakt. Möjligen en anakronism av 

Topelius; galoppen var populär från mitten av 1800-talet och det första svenska 
belägget är från 1842 – denna del av »Herminas Bekännelser» tidfäster han till 
1830. 

 60, 12  nationalsånger – folksånger, folkvisor. 
 60, 15  bry mig. – försöka göra mig förlägen, generad. 
 60, 20  obilligt – orimligt.
 60, 30  VI. – Sjätte avsnittet börjar, i HT lördagen den 26 oktober 1844.
 60, 32  tableauer – troligen avses tableaux vivants (fr., levande tavlor), populärt säll-

skapsnöje som gestaltade vardagliga situationer eller kända händelser i panto-
mimform.   

 61, 9  Trotsig – envis; jfr s. 66, 9–10: sin mors envishet. 
 61, 18  egoism i hans åsikter – avser här furstens fritänkeri, hans ateism.  
 61, 19  liknade [...] vid – jämförde med. 
 61, 19  Eugene Aram […] Ernst Maltravers – titelpersoner i populära romaner av E. G. 

Bulwer Lytton, se ovan s. 297.
 61, 24  bladdrade – parallellform till bläddrade.
 61, 37  i godt mak – här: ostört.
 62, 18  sitt riktiga esse – sitt rätta element.
 62, 23 att vara sig sjelf nog – Detta står för den form av egoism som in på 1800-talet 

var synonym med solipsism, d.v.s. den filosofiska riktning som håller före att 
det enda den enskilde kan ha säker kunskap om är de privata sinnesförnim-
melserna, vilket utesluter den religiösa erfarenheten (Filosofilexikonet, s. 514). 
För Topelius var detta existentiellt ohållbart.    

 62, 26 förnuftspredikant – förespråkare för det rationella, betraktat som motpol till 
den religiösa övertygelsen. 

 63, 35  Instructions et Notices sur la Finlande. – (fr.) Instruktioner och anteckningar 
angående Finland.

 64, 7 VIII. – Sjunde avsnittet börjar, i HT lördagen den 2 november 1844.
 64, 9  breda marginer – breda marginaler; bredden antyder att dokumentet inte är av 

privat karaktär, marginalerna var väl tilltagna i t.ex. officiella handlingar.
 64, 14  Tit. – titulus (lat.), mottagaren, vederbörande.
 64, 14  intimt – förtroligt. 
 64, 20  ordres – order, befallningar. 
 64, 23  NB. H. Exc. – Nota Bene Herr Excellensen; nota bene (lat.), märk väl.   
 64, 27  courtoisie – (fr.), här: uppvaktning. 
 65, 3  trolöshet – opålitlighet, falskhet. 
 65, 4  domestiker – tjänare. 
 65, 6  vid jultiden 1830 – samtidigt som det polska upproret; se ovan, s. 297.
 65, 11 aflägsen – belägen på långt avstånd. 
 65, 11  Benedict – Benedict (lat.) betyder den välsignade. Prästmannen i »En Natt 

och en Morgon» heter också Benedict.
 65, 25  hopplös – utan hopp; hoppet anses som en teologisk dygd, människan hoppas 

på att uppnå salighet genom tron på Kristus. 
 65, 27  flärd – falskhet, bedräglighet. 
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 65, 33  älskvärde – som förtjänar att älskas. 
 65, 35  Tröstlös, förfallen, – förtvivlad, fördärvad. 
 65, 36–37  Men i samma stund […] väsende – Jfr Almqvist: »I samma stund, som J ärligt 

öfvergifven hvartenda annat stöd, och hållen Eder endast med värme och sans 
vid Herren Jesus Christus; skolen J underbart och mäktigt förnimma, huru 
Frid, Frihet och Kraft gjuta sig omkring i edra väsenden.» »Om Menniskans 
Stöd», Samlade Verk 3, s. 121.

 66, 16  tarflig – enkel, nödtorftig. 
 66, 18  smickrad – komplimenterad. 
 66, 27 Almqvist, Om Menniskans Stöd. – Se ovan, s. 297.

Topelius−Emilie Lindqvist 6–7/10 1844; Vasenius V, s. 160 

Trollkarlens Dotter 

»Trollkarlens Dotter» ingick i HT den 23 april–31 maj 1845 i åtta avsnitt. Det finns inget  
bevarat manuskript.  Novellen trycktes inte om, trots att Topelius tänkte ta med den både 
i de samlade skrifter han planerade 1871 och i Vinterqvällar (Topelius–Bonnier 12/6 1871 
resp. 4/11 1879). Den har däremot publicerats på franska hela tre gånger, i fri översättning 
av litteratören Louis-Antoine Léouzon Le Duc (1850, 1857, 1875) – dock utan att Tope-
lius uttryckligen framstår som författare. Titeln översattes 1850 med »La Fille du Troll», 
1857 med »La Fille du Troll ou le Roi Louis-Philippe en Finlande» och 1875 med La Fille 
du sorcier ou le Roi LouisPhilippe en Laponie 1795. Översättningarna 1850 och 1857 ingår i 
författarens Histoire littéraire du Nord. Première Partie resp. Etudes sur la Russie et le Nord de 
l’Europe (Maija Lehtonen, »Deux images de la Laponie chez Z. Topelius» 2009, s. 502 ff.). 
En kraftigt förkortad och redigerad översättning till engelska publicerades under titeln 
»The Troll’s Daughter» den 26 juli och 2 augusti 1893 i Breckenridge News (Clo ver port, 
Kentucky) och den 11 och 18 november samma år i The Northern Advocate and Whangari 
County Gazette som utkom i Nya Zeeland (digitalt tillgängliga genom webbresurser un-
der Library of Congress: http://chroniclingamerica.loc.gov respektive National Library of 
New Zealand: http://paperspast.natlib.govt.nz). Det är fråga om samma översättning av 
onämnd person, med samma illustrationer och samma bildtexter. Topelius geografiska och 
platonskt inspirerade utläggningar har strukits och endast själva händelseförloppet återges, 
med extra dramatik. Originalets »en knubbig pojke i pels af fårskinn» har blivit »a sort of 
deformed dwarf». Översättaren kunde finska och har lagt in förklaringar: »manala [hell]» 
och »kalma [region of the dead]». Författarens namn framgår över huvud inte.  
 Topelius gjorde utkast till en dramatisering av novellen (manuskript i Topeliussamling-
en 244.106).   
 Novellen har ett historiskt embryo i hertigens av Orléans resa i de nordiska länderna 
1795, han levde då i exil och var bosatt i Schweiz. Topelius har av allt att döma använt Xa-
vier Marmiers Lettres sur le Nord, Danemark, Suède, Norvège, Laponie et Spitzberg (1840) 
och Relation du Voyage de la Commission scientifique (1842), som skildrar den franska ve-
tenskapliga expeditionen under Paul Gaimards ledning 1838–1840. Marmier uppmärk-
sammar där hertigens, från 1830 franska kungens, resa och konstaterar att den i slutet av 
1830-talet ingick i den lokala folkliga traditionen, vederbörligen utbroderad. Detaljer i 
»Trollkarlens Dotter» återfinns hos Marmier (Lehtonen, ibid., s. 504 f.). Antydningen i 
slutet, om hertigens och Toinis gemensamma barn, återgår på en anekdot hos engelsman-
nen Edward Clarke, om en excentrisk präst i Muonionniska som hade ett barn med sin 
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svägerska och uppgav att hertigen var far till barnet (ibid., s. 505 f.). Lehtonen drar slutsat-
sen att Topelius kände till anekdoten och avser den när han hänvisar till en »gängse tradi-
tion» när han i HT kommenterar Léouzon Le Ducs översättning från 1850:  
 »Fille du Troll, säger Presse, är titeln på en ’legende fort curieuse’, hvilken Hr Leouzon 
Le Duc, med sitt egna sätt att skrifva noter, infört bland anmärkningarna till sin nyligen 
i Paris utgifna öfversättning af Frithiofs Saga. Då svenska Posttidningen betviflar uppgif-
ten att samma Fille du Troll vore finskt original, få vi upplysa, att densamma finnes införd 
i Helsingfors Tidningar för år 1845 under rubriken ’Trollkarlens Dotter’. Uppränningen 
till denna berättelse, hvari sedermera konung Ludvig Philip utgör hufvudpersonen, hafva  
vi tagit från en i nejden af Öfver Torneå och Karesuando gängse tradition; men om Hr 
Le Duc räknar uppå att de temligen starkt romantiserade detaljerna skola antagas för his-
torisk verklighet, så befara vi, att endast Parisarnes underbara föreställningar om den hög-
sta norden kunna ursäkta ett sådant antagande.» (HT 26/6 1850; uppgifter om förkort-
ningar och uteslutningar i översättningarna finns i Maija Lehtonens artikel.)
 Maija Lehtonen konstaterar att skildringen av Lappland är baserad på litterära källor 
och i stort sett saknar lokalfärg; Topelius hade inte varit där. Hans bild av Lappland skil-
jer sig föga från den som Frans Michael Franzén lanserade i Emili eller en afton i Lappland 
1802 (Lehtonen, ibid., s. 506, 508). Här kan tilläggas att Topelius i »Trollkarlens Dot-
ter» använder finska ord och uttryck för att understryka exotiken i större utsträckning än 
i andra noveller. »En Natt och en Morgon», Påsk-Äggen», »Vargen» och »Salig Fänri-
kens Tofflor» är av allt att döma också lokaliserade till områden med finskspråkig allmoge, 
men i de novellerna har Topelius inte samma behov av att understryka det finska inslaget, 
utan låter det förekomma sparsamt.
 Motsättningen syd–nord anknyter till Antoinette-Toini: personen är osannolik, säger 
Maija Lehtonen, men utöver sin roll i intrigen har Toini en symbolisk funktion eftersom 
hon är den förmedlande länken mellan nord och syd, mellan det primitiva och civilisa-
tionen. Franzéns Emili vill förena civilisation och natur; Toini har bevarat franskan och 
sitt umgängesvett i ödemarken, som framstår som en tillflykt från människors orättvisor. 
Lehto nen påpekar att även om Toini varken har hittat lyckan eller kärleken i Lappland, har 
hon funnit lugn och resignation (ibid., s. 507 f.). 
 Novellen inleds med en utförlig framställning av kontrasterna mellan norr och söder 
(s. 67 f.), som verkar ägnad att underbygga den mytiska föreställningen i Platons Sympo
sion, om dubbelvarelsen som separeras av gudarna och sedan söker sin andra halva. Före-
ställningen befinner sig på stark kollisionskurs med incestmotivet i upplösningen, och det 
tyder på att Topelius inte överdrev när han sade att han ofta inte visste hur han skulle av-
sluta en påbörjad följetong.
   Av novellens mansgestalter skildras hertigen konventionellt, han är aristokrat och 
både modigare och aktivare än sitt ressällskap. Greven spelar en undanskymd roll, medan 
Topelius gör en karikatyr av betjänten. Guillemot är fördomsfull och säger sig vara ratio-
nalist, men hemfaller lätt åt vidskepelse och böner. I linje med en lång litterär tradition är 
tjänaren en motsats till sin herre. Betjänten förkroppsligar här både Topelius kritik av ra-
tionalismen och den (mer eller mindre) komiska folkets man som ofta förekommer hos 
honom, inte sällan i egenskap av tjänare till den traditionellt utformade hjälten (Lehtonen 
2009, s. 512 f.). – Den historiska hertigen och greven reste alltså inkognito 1795 och vista-
des i både Åbo och Stockholm. De förekommer i Porthans korrespondens, och Wilhelm 
Lagus försöker i en artikel 1886 följa dem i spåren och klarlägga grevens identitet. Nyare 
forskning kommer till samma resultat som Lagus: den fransk-tyske greven Gustave Bruno 
de Montjoie-Hirsingue (1766–1807) från Alsace.
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 Schamanen Tuisko är novellens centrala gestalt. Det framgår inte om han är same 
(»lapp»), påpekar Maija Lehtonen, men såväl finnar som lappar uppfattades som exotis-
ka och trolldomskunniga och finnar förväxlades ofta med samer. Hos de arktiska folken är 
schamanerna en förmedlande länk mellan människornas värld och andarnas. Schamanis-
men bygger på föreställningen om själens förmåga att lämna kroppen och i andarnas värld 
inhämta övernaturliga kunskaper. Flera forskningsresande under 1800-talet gjorde iaktta-
gelser om schamanerna. Schamanismen har en central roll också i gammal finsk folkdikt 
(ibid., s. 508 f.). Om Tuisko var same eller finne var antagligen egalt för Topelius.  
 Berättarfiktionen, om det gamla manuskriptet som innehåller historien, användes fli-
tigt av mer eller mindre samtida författare och Topelius åberopar den bara på ett ställe i 
novellen (s. 79), inte så mycket för berättarfiktionens skull utan för att elegant kunna lösa 
problemet med lånen ur Kalevala. Han uppger att »några» av Tuiskos sånger »sedermera 
äro upptagna i Kalevala», medan andra är okända för samlarna. Tuiskos sånger (»Troll-
karlens Dotter», s. 79 f.) överensstämmer med motsvarande i Kalevala (Lehtonen 2009, 
s. 510). Däremot påminner den tredje och sista delen av Tuiskos sång (s. 81 f.) mera om ro-
mantisk poesi än om finska runor. Det är här fråga om Topelius vision om Frankrikes nära 
förflutna, nu och framtid. I slutet av profetian förefaller det häpnadsväckande nog – och 
Maija Lehtonen påpekar att också Le Duc noterar det – som om Topelius förutspådde 
 februarirevolutionen 1848 (»Trollkarlens Dotter», s. 81 f.; Lehtonen 2009, s. 511). Scha-
manens person och hans transtillstånd bidrar till novellens atmosfär av skräckromantik, 
konkluderar Maija Lehtonen (ibid., s. 511).

Punktkommentarer
 67, 1  I. – Första avsnittet, i HT onsdagen den 23 april 1845.
 67, 2  yttersta norden – Begreppet norden inkluderade under 1700- och 1800-talet de 

nordliga delarna av Ryssland. 
 67, 11  ett infruset mammouthdjur – En bevarad mammut upptäcktes i början av 

1800-talet »uti isen vid [den sibiriska floden] Lena»; uppgiften finns i Conver
sationsLexikon, andra delen 1822, s. 502. 

 68, 1  dadelpalmen och pisangen – pisangen: bananträdet. Topelius kontrasterar nord 
och syd, och berör på s. 69 de ogina klimatförhållandena i norr. Under pågå-
ende tryckning bytte han ut »maniocträdet» (brödfruktträdet) mot pisangen 
– antagligen för att brödfrukten måste tillagas i motsats till bananen – och fick 
därmed fram en antydan om ett lätt liv i södern, i motsats till Lappland där 
man inte ens kunde bedriva jordbruk (jfr s. 274 f.).

 68, 3–28  om tvenne varelser föddes för hvarandra […] sitt lif igenom. – Samma tankegång 
utvecklade Topelius i ett brev till fästmön ett halvår tidigare: »Somliga mennisk-
or söka länge och finna intet hjerta som är skapadt för deras – och när de tro sig 
ha funnit ett, så wisar det dem med köld tillbaka. Det kommer deraf, att den 
menniskans make är född i en annan werldsdel af jorden, så att de båda kunna 
söka hwarandra hela sitt lif igenom och likwäl aldrig träffas förr än der ej haf 
och fjäll skilja dem åt, i andra werldar, der tid och rum förswunnit. Det är min 
mystiska tro …» (Topelius−E. Lindqvist 17, 18/10 1844). Föreställningen är 
en sirligare version av myten om den av gudarna stympade varelsen som söker 
sin andra halva, se Aristofanes berättelse i Platon, Symposion. Jfr ovan, s. 301.

 68, 21  sällheten – lyckan. 
 68, 22  matken – masken. 
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 68, 26  kräsligaste – läckraste. 
 69, 1  II. – Andra avsnittet börjar, i HT lördagen den 26 april 1845.
 69, 2–24  Skandinaviens ryggrad […] September. – Avsnittets två första stycken avspeglar 

Topelius intresse för Finlands geografi, särskilt för vattensystemen, som be-
skrivs i bildverket Finland framställdt i teckningar (1845–1852, se ZTS XII), 
tillsammans med iakttagelser om klimatförhållanden och jordbruk.  

 69, 3  Maanselkä – (fi.) vattendelare, i allmänhet eller mellan vattensystemen som 
utmynnar i Ishavet och vattensystemen som utmynnar i Bottniska viken.

 69, 5  Suomilandet – Finland; skriftställare i Finland visade sin nyväckta nationella 
entusiasm genom att använda Suomi i svensk text vid mitten av 1800-talet. Jfr 
t.ex. den svenskspråkiga tidskriften Suomi. Tidskrift i fosterländska ämnen på 
1840-talet, talrika belägg på Suomi och Suomilandet i Topelius Finland fram
ställdt i teckningar som började utkomma 1845, samt bl.a. i dikten »Kantele» 
från 1842 och i den samtidiga dikten »Lönnrot, Castrén», tryckt i HT den 1 
mars 1845. 

 69, 8  oanseliga träsk – obetydliga små sjöar. 
 69, 8  Amerikas Cordillerer – Kordiljärerna.
 69, 23  Muonioniska – pro Muonionniska; kapellförsamling under Övertorneå sock-

en 1795, blev socken 1812.
 69, 27  varglon – gråaktigt lodjur med svarta eller bruna fläckar. 
 69, 28  filfrasen – järven.
 69, 29  lummig – yvig. 
 69, 30  Karessuando – beläget vid lapska armen, väster om Muonio älv (sedan 1812 – 

men inte 1795 – gräns mellan Sverige och Finland).
 69, 30  Muoniojoki – (fi., pro Muonionjoki), joki: älv.
 69, 35  fimmerstängerna – fimmelstängerna, skaklarna. 
 69, 36  »Perkele!» – (fi.) fan! 
 69, 37  patalakki – (fi.) kalottliknande mössa sydd av kilformade bitar. 
 69, 38  siberiska lamskinn – sibiriska lammskinn, av persian eller annat karakulfår, men 

siberiska kan här också avse svart färg (karakulfåren är vanligen svarta).   
 70, 1 lifrock – kort rock. 
 70, 4  »Sacre nomme […] sommes perdu!» – (fr.) »Fan, ers höghet, vi är förlorade!» 
 70, 5–6  »Tais toi, […] à cela.» – (fr.) »Var tyst, François, och hjälp den här pojken. 

Det är ingen fara.» 
 70, 7  »Maudit pays!» – (fr.) »Förbannade land!» 
 70, 12  »ei näy olevan» – (fi.) »det ser inte så ut».
 70, 18  innan kort – inom kort.
 70, 22–23  Miserable pays! […] diable m’emporte» – (fr.) »Eländiga land! förbannade 

land! Herre Gud! fan ta mig!» 
 70, 24  specieriksdaler – riksdalermynt av silver.
 70, 26  fäller – tappar. 
 70, 29–30  »Ei tästa päästä tänä yönä» – (fi.) Härifrån kommer vi inte i natt. 
 70, 34  III. – Tredje avsnittet börjar, i HT onsdagen den 7 maj 1845.
 71, 2  öfversnögad stubbe – Formuleringen på s. 70, 33 upprepas här (paus på tio da-

gar sedan föregående avsnitt den 26 april). 
 71, 3  föga öfver två alnar – drygt 1,2 m.
 71, 11  terzeroler – små pistoler. 
 71, 15  gröpper – gropar. 
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 72, 4  »Citoyen […] sans peur!» – (fr., pro Orléans) »Medborgare Louis Philippe 
av Orléans, stig in, var inte rädd!» Hertigen av Orléans (1773–1850) anslöt 
sig först till revolutionärerna – därför tilltalas han med citoyen, medborgare – 
men gick i landsflykt 1793 (och återvände till Frankrike först efter Napoleons 
fall).  

 72, 5  Mr – monsieur, här och i fortsättningen.
 72, 5 H. K. H. – Hans Kungliga Höghet.
 72, 7  monseigneur! – Med monseigneur tilltalas kungliga personer.
 72, 11  »Monseigneur le Duc – (fr.) Ers hertigliga höghet.  
 72, 17–18  »Pour la dernière fois [...] France!» – (fr.) »För sista gången, Ers majestät, jag 

bönfaller er, stig in utan att frukta och rädda åt Frankrike en konung och lyck-
an!»  

 72, 20  Reichenau – by i kantonen Graubünden, Schweiz, där den historiska hertigen 
arbetade som lärare i början av landsflykten.

 72, 22  pater noster […] ave – (lat.) bönerna Fader vår resp. Ave Maria. 
 72, 25  kroppåsen – takåsen. 
 72, 25  5 fot […] 12 quadratfot – 1,48 meter resp. ca 10 kvadratmeter.
 72, 34  vitnade – vittnade. 
 72, 38  Grefve Montjoye – greve Montjoie-Hirsingue, en historisk person (se ovan, 

s. 301 f.).  
 73, 10–11  i godt mak – i lugn och ro.
 73, 23  stånd – samhällsställning. 
 73, 29  Tuisko – (fi.) tuisku, yrväder – Topelius har troligen uttalat slutvokalen med 

svenskt o-ljud. Namnet låter övertygande finskt, men Tuisco förekommer i 
Tacitus Germania och betecknar där den germanske stamguden som var far 
till den första människan. Christfrid Ganander uppger samma form, Tuisko, 
med förklaringen »En Finsk Kung, item de Tetoners, eller gamla Tyskars» 
(Mythologia fennica 1789, s. 91). Topelius hade också mött namnet i Scotts 
Quentin Durward, där den gamle zigenarhövdingen heter Tuisco. 

 74, 1  IV. – Fjärde avsnittet börjar, i HT lördagen den 10 maj 1845.
 74, 17–18  drägt […] välkända breda randningen i mörkblått och rödt – Topelius hade haft 

möjlighet att studera samernas dräktskick på marknaderna i Uleåborg där han 
gick i trivialskola. 

 74, 21  Tuilleriernas – eg. Tuilerierna, palats i Paris.
 74, 24–25  mörkblå sorg och ljusröd glädje – En motsvarande sammanställning av färger för 

att uttrycka motstridiga känslor använder Topelius om sina dagboksanteck-
ningar från sommaren 1842: den svartgröna sommaren.  

 75, 1  i redet – förspänt.
 75, 3  I sanning – Det icke-idiomatiska uttrycket beror på att Topelius så att säga för-

svenskar det franska Vraiment. 
 75, 20  haltia – (fi., pro haltija), samlingsbegrepp för olika övernaturliga väsen, såsom 

andar, rår m.fl. Jfr »de stora andarnes» och »skyddsanden» nedan, s. 75, 38 
resp. 76, 2. 

 75, 34  tietäjä – (fi.) schaman.
 76, 6  otrogna – vantrogna.
 76, 8  Matti Kallanvaara – eg. Kallaanvaara, historisk person verksam i Kemijärvi vid 

sekelskiftet 1800. Oulun WiikkoSanomia uppmärksammar honom den 3 och 
10 juli 1830 och beskriver hans verksamhet som fördärvlig. Tidningen noterar 
att Kallaanvaara var fullt övertygad om sina magiska krafter. 
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 76, 11  maahiset – vättar och jordandar. 
 76, 11–12  ’vara hos sin skyddsande’ – avser tillståndet av trance.  
 76, 21  Prins – av fr. prince, eg. furste.
 76, 35  sublim – storslagen.
 77, 8  V. – Femte avsnittet börjar, i HT onsdagen den 14 maj 1845.
 77, 11  Mort de ma vie – Vid min död; urgammalt franskt förstärkningsuttryck. 
 77, 16  philosoph – här: fritänkare. 
 77, 17–18  la Harpe’s barberare, […] förnäm herre – dramatikern och litteraturhistorikern 

Jean François de La Harpe (1739–1803); anekdoten ingår i Prediction de Ca
zotte, faite en 1788, et rapportée par La Harpe (Paris 1817), där en man berättar 
att hans »coïffeur lui avait dit, tout en le poudrant: ’Voyez-vous, Monsieur, 
quoique je ne sois qu’un misérable carabin, je n’ai pas plus de religion qu’un 
autre’» (p. 4). Detta återges i Åbo Underrättelser 3/11 1829: »En af de närva-
rande berättade […] att hans hårfrisör […] hade sagt: ’Herrn kan vara viss på, 
att äfven jag, ehuru blott en fattig gesäll, ändå ingen religion har’».    

 77, 18  som trots någon förnäm herre – som vilken förnäm herre som helst.
 77, 20  i fruntimmersskepnad – i en dams gestalt.
 77, 21  hästhof – här med betydelsen bockfot, som förknippas med djävulen.
 77, 22  blyglans – Mineral som består av bly och svavel; svavlet förknippas också med 

djävulen.
 77, 37  lindrigt – lätt. 
 78, 2  fi donc! – (fr.) fy! 
 78, 15  theatre français – Comédie-Française, fransk nationalscen. Skådespelartrup-

pen var på 1790-talet splittrad i två, men det är kanske ursäktligt att Toini i 
Karesuando inte var medveten om det. (Nordisk familjebok, 2. uppl., 28, sp. 
1053). 

 78, 15  varen – imperativ, andra person pluralis av vara.
 78, 27  Geschwindt – (ty.) snabbt. 
 79, 6–8 ’krossad’ […] ’påsatta’ – Anspelar på folkliga föreställningar om insjuknande 

genom trolldom.
 79, 14  trollskott – sjukdom som man drabbas av genom trolldom, eller den trollkun-

niges åtgärd som leder till sjukdom.
 79, 16  ursprungsord – skapelseberättelser och -besvärjelser. 
 79, 16  Hiisis – Hiisi betecknar i finsk mytologi en ond makt. 
 79, 22  plågornas berg – Jfr Finland framställdt i teckningar, ZTS XII, s. 26: »starka be-

svärjelser fördrefvo så det onda till smärtornas berg, der det fritt kunde hafva 
stenarna att värka».  

 79, 27–28  en moder […] nära döden. – Modern anspelar på Frankrike (France) och de 
onda läkarna troligen på skräckväldet som upphörde i juli 1794. 

 79, 30  VI. – Sjätte avsnittet, i HT lördagen den 17 maj 1845.
 80, 5  sväfvande – otydliga. 
 80, 11  Louhi – ond kvinnogestalt i finsk mytologi, husfru i Pohja i Kalevala.
 80, 17  Rutjaforsens – av fi. Rutjan koski, en uppslukande malström som omnämns i 

kalevaladiktningen.
 80, 18  Kalmas – dödens. 
 80, 26  fraggade – fradgade.
 80, 37–38  den mauvais sujet – (fr.) den fördärvade människan. 
 81, 6  hårtången – pincetten. 
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 81, 10–82, 2  ett land i grönska […] ramsvarta vingar – Textstället är en genomgång av 
Frankrikes historia 1789–1845, med avrättningarna av Ludvig XVI och Marie 
Antoinette, den smärta ynglingen är Napoleon som krönte sig själv med ett 
diadem av gyllene eklöv, örnarna var hans fälttecken och han själv den största 
örnen som förvisades till klippön Saint Helena. De nya männen är de pro-
duktiva författarna (Hugo, Dumas, Balzac m.fl.). Den gråhårige är Karl X som 
abdikerade under julirevolutionen 1830 och efterträddes av Ludvig Filip (no-
vellens Monseigneur). 

 81, 34–35  den yngre uppstiger […] han som lyssnar – Hertigen av Orléans, den blivande 
Ludvig Filip; Maija Lehtonen visar på sambandet mellan textstället och en 
anekdot i Marmiers Relation du voyage II, s. 332, där en gammal norsk kvinna 
hade sagt till hertigen som reste inkognito: »tu seras roi un jour», du kom-
mer att bli kung en vacker dag (Lehtonen, »Deux images de la Laponie chez 
Z. Topelius» 2009, s. 505). 

 81, 38  ändtligen – slutligen.
 81, 38  ändtligen [...] tvärs af – slutligen slår blixten honom; februarirevolutionen 

1848, nästan tre år efter att novellen kunde läsas i HT, tvingade Ludvig Filip i 
exil.

 82, 1  den lille pilten på thronen – Ludvig Filips sonson Philippe, greve av Paris, var 
född 1838 och blev kronprins 1842 efter sin fars död. (Han besteg aldrig tro-
nen.)

 82, 1  trädsabel – sabel av trä.
 82, 3  VII. – Sjunde avsnittet, i HT onsdagen den 28 maj 1845.
 82, 8  diable m’emporte! – (fr.) fan ta mig. 
 82, 18  vore jag ej philosophe, ville jag svärja på – Topelius låter Guillemot ge sken av att 

han p.g.a. sitt fritänkeri står över vidskepliga föreställningar. 
 82, 20  blixtsternfull – av ty. blitzsternvoll, asfull.
 82, 24  ringa björnar – leta efter björnspår (i snön). 
 82, 25  en Bourbons – medlem av ätten Bourbon, dit hertigen av Orléans hör.
 82, 26  loar – lodjur.
 82, 28–30  Jean Jacques […] blifva menniskor’ – J. J. Rousseau; jfr Conturteckningar IV: 

» ... ’har du studerat den förryckte philosophen från Genf [Genève], då du 
drifver hans sats: kom i skogen och blif menniska?’» (HT 11/5 1842).  

 83, 5  Kalevas jätteslägte – avser de långa skuggorna i kvällssolen; Kaleva och hans 
söner, bland dem Väinämöinen och Ilmarinen, hör till Kalevalamytologin.  Jfr 
Finland framställdt i teckningar, ZTS XII, passim.

 83, 9–85, 28  »Jag älskar dig!» […] stil!» – Maija Lehtonen påpekar att hertigen i kär-
leksscenen uppför sig som hjälten i en romantisk roman: ömsint och banalt 
(Lehtonen 2009, s. 513). 

 84, 5  VIII. – Åttonde avsnittet, i HT lördagen den 31 maj 1845.
 84, 11  Mon amour ou mon vengeance? – (fr.) Min kärlek eller min hämnd? 
 84, 23  med häpnad – förstummad.
 84, 28  Havre – Le Havre.
 85, 16  än – ännu.
 85, 19  det äkta korset – Kristi kors; Toini är katolik.
 85, 29  de höga resandes […] färd mot norden – Maija Lehtonen påminner om att 

fransmännen passerade Karesuando på väg söderut (Lehtonen 2009, s. 505). 
 85, 30  Marmier – Xavier Marmier (1809–1892), fransk översättare och författare, 
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gjorde flera långa resor i bl.a. de nordiska länderna och deltog i den franska 
vetenskapliga expeditionen till Lappland och Finland 1838, se ovan, s. 300. 

 85, 31–34 Grefven af Montjoye […] byst af bronz. – Uppgifterna finns hos Marmier, i 
Lettres sur le Nord, s. 117 resp. Relation du voyage II, s. 332 (Lehtonen 2009, 
s. 505). 

 85, 33  Havöesund – Havøysund i Nordnorge, norr om Hammerfest. 

Lagus, »Två franska emigranter i Finland år 1795» 1886; Lehtonen, »Deux images de la 
Laponie chez Z. Topelius» 2009; Nyberg, Zachris Topelius 1949, s. 189 f.; Topelius, »Fil
le du Troll, säger Presse …», HT 26/6 1850; Vasenius V, s. 282 ff., 332; VI, s. 311; Vest, 
Zachris Topelius 1905, s. 125  

Lindanserskan

»Lindanserskan» ingick i HT den 18 oktober–5 november 1845, i sju numrerade avsnitt 
fördelade på fem nummer av tidningen. Novellen utkom på nytt, i andra cykeln av Vin
terqvällar 1882, under samlingstiteln Sägner i dimman. Topelius hade då bearbetat den 
grundligt.    
 Topelius hade planer på att dramatisera »Lindanserskan» på 1850-talet. Tre utkast 
finns, ett med titeln Silvarosa eller Lindanserskan, och två Silvarosa (Topeliussamlingen 
244.106 resp. 244.177). Redan i novellen ligger framställningen nära dramat. Topelius an-
vänder sig av direkt anföring, och replikerna i presens avlöser varandra. Beskrivningen av 
personerna tar fasta på klädsel, utseende och mimik, som ett slags utförliga spelanvisning-
ar. De relaterande partierna i novellen har ibland drag av scenanvisningar, t.ex. s. 95, 38: 
»En lång ängslig paus. Ordvexling bakom ridån.»  
 I början framgår att berättaren är bror till den manliga huvudpersonen Alarik (s. 88) 
och tio år när händelserna utspelar sig, men Topelius använder sig inte av detta berättar-
perspektiv i fortsättningen. Maija Lehtonen, som analyserar såväl novellen som den se-
nare bearbetningen i Vinterqvällar, noterar att brodern inte spelar någon roll i berättelsen 
(Maija Lehtonen, »Cirkusprinsessans förvandlingar» 2003, s. 41). Samtidigt lyfter hon 
fram att berättaren och Topelius i stort sett är jämnåriga, och citerar »Scenens nomader i 
Finland», där Topelius bl.a. berättar ett barndomsminne om »tysken Casper» och den-
nes »två s.k. döttrar, Felicia och Guvernina, som dansade på lina och förvredo hufvudet 
på en sjuårig beundrare» (ibid., s. 44).  Topelius tidfäster alltså framträdandet till 1825.  
Sven Hirn daterar August Caspars besök i Finland till 1825 och 1827. Han återger en av 
Caspars affischer, där man inhämtar att »Demoiselle Félice» dansar på lina och »Den 
unga Govanina gör åtskillige Exercitier» (Den Gastronomiska Hästen 2002, s. 44 f.). Med 
beaktande av vad Topelius i novellen säger om affischerna, att de väckte uppseende och att 
man klistrade dem på väggarna (s. 94), och av att Caspars trupp skall ha uppträtt på Kudd-
näs – Topelius föräldrahem – (Lehtonen, s. 44, m.fl.), är det troligt att han hade lagt beslag 
på en affisch och tjugo år senare återgav namnen efter den. – Den avslutande notisen, som 
uppges ingå i en dansk tidning, är troligen fiktiv. Varken E.-M. von Frenckell (Sju magra år 
med Thalia 1952), eller Sven Hirn upplyser om förolyckade artister i familjen Caspar resp. 
Magito. 
 Nyberg säger apropå Nykarlebytraditioner att »Lindanserskan» skildrar en händelse, 
som »i någon form måste ha utspelats i författarens barndom» (Zachris Topelius 1949, 
s. 190). Matti Klinge kallar novellen spännande och säger att Topelius i den tecknar en bild 
av cirkusens dramatiska värld (Idyll och hot 2000, s. 18).  
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 I »Lindanserskan» visar Topelius en påfallande snäv inställning till artister och ifråga-
sätter deras moral. Samtidigt kan man bl.a. i ett brev till fästmön utläsa en öppen och 
mindre fördomsfull inställning. Herr Caspér i brevet är en svensk skådespelare: 
 »Nyss var herr Caspér, aktören, här – en hygglig pojke – Du får bereda dig på visiter af 
alla slags resande voyageurer när du kommer hit, ty alla ha sitt lilla intresse af att göra upp-
waktningar hos din herr man – Det både roar och bildar att lära känna en hel hop beresta 
menniskor» (Topelius−Emilie Lindqvist 27/10 1845).

Punktkommentarer
 87, 1  1. – Första avsnittet ingår i HT lördagen den 18 oktober 1845.
 87, 2–6  bygge […] lägge […] sofve […] vakne […] vete […] tänke – äldre form av 

bygger, lägger o.s.v. 
 87, 13  konstmakare – marknadsgycklare, cirkusartister. 
 87, 16–17  Judar och Zigenare […] icke äger ett fädernesland. – En av Topelius starkaste 

och mest konsekvent vidhållna övertygelser formuleras i devisen ubi patria, 
ibi bene: där fäderneslandet är, där är det gott att vara. Topelius drev tanken så 
långt att avsaknaden av ett fosterland är eller blir en moralisk defekt. Jfr nedan, 
s. 92, 8–16.

 88, 5  vårdslösade – försummade.
 88, 13  oförsonade motsägelser – här: brist på harmoni. 
 88, 24–25  Denna månad […] en stor nationalolycka. – Den förödande stadsbranden i Åbo 

inträffade den 4 september 1827.
 88, 26  Berättaren – se ovan, s. 307.
 88, 28  »kass» – ett slags mjärde. 
88, 29–30  Medua Samme […] landsmän. – Jonglören Samme uppträdde i Skandinavien 

1826–1827 och turnerade i Finland 1842; om Samme och föreställningen i 
Helsingfors, se HT 28/5 1842. Anledningen till landsmännens förmodade 
vrede torde ha varit att Samme hade låtit döpa sig i Sverige för att kunna gifta 
sig med en svenska (HT 28/5 1842; Sven Hirn, Den Gastronomiska Hästen 
2002, s. 38; Hirn nämner både Topelius notis från 1842 och omtalandet i 
»Lindanserskan»).  

 88, 31  Rappo – Den berömde atleten och jonglören Charles Rappo (1800–1854) 
uppträdde i Helsingfors vintern 1845.

 88, 31  Andreas Hofer – Den tyrolske frihetshjälten Hofer (1767–1810) avrättades av 
Napoleon. 

 88, 33  Guerra – Alexander (Alessandro) Guerra (1790–1856), uppträdde i Stock-
holm 1845; Topelius nämner kort i Leopoldinerbrevet för oktober (HT 1/11 
1845) att Guerras trupp hade passerat Helsingfors. 

 89, 20  räcka – nå.
 89, 33  ändtligen – slutligen.
 89, 38–90, 1  främmande […] man – Adjektivet avspeglar småstadsmentaliteten, stads-

borna förutsattes känna igen varandra och främlingar var ovanliga. 
 90, 2  friskavaj med ofantliga knappar af stenkol – kavaj av grovt enfärgat ylletyg, stor-

leken på knapparna av glänsande gagat framhäver det avvikande.
 90, 5  Ein Artz! ein Artz! o mein Gott, ein Artz! – (ty.) En läkare, min Gud, en läkare!
 90, 10  blus – Skjortliknande blusar av bomull var ett vanligt plagg för i synnerhet 

franska arbetare. Här signalerar plagget något avvikande; jfr ett belägg i SAOB 
från 1837, om arbetarna vid Motala slussverk som var »klädda i blus, hvilket 
såg litet utländskt ut». 
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 90, 13–14  ljusbottnig […] musselinsklädning – klänning av muslin med mönster på ljus 
botten.

 90, 15  domestik – tjänarinna.  
 90, 15–16  Lischen ist ja […] erwachen – (ty.) Lischen har ju hittats, hon kommer att vak-

na till igen. Det tyska smeknamnet anknyter till de historiska artisternas bak-
grund. De kom ofta från Mellaneuropa, men använde italienska eller spanska 
artistnamn för exotikens skull. – Senare framgår att också Felicia är tyska.

 90, 19–20  ett äldre fruntimmer afdånadt – en äldre avsvimmad kvinna.
 90, 25  2. – Andra och tredje avsnittet ingår i HT onsdagen den 22 oktober 1845.
 90, 29  utbildad – utvecklad. 
 91, 10  bortskämda – här: förstörda av olämplig uppfostran. 
 91, 15  representationer – föreställningar.
 91, 26  sällhet – lycka. 
 91, 30  gör effekt – gör intryck. 
 91, 33  chassé – (fr.) danssteg (baletterm).
 92, 11  Abbé Lamennais Esclavage Moderne – I pamfletten De l’esclavage moderne kri-

tiserar den katolska samhällsdebattören Lamennais julimonarkin och kapi-
talismen för att utnyttja de fattiga. Mot bakgrunden av att »Lindanserskan» 
utspelar sig 1827, före såväl julirevolutionen 1830 som pamfletten från 1839, 
går Topelius händelserna i förväg. Hugues Félicité Robert de Lammenais 
(1782–1854) De l’esclavage moderne recenserades 1840 i Revue de Paris och 
Topelius kan ha bekantat sig med den där.

 92, 20  skrymtade – hycklade. 
 92, 31  proberar – prövar.
 92, 32  postpapper – här: tunt papper. 
 92, 34  black – urblekt. 
 92, 34  bomullssammetsspens – kort åtsittande jacka; omnämnandet av det förhållande-

vis enkla materialet (bomull och inte t.ex. siden) understryker det trasgranna.  
 92, 35  guldkantilja – korkskruvsformad snodd, här guldfärgad. 
 92, 36  påklistrade – överklistrade, för nummer där artisterna hoppade genom tunn-

banden. 
 93, 1  »Allons! Répétition!» – (fr.) Se så! Övning!
 93, 3  trambolinen – parallellform för trampolinen.
 93, 9  pajazzo – (it.) gycklare, pajas, efter karaktär i commedia dell’arte.
 93, 9  Allez – (fr.) se så.
 93, 25  allez vite! – (fr.) raska på!
 94, 2  marter – kval.
 94, 7  4. – Fjärde avsnittet och femte ingår i HT onsdagen den 29 oktober 1845.
 94, 9  trädsnitt – träsnitt, d.v.s. bilderna på affischerna. 
 94, 11  drägt af indianer – här: indisk dräkt, jfr nedan. Sven Hirn påpekar att indiern 

Samme omtalas som »indian» på affischer (Den Gastronomiska Hästen, s. 38). 
Jfr även s. 99, 10: »Indianen, upplyst af bengalisk eld».

 94, 15  non plus ultra – (lat.) oöverträffat. 
 94, 24  première 36 sk. Second – Med premiär och sekond avses första resp. andra raden 

på teatern, här främre och bakre platser. Biljettpriset anges i skillingar; svenskt 
mynt användes parallellt med ryskt i Finland till 1840 och var vanligast i västra 
Finland.

 94, 32  tillförene – tidigare.
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 94, 32  ledamot – kroppsdel. 
 94, 35  Hr Wehle helt nyligen – Av en notis i HT 27/8 1845 framgår att Wehle med sitt 

sällskap uppträdde i Helsingfors.  
 95, 9  Rousseaus dröm – litet stycke för gitarr av Felix Horetzky, polsk-brittisk gitar-

rist och kompositör (1796–1870). 
 95, 9–10  Witgensteins marsch – populär rysk sång komponerad av Daniil Nikititj Kasjin 

(1769–1841) till minne av segern över Napoleon 1812.
 95, 28  kastellanen – slottshövitsmannen.  
 95, 28  slottet Rieti – Das Schloss zu Rieti, skådespel i fem akter av Philippi-Bonafont 

efter Gozzi (1822), övers. till sv. av C. A. F. Berggren 1830. Topelius antecknar 
i dagboken 2/11 1832 att han har sett pjäsen.

 95, 36  fruntimmerna – damerna.
 96, 16  missfirmar – grovt förolämpar.
 97, 8  språng – hopp. 
 97, 8  ställningar – Möjligen avses formationer i stil med mänskliga pyramider.
 97, 12  »det rysligt sköna» – det sublima; Topelius ironiserar över de halvbildades 

användning av de estetiska begreppen.
 97, 13–14  coup de main – (fr.) kupp.
 98, 1  Blücher vid Waterloo – Gebhard Leberecht von Blücher (1742–1819), befäl-

havare för den preussiska armén som bidrog till segern över Napoleon i slaget 
vid Waterloo den 18 juni 1815.

 98, 16–17  de profundis – (lat.) utur djupen; orden inleder psalm 130 i Psaltaren. 
 98, 31  6. – Sjätte avsnittet ingår i HT lördagen den 1 november 1845.
 98, 32  underbar – högst märkvärdig. 
 98, 36  derangerade toiletter – klädslar i oordning. 
 99, 1  plymagerade hattar – hattar med plymer. 
 99, 1  bluser – pluralformen på -er »stundom» förekommande, uppger SAOB 1916. 
 99, 1  inexpressibles – (fr.) onämnbara, d.v.s. byxor. 
 99, 2  engelska ben – avser möjligen just de ovannämnda blårandiga byxor som före-

kom inom marinen och handelsflottorna från slutet av 1700-talet några de-
cennier framåt (»sailors’ dress». The Oxford Companion to Ships and the Sea 
2006). De bars inte enbart av brittiska sjömän, men blev kända genom dem 
eftersom England var en så dominerande sjöfartsnation. 

 99, 2  Lunkentus – troll som tog sjumilasteg, titelperson i populär folkbok. 
 99, 3  Lucifer – den onde.
 99, 16  25 famnars höjd – 44,5 meter.
 99, 17  NB. – (lat.) Nota Bene, märk väl, obs. 
 99, 17  subskribera – anteckna sig för (viss betalning). 
 99, 18 Rd. – riksdaler.
 99, 19  den stränge borgmästaren [...] bortrest – Borgmästaren framställs (s. 91) som 

rätt rådig och ansvarskännande och händelseförloppet motiverar att han skaf-
fas undan. Att han över huvud förekommer i novellen kan ses som en blink-
ning till de införstådda; borgmästaren i Nykarleby Johan Hæggström var för-
lovad med systern till Topelius fästmö. 

 99, 23  innan kort – inom kort.
 99, 30  sväfvande – darrande, osäker. 
 99, 31  förmätet – alltför djärvt. 
 100, 38  reklamera – återfordra. 
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 101, 26  7. – Sjunde avsnittet ingår i HT onsdagen den 5 november 1845.  
 102, 18  lodbessman – Ett lod motsvarar 13,3 gram; att väga en människa med lodbes-

man är alltså som att väga henne på hushållsvåg eller apoteksvåg.
 102, 26–38  »Det syns ni är’ landtkrabbor [...] gör efter! – Anhopningen av sjötermer är ett 

exempel på Topelius sätt att beskriva personer genom deras yrkesjargong, jfr 
handelsmannen i »Kringelflickan», s. 8, och titelpersonen i »Simeon Levis 
resa till Finland». 

 102, 26  är’ – eg. äro, kortformen markerar talspråkligheten.
 102, 27  svår som ett kabeltåg – tung, grov, som en lina att bogsera eller förtöja ett fartyg 

med. 
 102, 28  spolvatten – här: strunt, en småsak.
 102, 33  i marvatten – i överförd betydelse: berusad. 
 102, 35  så långt som till bogenbramrån – till det högsta seglet, så högt upp i masten som 

möjligt.
102, 35–36  tar han öfverhalning […] en bardun – överblickar han läget, förlorar fotfästet 

men får tag i ett stag.
 102, 37  ett par famnar – ca 3,5 meter.
 102, 37  firar han [...] ner – firar han ner sig. 
 102, 37  tro på – se där.  
 103, 6–7  »Låt bara […] våga halsen för ro skull.» – Här återknyter Topelius med en 

folklig formulering till den tidigare jämförelsen mellan handlingar utförda »af 
medveten pligt» respektive »af högmod», s. 101 f., med samma fördömande 
av de senare. 

 103, 7  för ro skull – för nöjes skull.
 103, 11  lifstycke – ärmlös överdel. 
 103, 28–29   25 famnars höjd – 44,5 meter; en svensk famn är 1,78 m.
 103, 35–105, 26  Knappt hade [...] enthusiastiska bifallsrop. – Maija Lehtonen lyfter fram 

partiet som den centrala scenen i novellen och påpekar att Topelius i sagan 
»Kyrktuppen» (1847) ger »en humoristisk version» av den (Lehtonen 
2003, s. 41 f.), man kunde också säga idyllisk: »Det var en lindansare, som 
hade spännt upp ett tåg emellan kyrktornet och klockstapeln och på det tå-
get hoppade en liten gosse och en liten flicka och dansade mot hvarandra och 
gjorde förunderliga svängningar.» (Sagor 1847, s. 6). 

 104, 16  fem och sjuttio alnar – det går tre svenska alnar (à 59,3 cm) på en famn.
 106, 3  gigg – lätt och högt tvåhjuligt åkdon med fjädring.
 106, 11  bladdrade – bläddrade. 
 106, 14–24  Kiöbenhavn [...] kiærlighedens vaar. – Notisen är sannolikt fingerad, se ovan s. 307.

Sven Hirn, Den Gastronomiska Hästen 2002, s. 38; Klinge, Idyll och hot 2000, s. 18; Lehto-
nen, »Cirkusprinsessans förvandlingar. Topelius novell ’Lindanserskan’» 2003, s. 41–71; 
Nyberg, Zachris Topelius 1949, s. 190; Vasenius, V, s. 159 ff., 163, 332; Vest, Zachris Tope
lius 1905, s. 123 f.
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Vargen

»Vargen» ingick i HT den 17 januari–11 februari 1846, i sju avsnitt. Manuskript finns inte, 
och novellen har inte tryckts om. 
 »Vargen» har undertiteln »En berättelse från Tavastland», och de inledande orden 
»Långt inne i Tavastland …» understryker den geografiska miljön. Jukka Sarjala konsta-
terar att Topelius har situerat några av sina mest uppseendeväckande kriminalberättelser 
i Tavastland, bland dem »Vargen». Tavastlands djupa skogar, det isolerade läget och ryk-
tet om rövarband inspirerade till romantiska fantasier, så valet av landskap är nästan givet. 
– När den fjortonårige Topelius gjorde sin första Helsingforsresa hade han för säkerhets 
skull en laddad pistol med sig på färden »genom Tavastlands skogar, där rövare förmoda-
des lura i busksnåren» (Topelius, Självbiografiska anteckningar 1922, s. 42). – Sarjala un-
derstryker att Tavastland ännu i början av 1800-talet uppfattades som ett gränsområde, 
som separerade södra och norra Finland från varandra (Sarjala, Salonkien aaveet 2007, 
s. 115). Topelius förlägger handlingen i »Vargen» till 1810-talet (s. 108, 7). Hans beskriv-
ning av den medeltida kyrkan och den förfallna prästgården (s. 107 f.) förstärker draget av 
ödslighet och isolering.     
 Titeln »Vargen» sätter fokus på brottslingen, som för Topelius är den mest intressan-
ta personen i följetongen. Spänningen i den bygger inte så mycket på undersökningen av 
brottet, utan på det dramatiska händelseförloppet, med inbrott, slagsmål och skottloss-
ning i kyrkan. Brottslingen är från början misstänkt, och p.g.a. sitt utseende också dömd. 
Topelius förefaller utgå från Johann Caspar Lavaters teorier om att utseendet avslöjar per-
sonligheten. – Han hade ropat in dennes Physiognomische Fragmente zur Beförderung der 
Menschenkenntniss und Menschenliebe (1775–1778) på bokauktion hösten 1836 (dagbo-
ken 21 och 26/9 1836). – Topelius anlägger också ett socialpsykologiskt perspektiv. Han 
låter titelpersonen komma till tals, dels för att avreagera sig på den välanpassade adjunk-
ten, dels för att med sin utstötthet förklara bakgrunden till sitt kriminella beteende. Som 
andra brottslingar hos Topelius föraktar »vargen» de små illdåden och föredrar att ägna 
sig åt verkligt stora missgärningar, se s. 125; jfr också »Påsk-Äggen» och »Vedergällning-
ens Dag». Författaren visar också här ett slags respekt för den obotfärdige brottslingen, 
som ovanligt nog har åkt fast. Oftast låter Topelius missdådarna komma undan. 
 Den skatt, som så lägligt hittas, spelar en underordnad roll, även om Vasenius om »Var-
gen» inte säger annat än att Topelius »i ett par berättelser från 1842 och 1846» hänvisar 
till stora ofreden och att det är fråga om »uppdagande af skatter som nedgräfts under den-
na tid» (Vasenius V, s. 166).
 En biljettväxling mellan Topelius och censorn J. M. af Tengström visar att följetongen i 
manuskript hade titeln »Herr Lars». Den titeln fokuserar på historiens hjältegestalt, den 
hygglige unge prästmannen, som aktivt bidrar till att oskadliggöra »vargen» och de andra 
tjuvarna. Den egentlige hjälten är snarast drängen Salomon, som gör iakttagelser och drar 
slutsatser av dem, och räddar Lars. De två är prototyper för Gustaf Bertelsköld och Larsson i 
Fältskärns berättelser (1851) och för Göran Ros och Jakob Peura i »Vernas rosor» och »Stjer-
nan i molnet» (båda 1856). Den husligt och botaniskt bevandrade unga kvinnan, Magdalena 
eller Lena, kan läsas som en förstudie till Erika Lindelia i Fältskärns berättelser, fjärde cykeln.   
    Paul Nyberg läser novellen konventionellt, utgående från försöken att lura »den god-
trogne kyrkoherden» [pro kapellanen], och lyfter fram adjunkten som hjälten. Stölden av 
kyrksilvret förhindras »tack vare den unge adjunktens rådighet», som belönas med präst-
dottern.  Nyberg anser att novellen är ett led i Topelius strävan att väcka läsarnas intresse 
för Helsingfors Tidningar (Nyberg, Zachris Topelius 1949, s. 190 f.).  
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 I »Vargen» ger Topelius prov på både sina dåliga och sina goda sidor som följetonist. 
Slarvet med detaljerna är påfallande, men kan till någon del hänga samman med bristen 
på spaltutrymme. Den tidigt uttalade misstanken om att »vargen» varit inblandad i den 
drunknade pojkens död bekräftas endast ytterligt kort i en sats i slutet (s. 110 resp. 125). 
I skildringen av nattliga vandringar, inbrott och slagsmål lämnar Topelius inget åt slum-
pen, men om den sextonåriga Lena sägs i början att hon är dotterdotter till den gamle 
prästen och hans 68-åriga maka (s. 108) – senare framgår det däremot upprepade gång-
er att hon är dotter till prästparet (s. 114, 123, 125 och 126). Topelius låter drängen Salo-
mon genomgående ha svårt att komma ihåg Lars rätta titel, vilket antagligen uppfattades 
som lustigt av den samtida publiken.  Novellen ger också exempel på hur Topelius smög 
in samhällsfrågor i följetongen. En fråga som diskuterades allmänt den här tiden var folk-
undervisningen. Topelius refererade samma år i Helsingfors Tidningar en artikel av Uno 
Cygnæus i frågan (»Byskolors Inrättande», HT 12/12 1846), där han säger att varje för-
svar för byskolorna är överflödigt, eftersom »folkbildningen öfverhufvud är vorden en 
af tidens mäktigaste lifsfrågor». Men han noterar också misstron hos »vårt finska folk», 
d.v.s. allmogen. I novellen nyanserar han bilden av den avsigkomne gamle prästen genom 
upplysningen att denne, trots församlingens motstånd, vill inrätta en sockenskola (s. 117).  
Motivet följs dock inte upp.
 En bevarad korrespondens föranledd av »Vargen» belyser hur både den här och andra 
av författarens noveller tillkom. Topelius frågade censorn Tengström, på en odaterad bil-
jett: »Anhåller ödmjukast  om  upplysning  huruvida  det utmärkta  [markerade] styck-
et i Herr Lars får i tidningens feuilleton införas?» Det gäller troligen partiet om andebe-
svärjelsen och slagsmålet i kyrkan (s. 119–122; HT 7/2 1846), och Tengström svarade på 
samma papper: »Stycket kan icke strykas – men ingalunda pryder det sin plats i en stä-
dad el. hyfsad tidning. Frestelsen att införa stycket borde icke vara stor!» Trots den ned-
görande kritiken visar Tengström i alla fall sinne för intrigens krav. 

Punktkommentarer
 107, 2  kapellansboställe – bostad med tillhörande jordbruk för präst i kapellförsam-

ling. 
 107, 6  församlingens rikedom eller frikostighet – Det ålåg församlingsborna att bidra till 

underhållet av såväl kyrka som prästgårdar.
 107, 8  fönster af tre rutors höjd – I 1800-talets empirestil har fönstren vanligen sex 

kvadratiska rutor, tre på höjden.   
 107, 9  deciderad – utpräglad. 
 107, 13  fönsterlufter – fönsteröppningar. 
 107, 15  af träd – av trä; formen träd användes också om materialet.
 107, 22  öfversedda – gagnlösa, förbisedda. 
 107, 23  redobogen – beredd. 
 107, 25  lättfärdiga – snabba. 
 108, 6  lejontänder – maskrosor.
 108, 14  spögubben – kyrkvaktaren, som med spö eller kyrkstöt väckte sovande kyrko-

besökare. 
 108, 14  uppläste – upplåste. 
 108, 21–23  soffan i salen […] längesedan. – Inredningen är i barockstil och ungefär lika 

gammal som prästparet. 
 108, 29  hemfolket – husets folk (dialektalt uttryck).
 108, 37  väsende – Formerna väsende och väsen användes helt synonymt vid mitten av 

1800-talet, se t.ex. A. F. Dalin, Ordbok öfver svenska språket (1853).
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 109, 5  Fants historie – Historieprofessorn och urkundsutgivaren Eric Michael Fants 
kompendium Lärobok för begynnare uti allmänna historien (1797; flera senare 
upplagor). 

 109, 5  Djurbergs geografi – Flera av Daniel Djurbergs verk användes som läroböcker, 
t.ex. Geografie för begynnare (1783) och Geografie för ungdom (1789), båda 
med flera senare upplagor.  

 109, 12–18  kort, undersätsig […] varglikt – Beskrivningen av Kallinen bär drag av schwei-
zaren J. C. Lavaters fysionomiska teorier om sambandet mellan utseende och 
karaktärsegenskaper, teorier som var respekterade under 1800-talet. Se ovan, 
s. 312. 

 109, 14  afskedade fältväbeln – Fältväbel var den högsta underofficersgraden. De finska 
trupperna upplöstes efter krigsslutet 1809, därav avskedandet. 

 109, 21  inrymt – gett husrum. 
 109, 23  Phylax – (gr. φύλαξ) väktare. Samma hundnamn förekommer i »En Natt och 

en Morgon».
 109, 25  Nu hände sig … – Andra avsnittet börjar, i HT onsdagen den 21 januari 1846.
 109, 28  Tacitus – romersk historiker (55–117). 
 109, 28  favoritlektur – troligen Germania (om de germanska folken) eller Annales (om 

Roms historia under tidig kejsartid). Formen lektur(e) för lektyr användes all-
mänt vid mitten av 1800-talet. 

 109, 36–37  Nohrborgs postilla – Den fallna menniskans salighetsordning (1771; många 
senare upplagor), Anders Nohrborgs (1725–1767) postumt utgivna predik-
ningar. 

 110, 2  rökar – bloss. 
 110, 2  masurpipan – pipa tillverkad av masurbjörk, d.v.s. ett ganska enkelt och billigt 

material. 
 110, 2  fem blåa bröder – Fem blå bröder, gammalt namn på piptobak som troligen 

användes av flera tillverkare. Topelius antyder att den är illaluktande och av 
mindre god kvalitet, se »Häradshöfdingen», ZTS V, s. 171. 

 110, 3  husvan – hemmastadd. 
 110, 11  skenbarligen – obestridligt. 
 110, 17  förmätet – fräckt, oförskämt. 
 110, 25  konditionerade – var anställd som informator. 
 110, 28  slö – med avtrubbade sinnesförmögenheter. 
 110, 32  fordra – här: ställa.
 110, 36  pantfogden – utmätningsmannen. 
 110, 36  ändtligen – slutligen.
 111, 5  liknelse – utseende. 
 111, 6  »Aj aj – Används som allmän interjektion i Finland, till skillnad från Sverige 

där den företrädesvis uttrycker smärta.
 111, 19  förroskull – för nöjes skull.
 111, 20  mellan himmel och jord – anspelar ev. på »There are more things in heaven and 

earth, Horatio,  Than are dreamt of in your philosophy» (Hamlet 1,5). 
 111, 20  underbart – märkvärdigt. 
 111, 21  neka – förneka.
 111, 26  stickmörkt – beckmörkt.  
 111, 30  perta – trästicka eller -spån som antänds för att ge ljus. 
 111, 38  förr – tidigare.
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 112, 10  »Af hvem vargen begärde … – Tredje avsnittet börjar, i HT lördagen den 24 
januari 1846.

 112, 14  laukkuryssar – ryska eller östkarelska gårdfarihandlare; fi. laukku: väska eller 
ränsel.

 112, 23  en spån – spån förekommer som både en och ett. SAOB
 112, 38  kontrysse – rysk gårdfarihandlare; en kont (fi. kontti) är en ränsel av näver. 
 113, 1  krångel – undanflykter. 
 113, 11  i jons – nyss. 
 113, 20  krångla – träta. 
 113, 26–28  novemberquäll, som Böttiger besjunger och som Ehrström [...] musiken till – Fr. A. 

Ehrströms tonsättning av C. W. Böttigers »Novemberqvällen» sjöngs av bl.a. 
Topelius på studentnationen hösten 1834 (dagboken 26/10 1834). Dikten in-
går i Ungdomsminnen från sångens stunder (1830) och tonsättningen är också 
från början av 1830-talet, så berättarkommentaren bryter tidsperspektivet. 

 113, 31  spökiga – spöklika, kusliga (vardaglig form). 
 114, 8  faller – verkar. 
 114, 14  för smör och spannmål […] inkasserade tvåhundra riksdalerna – Prästernas lö-

ner erlades delvis in natura och överskottet såldes.  
 114, 16  tvåabanko – en sedel som Sveriges Riksbank hade emitterat. Svenskt mynt an-

vändes parallellt med ryskt i Finland t.o.m. 1840.
 114, 27  vidrigt – obehagligt. 
 114, 33  »Vaka öfver min far!» – Lena har tidigare presenterats som dotterdotter till 

prästparet.
 114, 35–37  Och stormen tjöt [...] Men i himlen vakade Guds öga – jfr dikten »Guds öga va-

kar», i HT något senare: den 18 april 1846, särskilt versen »En storm i natten 
ryter vild; Guds milda öga vakar» (HT 18/4 1846; Topelius, Ljungblommor, 
ZTS I, s. 173). 

 115, 1  Det är icke feghet … – Fjärde avsnittet börjar, i HT onsdagen den 28 januari 1846.
 115, 17  respuffertar – små pistoler avsedda att tas med på resor.  
 115, 18  flintorna – pistolernas flintlås. 
 115, 19  frisöfverrock – rock av grovt ylletyg. 
 115, 33  smålöje – småleende. 
 115, 34  stöflorna – förekommande parallellform till stövlar. 
 115, 38  becksömmare – becksömsstövlar, med sulorna fastsydda av stark och vattentå-

lig becksöm. 
 116, 7  utliggare – spioner. 
 117, 3  medjan – midjan. 
 117, 9  kirkonväkit – (fi., pro kirkonväet) de dödas andar. 
 117, 19  Honnet – (fr.) hederlig.
 117, 26  stora ofreden – den ryska ockupationen av Finland 1713–1721, under stora 

nordiska kriget.
 117, 33  innan kort – inom kort.
 117, 33–36  pastorn vurmar […] sockenskola […] nya kyrkans uppbyggande – Topelius ger 

med initiativet en viss upprättelse åt den avsigkomne gamle prästen; allmo-
gens ovilja att satsa på undervisning var välkänd. Jfr ovan, s. 313. 

 117, 37  pudrat – lurat. 
 118, 6  Det buller … – Femte avsnittet börjar, i HT lördagen den 31 januari 1846.
 118, 28  eftertänkte – övervägde. 
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 118, 38  surpris – (fr.) överraskning. 
 119, 2  famlade – trevade. 
 119, 11  blått skimmer lysande lampa […] af saltad sprit – I Självbiografiska anteckningar 

berättar Topelius om olika experiment som började under faderns ledning 
och sedan fortsatte; bland exemplen nämner han att »vi agerade spöken i den 
hemska belysningen av en saltblandad spritlåga» (1922, s. 40).

 119, 20  Det uppträde, som nu följde … – Sjätte avsnittet börjar, i HT lördagen den 7 
februari 1846.

 119, 27  Enligt allt utseende – av allt att döma. 
 119, 31  tillästa – låsta. 
 119, 32  visserligen – med visshet. 
 120, 17–18  smärtornas berg – Topelius återgav liknande besvärjelser samma år, i Finland 

framställdt i teckningar, ZTS XII, s. 26: »starka besvärjelser fördrefvo så det 
onda till smärtornas berg, der det fritt kunde hafva stenarna att värka»; jfr 
också »Trollkarlens Dotter», s. 79: plågornas berg.

 120, 35  Gan:s Mythologi – Mythologia fennica, eller Förklaring öfver de nomina propria 
deastrorum, idolorum, locorum, virorum &c. eller Afgudar och Afgudinnor, Forn
tidens Märkelige Personer, Offer och Offerställen, Gamla Sedvänjor, Jättar, Troll, 
Skogs Sjö och BergsRån m. m. Som Förekomma i de äldre Finska TrollRunor, 
Synnyt, Sanat, Sadut, Arwotuxet &c. samt än brukas och nämnas i dagligt tal; Til 
deras tjenst, Som vela i grund förstå det Finska Språket, och hafva smak för Finska 
Historien och Poësin, Af Gamla Runor samlad och uttydd Af Christfrid Ganan-
der, Åbo 1789.

 120, 35  rådare – mytiskt andeväsen, ordet förekommer i finlandssvenska dialekter.  
 121, 7  märkligt – märkbart. 
 122, 19  förvara – skyddar. 
 122, 22  limstången – här i överförd betydelse, eg. limbestruken stång som användes till 

att fånga fåglar. 
 122, 26  fånig – förvirrad. 
 123, 8  Våren hade kommit … – Sjunde avsnittet börjar, i HT onsdagen den 11 feb-

ruari 1846.
 123, 8–19  Majsolen [...] vårsolens blick. – Samma namn, på sjöarna Längelmänvesi (nu-

mera: Längelmävesi) och Roini (numera: Roine), kanalen Kaivando och 
socknen Kangasala, förekommer i »Henriks Reseäfventyr» (»Conturteck-
ningar III», HT 16 och 23/3 1842), men det verbala panoramat över Tavast-
land är mer genomkomponerat här. Namnen återkommer också i Sylviavisan 
från 1853, »Sylvia har sett Sicilien och Egypten och finner dock Finland så 
skönt», Ljungblommor ZTS I, s. 204 f.  

 123, 12  Päjänä – svensk namnform (nu föråldrad) för Päijänne.
 123, 34  Substitut – ställföreträdare. 
 124, 1  tillycka – tillsluta. 
 124, 20  Hämeenlinna – Tavastehus; den finska namnformen troligen insatt för exoti-

kens eller allitterationens skull.
 124, 23  jernad – belagd med järnbojor. 
 124, 24  Sveaborg – Fästningen tjänstgjorde också som fängelse. »Här förvaras brotts-

lingar och lösdrifvare från hela Finland», konstaterar Topelius i Finland fram
ställdt i teckningar, ZTS XII, s. 154.

 124, 28  belastad – lastad. 
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 124, 35  trasiga – bristfälliga. 
 125, 2  Den som är […] slant – Den som är slagen till slant blir aldrig en daler; talesätt 

om svårigheten att övervinna ett dåligt utgångsläge.  
 125, 13  grundade – grunnade. 
 125, 34  kälans – tjälens. 
 126, 6  balans – kassabrist. 
 126, 18  nipper – smycken, små prydnadsföremål. 
 126, 19  armstakar – ljusstakar. 
 126, 20  de tre store Carlarnes – Karl X Gustav, Karl XI och Karl XII. 
 126, 27  menlös – oskyldig. 

Nyberg, Zachris Topelius 1949, s. 190 f.; Sarjala, Salonkien aaveet 2007, passim; Topelius, 
Självbiografiska anteckningar 1922; Topelius–af Tengström–Topelius odaterat [1846]; 
 Vasenius V, s. 166 

En spritterny Händelse 

»En spritterny Händelse» ingick i HT den 21 februari–11 mars 1846, i fem avsnitt. Något 
manuskript finns inte, och novellen trycktes inte om.
 »En spritterny Händelse» är en av de noveller där en ung kvinna utsätts för påtryck-
ningar för att ingå ett äktenskap som hon själv motsätter sig, eller för att avstå från en man 
hon vill ha. Till dem hör »Den Gamla Rocken» (HT 23/11 1842), »Maskeraden» (HT 
21/2 1844), »Uppbördsskrifvaren» (HT 27/6–18/7 1846), »Den vackra Celias öde» 
(HT 17–20/2 1847) och »Lilla Miljon» (HT 18–25/2 1854). Topelius använde ock-
så novellens andra motiv, att leva över sina tillgångar, i flera noveller: i de redan nämnda 
»Den Gamla Rocken» och »Maskeraden», där motiven liksom i »En spritterny Hän-
delse» är sammanvävda: flickan ska giftas bort, antingen för att rädda faderns eller den 
förhoppningsfulle friarens ekonomi. Det ekonomiska motivet finns också i »Dubbelman-
nen» (HT 10–24/5 1843), i »Kalkylerna» (HT 11/11–16/12 1848), och i Fältskärns be
rättelser, andra cykeln, om Bertelsköldarna inför reduktionen.  
 Topelius inskränkte sig inte till att kritisera överflöd och lyxkonsumtion i skönlitterär 
form, han gjorde det också i andra sammanhang i Helsingfors Tidningar och i privata brev.
Eventuellt existerande försnillande ämbetsmän diskuterades däremot inte i offentlighe-
ten. När Topelius introducerar en sådan i novellen kittlar han å ena sidan läsarnas nyfiken-
het på en eventuell verklighetsbakgrund med den understrukna aktualiteten, i titeln och 
i dateringen. Novellen utspelar sig den 17–18 februari, och det första avsnittet publicera-
des den 21. Han använder t.o.m. vädret, med stark köld avlöst av plötsligt blidväder, för att 
skapa illusion av verklighet: i Leopoldinerbrevet för februari nämner han att vintern »var 
bister alltintill sista veckan af Februari, slog derpå om i blida» (HT 4/3 1846). Men sam-
tidigt är han, som motvikt till det sannolika, generös med sensationella detaljer: den mör-
dade hustrun, den förskjutna sonen som gör karriär i Främlingslegionen och återvänder 
som förmögen man med ny identitet. Det ska alltså inte gå att utpeka någon som förebild. 
De två medelålders männen har konstruerade namn: Richard Rengel och Rolf Rell, och 
titlarna på -råd var otaliga – de var antingen tjänstebeteckningar eller enbart titlar. Celes-
tine är ett namn värdigt hjältinnan i en dussinroman och kunde vara hämtat ur den över-
sättningslitteratur som Topelius hade eliminerat i Helsingfors Tidningar. Den kvinnliga hu-
vudpersonen i Snellmans motskrift till Almqvists Det går an heter Celestine, och henne 
går det verkligt illa för (Det går an. En tafla ur lifvet. Fortsättning, 1840) Topelius Celestine 
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är däremot en av hans initiativrika unga kvinnor som står på sig, liksom hjältinnan i »Mas-
keraden», Erika i »Påsk-Äggen», Hermina i »Herminas Bekännelser», Eva Merthen i 
Hertiginnan af Finland och fröken Drifva i novellen med samma namn.
   Vasenius nämner över huvud inte »En spritterny Händelse», vilket sannolikt har bi-
dragit till att ingen annan heller har noterat den.  

Punktkommentarer
 127 titeln spritterny – splitterny.
 127, 1  Rådet Richard Rengel – Se ovan, s. 317, om titlar och namn.
 127, 5  en qvart på 7 – kvart över sex. 
 127, 7  göra les honneurs – agera värd. 
 127, 8  balans – kassabrist. 
 127, 10  3 000 Rubel Silver – Det är fråga om en stor summa, som motsvarade ca tio 

årslöner för en tidningsredaktör. 
 127, 12–13 Rådet fattar […] »Nyström skyndar – Redan förekomsten av en betjänt eller 

motsvarande manlig inomhustjänare indikerar att Rengel lever på stor fot.
 127, 18  sophan – (fr.) soffan. 
 127, 22  den 17 Februari – detta avsnitt stod i HT den 21 februari. Topelius daterar för 

att antyda aktualitet också i »Vedergällningens Dag» (hösten 1846). 
 127, 23  blida – blidväder.
 127, 27  stor societé – ett stort sällskap. 
 128, 7  en pris – en pris snus som inhalerades i näsborren. 
 128, 9  på redig fot – i god ordning. 
 128, 11  mot 6 procent och andra inteckningen i min gård – mot 6 procents ränta och 

säkerhet i fastigheten, där en annan borgenär redan hade första inteckningen, 
d.v.s. förtur. I annonser i HT om kapital att låna är räntan vanligen 5 procent: 
»Emot första inteckning uti landtegendom och 5 procents ränta utlånas 2 000 
Rubel Silver, hvarom närmare underrättelse …» (HT 13/2 1846). 

 128, 14  Jag ber så mycket – för all del. 
 128, 16–17 (snusar) […] (Afsides) – Topelius strör in regelrätta scenanvisningar som om 

novellen var ett amatörskådespel, jfr s. 133, 37 och 134, 7.
 128, 22  derangerar mig – ställer till med oreda i mina affärer.
 128, 25  fruntimmer – en dam.
 129, 2  kapriser – nycker. 
 129, 3–4 min konserverade vigör – Rell anser sig väl bibehållen. 
 129, 9  tjena – stå till tjänst med.
 129, 10  trankil – lugn. 
 129, 14  nästa quartal af min lön – lönen för nästa kvartal, löner betalades kvartalsvis.
 129, 17  borgesförbindelse – formvariant av borgensförbindelse.
 129, 19  cederade – gjorde konkurs. 
 129, 30  kronostöld – stöld från kronan; Rengel var av allt att döma statstjänsteman och 

hade tillskansat sig allmänna medel.
 130, 16  snedspann – ryskt sätt att spänna för, med en häst inom skaklar och med en 

hög, välvd båge över halsen, den andra hästen inom remmar, på sidan. 
 130, 18  en quart till 8. – kvart över sju. 
 130, 26  fi donc! – (fr.) fy!
 130, 28–29  Ni skulle ha sett […] 2 800 Rubel Silfver – Andra avsnittet börjar, i HT onsda-

gen den 25 februari 1846. Det nya avsnittet och den indignerade tonen föran-
leder upprepningen av formuleringen om försäljningen och priset. 
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 130, 31  marechaller – formvariant av marschaller.
 130, 31  stearinljusens mängd – Stearinljusen bidrar till att markera överflödet vid fes-

ten. De var förhållandevis dyra och nya; kommersiell tillverkning av stearin-
ljus hade inletts 1839 i Sverige. När Topelius gifte sig 31/12 1845 hade stearin-
ljus använts f.f.g. i brudens hem (Nyberg, Zachris Topelius 1949, s. 167). 

 130, 31  quinquetternas – lampor med oljebehållaren placerad högre än veken och med 
god lufttillförsel, vilket ger ett stadigt sken utan rök. (SAOB har belägg av 
Topelius, »Svenska Vuer», resebrev från Sverige 1843, i HT 2/8 1843.)

 130, 33  glasväf – Jfr annons i HT 28/1 1846 där Ludvig von Krauß meddelar att han 
saluför bl.a. kragar, pelleriner, skärp samt bijouterier och leksaker av spunnet 
glas, »hvilka i synnerhet vid eldsljus frambringa en utmärkt effekt». 

 130, 33  löjen – leenden, skratt.
 130, 35  ljugna – förljugna.
 131, 10  savoir vivre – (fr.) levnadsvett, här snarast livsstil. 
 131, 22–23   Labitskys sprittnya […] Katharinen vals – Joseph Labitsky (1802–1881), 

 böhmisk orkesterledare och kompositör av främst danser. 
 132, 16  bry! – retas. 
 132, 25  stjufbarn – formvariant av styvbarn. 
 133, 1  »Enfaldiga griller … – Tredje avsnittet börjar, i HT lördagen den 28 februari 

1846.
 133, 1  antar – förutsätter.  
 133, 1  afgjordt – givet. 
 133, 12  Rub. S:r – Rubel Silver. 
 133, 37  (speglar sig.) – Se komm. till s. 128, 16–17. 
 133, 37  echaufferad – varm och röd i ansiktet. 
 134, 5  sydda – broderade. 
 134, 7  Allons! – (fr.) Låt oss gå.
 134, 8 köpslaga – köpslå.
 134, 10  delikatess – finkänslighet. 
 134, 28  cottillon – kotiljong, sällskapsdans som består av andra danser och improvise-

rade inslag. 
 134, 29  inklinationsdans – dans där kavaljeren bjuder upp den dam som han är förtjust 

eller förälskad i. 
 134, 31  tortur – tortyr. 
 134, 32  moitié – (fr.) här: moatjé, danspartner. 
 134, 33  soupérns – supéns. 
 134, 33–34  egyptiska köttgrytor – överflöd, jfr 2 Mosebok 16:3.
 135, 21  konstapeln – på handelsfartyg: befälsgrad under styrman. 
 135, 26  husarerna i Algier – Främlingslegionen, ett regemente uppsattes 1837 och 

skickades till Algeriet, vilket stämmer med kronologin i novellen.
 135, 28  Hederslegionen – Ordre de la Légion d’Honneur, fransk orden som utdelas för 

civila eller militära förtjänster. 
 135, 28–29  Hertigen af Aumale när vi togo AbdelKaders Smalah – Henri Eugène Philippe 

Louis d’Orléans (1822–1897; son till Ludvig Filip, jfr »Trollkarlens dotter») 
tillskrevs erövringen 1843 av en smalah (rörligt läger) som tillhörde Abd-el-
Kader (1807–1883), som var emir av Mascara och ledde kampen mot frans-
männen 1832–1847. 

 135, 36  onaturlig – omänsklig. 
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 136, 1  Turen är hos oss – turen i kotiljongen.
 136, 3  underbart – märkvärdigt. 
 136, 33  dagtinga – kompromissa.
 137, 13  kampagner – kampanjer, fälttåg. 
 137, 13  situationer – omgivningar.
 137, 37  Natten mot den 18:de … – Fjärde avsnittet börjar, i HT lördagen den 7 mars 

1846.
 138, 7  TychoBrahedagar – efter den danska astronomen Tycho Brahe (1546–1601), 

som lär ha fått i uppdrag av Rudolf II att fastställa årets mest otursamma da-
gar. (Benämningen är känd från början av 1800-talet; http://www.sprakradet.
se/2124#item100200 13/9 2011.)  

 138, 29  finkänslighet – ömtålighet. 
 139, 9  pjåkiga – enfaldiga, tråkiga. 
  139, 10  ljugna – hycklade.
 139, 18  visitlådan – låda där besökare lade visitkorten när herrskapet inte tog emot.
 139, 29  förmånsrätt – en borgenärs rätt till företräde i förhållande till andra borgenärer 

vid fordringar. 
 139, 30  droschkan – (ry., denna form användes allmänt i Finland) droska, av två hästar 

draget lågt fyrhjuligt åkdon som har ett i längdriktningen placerat långt stop-
pat säte där den åkande sitter gränsle. 

 140, 7  Knappt hade … – Femte avsnittet börjar, i HT onsdagen den 11 mars 1846.
 141, 3  tvifvelaktige – tvivlande. 
 141, 31  studsade – blev bestört och ryckte till. 
 142, 27  kaffekonseljernas – kafferepen. 
 142, 30  Gamelstads fall – Helsinge fors vid Gammelstaden, den ursprungliga platsen 

för Helsingfors, nordost om stadsbebyggelsen på 1800-talet.  
 142, 33  superfinaste Xeres – (sp.) Jerez, finaste sherryn, en torr och ljus Manzanilla. 
 142, 34  biscuiter – mandelsmåbröd. 

Bruden

»Bruden» ingick i HT i två avsnitt, den 25 och den 29 april 1846. Manuskript finns inte. 
Topelius lät inte trycka om novellen, trots planer på det (Topelius–Bonnier 12/6 1871).
 Topelius beskrev på 1880-talet hur »Bruden» kom till: Några gäster vid paret Tope-
lius tebord hade betvivlat att en lycklig författare kunde prestera skildringar som Eugène 
Sues Paris mysterier, och föreslog att Fredrik Berndtson – redaktör för Morgonbladet – och 
Topelius skulle tävla om vem som kunde skriva den »rysligaste» novellen. »Bruden» är 
Topelius bud, »det grymmaste jag någonsin skrivit» menade han själv. Berndtsons täv-
lingsbidrag heter »En svart saga». Tre korta avsnitt av den trycktes i Morgonbladet 30/4 
och 4/5 1846, men Berndtson slutförde inte berättelsen. Topelius säger att den »blev så 
hårresande, att den ej kunde avslutas, utan avbröts i mitten. På denna grund tillerkändes 
priset åt Berndtson» (Topelius, Självbiografiska anteckningar 1922, s. 112 f.). 
 Vasenius uttrycker sig en smula svävande om Lotta Lenning och säger att Topelius 
1846 låter en på hospitalet »vårdad flicka, Lotta Lenning, bli hjältinna i en berättelse kal-
lad Bruden» (Vasenius V, s. 288). Man får intrycket av att Lotta Lenning är en historisk 
person, men inget talar för det. Däremot hade Topelius besökt hospitalet i Kronoby 1837 
och summerar sina intryck i dagboken: »På morg. besök på hospitalet. Der ser rysligt ut, 
svart, smutsigt, mörkt, ungef. som ett dåligt fähus i det inre. Varelser, hos hvilka endast ge-
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stalten erinrade om något menskligt, bebodde dessa bås, jag kan ej annorlunda uttrycka 
mig. Somliga gingo lösa, andra woro instängda i sina mörka hål. Somliga sjöngo, andra pra-
tade, andra skrattade ouphörligt» (26/8 1837).
 Maija Lehtonen konstaterar att »Bruden» kan betecknas som ren skräckromantik. 
Hon understryker att den inte ska betraktas som en genreparodi, även om man med tanke 
på tillkomsthistorien kunde frestas att tro det. Däremot använder Topelius flera av skräck-
romantikens klichéer: ett gammalt brott, en vansinnig kvinna, en oskuldsfull, bortrövad 
brud, ett förfallet källarvalv, ett benrangel. »Slutscenen överträffar nästan motsvarande 
scen i M. G. Lewis berömda roman The Monk (1795), där Lorenzo i ett gravvalv hittar 
en utmärglad, vid väggen fastkedjad kvinna, som trycker liket av sitt nyfödda barn till sitt 
bröst» (»Den topelianska världsbildens mörka sida» 1995, s. 8 f.). 
 Topelius kunde räkna med att läsarna var förtrogna med den gotiska, skräckromantiska 
traditionen, framhåller Maija Lehtonen (ibid., s. 12). Hon påpekar det ovanliga i att flick-
an förföljs och dödas av sin mor – det är alltså modern, en idealgestalt i den romantiska 
litteraturen, som Topelius låter begå ett så ohyggligt brott (ibid., s. 8 f.). Jukka Sarjala är 
inne på samma linje: han anser att novellen får sin effekt av det ohyggliga sätt som Topelius 
förbinder vansinne och moderskärlek på (Salonkien aaveet 2007, s. 60). Sarjala drar paral-
leller mellan Beata i »En Natt och en Morgon» och Lotta Lenning: båda dödar en älskad 
närstående utan att inse sitt brott (ibid., s. 118). 
 Vasenius är kortfattad om »Bruden» och går inte in på innehållet, men nämner tävling-
en med Berndtson och avser den när han fortsätter: »Att dock Topelius ej tog uppgiften 
blott som ett litterärt kraftprof, synes af att berättelsen inspirerade honom till dikten Lotta 
Lennings vaggvisa – ett nytt prof på öfvergångarna mellan olika former af hans  alstring» 
(Vasenius V, s. 288). Paul Nyberg är betydligt utförligare, han redogör för tävlingen och re-
fererar novellen ingående. Hans slutsats är att i »vår tid skulle man inte tveka att kalla den-
na berättelse, liksom också Berndtsons En svart saga, för pekoral. Men den var kompone-
rad i tidens smak och typisk för Topelius sätt att skriva sina berättelser.» Nyberg menar att 
Topelius använde sig av »en grundstomme av verklighet», i det här fallet besöket på hos-
pitalet 1837. Nyberg citerar dagboken och anser att det var intrycket av besöket som fram-
kallade »den dystra historien om Lotta Lenning». Fortsättningen är avslöjande, både i 
synen på det litterära skapandets funktion för Topelius och i värderingarna: »Men genom 
berättelsen hade Topelius ännu inte frigjort sig från den hemska minnesbilden. Det gjor-
de han först i en dikt, som växte fram ur denna skräckhistoria, Lotta Lennings vaggvisa, där 
hela det makabra ämnet befriats från allt onödigt slagg och smälts om till verklig poesi» 
(Zachris Topelius 1949, s. 194 ff.). Manuskriptet till »Lotta Lennings Vaggvisa» är daterat 
maj 1846; dikten ingår i Ljungblommor II (1850), se Ljungblommor, ZTS I, s. 170 f.   

Punktkommentarer
 143, 3  hopkrumpen – hopkrupen. 
 143, 4  Ganska hemsk – ohyggligt hemsk. 
 143, 7  Kronoby hospital – spätelskehospital och anstalt för sinnessjuka i socknen Kro-

noby, mellan Jakobstad och Gamlakarleby. Topelius besökte hospitalet 1837, 
se ovan, s. 321.

 143, 10–12  officersbalerna […] genomtågade – Borgerskapet i de österbottniska städerna 
ägnade sig åt ett intensivt umgängesliv med de inkvarterade officerarna under 
kriget 1808, först med de svenska, sedan med de ryska. Sara Wacklins Hund
rade minnen från Österbotten, med en ironisk skildring av balerna, hade utkom-
mit i tre delar 1844–1845. Den kan ha influerat Topelius, som anmälde de två 
första delarna i HT 11/12 1844 i mycket välvilliga ordalag. 
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 143, 13  hvita florsklädning med det korta lifvet – Empirens antikinspirerade mode före-
skrev klänningar av ljusa och tunna, nästan genomskinliga material, med mid-
jelinjen strax under bysten.

 144, 9  sällsamt – besynnerligt. 
 144, 14  snörlifvet – troligen avses snörmakerier på uniformsrocken.  
 144, 15  vid Oravais – slaget vid Oravais (mellan Vasa och Nykarleby) 14/9 1808, som 

slutade med ett svenskt nederlag.
 144, 17  Kulneff – Av de ryska officerarna i 1808–1809 års krig var generalmajoren Ja-

kov Petrovitj Kulneff (1764–1812) den mest anekdotomspunna, inte minst i 
Österbotten. Topelius omnämnande av Kulneff här föregår Runebergs dikt (i 
Fänrik Ståls sägner 1848). 

 144, 26  dam – damm. 
 144, 30  Öfverstebostället – Officerare och tjänstemän hade under svenska tiden bostäl-

len (byggnader och jordbruk) som var knutna till tjänsten och utgjorde en del 
av lönen. Officerarna fick behålla sina boställen på livstid efter 1809. 

 144, 32  sällhet – lycka. 
 145, 1  häpnad – bestörtning. 
 145, 16  föreställningar – uppmaningar. 
 145, 18  vräk – kasta. 
 145, 18  ändtligen – slutligen.
 145, 21  idkeliga – oupphörliga. 
 145, 31–32   Norrmannen Mensen Ernst – Den norske löparen (1795–1843) slog omvärl-

den med häpnad, bl.a. när han sprang från Paris till Moskva på fjorton dagar i 
juni 1832. 

 146, 1  skräckfulla – skräckinjagande. 
 146, 6  jollrade – talade kärleksfullt. 
 146, 21  plär – brukar. 
 147, 9  bisättningshuset – gravkapellet. Bisättning betecknar också gamla bröllops-

seder, jfr biläger, så dubbeltydigheten passar väl i sammanhanget. 
 147, 14  långhalmig rågåker – åker där rågen har långa strån. 
 147, 15  Om det är … – Andra avsnittet, i HT onsdagen den 29 april 1846.
 147, 25  lindan – gräsplanen.  
 147, 26–27   landbönder, torpare och statdrängar – underlydande av olika kategorier. 
 146, 27  statdrängar – statare.
 147, 27  barn och blomma – barnskara. 
 147, 28  karaktersbyggnaden – mangårdsbyggnaden. 
 147, 28–29  Misstriss Wolstonecraft […] resebeskrifning öfver Finland – Mary Wollstonecraft 

(1759–1797) besökte inte Finland, men däremot sydvästra Sverige och delar av 
Norge 1795, återresan gjorde hon via Köpenhamn och Schleswig. Resebreven 
Letters written during a short residence in Sweden, Norway and Denmark utkom 
1798 på svenska: Bref, skrifna under et kort vistande i Sverige, Norrige och Danmark.  

 147, 29  Vöro prestgård – uppförd 1825 i empirestil.
 147, 32  efter – eftersom.
 148, 3–9  Emellertid […] läto dem stå. – Maija Lehtonen citerar partiet och noterar att 

Topelius här utgår från att herrgårdsägarna i Finland kände till den romantiska 
stilens krav (»Den topelianska världsbildens mörka sida» 1995, s. 12 f.).

 148, 14  alteration – sinnesrörelse. 
 148, 20  kampagnen – kriget, fälttåget. 
 148, 22  stånd – social ställning. 
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 148, 28  knäfveln – djävuln.  
 148, 28  fänriksäfventyr – ungdomsdumheter (fänrik: den lägsta officersgraden).
 149, 20  4 alnar – knappt 2,40 m. 
 149, 20  fånigt – sinnessvagt. 
 149, 23  undransvärda – beundransvärda. 
 149, 26–38  Den galnas plats […] näbb mot trädet. – Jukka Sarjala menar att Topelius här 

kryddar skildringen av Lotta Lenning med en parodi som visar hur förnuf-
tet kunde driva med galenskapen. Humor av detta slag är inte längre gångbar, 
säger Sarjala, och tillfogar att uppfattningen om vad humor är har förändrats 
sedan 1800-talet (Salonkien aaveet 2007, s. 171 f.).

 149, 27  glas – tidsenhet av en halvtimmes längd, använd till sjöss och ofta mätt med 
timglas; åtta glas utgjorde en vakt. 

 149, 38  hackspiken – hackspetten. 
 150, 4  försmulto – sammansmälte.
 150, 8  ecklärerade – upplysta. 
 150, 30  menlös – oskyldig. 
 150, 31–33  Plötsligen […] med sin tyngd till jorden .… – Textpartiet påminner onekligen 

om en våldtäktsscen, konstaterar Maija Lehtonen (»Den topelianska världs-
bildens mörka sida» 1995, s. 8).

 151, 30  hemfolk – husets folk (dialektalt).
 152, 6  lyst – kungjort, efterlyst. 
 152, 19–29  Variala var numera […] beräknade anläggningar. – Topelius var medveten om 

motsättningen mellan ekonomiska värden och estetiska. Han anlägger liknan-
de synpunkter redan i en Conturteckning från våren 1843, om sjösänkning, 
som inte bara förfular landskapet utan gör det frostömt (HT 8/4 1843).  

 152, 22–23   åkerrenarne plöjdes smalare – åkermarken utnyttjades effektivare.
 152, 25  trädgårdsqvarteren – mer eller mindre kvadratiskt indelade odlade ytor i träd-

gården.
 152, 29  revenyer – vinster.
 152, 33  tolf runda år – gott och väl tolv år.
 153, 14–15  det nya ljusa, sunda och snygga dårhuset invid Helsingfors – Lappvikens sjukhus, 

invigt 1/7 1841. De beskrivande adjektiven är motsatser till Topelius skildring 
av det gamla hospitalet: »svart, smutsigt, mörkt, ungef. som ett dåligt fähus i 
det inre» (dagboken 26/8 1837, se ovan, s. 321).

 153, 19  tillförene – tidigare. 
 153, 26  tilläst – låst. 
 153, 36  en gammal vaggvisa. – Topelius skrev i maj 1846 den milda och rofyllda dikten 

»Lotta Lennings Vaggvisa», tryckt i Ljungblommor II, 1850 (se Ljungblom
mor, ZTS I, s. 170 f. samt Carola Herberts kommentar s. 444). 

 154, 28–35  dina röda smultronkinder […] inga ögon att se på din mor? […] Guds snöhvita 
englar – Jfr dikten: »Då visar jag dem din rosenmund: / Den kan jag aldrig 
förglömma. / De hvita englar, de se din blund, / De se så ljufligt dig drömma. 
/ De bida alla en morgon klar, / När stilla öppnas ditt ögonpar / Och i sin famn 
de dig gömma.» (ZTS I, s. 171).

Lehtonen, »Den topelianska världsbildens mörka sida. Topelius och skräckromantiken», 
1995, s. [7]–27; Nyberg, Zachris Topelius 1949, s. 194 ff.; Sarjala, Salonkien aaveet 2007, 
passim; Vasenius V, s. 288 
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Vedergällningens Dag

»Vedergällningens Dag. En Händelse» ingick i HT den 19 september–28 oktober 1846, 
i nio avsnitt. Manuskript saknas. Topelius avsåg att ta med novellen i sina samlade skrifter 
(Topelius–Bonnier 12/6 1871), men den har inte tryckts om.  
 »Vedergällningens Dag» är Topelius bud på sensationslitteraturen och hans mest hejd-
lösa novell. Den omnämns varken av Vasenius eller av Nyberg, vilket i sig är anmärknings-
värt. »Vedergällningens Dag» var troligen inte aktuell för återutgivning inom ramen för 
Vinterqvällar, eftersom den inte förekommer i avskrift. Vasenius och Nyberg kan därför ha 
valt att förtiga novellen. Antagligen ansåg de att motivet, falskspelare på jakt efter pengar 
och hämnd i Helsingfors ryska badsocietet, är under Topelius värdighet. Gunnar Cast-
rén tar däremot upp »Vedergällningens Dag» i en artikel om huvudstaden i 1800-talets 
skönlitteratur. Han sätter in novellen i dess litterära tradition: »Innehållet visar, att Tope-
lius tagit intryck av den storstadsskildring, som vuxit fram ute i Europa, den som skapats 
av Dickens och Balzac och fortsatts av bl.a. Eugène Sue och Dumas d. ä. och i Sverige fick 
representanter i Blanche, Almqvist och Ridderstad. Det hade naturligtvis sina svårighe-
ter att göra det lilla Helsingfors till en syndens och lastens håla i stil med det Paris eller 
London, som skildrades av de franska och engelska författarna, men det exotiska brunns-
livet om somrarna tycktes dock erbjuda vissa möjligheter.» Castrén tillägger att i fråga 
om »rafflande och osannolikt innehåll kan berättelsen tävla med vilken följetongsroman 
som helst». Skildringen av Helsingfors har intresse, anser Castrén. Han lyfter också fram 
de snabba växlingarna mellan helt olika miljöer, från förfallet på Skatudden till furstin-
nans eleganta våning, som exempel på Topelius »förkärlek för kontrastverkan» (Castrén, 
»Helsingfors i 1800-talets skönlitteratur» 1958, s. 253 ff.). 
 Ordet »Händelse» i undertiteln kan läsas som en genrebeskrivning. Goethe har i ett 
samtal med Eckermann om ett prosastycke sagt: »… wir wollen es die Novelle nennen, 
denn was ist eine Novelle anders als eine sich ereignete unerhörte Begebenheit» – vad är 
en novell annat än en händelse som ingen har hört om tidigare (29/1 1827; Goethe, Sämt-
liche Werke 19, s. 203). ’Unerhört’ betyder också oerhört, och »Vedergällningens Dag» 
representerar både något nytt och något ganska oerhört bland Topelius noveller.  
 Topelius spelar på läsarnas nyfikenhet genom att genast i början tidfästa novellen till 
»början af September», månaden hade hunnit till den 19 när första avsnittet lästes i tid-
ningen. Efter att ha inlett med ett panorama över esplanaden med skvallrande stadsbor 
och en vild jakt från Salutorget över Skillnaden mot Kaserntorget, allt lätt igenkännligt åt-
minstone för helsingforsarna, ägnar Topelius hela tredje avsnittet åt att presentera skurken 
Gulkins förflutna. Han använder här en stil som tar fasta på innehållets drag av dröm eller 
syn och som avviker från resten av novellen – däremot påminner berättartekniken i avsnit-
tet om Eugène Sues i kapitel åtta, »Le rêve», i tredje delen av Paris’ mysterier där skurken 
konfronteras med sina missgärningar. Sue utformar kapitlet som en dröm. Topelius åter-
går i följande avsnitt till den händelsemättade framställningen i snabbt tempo och med 
många repliker. Berättelsen är dramatisk och påfallande visuell.
 Jukka Sarjala uppmärksammar att enstaka scener är situerade i S:t Petersburg, men att 
de i motsats till de helsingforsiska miljöerna saknar lokalfärg (Sarjala, Salonkien aaveet, 
s. 96 f.). Topelius behärskade den melodramatiska stilen, anser Sarjala och påminner om 
tävlingen med Berndtson (se kommentaren till »Bruden», s. 320). Möjligen inspirerades 
Topelius av stilen i Berndtsons novell, föreslår Sarjala (ibid., s. 104). Men man frågar sig 
varför Topelius skulle ta omvägen över Berndtson, när han kunde gå direkt till de gemen-
samma förebilderna. Som hos Sue låter Topelius händelserna utspela sig i socialt och i nå-
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gon mån geografiskt växlande miljöer, den gåtfulle Mörtin förekommer i olika förklädna-
der och läsaren kastas mellan melodram och handfast situationskomik. Men i motsats till 
Sues romaner eller Alexandre Dumas Greven av Monte Christo (1844–1845) innehåller 
Topelius följetong inga inslag av samhällskritik, även om han påtalar de emotionella och 
moraliska bristerna i skurken Gulkins uppfostran.
 »’Vedergällningens dag’ för in i det lilla Helsingfors internationella förbrytare av en 
storleksordning som alls inte passar ihop med stadens anspråkslösa mått», anser Castrén. 
»Men det oaktat innehåller berättelsen otvivelaktigt en del verklighetstrogna och målan-
de detaljer. Och en fläkt av verklig helsingforsstämning slår emot läsaren från inledning-
ens beskrivning av Esplanaden om aftonen», konkluderar han sin genomgång av novellen 
(»Helsingfors i 1800-talets skönlitteratur» 1958, s. 255). 

Punktkommentarer
 156, undertiteln   Händelse – se ovan, s. 324.
 156, 9–13  I södern af Europa […] Toscanas yppiga slätter. – En kort notis i HT 22/8 1846 

berättar: »Några starka jordstötar kändes den 29 Juli i vestra delen af Tysk-
land och i Belgien» och, en månad senare: »Från Schweiz höres vattunöd och 
öfver svämningar, från Italien jordbäfningar; sednast en i Livorno den 27 Aug. 
om morgonen» (HT 26/9 1846).

 156, 15  »augustisprång» – Språng betyder här tvär omkastning i vädret. 
 156, 20–22  farsoten. […] späda barnakinder bleknade i förtid bort – Av en notis i HT 8/8 

1846 framgår att rödsot, d.v.s. diarré, förekom. Särskilt småbarn var utsatta.
 156, 25  promenaden närmast salutorget – numera Esplanaden.
 157, 2  kapellanskan – Värdshusflickan uppkallades efter kapellet. 
 157, 9  äflan – strävan. 
 157, 9  Stadens permanenta lejon – de lokala snobbarna. 
 157, 10  terrain – terräng. 
 157, 11–12  redan glesnande utlänningar och ännu fåtaliga studenter – Helsingfors var en 

ganska populär badort med många ryska och baltiska besökare på 1840-talet. 
Universitetets hösttermin inleddes senare, det var inskription den 21 oktober 
(notis i HT 21/10 1846). 

 157, 12–13  Af medelåldersmän […] preferensbordet) – en av Topelius vanliga slängar åt 
äldre män, ofta framställda som matvrak eller kortspelare. Jfr »Påsk-Äggen».

 157, 13  preferensbordet – spelbordet; preferens är ett kortspel för fyra spelare. 
 157, 14–15  lifliga, välklädda barn […] tumla om – De välklädda barnen markerar att bara 

ståndspersonerna och deras barn flanerade resp. lekte i Esplanaden.   
 157, 15  gräsvallen – gräsplanen. 
 157, 16  fruntimmer – damer.
 157, 18  sakta – lågmält. 
 157, 19–20  Hr Elsters vattenkrumsprång – Preussaren W. Elster annonserade i HT 29/8 

1846 en föreställning »bestående af Vattenkonster och Grekiskt Vatten- 
 fyr ver keri».  Topelius förhåller sig kallsinnigt till programmet i de månatliga 
breven till kapten Leopold, HT 2 och 30/9 1846. 

 157, 23  paletot – (fr.) paletå, d.v.s. överrock. 
 157, 25  skyggen – brätten. 
 158, 1  kultiverade – odlade. 
 158, 4–5  Voltaire: [...] markatta och örn.» – Uttrycket återfinns i ett brev från dramati-

kern Charles Palissot de Montenoy (1730–1814): »… sa physionomie parti-
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cipait à celle de l’aigle [örn] et à celle du singe [apa]» (Œuvres de M. Palissot II 
1788, s. 518). Brevmottagarens identitet framgår inte; uttrycket spreds snabbt 
och citeras i biografiska lexika från tidigt 1800-tal. Topelius omedelbara källa 
har inte gått att identifiera, den citerade utgåvan av Palissots Œuvres var till-
gänglig på Universitetsbiblioteket.   

 158, 4  syne – här: utseendet. 
 158, 9–10  klippa silfverrublar och sy stenhus – sko sig på den finska allmänhetens bekost-

nad; Topelius hade kritiska synpunkter, inte så mycket på utländsk driftighet 
som på finsk oföretagsamhet. 

 158, 12  hidalgo – (sp.) adelsman.   
 158, 13  Don Ranudo de Colibrados – Don Ranudo de Colibrados eller Fattigdom och hög

färd, komedi av Ludvig Holberg, Topelius hade sett pjäsen vintern 1833. 
 158, 14–15  H. M. Don Carlos’ […] krona – Den spanska tronpretendenten Don Carlos 

(1788–1855) försökte under det s.k. carlistkriget 1834–1839 vinna kronan, 
utan framgång.

 158, 16  potatessjukdomen – potatispesten, som förstörde skörden 1846. HT uppmärk-
sammade detta i en notis: »Potatessjuka har åter visat sig i delar af Tyskland 
och i Irland» (22/8 1846). 

 158, 20  general Rothan – jesuitordens general Johann Philip von Roothaan (1785–
1853).

 158, 21  nuvarande klena konjunkturer under påfven Pius IX – Pius (1792–1878) hade 
valts i juni 1846, han var populär och uppfattades i början av sitt pontifikat 
som liberal, vilket sannolikt skulle motverka jesuitordens inflytande, förefaller 
Topelius ha resonerat.

 158, 31  Rodin i ’den vandrande juden’– jesuit i Eugène Sues roman Den vandrande juden 
(Le juif errant 1844–1845), på svenska 1845.

 158, 34–38  furstinnan Gregorzewski […] Gulkin? – De annars väl underrättade herrarna 
böjer inte tillnamnen i feminin form: Gregorzewska, Gulkina, vilket korrige-
ras senare i novellen (från s. 167).

 159, 3  nipper – smycken. 
 159, 3  tvetydiga fruntimmer – tvivelaktiga kvinnor med diskutabel moral. 
 159, 7  permitterad – på permission. 
 159, 27  innan kort – inom kort.
 159, 29  Knappt hade den sköna damen … – Andra avsnittet börjar, i HT onsdagen den 

23 september 1846.
 159, 33  »Herrn får inte röka cigarr på torget – »Man fick alltså röka på Esplanadgatan 

men inte på torget», observerar Castrén (»Helsingfors i 1800-talets skönlit-
teratur» 1958, s. 254).

 159, 34  Vojasör – (fr. voyageur) resande, tolkas av polisen som ett personnamn. 
 159, 37–38   Hôtel de Bellevue – Hotellet, som inledde verksamheten sommaren 1843, var 

beläget i hörnet av Norra Esplanaden och Fabiansgatan (Hirn, Från värdshus 
till Grand Hôtel 2007, s. 30).

 160, 2  Martis söner – militärer, efter krigsguden Mars.
 160, 5  theaterhuset – en träbyggnad från 1827, ritad av C. L. Engel, och belägen vid 

västra ändan av Esplanaden.
 160, 6  Skillnaden – troligen Skillnadsgatan, men helsingforsarna tycks alltid ha an-

vänt kortformen. Skillnaden är det invidliggande s.k. trekantiga torget och 
båda namnen markerar gränsen mellan den egentliga staden och den s.k. Ny-
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ländska förstaden, ungefär från Georgsgatan söderut (Helsingfors gatunamn 
1971, s. 133).

 160, 7  Ett par hundrade alnar – ca 120 m.  
 160, 8  droschka – se kommentar till s. 139, 30. 
 160, 8  isvoshik – (ry.) hyrkusk. Med istvostjik (nuvarande stavning) avses senare ofta 

hela ekipaget, med kusk och åkdon.
 160, 10–11  den lilla backen vid […] Etholénska boden – i höjd med Unionsgatan.  
 160, 11  nummerkarl – Användes vanligen om indelt soldat med ett nummer i kompa-

niet (jfr Runebergs »N:o femton Stolt»), här är det fråga om motsvarande 
system inom polisen.  

 160, 12  herrar i frackar med brandgula kragar – Polisbetjänternas uniformer hade 
orange färgade speglar på kragarna. 

 160, 15  Nürnbergska dockor – mekaniska dockor; Nürnberg hade en betydande lek-
saksindustri. 

 160, 20–21   Hr A. om Fru B:s mamseller: […] heller» – Citatet är epigrammet »Visiten» 
av Franzén: »Jag tillstår: med Herr Stock, hans fru och hans mamseller, / man 
ej allena är, men ej i sällskap heller», här återgivet efter förstatrycket i Åbo Tid
ning 27/11 1805.  

 160, 23  sacre nom – (fr.) förbannat, eg. Guds namn. 
 160, 26 ordres – order. 
 160, 26  betjentpass – pass utfärdat åt person i dennes egenskap av tjänare hos en resan-

de.
 160, 33  för ro skull – för nöjes skull.
 161, 33  c’est horrible! – (fr.) det är förfärligt.
 161, 37  paletågen – Ordformen eftersträvar sannolikt uttalsenlighet, med sje-ljud.
 162, 3–9  vi lefva icke mer i någon medeltid […] upptäcka. – Topelius räknar upp element 

i den underhållningslitteratur, rövarromaner och skräckromantik, som han 
slukade under skolterminerna i Uleåborg – jfr ovan, s. XXIV.  

 162, 3  bastiljernas – fästningar, här särskilt Bastiljen, fängelset i Paris som demolera-
des under franska revolutionen.

 162, 6  blykamrar – fängelserum under blytaket på dogepalatset i Venedig. 
 162, 6  cachots – (fr.) fängelsehålor.
 162, 8  sbirrer – (it.) poliser. 
 162, 9  blyfärgadt – grönaktigt. 
 162, 9  romaneskt – romanaktigt. 
 162, 28  Sinebruchoffska trädgården – anlagd av bryggeriägaren och kommerserådet 

Niko laj Sinebrychoff (1786–1848), i samband med privatpalatset (numera 
Sine brychoffs konstmuseum) som blev färdigt 1842. Topelius sommarvikarie 
Fredrik Cygnæus nämner att bland »enskildta [trädgårds]anläggningar, hvil-
ka årligen försköna sig sjelfva och nejden, anmärker min herre Comm.Råd. 
Sinebruchoffs och Geh.Råd. Baron Klinckowströms, båda utförda i stor stil 
med kostnad och smak» (HT 2/7 1842).

 162, 34  Fjolner – son till Frej och jättinnan Gerd, drunknade i ett mjödkar.
 163, 1  fullstämmig – innebär att musikkåren var fulltalig, med alla instrument repre-

senterade. 
 163, 13 upptäcker jag mig – ger jag mig till känna.  
 163, 29  i tutti – med alla stämmor och instrument. 
 163, 33  Främlingen i den ljusa paletot’n … – Tredje avsnittet börjar, i HT lördagen den 

26 september 1846.
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164, 8–166, 20  det förekom honom […] tusenfaldig död. – Gulkins drömsyn, se ovan, 
s. 324 f.

 164, 18  skred – gled. 
 164, 22  brokiga – färggranna. 
 164, 26  toilett – klädsel, frisyr m.m. 
 164, 27–28  nålfint glittrande snöstoft […] barnets hjerta. – Jfr H. C. Andersens »Snee-

dronningen»: om glassplittret som träffar pojken Kay i ögat och hjärtat och 
förändrar honom.  Sagan ingår i Nye Eventyr. Anden Samling, som utkom i 
december 1844 (Andersen, Eventyr og Historier I 1830–1850 2003, s. 519). 
Topelius uttalar sig uppskattande om en samling översatta sagor av Andersen, 
»Sneedronnningen» ingår dock inte bland dem, uppger Vasenius (HT 23/12 
1846; Vasenius V, s. 463). 

 164, 36  mångfaldiga – många. 
 164, 38  fala – som låter köpa sig. 
 165, 2  gröna bordet – spelbordet. 
 165, 3  rödt eller svart – roulettens färger. 
 165, 6  efter – eftersom.
 166, 32  Nästa gång vi återse … – Fjärde avsnittet börjar, i HT lördagen den 3 oktober 

1846.
 167, 9  Vilna – Vilnius, här efter det tyska namnet Wilna. 
 167, 18–19  föråldrade del af staden […] Skatudden – Skatudden bebyggdes spontant re-

dan på 1700-talet och beboddes främst av arbetar- och sjömansfamiljer samt 
fattiga änkor med avsigkomna inneboende (Waris, »Huvudstadssamhället» 
1951, s. 174). I mitten av 1800-talet var förfallet utbrett, särskilt jämfört med 
den nya empirestaden. Här utgör Skatudden Helsingforsvarianten av de euro-
peiska metropolernas slum; jfr Eugène Sues skildring, i Paris mysterier, av 
slum kvarteren i la Cité i Paris.

 167, 19  prunkar – ståtar. 
 167, 20  trädhus – trähus.
 167, 21  två rutors höjd – fönster med två rutor i höjdled (och två i sidled).
 167, 24  fluida behag – flytande njutningar, d.v.s. alkohol. 
 167, 29  tertialerna – här sannolikt lön, pension eller understöd som utbetalades tre 

gånger årligen.  
 167, 32  losliten – luggsliten. 
 167, 32  skjälskinnsmössa – sälskinnsmössa. 
 167, 37  med mössorna på hufvudet – anger att sällskapet inte var belevat.
 168, 2  kattunsöfverdrag – Kattun är ett tättvävt bomullstyg.
 168, 10  kamratskapet  – här: sällskapet. 
 168, 16–17  två gånger döpt […] vederdöparesekten. – Vinhandlarna döper om vinerna 

och säljer enkla sorter under finare etikett.
 168, 18  Johannisbergern – vin från området Johannisberg i Rheingau.
 168, 18–19  plockat Genuesaren – skinnat, lurat mannen från Genua.
 168, 21  slogo efter oss – spanade efter oss.
 168, 22  mon cher ami – (fr.) min kära vän.
 168, 25  honetta – hyggliga. 
 168, 25  Gesundheit! – (ty.) skål! 
 168, 26  pharaobankerne – farao här: ett kortspel. 
 168, 26  Ems och Pyrmont – tyska kurorter, där badgästerna spelade för att fördriva ti-

den, vilket  professionella spelare kunde utnyttja.  
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 168, 27  voltslåare – en som gör konster med spelkort, så att ett visst kort får en viss 
plats i den blandade kortleken. 

 168, 32  storas – högfärdas, yvas. 
 168, 33  stallbroderskap – kamratskap. 
 168, 33–34  je ne suis […] noir – (fr. ordspråk) jag är inte så farlig som jag ser ut. Finns som 

melodianvisning i den  franska 1700-talsdramatikern Alexis Pirons pjäs Le ma
riage de Momus, ou La gigantomachie, som handlar om skojare: »Toute à stir je 
ti chasse, / De chez Montsir Crédit». Topelius hade tillgång till 1700-talsupp-
lagor av Pirons verk på Universitetsbiblioteket.

 168, 38  ’Steckbrief ’ – (ty.) efterlysning. 
 169, 1  Flugs – stavningsvariant av flux, strax. 
 169, 2  Gauthiod – Ångbåten Gauthiod trafikerade från 1840 mellan Stockholm och 

varierande destinationer i Tyskland. 
 169, 3  profryttarnes – handelsresande. 
 169, 20–21  Aj aj, mio caro – (it.) Fy skäms, kära vän. 
 169, 25  Excellenza! – Ers förträfflighet; början av ordet är på franska, slutet på italien-

ska. »Resande främlingar benämnas ofta eccellenza af folket i Italien.» (Ek-
bohrn, 60 000 främmande ord, 1904)

 169, 29  Ers Durchlaucht – Topelius låter Mörtin höja insatserna; med Durchlaucht ti-
tulerades tyska regerande furstar. 

 169, 38  tar hyra på RioJaneiro – seglar på Rio de Janeiro, så långt man kunde komma 
– resorna kunde bli årslånga.

 170, 9  Vid denna oförmodade … – Femte avsnittet börjar, i HT onsdagen den 7 okto-
ber 1846.

 170, 11  affekterade – tillgjorda. 
 170, 12  smilande titulaturen – inställsamma tituleringen. 
 170, 14  spetsbof – listig skurk. 
 170, 17  krångla – gräla. 
 170, 28–29   liqvidera oss emellan – göra upp våra affärer. 
 170, 31  skyldigt – tillbörligt. 
 170, 37  valuta bekommit, som reverseres – erhållit valuta, vilket kvitteras. 
 171, 5  habit – klädsel. 
 171, 5  sprättar – stoltserar, snobbar. 
 171, 8  preja – ofreda. 
 171, 11  billigare – rimligare.
 171, 32–33  aktning, som äfven brottslingens öfverlägsenhet […] karakter – Topelius kände 

en viss tillgivenhet för sina nattsvarta bovar, särskilt när han hade försett dem 
med något drag av storslagenhet. Jfr Muuri-Jussi i »Påsk-Äggen» och Vargen. 

 172, 1  förskrifningen – skriftlig försäkran om att utbetala en viss summa, löpande 
skuldsedel. 

 172, 21  polsk bank – ett kortspel. 
 172, 28–29  spoliera kompagniets kassa, […] om händer – I Fredrik Berndtsons novell »En 

svart saga» (i Morgonbladet våren 1846) förekommer en professionell spelare 
som spelar kassan av en ung officer. Jukka Sarjala antar att Topelius i »Veder-
gällningens Dag» har tagit intryck av Berndtson (Sarjala, Salonkien aaveet 
2007, s. 97).

 172, 35  balansen – här: kassabristen.
 173, 5  vädra brändt horn – ana oråd.
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 173, 6  När skuggorna i lifvet … – Sjätte avsnittet börjar, i HT lördagen den 10 oktober 
1846.

 173, 18  sidenfestonerna – girlangerna med blommor och blad av siden. 
 173, 18  trymåerna – speglarna. 
 173, 19  emmorna – fåtöljerna. 
 173, 19  rullstolarna – hjulförsedda och därför lätt flyttbara stolar. 
 173, 19  bordstudsarne – bordspendylerna. 
 173, 21  samet – sammet.
 173, 23  amöblement – möblemang. 
 173, 25  musselin – muslin, tunt bomullstyg. 
 173, 26  mahogenymöbler – mahognymöbler. 
 173, 27  Wienerflygel – Motsvarande detaljer i inredningen: lätta gardiner, litografier 

i enkla ramar och wienerflygel återkommer i »Kalkylerna. En ut-, miss- och 
efterräkningshistoria» (1848). Nyberg anser att inredningen i den novellen 
sannolikt återgår på paret Topelius första gemensamma hem vid Bernhards-
gatan (Zachris Topelius 1949, s. 169 f.), f.ö. i samma del av staden där Topelius 
har placerat furstinnans våning.  Helsingforsborna hyrde ut sina lägenheter åt 
badgästerna, Topelius hade själv en rysk amiralska och senare en rysk general 
som sommarhyresgäst (Självbiografiska anteckningar 1922, s. 120).  

 173, 27  valdt – utvalt. 
 173, 34  genombladdra – genombläddra. 
 173, 36  Rysses – Formen rysse för ryss användes allmänt i Finland.
 174, 1  Waninka – diminutiv av Ivan.
 174, 3  häpen – bestört.
 174, 14  befallte – parallellform till befallde. 
 174, 14–15  förbi villorna […] brunnshuset – Furstinnan promenerar i vagn i området vid 

den på 1830-talet anlagda Brunnsparken; Topelius är noggrann med att för-
ankra händelserna utomhus i Helsingforsmiljön.

 174, 22  föråldrad – åldrad. 
 174, 35  dörrn – Formen är talspråklig. 
 174, 36  Deuxbatangerne – (fr.) dubbeldörrarna. 
 176, 3–4  stupat mot Turkarne. – Ryssland och Turkiet befann sig i krig 1828–1829. 
 176, 6  kadetcorpsens – kadettkåren, den finska officersutbildningen i Fredrikshamn.
 176, 17  Sedan du såg mig – Furstinnan försäger sig, genom att dua Lorenz.
 176, 28  »Och hvarföre, … – Sjunde avsnittet börjar, i HT onsdagen den 14 oktober 

1846.
 176, 33  öfrigt – kvar.
 177, 7  vårt hus – vår ätt.
 177, 12  moderssvaghet lemnade honom handlöst åt förderfvet. – Moderns inflytande 

över barnen, på gott och ont, antyds också i »Två Quällars Äfventyr» (1844). 
 177, 13–14  uppfostras strängt och borgerligt […] bragt dig upp. – Värdet av personlig me-

ritering och borgerliga dygder framom ärvda privilegier framhåller Topelius 
mera systematiskt senare, i »Gröna kammarn på Linnais gård» (1859) och i 
Fältskärns berättelser, fjärde cykeln.

 177, 16–17  dagtingade med min föresats – kompromissade med min föresats. 
 177, 28  toilett – toalettbord. 
 177, 29–30  Madame la Princesse – (fr.) Furstinnan. 
 177, 30–31  trés important – (fr., eg. très) mycket viktigt.
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 177, 33  rue de Marie – (fr.) Mariegatan, i Kronohagen. 
 177, 34  place du senat– (fr.) Senatstorget.
 178, 8  sällsama – besynnerliga. 
 178, 30  villats – förvillats.
 179, 7  domestikerna – tjänstefolket. 
 179, 8  bestucken – mutad. 
 179, 14–15  utan att såra din granlagenhet – utan att såra dina känslor. 
 179, 24  Au revoir! – (fr.) på återseende, farväl. 
 179, 25  Aftonmörkret har inbrutit … – Åttonde avsnittet, i HT lördagen den 24 okto-

ber 1846.
 179, 29  tvetydige – skumma. 
 179, 32  illparigare – knipslugare. 
 179, 34  thoddyt – parallellform till toddyn.
 180, 1  käringkrokar – krokben, här: knep. 
 180, 4  strök flagg – strök med.  
 180, 5  Mort de ma vie – (fr.) vid min död.
 180, 16  »Aj, aj, – så, så. 
 180, 19  Adieu, mon plaisir! – (fr.) farväl, min glädje.
 180, 20  den vise fransmannen Ulspegel – Namnet är en svensk form av Eulenspiegel, 

titelperson i folkliga anekdoter, ursprungligen tryckta på plattyska i början av 
1500-talet. Den populära folkboken har översatts till många språk.  

 180, 36  kipade – kippade. 
 181, 10  stryklod – strykjärn.
 181, 12  societetshusets – hotell och restaurang från 1830-talet, Helsingfors nuvarande 

stadshus vid Norra Esplanaden.
 181, 13  artilleriepålett – Lehman sägs först vara kapten vid artilleriet (s. 159), senare 

kallas han löjtnant.
 181, 14  hemskt – dystert.
 181, 19  Reval – Enbart det tyska namnet på Tallinn användes på svenska.  
 181, 25  tidtals – då och då. 
 181, 35  ugnen – ångpannan.
 182, 1  hyttornas lägerstäder – hytternas liggplatser, kojer. 
 182, 14  Arsenij Franzowitsch – tidigare: Arseni Stefanowitsch. 
 182, 28  makars – makors. Formen maka och skillnaden mellan make och maka etable-

rades först på 1800-talet, och även maka kunde ha pluralformen makar. 
 182, 31  strådöd – här: död i misär. 
 182, 37  förslager – förslag. 
 183, 3  restauratörer – här: köks- och serveringspersonal. 
 183, 5  kuppfria – oskadda, skadeslösa. 
 183, 11  springa – explodera. 
 183, 13  hundra famnars distans – ett avstånd av knappt 200 m. 
 183, 15  Gulkin hade … – Nionde avsnittet, i HT onsdagen den 28 oktober 1846.
 183, 15  randen af brädgången – kanten av den trätäckta relingen.  
 183, 29  Methusalems ålder – hög ålder, efter 1 Mosebok 5:25–27, om Metusalah som 

blev 969 år.
 183, 30  rangeras – ordnas.
 183, 34  assureradt – försäkrat. 
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 183, 37  stjäla kapprockar ur tamburerna – Futtiga brott föraktas, antingen av brotts-
lingarna själva som här, i »Påsk-Äggen» och »Vargen», eller av berättaren 
eller motsvarande. I »Två Quällars Äfventyr» sker det i nästan samma or-
dalag som här: »det gick så långt, att han stod i förbindelse med ett tjufband, 
som stal kappor och galoscher ur tamburerna» (HT 7/12 1844).

 184, 22  lyfta – lyft. Svag böjning, med imperativ lyfta. 
 185, 19  Liffländaren – livländaren. Livland hörde till de ryska Östersjöprovinserna och 

bestod på 1800-talet av södra Estland och nuvarande Lettland fram till Dau-
gava. 

 185, 22  muschik – rysk bonde. 
 185, 29  trötte – formen maskulinum pluralis.  
 186, 16  Snäll – skicklig, snabb. 
 187, 6–7 detta måste vi lemna […] taga reda uppå. – Jfr slutet av »En spritterny Händel-

se» (s. 142), där berättaren också vänder sig till läsaren, som för att påminna 
om att det är fiktion. 

Castrén, »Helsingfors i 1800-talets skönlitteratur» [1947] 1958, s. 253 ff.; Sarjala, Salon
kien aaveet 2007, passim

Salig Fänrikens Tofflor 

»Salig Fänrikens Tofflor. En berättelse» ingick i HT den 9–23 juni och den 29 septem-
ber–23 oktober 1847, i tolv avsnitt. Novellen har inte tryckts om, trots att Topelius tänkte 
ta med den både i de samlade skrifter han planerade 1871 (Topelius–Bonnier 12/6 1871) 
och i Vinterqvällar. Han gjorde omfattande bearbetningar i en bevarad avskrift och bekla-
gar sig i ett av sina sista brev till Bonnier, 14/9 1897, över att trycket i Vinterqvällar slukar 
manuskript: »Två foliosidor mscr på en liten oktavsida tryck! […] Därför framletade jag 
bland högar af gammalt en längre novell från 1847, ’Salig fänrikens tofflor’, hvilken på sin 
tid ansågs läsbar och rolig. Jag retoucherade; fåfäng tid spillan! Tofflorna blefvo för vår tid 
onjutbara.» 
 Topelius formuleringar i brevet till Bonnier, och liknande i Självbiografiska anteckning
ar, har antagligen bidragit till att Vasenius och Nyberg inte just uppmärksammar »Salig 
Fänrikens Tofflor». Vasenius nämner att Topelius i novellen vänder sig polemiskt mot 
förståndsmänskornas självklokhet, som förnekar allt vad den inte begriper. Novellens be-
rättare och huvudperson Pehr Karbin får representera det självgoda förnuftet (Vasenius V, 
s. 290). Nyberg noterar »Salig Fänrikens Tofflor» en passant och kallar den »en lång rätt 
spännande berättelse av obetydligt innehåll» (Zachris Topelius 1949, s. 196).
 Jukka Sarjala har företagit en nyare läsning av »Salig Fänrikens Tofflor». Han tar fasta 
på de påstått övernaturliga företeelserna som ett mellanmänskligt fenomen, ständigt när-
varande i relationer och spänningar mellan personerna. Han betonar att i de högrestånds-
miljöer och -släkter som Topelius skildrar värnar man om hemligheter, och att den oro 
som individen upplever inför det oförklarliga också gör honom delaktig i gruppens före-
ställningar, traditioner och samtalsämnen (Salonkien aaveet 2007, s. 107). 
 Sarjala noterar att Topelius både skriver om de finländska ståndspersonerna och skri-
ver för dem (ibid., s. 104 f.). Han anser att miljön i »Salig Fänrikens Tofflor» är represen-
tativ för den tidiga finska skräckromantiken och att den avspeglar biedermeierepokens 
anspråkslöshet och den borgerliga livsföringens jämna gång. Mot detta kontrasterar spö-
kandet och mystiken kring arvet efter fänriken. Sarjala finner det betecknande att respek-
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terade symboler för fänrikens verksamhet, som vapen och medaljer, inte får någon upp-
märksamhet – den riktas i stället mot de slitna tofflorna som symboliserar hemtrevnaden 
och isoleringen från omvärlden (ibid., s. 111 f.). Gåtan med tofflorna antar tvångsmäs-
siga proportioner för Pehr Karbin, vilket möjligen får illustrera hur svårt det är att stå ut 
med osäkerhet för personer som tror att världen är rationell (ibid., s. 112 f.). Tolkningarna 
är inte genomgående odiskutabla, men däremot är det lätt att hålla med Sarjala när han 
konstaterar att Topelius skräckromantiska medel är effektiva när de kombineras med den 
hemtrevliga och trygga miljön och med spänningarna mellan släktingarna. Han noterar att 
det inte enbart är spökandet som får dem ur balans, utan också frågan om arvet, som de 
skiftar innan de vet om det över huvud existerar (ibid.). 
 Sarjala observerar att berättarsituationen bildar ett slags ramberättelse som lyfter fram 
spökhistoriernas underhållande funktion. Ett exempel på detta ser han i den unge man 
som vill lära sig konsten att buktala, eller »tala i magen» som Topelius uttrycker det, för 
att kunna bidra till underhållningen. Det vore »en liten angenäm förströelse om vinter-
qvällarna, att tillställa ett stycke spökeri i sängkammarvrårna» (s. 207 f.; Sarjala, Salon
kien aaveet, s. 69). Sarjala förmodar att »Salig Fänrikens Tofflor» utspelas i Tavastland, 
eftersom herrgårdsnamnet Lahdentaka förekommer norr om Tavastehus (ibid., s. 115). 
Att miljön är tavastländsk är sannolikt, men eftersom Topelius eftersträvade det typis-
ka, inte det specifika, är det inte troligt att han ville anknyta till en specifik miljö. Det 
Lahden taka som Topelius omnämner i Finland framställdt i teckningar (ZTS XII, s. 241) 
är dess utom ett stort gods med medeltida anor, i motsats till novellens relativt anspråks-
lösa herrgård.    
 Bortsett från spökeriernas underhållningsvärde och det moraliska missnöje Topelius 
ägnar Pehr Karbins rationalism är det familjelivet och familjemönstren på Lahdentaka 
som han uppmärksammar, grundligt och omsorgsfullt, och försörjningsvillkoren. De små 
detaljupplysningarna i novellen samlar sig till en sociologisk studie av en högreståndsfa-
milj i inlandet. Familjefadern, majoren, är död och familjen på Lahdentaka består av ma-
jorskan, hennes tre döttrar och hennes ogifta och av allt att döma litet äldre svägerska 
Grete  Charlotte. Denna framstår som hushållets klippa och kunskapsförmedlare, med be-
hov av att markera sin ställning som familjemedlem, inte tjänstefolk (s. 189 ff.). Majors-
familjen är adlig (dottern omtalas som »landsfröken», s. 202). Även om huset beteck-
nas som rikt (s. 202) är herrgården liten – rättaren kommunicerar direkt med ägarinnan 
(s. 200) och döttrarna måste placeras på äktenskapsmarknaden (s. 193). Den äldstas gif-
termål med en ofrälse possessionat är en mesallians (s. 202); bruden och hennes mor trös-
tar sig med att han är lätt att styra (s. 205), välbärgad och bosatt i närheten (s. 188). Det 
sista var inte oväsentligt.   
 Familjebegreppet är tänjbart, med oförsörjda släktingar (Grete Charlotte) och klienter 
(fänriken) inneboende. Familjen omfattar också de tre systrarnas kusin Pehr Karbin, som 
tillbringar sina permissioner på Lahdentaka. Karbin är tydligen föräldralös och obemed-
lad – i annat fall hade han sannolikt varit kadett och fått sin utbildning vid Finska kadett-
kåren i Fredrikshamn. Fattiga officerssöner som tog värvning vid Finska gardet blev fän-
rikar på fyra år, eller bara två om de var adliga, och därefter låg karriären öppen för dem 
(Torsten Ekman, Finska gardet 1812–1905 2006, s. 58; August Schauman, Från sex årtion
den i Finland 1922, s. 14). Possessionaten Gröns roll är att vara nolla. Han är inte bara lind-
rigt begåvad, utan också komiskt vulgärt uppklädd (s. 204 f.). Synpunkter på fördelarna 
med beskedliga äkta män hade Topelius anlagt redan några år tidigare, när fästmöns syster 
hade en välbärgad beundrare: »Nog [Visst] komme Thilda i lyckliga yttre omständighe-
ter och kanske ej så olyckliga inre, ty mannen ser ut att wara både godhjertad och efter-
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gifwande och Thilda skulle ta wäldet i huset som en dans» (Topelius−Emilie Lindqvist 
10−11/12 1843).
 »Salig Fänrikens Tofflor» är den första följetong som Topelius började på våren och 
fortsatte på hösten. Han förekommer klagomål över sommaruppehållet i inledningen till 
höstens första avsnitt, den 29 september (s. 201). I följande nummer finns den uppslupp-
na skildringen av bröllopet på Lahdentaka och avsnittet slutar med en cliffhanger, om ana-
kronismen tillåts: »Alla sågo sig om.» (s. 207) – fortsättningen lät vänta på sig en vecka. 
Topelius bygger upp en olidlig spänning; dubbelnumret däremellan upptas av inlånat ma-
terial: en berömmande anmälan av Almqvists Fria Fantasier för Pianoforte, ur Figaro, och 
en nästan fyra sidor lång insänd artikel om förbättrade förhållanden i norska fängelser. 
 

Punktkommentarer 
 188, titeln  Salig – om avliden person, enligt uppfattningen att denne befinner sig bland de 

saliga hos Gud.
 188, 2  stickbågen – ram där man spänner upp tyg som ska stickas, d.v.s. förses med 

söm. 
 188, 3  stickade brudtäcke – Vid täckstickning hade man tygstyckena, både framsidan 

och frånsidan, uppspända i stickbågen och fyllde på med stoppning. För att 
hålla den på plats sydde man igenom stoppning och tyg så att ett rut- eller an-
nat mönster bildades. För att få mönstret jämnt och prydligt förde man kritad 
tråd över tyget (jfr s. 189, 3–4), överloppskritan avsatte diskreta stödlinjer för 
de syende och var lätt att borsta bort. 

 188, 4  förelysas – Lysningen, motsvarande hindersprövning, skedde tre söndagar i 
följd i samband med gudstjänsten i brudens församling. 

 188, 4  possessionaten – godsägaren.
 188, 7  Karbin – ett handeldvapen, motsvarande geväret men något kortare och lät-

tare; passar utmärkt som soldatnamn.  
 188, 12  inpraktisera dig – smyga dig in. 
 188, 12–13  alla karlar borde vara bannlysta – Att sy brudtäcke var en uteslutande kvinnlig 

sysselsättning.
 188, 13  impertinens – respektlöshet, näsvishet.
 188, 14  artig – god. 
 188, 14  disputerar – ifrågasätter.
 188, 17  orim – början på ordet orimligheter.
 189, 3–4  kritade tråd för att knäppa rutorna på täcket – Jfr kommentaren till s. 188, 3. 
 189, 13  stickande storm – rasande storm (sjöterm).
 189, 14  mistade – miste.
 189, 16  kyttlandet – den odlingsmark som man får genom att bränna vegetation och 

underliggande torv, ett slags svedjebruk på torvmarker.
 189, 17  släppa det i linda – lägga det i träda, d.v.s. låta marken bli gräsbevuxen.
 189, 27  gäckas – skämta. 
 189, 30  det är tutal – det råder delade meningar.
 189, 36–37   förtala mig – försäga mig.
 190, 4  klack det – klack det till.
 190, 8  uniformssurtout – långa uniformsöverrock.
 190, 11  skenbarligen – tydligt, klart. 
 190, 18  »Nå då …» – Andra avsnittet börjar, i HT lördagen den 12 juni 1847.
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 190, 20  toilett – klädsel.
 190, 21  ruskig – risig, rufsig.
 190, 22  becksömsstöflorna – stövlar där sulan är fastsydd med becktråd; beck, en rest-

produkt vid tjärkokning som gör tråden stark och vattentålig.
 190, 23  becksömmare – becksömsstövlar.
 190, 25  buldan – grovt tyg av lin, jute eller hampa, ofta använt till säckar men även till 

kläder.
 190, 27  sålläder – tjockt läder för tillverkning av skosulor.
 191, 5–6  en katholik sin helgonabild. – Topelius försitter inte en möjlighet att framställa 

helgondyrkan i en löjeväckande dager. 
 191, 9  underbart – märkvärdigt. 
 191, 20  smula eld – handskas ovarsamt med elden så att gnistor sprids.
 191, 29  sluppit in – lyckats ta sig in. 
 192, 7  under 88 års krig […] mutor – Officerskårens besticklighet och bristande 

loja li tet under Gustav III:s krig behandlar Topelius med ogillande också i 
»Härads höfdningen» samma år, samt senare i »Stjernan i molnet» (1856) 
och »Konungens handske» (1863).

 192, 8  kungen – Gustav III.
 192, 9  slapp – slapp undan.
 192, 10  stackare – tiggare, fattiglapp. 
 192, 11  kom han på slarf – kom han på obestånd. 
 192, 20  proposition – förslag. 
 192, 31  Allt har sin tid […] har också sticka täcke sin tid – Predikaren 3: »Alla ting 

hafva sin tid» o.s.v.
 192, 32  få vi se till – får vi undersöka det. 
 192, 33  »Men» – fortfor … – Tredje avsnittet börjar, i HT onsdagen den 16 juni 1847.
 193, 3  junkare – officersaspiranter. 
 193, 8  Ryssinna – ryska. Formen användes allmänt i Finland. 
 193, 8–9  brunnsbalerna […] det metet kunde löna sig bättre – Helsingfors besöktes på 

somrarna under 1840-talet av den ryska medelklassen som drack brunn och 
roade sig med bl.a. baler på Brunnshuset, i Brunnsparken.

 193, 11–12   lifgardets finska skarpskyttebataljon – värvad truppenhet från 1812, med detta 
namn från 1831; stationerad i Helsingfors. 

 193, 13  gäspning […] strax på eftermiddagen – bokstavligen efter middagen, huvud-
målet åts tidigt, ofta vid 14-tiden. 

 193, 14  sommarläger i Tsarskoje Selo – årliga sommarövningar för de ryska gardestrup-
perna, eg. i Krasnoje Selo invid Tsarskoje Selo, sydväst om S:t Petersburg 
(Torsten Ekman, Finska gardet 1812–1905 2006, s. 147). 

 193, 32  stupade vid Valkiala – Vid Uttis i Valkeala besegrade svenska trupper under 
Gustav III:s befäl de ryska i en mindre drabbning 28/6 1789.

 193, 33  Rosa väntar tills Pehr blir kapten åtminstone – På mindre än en kaptenslön an-
sågs man tydligen inte kunna försörja en familj; något enstaka undantag kom-
menterades av Topelius i brev till fästmön. Jfr »Bruden», där brudgummen är 
kapten, och »Påsk-Äggen» där löjtnanten förutsätts bli det innan det kan bli 
tal om bröllop.

 193, 37  epåletter och silfver på kragen – Epåletter hörde inte till underofficersunifomen.
 194, 5  blystift – blyertsstift.
 194, 6  »Finland framställdt i teckningar» – Ett stort upplagt bildverk med litografier 
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på basis av finska konstnärers – även några amatörers – teckningar och med 
omfattande text av Topelius, utkom i häftesemission 1845–1852. Finland 
fram ställdt i teckningar, ZTS XII 2011.  

 194, 8  eller hvad befalls? – inte sant?
 194, 21  gå uppdaga – visa sig. 
 194, 27  Fältväbel – den högsta underofficersgraden på 1800-talet.
 194, 37  träffa – påträffa.
 195, 13  med allone – helt och hållet, alldeles.
 195, 28  ammsagor – amsagor, orimliga berättelser.
 195, 38  vantrons – förvänd tro. 
 196, 3  för aldrig stat – gör aldrig väsen av sig.
 196, 19  Fruntimmerna – damerna.
 196, 24  »Hör mig … – Fjärde avsnittet börjar, i HT lördagen den 19 juni 1847. 
 196, 26  klädsatslåda – antingen fack i klädkista eller hela kistan. 
 196, 27  läsa upp – låsa upp.
 196, 28  konstiga – sinnrika.
 196, 30  konstlås – invecklad låsanordning.
 197, 11  upptäckande – avslöjande.
 197, 28  häpenhet – fasa. 
 198, 1  resoneradt trots – förståndsmässigt motstånd.
 198, 5  karaktersbyggnader – huvudbyggnader på herrgårdar och motsvarande.
 198, 6  tvefaldt brutet tak – mansardtak, med dubbelt fall.
 198, 9  amöblemanget – möblemanget.
 198, 14  lodbössor – finkalibriga framladdningsgevär för kulor.
 198, 15  hirschfängare – lång jaktkniv eller kort (jakt)svärd med parerstång, även an-

vänd som bajonett.
 198, 17  upptäcka – avslöja. 
 198, 24  pappersrimsor – pappersremsor. 
 198, 26  trädytan – träytan.
 198, 31  hvita limningen – vita färgen.
 198, 31–32   att kammaren läkt in – att det läckt in i kammaren. 
 198, 35  Pehr Karbin hade … – Femte avsnittet börjar, i HT onsdagen den 23 juni 1847.
 199, 8  styggare – mer motbjudande, fulare.
 200, 3  rara – ovanliga.
 200, 6  husbondedrängen – rättaren.
 200, 8  otidiga – oförskämda. 
 200, 11  arglistiga – illsluga.
 200, 30  en fyrk – ett öre. 
 200, 30 Ergo – (lat.) alltså.
 201, 3  knäfveln – djävuln. 
 201, 13–14  Salig Fänrikens Tofflor. Sednare delen. – Sjätte avsnittet börjar, i HT onsdagen 

den 29 september 1847.
 201, 16  numror – nummer, starkt vardaglig form.
201, 21–22  orsaken […] blott kan anas, ej omtalas. – Topelius anspelar på censuren (Vase-

nius V, s. 172). 
 201, 23  gordisk knut […] afhuggas – Det sades om knuten i Zeustemplet i Gordion att 

den som kan lösa upp knuten blir härskare över Asien, varpå Alexander den 
store högg av den med svärd.  
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 201, 32  vanlig utmärkt kampanj – När bataljonen återvände till Helsingfors innehöll 
tidningarna notiser i stil med denna från 1846: »H. M. Kejsaren har […] be-
hagat förklara […] Nådigt välbehag för den ordning och det goda skick, hvari 
Bataljonen vid anställd vaktparad, mönstring och linie-exercis befunnits» 
(HT 29/8 1846).

 201, 37  romantiska berättelse – romaneska berättelse, äventyrsberättelse.
 202, 13–15  hofrättsherrar från Åbo […] sågpatroner från Savolaks – Topelius fördelar gäs-

terna yrkesmässigt och geografiskt representativt: det fanns en hovrätt i Åbo, 
gott om ämbetsmän i Helsingfors, kommerseråd i Österbottens kuststäder 
som bedrev livlig sjöfart, och sågar i Savolax.  

 202, 16  mamseller och fröknar – unga kvinnor av borgerlig resp. adlig familj. 
 202, 16  legio – oräkneliga. 
 202, 19  landsfröken – landsortsfröken.
 202, 20  Wilhelmina Stålbergs snillrika penna – Wilhelmina Stålberg (1803–1872) var 

en produktiv författarinna till populära noveller och romaner, t.ex. Major Mül
lers döttrar som utkom 1845. Uppräkningen (s. 202, 21–25) driver med hen-
nes ordrika stil. 

 202, 25  kaffebrännande – kafferostande.
 202, 27  smickfulla – smockfulla.
 202, 37  i tiden – på sin tid. 
 203, 1  effekterna – sakerna.
 203, 3  fänghålet – i äldre eldvapen: hål som leder elden till laddningen.
 203, 7  hvitlimmades och stänktes – målades först vita och stänkmålades sedan med 

färg, vilket gav ett oregelbundet mönster av prickar.
 203, 14  behagade – nedlät sig (parodiskt). 
 203, 21  långs – längs.
 203, 29  lärft – linnetyg.
 203, 30  7 eller 8 skålpund – omkring 3 kg, ett skålpund motsvarar ca 425 gram.
 203, 32  »Victoria!» – (lat.) Seger! Victoria är segergudinnan i romersk mytologi.
 203, 36  sexstyfrar – bancoskillingar, svensk myntvalör. 
 203, 38  martialiska – krigiska.
 204, 3  specieriksdalrar – silverriksdalrar.
 204, 13  ursinnigt – galet. 
 204, 19  millefoliiblommor – blommor av rölleka, Achillea millefolium. 
 204, 19  försatta – uppblandade.
 204, 20  turska bönor – turkiska bönor, d.v.s. störbönor.
 204, 23  Tre dagar efter … – Sjunde avsnittet börjar, i HT lördagen den 2 oktober 1847.
 204, 28  storrutig hvit sidenklänning – av tyg med invävt mönster, jacquardmönster. 
 204, 30  halsvalk – halsduksvalk, halsduk med stoppning. 
 204, 30  ros – rosett.
 204, 30–31  utsydda broderier – Utsydda betyder också broderade. Tautologin understry-

ker att brudgummen inte är sparsmakat elegant i framtoningen.
 204, 32–33  Som natt och dag […] var han. – Travesti på »Som vår och höst dem båda man 

såg bredvid varann, /Hon var den friska våren, den kulna höst var han» (Teg-
nér, Frithiofs saga, »Frithiof kommer till Kung Ring», vers 3–4). På 1840-talet 
kände »alla» till Frithiofs saga och kunde dikterna utantill. 

 204, 34  Salig biskopen må förlåta – Esaias Tegnér, biskop i Växjö, hade dött den 2 no-
vember 1846; Topelius hade tidigare (s. 192) tidfäst följetongen till 1845. 
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 204, 36  lam – lamm.
 204, 36–205, 5  en beskedlig karl […] milda hand? – Jfr ovan, s. 333 f.
 205, 10  flor – tunna (klännings)tyger.
 205, 11–12  löjtnanterne spelade lejon […] elefanter – avser löjtnanternas förmodade vana 

vid sällskapslivet och magistrarnas motsvarande ovana.
 205, 13  applikatyren – det höga läget på instrumenten. 
 205, 14–15  påträngande massa åskådare – Det var ett folknöje att begapa bröllopsfestlig-

heter, i synnerhet bruden. Topelius hade själv varit med om det, och berättar 
i dagboken (mars 1839): »i tambourn stodo creti och pleti och sågo på bru-
den». 

 205, 17  dragfulla – dragiga.
 205, 18  armstakar – ljusstakar.
 205, 22  soupern serverades kl. 2 om natten – Det var etikettsenligt med supé på småtim-

marna vid stora fester med dans, t.ex. vid promotionsbalerna 1840. 
 205, 34–35  Berglund och Sjögren och Nyman och Petterson – Topelius har försett kuskarna 

i den av andra detaljer att döma finska trakten med svenska namn. Det är möj-
ligt att det avspeglade förhållandena. Kusken hade en särställning bland herr-
gårdarnas tjänstefolk, han var högst avlönad av den personliga betjäningen, 
bar uniform i arbetet, stod ofta herrskapet närmare än resten av tjänstefolket 
och kunde företräda sin arbetsgivare (jfr Alexandra Ramsay, »Herrskap och 
tjänstefolk på Sarvlax under Viktor Magnus och Hulda von Borns tid» 2010, 
s. 116, 122 f.). 

 205, 35  giggar – höga, tvåhjuliga åkdon med fjädring. 
 205, 35  kalescher – fyrhjuliga åkdon med fjädring och kuskbock.
 205, 36  dansstöflor – stövlar för inomhusbruk. 
 205, 36  glacéhandskar – handskar av tunt vitgarvat skinn som behandlats så att ytan är 

glansig.
 205, 37  fotsacken – (det fodrade) lädertäcket som skyddar åkandes fötter och ben mot 

köld och väta.
 205, 38  voityr – av fr. voiture, fordon.
 206, 3  ansenliga – betydande, framstående.
 206, 5  bivuakera – slå läger. 
 206, 13  uppstapplade – uppstaplade, stavningsvariant. 
 206, 21  regulier – likformig.
 206, 27  Morpheus – drömmens gud i grekisk mytologi.
 206, 30  Madera – madeira.
 206, 36  tamme Herkules – eufemism för ta mig fan.
 206, 37  pro primo – (lat.) för det första. 
 206, 38  pro secundo – (lat.) för det andra.
 207, 4  pikante – spetsige.
 207, 7  hvaba? – eller hur; kortform av hvad behagas.  
 207, 8  »'Voi voi […] pitkä', sade fordomdags L–g – (fi.) oj så tiden känns lång; talesät-

tet har inte gått att belägga.
 207, 16  rhinoceros – (lat.) noshörning. 
 207, 25  schlafrock – nattrock.
 207, 30  Alla de åtta … – Åttonde avsnittet börjar, i HT lördagen den 9 oktober 1847.
 208, 3  rummelkurre – festprisse.
 208, 7  min gamla herre – min tidigare arbetsgivare. 
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 208, 9  Anjala förbundet – en sammansvärjning av officerare mot Gustav III under kri-
get 1788. 

 208, 13  Öhmanska arfvet i Ryssland – Av tidningsnotiser framgår att köpmansänkan 
Elisabeth Öhman hade avlidit och efterlämnat 30 000 silverrubel, som skulle 
tillfalla kronan om inga släktingar gjorde anspråk på arvet (se Morgonbladet 
2/8 1847).

 208, 29  blackgröna – blekgröna, urblekt gröna. 
 208, 38  säll – här: berusad. 
 209, 13  probablare – mer sannolikt.
 209, 22  ohemula – grundlösa.
 209, 25  Det är, besitta mig , komikt – det är, ta mig fan, komiskt.
 209, 34  romantiskt – här: mystiskt som i en äventyrsroman. 
 209, 34  En riktig romaunt! – en riktigt fantastisk historia. 
 209, 37  knyser ej ordet – knystar inte ett ord.
 210, 7  puder – lögn.
 210, 10  mina blifvande epåletter – Epåletter bars av officerare, Karbin får sina först när 

han blir fänrik.
 210, 11  Silentium! – (lat.) Tystnad. 
 210, 15  tryckfel – förteckningen över tryckfel, errata.
 210, 32  försupna – druckna.
 211, 21  Brölloppsvefvan på Lahdentaka … – Nionde avsnittet börjar, i HT onsdagen 

den 13 oktober 1847.
 211, 25  statsvagn – praktvagn. 
 211, 27  efterräkningar – kontrollräkningar, man räknade bordssilvret m.m.
 211, 35  Lunkentus’ sjumilsstöflar – Lunkentus är den omåttligt långa titelpersonen i en 

svensk folkbok från 1700-talet, han kunde ta sju mil långa steg med sina stövlar. 
 212, 2  tillgång – händelseförlopp.
 212, 2  belog han – skrattade han åt.
 212, 19  mystisk – besynnerlig.
 212, 24  få någon spaning på – få någon vetskap om, få syn på.
 212, 28  besagde skog – den omnämnda skogen.
 212, 33  Espartero – Troligen efter Baldomero Espartero (omkr. 1792–1879), fram-

gångsrik spansk militär och mindre framgångsrik politiker; 1847 befann han 
sig i landsflykt i England. Topelius dikt »Baldomero Espartero» är från 1844, 
se Ljungblommor, ZTS I, s. 31 och Carola Herberts kommentar, ibid., s. 337. 

 213, 2  vara grå på – vara ovänligt sinnad mot. 
 213, 11  orkulle – kull orrar.
 213, 16  flöjtat – ljugit, narrats.
 213, 20  dunkla – mörka, d.v.s. oskurade. Jfr interiören och herrskapets ogenerade sätt 

att stövla in i allmogehem med Runebergs femton år äldre artikel »Några ord 
om nejderna, folklynnet och lefnadssättet i Saarijärvi Socken» (Runeberg, 
Samlade skrifter VIII:2). 

 214, 4  »Jag skall säga er … – Tionde avsnittet börjar, i HT lördagen den 16 oktober 
1847.

 214, 18  laukkurysse – rysk eller östkarelsk gårdfarihandlare; laukku (fi.) avser ränseln 
eller motsvarande som han hade varorna i. 

 214, 19  danglandes – vankandes.
 214, 30  Ändtligen – slutligen.
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 215, 7–11  Minst fyra gånger […] lunkade af – Om Topelius framställning av allmogen, se 
inledningen, s. XXX f. 

 215, 9  porcellinssnuggan – porslinspipan.
 215, 16  på engång – plötsligt.
 215, 22  glötade – rörde, rotade.
 215, 31  fjerndel – fjärdedels gammal svensk mil, ca 2,7 km.
 215, 33  lidande – vägvinnande.
 216, 4  pieksor – pjäxor, snörda skodon – i motsats till stövlar – och vanliga i Finland.  
 216, 6  mäster – master (dialektalt).
 216, 21  pata – fast fiskeanordning som består av stängsel, pålar eller liknande, i synner-

het för fångst av lax och sik.
 216, 23  lispund – ett lispund är 20 skålpund och motsvarar ca 8,5 kg.
 216, 32  puttar – pölar, vattenpussar.
 217, 4  herrfolk – herrskap, möjligen i anslutning till fi. herrasväki (väki: folk).
 217, 5–6  guldspänne i mössan – studentlyran.
 217, 7  böllflugor – spyflugor. 
 217, 9  Ändtligen, efter så många mödor … – Elfte avsnittet börjar, i HT onsdagen den 

20 oktober 1847.
 217, 11  helst – åtminstone (finlandism).
 217, 27–28  svensk stil – äldre handstil med förlaga i frakturstilen, i motsats till den mo-

derna »engelska stilen» med ursprung i humanistskriften. 
 217, 30  Dispositionen – anordningen. 
 217, 35  nedgrafna – nedgrävda.
 218, 1  Tantalus – Tantalus (grek. Tantalos), som dömd av gudarna till hunger och 

törst står bland fruktträd i en sjö, men grenar och vatten viker undan när han 
försöker nå dem.

 218, 2  gitta – kunna.
 218, 6  girs – gärs.
 218, 20  rafistulation – noggrann undersökning.
 218, 27  väggsmedens – timmermannens, d.v.s. en skalbagge vars larver lever på virke. 
 218, 36  kabbalistiska – här: obegripliga.
 219, 5  genomkrassades – rensades.
 219, 12  konstigt – skickligt.
 219, 13  förblekta – bleknade.
 219, 17  nygirig – nyfiken.
 219, 22  Carl Muskött, Löjtnant – Jfr kommentaren till soldatnamnet Karbin, s. 188, 7. 

Musköten är ett skjutvapen av äldre modell än karbinen, och Carl Muskött är 
två generationer äldre än Pehr Karbin. 

 219, 32  sex för hundrade – sex procent.
 220, 1  Medan Pehr … – Tolfte avsnittet börjar, i HT lördagen den 23 oktober 1847.
 220, 10  att det ej skickligen kan – att det ej lämpar sig att.
 220, 11  roman – kärlekshistoria. Jfr ovan kommentar till s. 209, 34.
 220, 13–14  för trängselns skull i Helsingfors Tidningar – Topelius beklagar sig ofta över bris-

ten på utrymme i tidningen, men detta är första gången det sker i en följetong. 
Jfr inledningen, s. XIII f.

 220, 18  afund – illvilja.
 221, 2  sitt undanstuckna mammon – sina undangömda rikedomar.
 221, 8  emellertid – under denna tid.
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 221, 28  påhittande – påträffande.
 221, 38  fruntimmerskonseljen – konseljen här: sammanträdet.
 222, 4  toffelregemente – vanligen om kombinationen viljestark hustru och undergiven 

äkta man.
 222, 14  fäderne och möderne – arv efter far resp. mor.
 222, 14  tarfliga – nödtorftiga.
 222, 20–21  silfret, som Pehr kan få rätt många sköna epåletter för – Jfr komm. till s. 193, 37.
 223, 7  mellanskåf – mellanrum, pauser.

Nyberg, Zachris Topelius 1949, s. 196; Sarjala, Salonkien aaveet 2007, passim; Vasenius V, 
s. 172 f., 290 f.; VI, s. 311; Vest, Zachris Topelius 1905, s. 125 

Simeon Levis resa till Finland 
år 5 870 efter verldens skapelse, efter  

de kristnes tideräkning det 1 900:de

»Simeon Levis resa till Finland» – denna kortform av titeln används i fortsättningen – in-
gick i HT den 24 april–3 november 1860, i femton avsnitt.  Pausen över sommaren varade 
nästan fyra månader, mellan det tionde avsnittet, den 12 juni och det elfte, den 4 oktober. 
Det femtonde avsnittet slutar med »Forts.». Någon fortsättning följde inte, och inte heller 
någon förklaring till avbrottet. Tio dagar senare började i stället »Vincent Vågbrytaren» 
som följetong; den pågick mellan den 13 november och den 29 december 1860. Censorn 
(Ludvig Heimbürger) hade krävt mindre strykningar tidigare (se s. 346 f. och kommentar 
till s. 240, 7), och det är inte uteslutet att censuren ingrep på nytt i början av november. 
Något omnämnande om detta har inte påträffats, utöver att Topelius i allmänna ordalag 
konstaterar i december: »Censuren är högst nitisk att stryka och klippa. Hfors Tidn. öfver-
korsas gång efter gång» (Finlands krönika 2004, s. 42 f.).
 Manuskript till novellen saknas. Den trycktes inte om under Topelius livstid, trots att 
han tänkte inkludera den i sina samlade skrifter (Topelius–Bonnier 12/6 1871). En ut-
gåva med inledning av Jari Koponen kom 1998, Topelius ja tulevaisuus. Simeon Levis resa 
i Finland. Samma år utkom den i finsk översättning och med ett förord av J. R. Leppä, 
Simeon Lewis resa i Finland – Simeon Lewin matka Suomessa, med ett reviderat nytryck 
1999. Både Koponen och Leppä återger titeln i en form som beskriver innehållet korrekt, 
men inte  desto mindre är förvanskad. Misstaget återgår troligen på Vasenius som också 
talar om Simeon Levis resa i Finland, i stället för till. – I Hufvudstadsbladets bilaga Vår lör
dagskväll meddelade Harald Lignell brottstycken ur »Simeon Levis resa till Finland» i 
tre avsnitt, 20 och 27/9 och 11/10 1963, under rubriken »När Rothschild skulle köpa 
Finland» – Lignell hade inte attribuerat följetongen till Topelius, utan talar inlednings-
vis om »den okände skribenten», men detta korrigerades senare. Lignell säger sig ha gått 
igenom hundra års tidningslägg, från 1850, utan att någonstans i svensk press ha hittat 
något liknande, och beskriver därför »artikelserien», som han kallar den, som »ganska 
unik». Han påpekar att Jules Vernes »vetenskapliga» författarskap inleddes 1863, och 
därför »kan den okända författaren till dessa kostliga resebrev ej ha påverkats av denne» 
(20/9 1963).   
 »Simeon Levis resa till Finland» består av en inledning, »Företal», till »en liten bref-
samling från olika orter», och samlingens aderton brev till bankiren Rothschild i London 
från hans anställda Simeon Levi. Formen, fiktiva brev, har lång hävd. Berättaren här är en 
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resenär som med förvånad distans skildrar lokala seder och bruk för en fiktiv läsare som 
likaså står främmande för dem, medan författarens målgrupp i själva verket är den lokala 
finländska. Det välkända ses i ett annat ljus när perspektivet är nytt. Också detta grepp har 
långa anor. Ett berömt exempel är Montesquieus Lettres persanes (Persiska brev) från 1721, 
som kritiserar missförhållanden i Frankrike i slutet av Ludvig XIV:s regering. Genom att 
förlägga handlingen i »Simeon Levis resa till Finland» 40 år framåt i tiden skapar Tope-
lius ännu flera möjligheter till perspektivförskjutningar och distansering. I själva verket 
hade han, på ett mindre ostentativt sätt, praktiserat samma metoder i Leopoldinerbreven 
som ingick i Helsingfors Tidningar 1843–1853 (om formen i dessa brev: se Clas Zilliacus, 
»Till löjtnant Leopold i Grusien» 1985). 
 Vasenius omnämner »Simeon Levis resa till Finland» som ett »egendomligt bevis» 
på hur Topelius hade gripits av tidens strömningar, och beskriver den som »en serie 
bref, skildrande de industriella och i allmänhet ekonomiska framsteg han hoppades att 
Finland på fyrtio år skulle hinna göra» (Vasenius IV, s. 87 f.). Följetongen finns inte i 
biografins register över Topelius skönlitterära verk, utan bland publicistiken. Författaren 
själv räknar den till novellerna, till humoristiska skildringar (Topelius–Bonnier 12/6 
1871). Nyberg nämner några samtida följetonger, men titlarna »Simeon Levis resa i Fin-
land» [sic] och »Fröken Drifva» förekommer enbart i en not (Zachris Topelius 1949, 
s. 635). 
 Erik Ekelund nämner att Topelius i Helsingfors Tidningar publicerade mindre berättel-
ser med teman ur Finlands historia, men också »med motiv från nutiden [pro samtiden] 
och t.o.m. från framtiden». Ekelund framhåller att Topelius »berättelser» från 1850- och 
1860-talen återspeglar det sociala och ekonomiska brytningsskede som rådde när de kom 
till. Han anser att »Simeon Lewis resa år 1900» – ytterligare ett bud på titeln – vittnar om 
författarens intresse för allt som rörde sig i tiden på olika områden: »Fantasirikedom och 
en optimistisk tro på evolutionen ger sin prägel åt redogörelsen för de erfarenheter Sime-
on Lewi gör under sin affärsresa genom Finland.» I de fingerade resebreven låter författa-
ren Levi »fälla både välvilligt skämtsamma och bitande sarkastiska reflexioner om förhål-
landena hos oss», säger Ekelund (»Topelius och hans samtid» 1969, s. 196 f.). 
 Den uppmärksamhet som senare har kommit följetongen till del koncentreras till min-
nesåret 1998. Nils Erik Forsgård kallar följetongen »Topelius antisemitiska traktat» (I det 
femte inseglets tecken 1998, s. 188). Han anser att en traditionell religiös antisemitism hos 
Topelius förenas med en modernt präglad politisk antisemitisk ådra, där det judiska folket 
framför allt ses som ett främmande element i en nationsbyggande process. Därtill kom-
mer »identifikationen av judarna med allmän materialism och penninggirighet». Tope-
lius  accep terade judarna som individer, men inte som kollektiv eller abstrakt folkgrupp, 
menar Forsgård (ibid., s. 190). Forsgård beskriver »Simeon Levis resa till Finland» som 
en humoristiskt anlagd, men i andemening och utformning judestigmatiserande visionär 
brevmonolog. Han anser att den i ett topelianskt perspektiv utgör en »betydande antisemi
tisk syntes» (Forsgårds kursivering, ibid., s. 192).
 Forsgård lyfter fram tidsperspektivet i »Simeon Levis resa till Finland»: det är både 
framåt- och bakåtblickande. Bakåtblickande i Simeon Levis kommentarer år 1900, fram-
åtblickande i Topelius perspektiv, år 1860 (ibid., s. 192). Med hjälp av den framåtblickan-
de berättartekniken varnar Topelius för att visionen om en historiebefriad och rationellt 
känslolös judisk kontroll över Finland kan bli resultatet ifall medborgarna inte tar sitt an-
svar för landet, menar Forsgård. Topelius betonar arbete och intelligens som framgångsvä-
gar för det outvecklade Finland, i motsats till en oansvarig levisk och rothschildsk affärs-
ideologi (ibid., s. 193 f.).
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 Följetongen är, enligt Forsgårds åsikt, »ett praktexempel på en oförblommerad antise-
mitisk retorik med nationalistiska förtecken». Samtidigt betonas »den defensiva topeli-
anska nationalismen; ett litet och i nationellt hänseende nymornat land som Finland mås-
te ständigt visa vaksamhet inför suspekta (judiska) utsugare som inga andra intressen har 
i landet än de ekonomiska. Berättelsen om Simeon Levis resa blir därmed också en studie 
i det mot judarna riktade konspiratoriska tänkesätt som Topelius gjorde till sitt. Telegra-
fens hemliga dokument förespeglar […] existensen av en särskild fördold judisk verksam-
het, personifierad i familjen Rothschild, en verksamhet som Topelius […] genom att så 
att säga ’publicera’ dessa dokument avslöjar» (ibid., s. 193). Forsgård understryker i annat 
sammanhang Topelius »opinionsbildande målsättning» med författarskapet, och anser 
att den framträder inte minst i »Simeon Levis resa till Finland» (»Utopisten Topelius» 
1999, s. 335).
 Både Jari Koponen och J. R. Leppä riktar uppmärksamheten mot Topelius fascina-
tion inför tekniken, och Koponen kallar Topelius Finlands första science fiction-författare  
(Topelius ja tulevaisuus 1998, s. 8). Leppä nämner (s. 14) H. C. Andersens Fodreise fra Hol
mens canal til østpynten af Amager i Aarene 1828 og 1829 (1829) som en sannolik före-
bild, den hade utkommit i Sverige 1841 (troligen som pirattryck), och såldes också i Fin-
land. Bägge noterar Andersens »Om Aartusinder» från 1852 och Koponen lägger till det 
franska lustspelet 1841 et 1941 (uppmärksammat i Helsingfors Tidningar 29/10 1842) och 
Blanches svenska version 1846 och 1946 (1847). Därtill uppmärksammar Koponen P. A. 
Wallmarks Resan till Stockholm, år 1913 – som Topelius själv nämner, han ägde boken, 
– och G. H. Mellins starkt ryssfientliga framtidsskildring Sveriges sista strid, från 1840. Ko-
ponen förmodar att det är Mellin som ligger bakom notiserna om krig, upprustning och 
militär teknologi (Topelius ja tulevaisuus 1998, s. 29 ff.).   
 Koponen betonar den yngre Topelius nyfikenhet på teknologiska innovationer: han tar 
ofta in notiser om sådana i Helsingfors Tidningar och extrapolerar dem i »Simeon Levis 
resa till Finland». Topelius erfarenheter av Finlands dåliga vägar har bidragit till att väcka 
hans intresse för nya fortskaffningsmedel av olika slag, framhåller Koponen övertygan-
de. Topelius framtidsoptimism gjorde att han välkomnade innovationer som underlättade 
vardagen och befordrade social jämlikhet, trots sitt principiella motstånd mot den natur-
vetenskapliga rationalismen, industrialiseringen och mot kapitalismens avigsidor, anser 
Koponen (ibid., s. 19 f.). För Topelius förvandlades det vetenskapliga tänkandet dock 
med tiden till människans hybris inför Gud, men »Simeon Levis resa till Finland» är, 
framhåller Koponen, det mest betydelsefulla litterära beviset på den unge Topelius mång-
sidighet, hans tolerans och på hans framtidsoptimism, som här fortfarande innefattar tek-
nikens och vetenskapens framsteg (ibid., s. 27).    
 Koponen kallar »Simeon Levis resa till Finland» en framtidens Boken om Vårt Land. 
Utan att ge konkreta exempel nämner han mängden av detaljer, dolda allusioner, samtids-
satir och vad han kallar filosofiska spekulationer. Till de rent fantastiska inslagen räknar 
han Topelius framtidstelegraf, som han anser lösryckt i sammanhanget (ibid., s. 31 f.). Ko-
ponen noterar särskilt att Topelius uppmärksammar kommunikationer och skogsbruk, 
skolförhållanden, utbildning och sociala frågor som reglerad arbetstid, boendeförhållan-
den och skolor för handikappade (ibid., s. 33 ff.).  
 Topelius föga smickrande bild av judarna är ett ideologiskt inslag i »Simeon Levis resa 
till Finland», anser Koponen. Novellens »antisemitism» (citattecknen är Koponens) 
skulle kunna tolkas som ett antiryskt motstånd i förklädd form, men Koponen finner det 
troligare att judarna symboliserar Topelius motstånd mot penningens makt. Topelius kan 
inte stämplas som antisemit på basis av novellen, men hans ibland starkt svart-vita attityd 
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möjliggör tolkningar av detta slag, konkluderar Koponen (ibid., s. 36 f.). Han noterar ock-
så tecken på att Topelius framställer Finland som en självständig stat (ibid., s. 38 f.). 
      
»Simeon Levis resa till Finland» har ett nära samband med Topelius mellaneuropeiska 
resebrev från 1856 och 1857. Freden efter Krimkriget slöts i slutet av mars 1856 och i slu-
tet av maj inledde Topelius en två månader lång bildningsresa genom Tyskland, Belgien 
och Frankrike till Paris, och småningom hem via Köpenhamn, Göteborg och Stockholm. 
Intrycken från resan förmedlade han i den långa serien resebrev »Söder om Östersjön» 
i Helsingfors Tidningar september–november 1856 och januari–juni samt september– 
december 1857 (om resan, med citat ur breven till hustrun, i Nyberg, Zachris Topelius 
1949, s. 293–302 samt Maija Lehtonen, »Topelius reser i Europa» 1998). Han gjorde 
sina första tågresor, han bodde på hotell med gasljus och vattenledning, han beundrade 
arkitekturen, han besökte konstsamlingarna, börsen i Hamburg, parlamentet i Bryssel, 
skolor för blinda och dövstumma i Dresden och därtill gick han på teatern så ofta han 
kunde. Han slog sig i slang med sina medresenärer på tåg och båtar, med affärsmän och 
arbetare. 
 Efter att ha kommit hem från resan inskränkte sig Topelius inte till att i resebreven rap-
portera om förhållanden utomlands, han skrev också artiklar om samma frågor i ett fin-
ländskt perspektiv. Han avhandlade kommunikationerna, skogsskövlingen, industrin, 
skolfrågorna, tjänstemännens löner och sociala problem som bostadsbristen i Helsing-
fors. Hans relationer till generalguvernören Berg var ansträngda. Inslag i tidningen, som 
alltså hade gått igenom censuren, kunde leda till formliga reprimander av Berg (Nyberg, 
Zachris Topelius 1949, s. 308–315). 
 De ämnen Topelius tar upp i resebreven och i andra artiklar: trafik och kommunikatio-
ner, näringsliv, teknologiska framsteg, utbildning, sociala förhållanden, konst, samhälls-
liv – och den moderna ekonomins avigsidor – behandlar han också i »Simeon Levis resa 
till Finland». Frågorna hade han i många fall tangerat redan i Leopoldinerbreven (jfr Clas 
Zilliacus, »Till löjtnant Leopold i Grusien» 1985, s. 142–146), och det förefaller som om 
han ville ta ett samlat grepp om dem, ännu en gång, innan han avgick som redaktör – vil-
ket skedde efter årets sista nummer, den 29 december 1860. 
 Topelius framstår i »Simeon Levis resa till Finland» som en renodlad utvecklings-
optimist. Allt som var nytt eller knappt fanns i Finland 1860 – som gatubelysning med 
gasljus eller tågtrafik – låter han Simeon Levi utdöma som hopplöst föråldrat och förlegat. 
Initiativ som länge hade haft motvind, framförallt folkundervisningen (folkskolorna), be-
skriver han som genomförda och framgångsrika, för att i båda fallen ta udden av sam-
tida tröghet och motstånd. I skuggan av de för samtiden fantastiska hugskott en smyger 
Topelius in andra: antydningar om ett självständigt Finland.  Föreningar som hatte-icke 
aftagelse-sällskapet (s. 235) och smultronföreningen, som vill reducera kaffedrickande 
till förmån för inhemskt producerat smultronte (s. 251), eller fantasifulla transport medel 
som luftskepp och något som motsvarar bil eller buss och drivs med varmluft, för att inte 
tala om framtidstelegrafen, allt detta använder han för att blanda bort korten.
 »Simeon Levis resa till Finland» har drag av balansnummer: Topelius lyfter fram frågor 
som var angelägna för honom, men i en form som verkar beräknad för att lugna cen sorn och 
ta udden av läsarnas reaktioner.  I det inledande företalet bäddar Topelius dels för läsarnas 
nyfikenhet, dels garderar han sig genom att understryka det osannolika i följe tongen. Han 
åberopar P. A. Wallmarks skröna Resan till Stockholm, år 1913 som utkom 1813, och en föl-
jetong i Finlands Allmänna Tidning där ett luftskepp inte bara hamnar utanför atmosfären, 
utan passagerarna t.o.m. överlever resan. Topelius låter berättaren jämföra Simeon Levis resa 
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med följetongen i FAT och mena att den ena inte är mindre sann än den andra (s. 224) – och 
därmed understryker författaren Topelius elementet av opålitlighet med dubbla streck.
 Topelius följer i stort sett systematiskt Finlands kust från Alexandria (Kemi) i norr 
till Helsingfors i söder, och därtill Tammerfors och Tavastehus. Han uppger städernas 
in vånarantal och han beskriver näringsliv, skolor, kulturinstitutioner, föreningsliv, press 
m.m.  För att inte belasta punktkommentarerna med upprepningar följer här en samlad 
genomgång av de ämnen Topelius tar upp, fördelad på avsnitten Kommunikationer, in-
vånarantal och näringsliv, Utbildning och sociala förhållanden samt Ett självständigt Fin-
land, konst och kultur. I punktkommentarerna hänvisas sedan till dessa avsnitt.

Kommunikationer, invånarantal och näringsliv
Saima kanal, som öppnade förbindelsen från Savolax och norra Karelen till Finska viken, 
började byggas 1844 och invigdes 1856. – Topelius hugfäste invigningen med den stort 
anlagda dikten »Saima kanal». – Den första järnvägen, mellan Helsingfors och Tavaste-
hus, höll på att byggas 1860, efter en omfattande debatt om huruvida Finland skulle satsa 
på flera kanalbyggen eller på järnvägstrafik. Tågen hade inte ens börjat gå när Topelius lå-
ter Simeon Levi döma ut järnvägarna som dyra och ålderdomliga. I novellen förbinds stä-
derna av välskötta landsvägar, chausséer, som är billigare att anlägga än järnvägarna (s. 228, 
252). De förbättrade kommunikationerna och den fria handeln leder till ny bebyggelse 
(s. 253) – här återklingar Topelius reseminnen från 1856. Han beskriver tågresan till Brys-
sel där det ena samhället övergår i det andra under vägen, utan mellanliggande ödemarker 
som mötte resenären i Finland (HT 31/1 1857). 
 Utbyggd infrastruktur och goda kommunikationer åtföljs av en positiv befolkningsut-
veckling. Topelius låter Simeon Levi uppge invånarantalet i de flesta av de städer han pas-
serar. Uppgifterna i tabellen nedan, i den ordning städerna nämns i novellen, har jämförts 
med dem i Finland framställdt i teckningar, där Topelius i ett tillägg uppger städernas be-
folkning år 1850. Uppgifterna där har bara undantagsvis kunnat jämföras med invånaran-
talet omkring 1860, som för några nordösterbottniska städer uppges i Gabriel Reins Ma
terialier till utredande af Finlands statistik. K. E. F. Ignatius avsnitt »Statistiska anteckningar 
om Finland» i bildverket En resa i Finland (1873) innehåller tal för 1870. Statistisk årsbok 
för Finland började utkomma 1878 och de äldsta uppgifterna är från 1875. För städernas 
del uppges endast »Den kyrkskrifna befolkningen i Finlands största städer» (Helsingfors, 
Åbo, Viborg, Tammerfors, Uleåborg, Björneborg, Kuopio och Vasa; tabell 3). En sam-
manställning av befolkningssiffrorna enligt novellen med mer eller mindre samtida statis-
tik visar att Topelius skissar upp en förhållandevis snabbt växande stadsbefolkning, d.v.s. 
en urbanisering av Finland. År 1870 utgjorde stadsbefolkningen bara 7,5 procent, jäm-
fört med 13 i Sverige och 26,5 i Belgien (Ignatius uppgifter i En resa i Finland, ZTS XIII, 
s. 64 f.). Hela landet hade 1850 ett befolkningstal om 1 637 000 invånare, 1860: 1 746 000 
och år 1900 var det 2 655 900 – Topelius låter Simeon Levi uppge 2 910 000 (s. 236). 
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»Simeon 
Levis resa 

till Finland» 
[1900]

Finland 
framställdt 

i teckningar 
2011, s. 280 

(1850)

Rein, Materialier till 
utredande af Finlands 

statistik 1867, passim; 
En resa i Finland 
1873 (talen med 

asterisk) 

Statistisk 
årsbok för 

Finland 
1878, tab. 3 

(1875)

Alexandria 20 000
Uleåborg 15 000  5 761 6 261 (1855);  

7 740 (1865)
 8 679

Kajana  3 000     518
Brahestad  7 000  2 301 2 572 (1859)
GamlaCarleby  6 000  2 379
Jakobstad  5 000  1 542
NyCarleby  5 000–6 000  1 154
Vasa 20 000  3 665  4 986
Kaskö  7 000     729
Kristinestad  3 000  2 404
Björneborg 10 000  6 243  7 346
Raumo  2 344
Nystad  2 890
Åbo 25 000 17 178 20 000 (1870)* 22 018
Torneå     606 691 (1860)
Tammerfors 30 000  3 207  8 443
Tavastehus 12 000  2 581
Helsingfors 19 461 32 000 (1870)* 33 602

Det blomstrande finska näringslivet är betydligt mera diversifierat i novellen än i verk-
lighetens 1860. Råvarorna förädlas inom landet och såväl inrikeshandeln som exporten 
går bra. Det gäller inte bara de traditionella produkterna tjära och timmer, utan förädlade 
linne varor (s. 248 f.), andra textiler (s. 227, 235, 249), aluminium (s. 237 f., 249), spann-
mål (233 f., 235), smör (s. 230) och inte minst fiskkonserver. Topelius, som var en passio-
nerad fiskare, placerar ut fiskodlingar och fiskeriindustri över landet: i Uleåborg (s. 229), i 
Nykarleby (s. 234), i Kaskö och Björneborg (s. 237 resp. 238), i Åbo (s. 242) och i inlan-
det (s. 248 och 250). Sjöfarten hade däremot redan 1860 utsträckts till Asien och Austra-
lien, även om Topelius exempel är fiktiva (s. 237, 241, 251). Allt hade alltså inte uppstått i 
Topelius föreställningsvärld; olika initiativ hade tagits både inom det privata näringslivet 
och inom förvaltningen.
 Med »hvalfiskodlingsanstalten vid Runsala» (s. 241) anspelar Topelius på Erik Ju-
lins  och andra förmögna Åboköpmäns intressen i det rysk-finska valfångstbolaget. Till-
sammans med Rysk-amerikanska kompaniet hade några köpmän i Åbo, med den ovan 
nämnde  Erik Julin som ledande namn och med förbigående av Henrik Borgström och 
andra affärsmän i Helsingfors, grundat ett bolag 1850 för valfiske i Ochotska havet. Ame-
rikanska fartyg dominerade valfångsten där, till förtret för ryska intressen. Bolaget beslöt 
1860 att lägga ner verksamheten (Max Engman, »Erik Julin» 2004, s. 22–27). Under rub-
riken »Hfors Tidningars Kronika» (244.138, pag. 8) har Topelius noterat censuringrepp, 
bl.a. här: »Hvalfisk… vid Åbo ströks först, men fick sedan gå in. Blott fick icke sägas att 
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hvalfiskungarna matades med sötmjölk och stekt sill och att de hvimlade i Ålands haf, så 
att Amerikanarne ditkommo för att harpunera.» Forststyrelsen hade inrättats 1859, och 
formuleringen på s. 227 kan läsas som en förhoppning om att myndigheten skulle stävja 
skogsförstöringen, vars konsekvenser Topelius målar upp på s. 231. 
 De ekonomiska värderingar som kommer till uttryck i »Simeon Levis resa till Fin-
land» är en blandning av gammalt och nytt. Det är merkantilismens ideal som går igen 
i synen på exporten som vällovlig och framgångsrik (passim) och på importen som där-
emot bör inskränkas (s. 251). Statslån avvisas, i all synnerhet underlåtenhet att amortera 
dem (s. 252, 255). I kontrast till det merkantilistiska synsättet lovordas i framställningen 
såväl fri konkurrens (s. 258 f.) och näringsfrihet (s. 244 f.) som associationsfrihet, d.v.s. fri-
het att bilda arbetsgivarorganisationer och fackföreningar (s. 248 f.). »Regeringen» säges 
rentav betrakta strejker som »lifsyttringar […] emedan ett stillatigande för [kapital och 
arbete] är omöjligt», vilket bankmannen Simeon Levi avvisar (s. 249). Topelius varnar 
för ett ensidigt betonande av ekonomiska aspekter och för lättsinniga spekulationer (bl.a. 
s. 236, 240), och lyfter i stället fram arbete, samarbete och samhällsansvar (s. 245, 246, 
249 och 258). Ekonomiska framsteg har blivit möjliga, »blott emedan arbetet och intel-
ligensen numera väckt detta folk ur dess sekellånga dvala» (s. 258).   
 Spekulation är ett ord som återkommer upprepade gånger. Topelius använder ordet i 
en övervägande positiv betydelse, i enlighet med samtida språkbruk. Svenska Akademiens 
ordbok ger bl.a. följande definition av spekulation »i synnerhet förr även allmännare (utan 
negativ innebörd eller särskild tanke på kortsiktighet): satsande av kapital eller planeran-
de och drivande av ekonomisk verksamhet (i synnerhet handel eller affärsverksamhet)». 
Lexikografen Dalin uppger 1853 tre betydelser för spekulation: djupt begrundande, be-
räkning i fråga om handelsaffärer och handelsföretag. När Simeon Levi beklagar sig över 
att framtidstelegrafen nästan har dödat all spekulation (s. 242) ingår elementet av beräk-
ning. Senare använder Topelius ordet i betydelsen affärsverksamhet och företagsamhet 
(s. 244 och särskilt s. 258 f.): »I skråordningens, maklighetens och dåsighetens lyckliga 
tidehvarf, när man lallade fram sin dag med minsta möjliga arbete och högsta möjliga pris 
för sämsta möjliga vara, utan konkurrens, utan spekulation» (s. 258). 
   
Utbildning och sociala förhållanden
Det land Topelius skisserar i »Simeon Levis resa till Finland» är ett utpräglat utbildnings-
samhälle, där flickor går i läroverk och olika slag av utbildningslinjer finns i hela landet 
– också utbildning inom bildkonst (s. 260), scenkonst och musik (s. 262).  Folkskolan är 
genomförd. Folkundervisningen hade diskuterats sedan 1840-talet, och 1860 hade man 
inte kommit längre än att Uno Cygnæus förberedde ett förslag om hur undervisningen 
skulle organiseras.  Den högre utbildningen var inte heller tillgodosedd. Utöver officers-
utbildningen fanns ingen högre utbildning för praktiskt inriktade yrken i Finland 1860, 
men Topelius förser Björneborg med en polyteknisk skola som utbildar officerare, ingen-
jörer, jordbrukare, sjöbefäl och »fabrikanter» (s. 238). 
 Bibliotek nämner Topelius på flera ställen. Städerna i Finland hade i många fall privat-
ägda kommersiella lånebibliotek i mitten av 1800-talet. Låntagarna betalade en årsavgift 
på mellan 5 och 8 rubel, vilket torde ha utestängt inte enbart arbetare och tjänstefolk utan 
också lägre tjänstemän och deras familjer. När Topelius understryker att alla betydande 
städer har offentliga bibliotek (s. 242), markerar han att de är fritt tillgängliga, oberoende 
av samhällsklass (s. 246 och 249, om bibliotek i sjömanshus och för arbetare). 
 Före 1860 hade flera socknar och städerna Viborg, Torneå, Brahestad, Uleåborg, Rau-
mo och Björneborg fått någon form av folkbibliotek. Benämningen indikerar att de var 
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avsedda för folket, inte för herrskap. Biblioteken tillkom på privat initiativ – ofta av stu-
dentavdelningarna (nationerna) eller av kvinnliga ståndspersoner – och med privat fi-
nansiering (Mauri K. Närhi, Lukuseurasta kansankirjastoon. Helsingin kirjastotoimintaa 
1800luvulla 1963, passim). Detta var fallet också i Helsingfors: »Från en enskild krets 
af bildade fruntimmer här i staden har nyligen utgått ett förslag till bildande af ett låne-
bibliothek för stadens arbetande klasser» (Papperslyktan 5/12 1859, se även Helsingfors 
Tidningar 3/12 1859). – Topelius ingick i den kommitté som gjorde upp stadgar för bib-
lioteket (Närhi, Lukuseurasta kansankirjastoon 1963, s. 87). Biblioteket inledde verksam-
heten i oktober 1860 (Topelius, Finlands krönika 2004, s. 40), i två hyrda rum i ett privat 
hus i hörnet av Fabiansgatan och Regeringsgatan. I novellen förlägger Topelius »stadens 
allmänna bibliothek» framsynt till den arbetarstadsdel han placerar norr om Helsingfors 
dåvarande stadskärna (s. 255), tillsammans med en kyrka (s. 264). (Bibliotek och kyrkor 
uppfördes norr om Långa bron först på 1900-talet.)   
 Boendeförhållandena i Helsingfors hade Topelius upprepade gånger nagelfarit i Hel
singfors Tidningar, och bl.a. kritiserat tomtägarnas ovilja att bygga på höjden. I novellen 
låter han Simeon Levi beskriva de välbärgades villakvarter i »Westend» (området Tölö-
Mejlans-Lappviken; s. 256) och på »Skattudden» där han placerar »börsadel» och tjäns-
temän i välbyggda hus om fyra våningar (s. 264) – ett helt nytt perspektiv på den dåva-
rande kåkstadsdelen Skatudden. Arbetarbefolkningen har »rymliga» bostäder i en egen 
stadsdel, Norrfolk (Berghäll, Sörnäs; s. 255 f.). Boendet är alltså socialt segregerat, liksom 
ätandet: arbetarna har »för dem bestämda» matställen, som erbjuder soppa och varmrätt 
(s. 257).  
 Den tidiga sparbanksinstitutionen hade sociala ambitioner: att uppmuntra de lägre 
samhällsklasserna till sparsamhet och att understöda allmännyttiga ändamål. Topelius an-
såg att bankerna inte tog sitt ansvar i tillräckligt hög grad. I den fyrdelade artikeln »Spar-
banker och Arbetarebostäder» (HT 14, 21, 25/2 och 3/3 1857) inleder han varje avsnitt 
med en uppfordrande – och utmanande – ingress i fet stil: »I. Sparbankerna äro skyldiga 
sitt öfverskott åt de arbetande klasserna» […], »III. Bevis att arbetarebostäderna äro af 
behofvet högeligen påkallade och deras befordrande enligt med sparbankernas syfte» och 
»IV. Förslag att använda sparbankens årliga öfverskott till förmån för de arbetande och 
tjenstehjonsklasserna samt att sparbanken må direkt befrämja uppförandet af arbetare-
bostäder». I novellen har han låtit förslagen bli verklighet i Åbo (s. 244) och, uttryckligen 
i form av bostäder för arbetarna, i Tammerfors (s. 249). Topelius var inte ensam om detta, 
redan i mitten av 1840-talet argumenterade Eugène Sue för arbetarbostäder i Den vand
rande juden (se Klinge, Idyll och hot 2000, s. 79 ff.).
 De drägligare förhållanden för arbetarklassen som Topelius utmålar omfattar, utöver 
bättre bostäder (även s. 255), bättre ekonomi (s. 258), skolor (s. 249) och tillgång till bib-
liotek och nöjen (s. 249, 255, 260), också kassor för understöd i krissituationer och ko-
operativ (s. 235, 249) – de senare verksamheterna är beroende av medlemmarnas egen 
aktivitet. Kooperationen hade fått en nystart i England på 1840-talet (men de första an-
delslagen i Finland startade först på 1870-talet). Topelius låter besökarna i »kristallpavil-
jongen» representera »alla samhällsklasser», och skjuter in en sats: »ordet klasser brukas 
ännu af gammal vana» (s. 262), vilket tyder på en föreställning om social nivellering.  

Ett självständigt Finland, konst och kultur
I »Simeon Levis resa till Finland» framgår det av många markörer att Finland är självstän-
digt, med en örlogsflotta stationerad i Åbo, där också »riksbaneret» finns (s. 240 f.). Egna 
krigsflottor och riksbaner förekommer bara i självständiga länder. Ordet armé nämns vis-
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serligen inte i novellen, däremot ett finskt rytteri, indelta trupper och lantvärn (s. 250 f.), 
som förhållandevis nyligen har utkämpat ett krig (s. 241, 251, 264 f.).  Helsingfors är starkt 
befäst (s. 264 f.). Under det 1856 avslutade Krimkriget bombarderades Sveaborg av den 
brittiska flottan, som dock avstod från att beskjuta Helsingfors. Det bombardemang som 
omnämns i novellen hänförs till det »sednaste krig», som förefaller att ha föregått Fin-
lands självständighet (s. 241, 250, 264 f.). Väpnad kamp mot Ryssland, vilket förespråka-
des av bl.a. Emil von Qvanten i Fennomani och skandinavism (1854), hade Topelius dock 
fem år tidigare tagit avstånd från. Inom ramen för ett privat brev framhåller han svårighe-
terna: »I bästa fall skulle ett ständigt fältlif och en armé af minst 50 000 man uppsluka 
våra materiella tillgångar, och vår kultur skulle gå tillbaka under en börda för hvilken lan-
det dignar, utan att dock hafva en säker framtid att påräkna. […] Vänta måste Finland på 
den dag då den ryska kolossen sammanstörtar inifrån, ty först då är dess tid kommen» 
(Topelius–Henrik Borgström d.y. 6/1 1855, här återgivet efter Nyberg, Zachris Topelius 
1949, s. 279). Här verkar han ha ändrat sig. Till det som gjorde störst intryck på Topelius 
under resan i Mellaneuropa hörde minnesmärket i Bryssel över de stupade i striderna mot 
Holland för självständighet 1830. Han beskriver gripet kryptan med de drygt 1 000 stupa-
des namnplaketter och avslutar resebrevet med att citera »den bekanta visan»: »Så ljuf-
ligt är ej bäckens sus / Invid en blomsterstrand, / Så herrligt är ej dagens ljus, / Som död 
för fosterland» (HT 21/2 1857, författaren är Bengt Lidner, som Topelius inte nämner). 
Utopin, med strömmen av teknologiska, ekonomiska och sociala framsteg, väjer inte hel-
ler för politiska inslag.      
 I följetongen har Finland en parlamentarisk institution, som Topelius kallar landsting 
(s. 243 f.), och ett eget konsulatväsen, finska konsuln i Sydney nämns (s. 251). Situationen 
i Finland var 1860 den, att lantdagen inte hade sammankommit sedan 1809, men förbere-
delser pågick för den lantdag som sammanträdde 1863.  
 I resebreven »Söder om Östersjön» visar det sig att Belgien gör det största intrycket på 
Topelius. »I hela vestra Europa finnes troligen icke en vackrare väg och ett vackrare land», 
förklarar han efter resan från tyska gränsen till Bryssel. Det är det uppodlade landet och 
statsskicket som tilltalar honom. På frågan om hur »denna beundransvärda kultur» har 
uppstått får han av en medresenär ett svar som han återger på både franska och svenska: 
»C’est la fertilité du sol, l’esprit national, la constitution et le chemin de fer – jordens bördig-
het, nationalandan, konstitutionen och jernvägen!»  Topelius lyfter fram parlamentet – 
deputeradekammaren –, med fyra statyer som symboliserar belgiernas likhet inför lagen, 
religionsfrihet, pressfrihet och föreningsfrihet (HT 31/1 1857). Detta applicerar han på 
förhållandena i Finland i »Simeon Levis resa till Finland». 
 År 1856 var Belgien som statskonstruktion 25 år, och Topelius drar paralleller till Fin-
land, bl.a. jämför han språkfrågan. I Topelius framtidsvision har också Finland religionsfri-
het (s. 243), pressfrihet och föreningsfrihet i likhet med Belgien. Därför denna anhopning 
av föreningar, t.ex. i Vasa (s. 235). Pressfriheten markeras diskret, dels genom mängden 
tidningar och tidskrifter (s. 232, 235, 238, 244 f. och 249), dels genom formuleringar om 
pressens kvällsupplagor, med referat av konserter m.m. som har stått på programmet sam-
ma kväll (s. 245). Den snabba produktionen är en fingervisning om att förhandscensur 
inte råder. All press var nämligen 1860 underkastad förhandscensur och censorn skulle ha 
materialet inte bara färdigt satt utan också korrekturläst ett dygn före utgivningen, för att 
kunna ta ställning till det (Nyberg, Zachris Topelius 1949, s. 171).
 Det först Kungl., sedan Kejserliga Finska hushållningssällskapet heter i novellen Vest-
finska fria ekonomiska sällskapet (s. 238, 244). Finska hushållningssällskapet hade instif-
tats 1797 och var mycket aktivt i slutet av 1850-talet. Senaten hade 1856 bett sällskapet 
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om ett utlåtande om jordbrukets ställning och behov.  Sällskapet åstadkom ett omfattande 
betänkande som inte inskränkte sig enbart till jordbruksfrågor, utan efterlyste bl.a. förbud 
mot husbehovsbränning, näringsfrihet, förbättrade kommunikationer och banker för att 
stöda näringslivet (Gustaf Cygnæus, K. Finska hushållningssällskapet 1797–1897, s. 420 f.). 
Förslagen återfinns genomförda i »Simeon Levis resa till Finland». 
 Topelius ger finska språket och den finska kulturen en framträdande plats i sitt Fin-
land av år 1900. Två fiktiva städer i inlandet har finska namn: Suomen sydä men och Suo-
men toivo (s. 237, på s. 247 i formen Suomen Toivo). Örlogsfartygen heter Kalevaskepp 
(s. 240 f.) och en befästning i Helsingfors Linna (s. 265). Helsingfors har en finsk teater 
och en finsk teaterskola (s. 260 resp. 262). Musiklivet berikas av kompositören Miekka 
(s. 260) och konstlivet av en skulptör vid namn Manninen (s. 265). Novellens beskriv-
ningar av utställda finska konstverk i Åbo (s. 241) och av en konstakademi i Helsingfors 
med representativa samlingar, god finansiering och t.o.m. utländska besökare ska ses mot 
bakgrunden av Topelius djupa engagemang i den finska konsten. Han var sekreterare i 
Finska konstföreningen 1847–1869 och försökte ordna med finansiering och beställning-
ar åt konstnärerna som ofta fick förslag på motiv av honom.      

Gestalten Simeon Levi  
För läsare efter förintelsen är framställningen av Levi en stötesten. De samtida läsarnas 
uppfattning om judar präglades i första hand av kyrkan, i andra hand av litteraturen och 
pressen. Helsingforsarna hade få möjligheter till personliga kontakter med judar, och 
andra finländare ännu färre – antalet judar i Finland uppgick i mitten av 1800-talet till ca 
500. I Helsingfors verkade instrumentmakaren och krögaren Nathan till sin död 1848 och 
den konverterade tryckerifaktorn David Lewin som var välkänd bland publicisterna. Där-
till kom ryska soldater och de s.k. narinkjudarna, som oftast sålde begagnade kläder och 
lump eftersom de inte hade möjlighet att etablera sig inom andra näringsfång. Ordet na-
rink, från ry. na rynke, på torget, visar att de hade torgstånd på särskilt anvisade torg, inte 
butiker. Så sent som 1858 kom en förordning som tillät ryska soldater att efter avslutad 
tjänstgöring i Finland bosätta sig i landet. Den uppfattning som förmedlades i böcker och 
tidningar torde ha varit i linje med definitionen av jude i A. F. Dalins Ordbok öfver svenska 
språket (1850): »1) Mansperson af israelitiska nationen eller mosaiska trosbekännelsen. 
– 2) (pop. o. fam.) Ockrare, procentare.» 
 Simeon Levi-gestalten är inledningsvis en av Topelius typer, en mammonstjänare 
som enbart tänker i kapital, potentiella affärer och effektivitet. Topelius hade på sin resa 
i Mellan europa studerat börsen, eller snarast börshusen. De blev för honom materialis-
mens katedraler och bankirhuset Rothschild en symbol för det övernationella, mer och 
mer abstrakta kapitalet. (Tillgångar representerades inte längre av klingande guldmynt, 
utan av papperssedlar, växlar, kreditiv och aktiebrev.) Rothschilds hade bidragit till att fi-
nansiera Englands krigsoperationer under Krimkriget, där Topelius tveklöst hade ställt 
sig på det kristna Rysslands sida, mot det islamska Turkiet och dess allierade England 
och Frankrike. Simeon Levis jargong, präglad av penningmedvetenhet och tidseffektivi-
tet, bidrar till att ge honom en osannolik prägel. Hans konsekvent dåliga kunskaper i hist-
oria kan ses som en följd av hans materialism och kosmopolitism (jfr Topelius syn på ju-
dar och andra »statslösa» i novellen »Lindanserskan», s. 87), men för författaren är det 
också praktiskt med en slarvig och opålitlig berättare att skylla på om antydningarna om 
självständighet och andra uttryck för nationell självhävdelse läses fel, d.v.s. rätt. Mot slutet 
bemödar Topelius sig inte om att upprätthålla Levis jargong.  Från att ha framställts som 
representant för plutokratin, utan ideella värderingar, blir han i stället ett språkrör för för-
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fattarens åsikter om initiativfattigdom och lättja (s. 258 f.), och för Topelius förväntningar 
på den finska konsten och scenkonsten (s. 260 ff.). Simeon Levi intar småningom samma 
position i följetongen som Topelius i resebreven 1856 och 1857: en kritisk främling med 
sitt eget perspektiv, som ömsom förfasar sig, ömsom låter sig imponeras. 
          

Punktkommentarer
224 titeln  År 5 870 […] 1 900:de – Årtalen, i grundtexten 5,870 och 1,900, är genom-

gående satta avvikande från vanlig återgivning av årtal, troligen för att skapa en 
distanserande effekt.  Årtalet 5870 stämmer inte överens med den judiska ka-
lendern; 1900 motsvaras av 5660 (http://www.chabad.org/calendar; 14/11 
2011).

 224, 3  skattbara – värdefulla. 
 224, 9–10  Fuselbrenner för 47 år tillbaka […] 1 913 – P. A. Wallmarks anonymt utgivna 

Resan till Stockholm, år 1913. Af Fuselbrenner den yngre (1813 och senare). 
 224, 12  »den flygande skyn» – Topelius anspelar på följetongen »’Flying Cloud’s’ 

prof resa» (i Finlands Allmänna Tidning i februari 1860), där passagerarna med 
knapp nöd överlever luftskeppet Flying Clouds stigning utanför atmosfären, 
jfr ovan, s. 344 f.

 224, 17  besynnerligen – speciellt. 
 224, 22  presidenten Buchanan – James Buchanan (1791–1868), USA:s president 

1857–1861. 
 225, 9  tima – inträffa. 
 225, 23  nedlägga – investera. 
 225, 23  rikta sina efterkommande – göra sina efterkommande rika. 
 225, 27  ännu – här: redan (provinsialism i finländsk svenska). 
 225, 28  huset Rothschild i London – Se ovan, s. 350. 
 225, 30  principal – arbetsgivare, chef. 
225, 32–33  Desse vandrande judar – Topelius anspelar på den vandrande juden, den evige 

juden, Ahasverus eller Jerusalems skomakare, som enligt myten vägrade Je-
sus en vilostund under Golgatavandringen och därför själv dömdes att vandra 
i evighet. Här knyter Topelius myten till en materialistisk, och därför rotlös 
livsåskådning, men i följetongen »Den eviga studenten» (1845) följer för-
bannelsen på vetenskapligt fusk.    

 226, 8  Alexandria – Beskrivningen på s. 227 visar att Topelius placerade staden där 
Kemi är beläget. Ett beslut om att grunda en stad hade fattats 1856, men det 
officiella fundationsbrevet är från 1869. Namnet Alexandria hade förekommit 
redan 1808 i diskussionen om det blivande storfurstendömet, som förslag på 
nytt namn för Sveaborg. Matti Klinge anser att man med benämningen avsåg 
både fästningen och staden Helsingfors (Klinge, Huvudstaden – Helsingfors 
och Finska staten 1808–1863 2012, refererat efter manuskriptet). Att ge nam-
net Alexandria åt en ny stad kan Topelius ha sett som en hedersbetygelse till 
Alexander I och Alexander II, mera adekvat än att döpa om en existerande ort. 
Det då officiella namnet Nikolaistad på Vasa ogillade han definitivt (jfr kom-
mentaren nedan till s. 234, 31).

 226, 9  Rabbi – (hebr.) min mästare.
 226, 11  beskatta – här: taxera. 
 226, 15–16  caloricklippern – ett tänkt fartyg som drivs med segel och varmluft; caloric, 
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av lat. calor, värme, och eng. caloric engine, kalorikmaskin, uppfunnen av John 
Ericsson på 1830-talet. Den gick på komprimerad varm luft – inte ånga – och 
var som potentiell energikälla föremål för stora förväntningar på 1850-talet. 
klippern, av eng. clipper, är ett snabbseglande segelfartyg som transporterade 
både passagerare och last; själva fartygstypen är från 1850-talet, alltså en inno-
vation 1860. 

 226, 16 Flying fish – Namnet har Topelius möjligen bildat efter modell av »Flying 
Cloud», se ovan, kommentar till s. 224, 12.

 226, 16–17  skandinaviska rikets hufvudstad Götheborg – Handels- och sjöfartsstaden Göte-
borg hade utmärkta kontakter till London, vilket kan motivera Levis uppfatt-
ning; se även ovan, s. 350, om Levi som opålitlig berättare.     

 226, 18  caloricfartyget »John Erikson» – Fartyget är uppkallat efter sin uppfinnare 
John Ericsson (1803–1889).   

 226, 20  aktar jag rådligt – anser jag det välbetänkt. 
 226, 24  värmegeneratorn, […] solens strålar – Det är inte känt vilken källa Topelius har 

använt; John Ericsson (se ovan) beskriver 1876 planer på en varmluftsmaskin 
driven med solenergi, men det är oklart när uppgifter om den syntes i pressen.

 226, 27  luftklipper – luftskepp eller luftfarkost, i följetongen om »Flying Cloud» be-
skriven som »gondolen eller fartyget [för passagerarna], som hänger under 
sjelfva luftskeppet [ett slags ballong] […], var konstrueradt efter den bästa 
klippermodell, men ännu mera aflångt» (FAT 17/2 1860).

 226, 35  citeras – omtalas. 
 227, 1–2  vårt whisky och gin – Topelius behandlar whisky och gin som neutrer, i likhet 

med brännvin.
 227, 3–4   johannisberger […] rüdesheimer – Rieslingviner från byarna Johannisberg  och 

Rüdesheim i vindistriktet Rheingau i Tyskland. 
 227, 4  madera – madeiravin.
 227, 4  bönderne nöja sig med […] chateaux margaux – pro Château Margaux, ett be-

römt vinslott i Bordeaux.  Bönderna som dricker detta vin: jfr med Runebergs 
dikt »Sandels» i Fänrik Ståls sägner (1848): »’Vi måste nöjas med hvad vi 
få, – / Kanske behagas margå?’» 

 227, 5  försatte – uppblandade. 
 227, 5  renmossa – renlav.
 227, 6  björklake – björksav som tappades från träden om våren och kunde jäsas till 

svag alkoholhalt. 
 227, 7  liksom vinerna, kommer dry öfver linien tillbaka – Värmen under transporten 

påverkar smaken, men inte graden av sötma; den avtar genom tillsats av sprit 
före transporten. 

 227, 7  linien – ekvatorn. 
 227, 11  träd – trä.
 227, 14  battens – plankor av 2,5 engelska tums tjocklek, d.v.s. ca 6 cm tjocka. 
 227, 15  tullintraderna – tullintäkterna. 
 227, 16  364 591 mark – Finland fick en egen myntenhet, mark, genom ett kejserligt 

manifest av den 4 april 1860, d.v.s. knappt tre veckor före detta avsnitt. Att 
se summor uppgivna i mark var alltså en nyhet för läsarna. (Myntreformen 
trädde i kraft 1863.) 

 227, 19  kälröta – röta förorsakad av tjäle.
 227, 20  erhöll ett forstväsende – Forststyrelsen i Finland hade inrättats 1859, för att ha 

överinseende över kronoskogarna; av ty. Forst, skog. 
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 227, 23  skogsull – ulliknande material som utvinns av tallbarr; omnämnt 1852 i den 
lundensiska serien Botaniska notiser, som Topelius kunde läsa på Universi-
tetsbiblioteket. Namnet av ty. Waldwolle; skogsull framställdes industriellt i 
Tyskland. 

 227, 28  varmluft – med energi alstrad av varmluftmaskiner, jfr kommentaren till 
s. 226,15 caloricklippern.

 227, 31–32  äro ganska kostsama inrättningar – medför stora kostnader. 
 228, 1  Andra Brefvet. – Andra avsnittet börjar, i HT torsdagen den 26 april 1860.
 228, 20  upplåt – öppna. 
 228, 24  Kidrons – Kidron är en dalgång mellan Jerusalem och Oljeberget. 
 228, 35  chausséers – breda landsvägar. 
 228, 36  waggoner – här: passagerarvagnar.
 228, 38  hållskjuts – häst(ar) och kärra som bönder var skyldiga att i turordning till-

handa hålla vid gästgiverierna för resande att byta till.
 229, 1  piske – piska. 
 229, 3  Uleåborg […] 15 000 invånare – För en jämförelse av de invånarantal Topelius 

uppger i novellen med mera samtida uppgifter hänvisas här och i fortsättning-
en till tabellen ovan, s. 346.   

 229, 8  15 billioner – här troligen miljarder, efter motsvarande betydelse på franska. 
 229, 10  patorna – fasta fiskeanordningar bestående av stängsel, pålar eller liknande, i 

synnerhet för fångst av lax och sik; av fi. pato, damm. 
 229, 11  lispund – ett lispund är 20 skålpund och motsvarar ca 8,5 kg. 
 229, 14–15  lufttäta blecklådor […] uppfinning – Topelius avser antagligen den appertska 

konserveringsmetoden, beskriven av uppfinnaren François Appert i L’art de 
conserver les substances animales et végétales (1810). 

 229, 19  Kurimuskoski – i Kiminge älv; ett järnbruk planerades där på 1850-talet. 
 229, 20  skeppund – ett skeppund är 20 lispund och motsvarar ca 170 kg. 
 229, 21  sjö och myrmalmer – malmförekomster på sjöbotten och i myrmarker. 
 229, 25  Maanselkä – område som separerar vattensystemen som utmynnar i Ishavet 

och vattensystemen som utmynnar i Bottniska viken.
 229, 38  bergskontor – kontor med uppgift att handlägga ärenden i anslutning till gruv-

drift.
 229, 38  lifränteanstalt – anstalt som utbetalar livstids ränta, högre än den vanliga, på 

det kapital ägaren har insatt. När ägaren dör tillfaller kapitalet anstalten. 
 229, 38  privatbank – Finland hade inga privatbanker 1860; Henrik Borgström d.y., som 

hörde till Topelius bekantskapskrets, förespråkade dem i skriften Penninge
ställningen (1859).

 230, 1  ett sjö och ett eldassuransbolag – ett sjö- och ett brandförsäkringsbolag. 
 230, 6–7  Josef i Egypten […] Faraos dröm – 1 Mosebok 41:1–43, om de sju feta och de 

sju magra åren.
 230, 11–12  provinsen Kajanien […] amazoner – Topelius anför i Finland framställdt i teck

ningar att det finska Kainu (Kainuu) på svenska har blivit Kajana, Kajanien, 
Qvenland och »Rudbeckarnas fantasi Qvinnoland, Amazonernas hembygd». 
Misstolkningen av Kvänland som »kvinnoland» återgår på Adam av Bremens 
krönika från slutet av 1000-talet (Finland framställdt i teckningar, ZTS XII, 
s. 245 och Jens Grandells kommentar, s. 424. 

230, 12–17  sedan qvinnan förklarades myndig […] intill änden – Kvinnans myndighet dis-
kuterades livligt åren kring 1860, med småningom öppnade utsikter att förnya 
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lagstiftningen när lantdagen började sammankomma. (Enligt en lag från 1864 
blev ogift kvinna myndig vid 25 års ålder, eller vid 21 efter anhållan.)

 230, 18  Tredje Brefvet. – Tredje avsnittet börjar, i HT lördagen den 28 april 1860.
 230, 23  en vidsträckt […] äng – Mellan Uleåborg och Brahestad ligger Limingo 

socken, med naturliga ängsmarker. I berättelsen »Svärdet och plogen» i Fält
skärns berättelser (HT 28/1 1852) citerar Topelius »det bekanta ordstäfvet» 
»Storkyro åker och Limingo äng ha icke sin like i bredd eller längd».

 230, 23  med konst vattnad – konstbevattnad. 
 230, 23–24  144 (eng.) qv.mils yta – 373 kvadratkilometer; Limingo naturäng antas ha om-

fattat ca 300 kvadratkilometer.
 230, 30  näsdukar – I novellen »Häradshöfdingen»(1846)  nämner Topelius »Brahe-

stadsnäsduken» (ZTS V, s. 177), som ett talesätt med betydelsen att snyta sig 
i fingrarna. Han räknade troligen med att talesättet var bekant för de samtida 
läsarna, som kunde dra på munnen åt att Brahestadsborna begåvades med en 
hel näsduksfabrik för att kunna förfina sina vanor.

 230, 33–34  Eriksons varmluft […] utträngt ångan – Jfr kommentar ovan till s. 226, 15 
caloricklippern. Varmluftsmaskinerna tillverkades kommersiellt och använ-
des, men hade inte högre effekt än ett par hästkrafter och konkurrerade inte ut 
ångan.  

 231, 5  Israels hjelte Simson – Domareboken 13–16; Simsons styrka låg i håret.
 231, 6  ledamot – här: kroppsdel. 
 231, 17–18  artificiela ängar – vallar, besådda med gräs och foderväxter (i motsats till själv-

sådda naturliga ängar).  
 231, 18 långs – parallellform till längs.
 231, 20–27  besynnerliga hägnader, […] ursinnigt slöseri med skogen – Topelius påtalade 

i olika sammanhang slöseriet med skogsresurserna, bl.a. konstaterade han i 
»Söder om Östersjön», i avsnittet Nordtyskland, att gärdesgårdar över huvud 
inte existerade där och att »ingen der i landet begrep, att man borde årligen 
nedhugga några millioner halfvuxna träd, för att spara några piltar och små 
flickor i hvarje by besväret att gå i vall. Häckar voro der många att se, för att 
afstänga åkerfälten; man kunde tro att de likaså gerna voro der för prydnadens 
skull» (HT 11/10 1856). Andra relaterade artiklar av Topelius i HT är »Sko-
gens värde» 13/10 1855 och »Skogens förstöring är Finlands förderf» 20/10 
1857.  

  231, 24  race – ras. 
 231, 27  ursinnigt – vettlöst.
 231, 30  värderadt i medeltal till 5 mk – Detta motsvarade lönen för minst två dagsver-

ken. 
 231, 30–31  Tjärbränningen […] upphört. – Tjärbränningen var de österbottniska städer-

nas främsta exportartikel och produktionen uppgick till över 220 000 tunnor 
ca 1860, avsättningen avtog därefter. 

 231, 33–34  alabasterljus af det skönaste vatten – Det är troligen fråga om en fantasiprodukt, 
jfr spindelväf på s. 241.

 231, 34  cigarrer af Virginia tobak – Gamla Karleby hade runt 1850 ett tobaksspinneri 
som framställde långtobak (tuggtobak) för »en stor del af Österbotten», upp-
lyser Topelius i Finland framställdt i teckningar (ZTS XII, s. 261).   

 231, 35  (saltpeterkrut) – salpeterkrut. 
 231, 37–232, 2  institutet […] för blinda och döfstumma […] Kuopio – Ett statligt institut 
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för dövstumma hade inlett verksamheten i Åbo 1859, men den första blind-
skolan grundades i Helsingfors först 1865 och en finskspråkig i Kuopio 1871 
(Helena Solstrand-Pipping, »Runeberg och dövstumsaken» 1991, s. 147).

 231, 37  Hakalaks – av Topelius konstruerat namn av fi. haka – hage – och lahti – vik: 
»Hagvik».  

 232, 18–19  för 40 eller 50 år sedan […] någon skuld alls – Finska statens första utländska 
obligationslån arrangerades av huset Rothschild, 1863 (Antti Kuusterä & Juha 
Tarkka, Suomen Pankki 200 vuotta 2011, s. 252).

 232, 20–21  den årligen tryckta budgeten eller öfversigten […] ställning – Här ska noteras att 
Topelius anser det nödvändigt att förklara ordet budget.  

 232, 26  monsterpetition – jättepetition, petition med många undertecknare. 
 232, 27  Turja – Avledningen turjalainen, man från Turja, användes som synonym till 

lapp, d.v.s. same. 
 232, 27  Joukahainen – efter Väinämöinens medtävlare i Kalevala; namnet på österbott-

niska studentavdelningens ströskrift som utkom från 1844. 
 232, 32  hypothek – pant för lån, i form av (fast) egendom.  
 232, 34  förskrifningen – skriftlig försäkran om att utbetala en viss summa. 
 233, 7  Staden […] blifvit flyttad – Topelius låter svinhugg gå igen. Efter en förödande 

stadsbrand i Topelius födelsestad Nykarleby 1858 framförde nämligen dåva-
rande gymnasieläraren i Jakobstad G. Z. Forsman åsikten att staden skulle läg-
gas ned och invånarna flytta till grannstaden Jakobstad (Suometar 22/1 1858), 
vilket upprörde Topelius, som energiskt argumenterade emot flyttningen 
(den blev inte heller av) i artikeln »Bör en finsk stad gå under?» (HT 27/1 
1858). 

 233, 9  mumma – dryck blandad av porter, öl och socker, ev. även starkvin. 
 233, 10  artesisk brunn – borrbrunn där vattnet genom självtryck pressas upp till jord-

ytan eller ännu högre. 
 233, 14  S:t Peders källa – Jakobstad grundlades på Pedersöre sockens mark, och Tope-

lius har sannolikt tolkat namnet Peder som knutet till aposteln.  
 233, 15 brunnsgäster – personer som »drack brunn», d.v.s. vatten från hälsokällorna.
 233, 17–18  timmer eller trädslöjdskolan […] lära skeppsbyggeri – Jakobstad hade flera 

skeppsbyggerier på Topelius tid, men ingen formell yrkesutbildning.
233, 23–28  ett flicklyceum […] och undervisa – Skolfrågor diskuterades i pressen, men 

regel rätta flickläroverk var inte aktuella. Guvernants- eller lärarinneklassen 
var en påbyggnadsklass i flickskolorna för elever som skulle försörja sig med 
undervisning. En artikel i August Schaumans tidning Papperslyktan om Uno 
Cygnæus betänkande om folkskolorna citerade hans åsikt att i »hvarje full-
ständig flickskola bör finnas en såkallad barnkrubba och barnträdgård, der 
några moderlösa barn skulle uppfostras» (2/4 1860).

 233, 29  Sjette Brefvet. – Fjärde avsnittet börjar, i HT torsdagen den 3 maj 1860.
 234, 2  tillgodogöras – bearbetas. 
 234, 4  mattor – säckar, ofta av halm eller bast. 
 234, 5  5 till 6 000 invånare – Sifferuppgifter som denna, 5 000 till 6 000, uppger Tope-

lius konsekvent som 5 till 6 000.
 234, 7  Långa alléer […] mellan de låga trädhusen – Alléerna tjänade som brandgator 

med den praktiska funktionen att hindra eldsvådor från att spridas. Beskriv-
ningen följer den nya stadsplanen, enligt empirens rutmönster, som gjordes 
snabbt efter stadsbranden 1858.
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 234, 9–11  en pappersfabrik […] 8 större mjöl och grynqvarnar – Det fanns ett tillstånd 
från 1850 att inrätta ett pappersbruk i Nykarleby, som Topelius refererar till i 
Finland framställdt i teckningar, och en »stor mjölqvarn med grynverk» (ZTS 
XII, s. 258 f.).

 234, 13  en större telegrafstation – Topelius hade gärna sett en telegraf i Nykarleby, och 
uppmanade sin mor att upplåta utrymmen för ändamålet, om det blev aktuellt 
(Topelius–Catharina Sofia Topelius 23/4 1860). 

 234, 16  finska perlor för milady – Pärlmusslor förekom inte i Nykarleby älv. Om pärl-
musslan säger Topelius senare, i en föreläsning hösten 1871: »om hon icke 
uppfyllt alla de förhoppningar man en tid hyste att kläda vårt land i perlor, så 
har hon likväl, såsom det lappska guldet, visat sig vara något mer, än en fabel. 
Drottning Sofia Magdalena bar ett perlband af finska perlor, och ännu nyligen 
vid 1857 års stora exposition i Paris, såg man finska perlor, ditsända af baron 
Linder på Svartå.» 

 234, 17–18  en helsokälla, benämnd Blommans bad – hälsokälla eller surbrunn vid östra 
stranden av Nykarleby älv, innanför Brunnsholmarna. Källan hade anlitats se-
dan 1770-talet.  

 234, 19–25  kolossalt monument […] ombunden panna – Fältherren är Georg Carl von 
Döbeln (1758–1820). Initiativ till ett minnesmärke på hans grav på Johannes 
kyrkogård hade tagits i Sverige hösten 1859, och Topelius kände till planerna 
(Marja Terttu Knapas, »Till de tappres minne» 2009, s. 279). Novellens mo-
nument över von Döbeln har Topelius placerat i Nykarle by (det är alltså inte 
fråga om det 1885 avtäckta minnesmärket vid Jutas). 

 234, 23–24  sparbössa för gamla finska krigare – I samband med femtioårsminnet av 1808–
1809 års krig uppmärksammades de svåra förhållandena som veteranerna, 
d.v.s. manskapet, levde i. Insamlingar gjordes, i både Finland och Sverige. 
Topelius bidrog med dikten »Veteranerne», som först framfördes vid en väl-
görenhetskonsert och sedan i form av ett separattryck såldes till förmån för 
veteranerna, och med den korta pjäsen »Veteranens jul» (Carola Herberts 
kommentar och där anförd litteratur i Ljungblommor, ZTS I, s. 522).   

 234, 31  Vasa – Vasa brann 1852, och i samband med att staden flyttades byttes namnet 
1855 efter ett lokalt initiativ till Nikolaistad efter den nyss avlidne kejsaren. 
Det var ett opåkallat undersåtligt fjäsk som Topelius rasade över, bl.a. i ett av-
snitt i följetongsversionen av Fältskärns berättelser, i HT 9/5 1855 (Pia Fors-
sell, »Fältskärns förvandlingar» 2009, s. 124). Att låta Vasa behålla sitt gamla 
namn här är en markering av samma slag som tidigare i Fältskärns berättelser.

 234, 35  sköna stenhus – Topelius talade varmt för flervåningshus av sten (tegel) i ar-
tiklarna om boendeförhållanden i Helsingfors, t.ex. »Bygga eller preja?», HT 
27/3 1858. 

 235, 3  kornländer – spannmålsproducerande områden.
 235, 12–13  underbjuda hvarandra – Topelius argumenterade för nyttan av konkurrens 

med att kvaliteten på varorna blev bättre och priset samtidigt lägre. Prisnivån i 
Finland var hög, jfr nedan framställningen om Helsingfors, s. 258 f.     

 235, 13–14  privatbank – Se kommentar till s. 229, 38.
 235, 14  assuransföreningar – försäkringsföreningar organiserade enligt principen om 

ömsesidighet, i motsats till (aktie)bolag.
 235, 16  fyra tryckerier, fyra tidningar – Tidningarna i Vasa avlöste varandra, men sam-

existerade inte mellan 1839 och 1856 då Vasabladet grundades. Både tryckeri-
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er och tidningar förutsatte privilegium 1860, d.v.s. tillstånd av myndig heterna 
innan verksamheten inleddes, och de beviljades sparsamt. Mängden av bl.a. 
tryckerier och tidningar i novellen ska ses som ett uttryck inte enbart för press-
friheten utan också för näringsfriheten och den ekonomiska tillväxten som 
Topelius ansåg nödvändiga. 

 235, 17  konsumföreningar – kooperativa föreningar eller andelslag.
 235, 17  hatteickeaftagelsesällskap – en vink om att all föreningsverksamhet inte behö-

ver tas så allvarligt.
 235, 18  Din tjenare fann i dag … – Femte avsnittet börjar, i HT lördagen den 5 maj 

1860.
 235, 27  »OLKOON VANHOILLAAN» – (fi.) Må det bli vid det gamla.
 235, 37  Det var den tappre löjtnant Zidén – J. L. Runeberg, »Löjtnant Zidén», Fänrik 

Ståls sägner 1848.
 236, 4  biskopen öfver Österbotten – Topelius har skapat ett nytt stift, Österbotten hör-

de till Åbo stift. 
 236, 5–7  det stora folkläraremötet […] Finland – Sommaren 1860 planerades ett gemen-

samt möte för landets läroverkslärare, som dock måste genomföras stiftsvis. 
Topelius gjorde en anteckning i juli om »skollärarmöten samma dag i Åbo, 
Borgå och Kuopio – i st. f. det ansökta gemensamma mötet. Telegrammer och 
öfverenskommelser ändå» i Finlands krönika 2004, s. 38. 

 236, 16  ställa kyrkan under skolans inseende – Skolväsendet var underställt kyrkan, d.v.s. 
biskopsstiftens domkapitel, till 1869. 

 236, 23  dädan – därifrån. 
 236, 24–29 barnträdgård […] dugliga arbetare – Barnträdgårdar (av ty. Kindergarten) och 

Fröbelpedagogik diskuterades i flera artiklar i Finlands Allmänna Tidning och 
berördes också i Papperslyktan våren 1860. Topelius hade summariskt presen-
terat Friedrich Fröbels idéer, inklusive trädgårdsarbetet för små barn, redan 
1856 i »Huru doktor Frobel uppfostrade små barn» (HT 5/3 1856). Namn-
formen Frobel beror på att Topelius refererade en artikel i Revue Britannique 
1855. I referatet lyfter han fram att varje barn har en egen »blomstersäng att 
äga och upparbeta», vilket innebär »en gryende föreställning om egendom 
och arbete» – och förankrar Levis slutsats om dugliga arbetare.  

 237, 5  Suomensydämen och Suomentoivo – (fi., pro Suomensydän), Finlands hjärta 
och Finlands hopp.

 237, 18  Benvik – herrgård ägd av Kaskös grundare Johan Bladh (1719–1783) och den-
nes son, superkargören Petter Johan Bladh (1746–1816).

 237, 27  spleenstärkande – stärkande för mjälten.
 237, 29 skjälspeck – sälspäck. 
 237, 29  Lord Sommerset – någon självskriven förebild har inte gått att spåra.  
 237, 35–238, 4  metallen aluminium […] 400 mark skeppundet – Aluminium var ett nytt 

och dyrbart material 1860, framställning i större skala hade inletts i Frankri-
ke så sent som 1854 och Nordisk familjebok upplyser om att det kostade 300 
francs per kilo 1857. 

 238, 5  waggonhjul – hjul på järnvägspassagerarvagn. 
 238, 10  »Kristinas tårar» – Namnet travesterar Lacrima Christi (lat., Kristi tår), det 

berömda italienska dessertvinet.
 238, 13  Nionde Brefvet. – Sjätte avsnittet börjar, i HT tisdagen den 8 maj 1860.
 238, 17  kedjebro – bro upphängd i kedjor. 
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 238, 18  Bessemer stål – Efter uppfinnaren, Sir Henry Bessemer (1813–1898), som 
1855 erhöll patent på sin metod att reducera kolhalten i det smälta råjärnet 
under tillverkningen av stålet. 

 238, 19  elektriska ljus – Experiment med belysning alstrad av elektricitet gjordes på 
1850-talet. 

 238, 20  kalkljusapparaterna – lampor med mycket starkt ljus som uppstår när osläckt 
kalk upphettas i en knallgaslåga. Knallgas är en blandning av vätgas och syre 
som exploderar med en knall när den antänds. 

 238, 28  gator […] qvarnstenar från Säkylä – I Finland framställdt i teckningar upply-
ser Topelius om att Säkylä är »ryktbart» för kvarnstenarna som på 1820-talet 
tillverkades för nästan hela västra Finlands behov, men att tillverkningen var i 
avtagande (ZTS XII, s. 144). 

 238, 30  mekanici – mekaniker med högre utbildning. 
 238, 33–34  fria vestfinska ekonomiska sällskapets – se ovan, s. 349 f.
 238, 35  äro å bane – är på gång, försiggår. 
 239, 8  uppnegociera – utverka.  
 239, 15–21  Börsen i Hamburg […] 7 sch. – I Helsingfors Tidningar ingick i varje nummer 

under rubriken »Kurser» av Finlands Bank förmedlade och noterade utländ-
ska obligationslån och växelkurser på börserna i Hamburg och Stockholm. 

 239, 19  bragtes å bane – framställdes.
 239, 21  sch – Schilling, tyskt mynt men med olika kurs i de olika tyska (stads)staterna. 
 239, 23  Simsons räfvar […] hveteåkrar – Jfr Domareboken 15:3–5.
 239, 27  Tionde Brefvet. – Sjunde avsnittet börjar, i HT lördagen den 12 maj 1860.
 239, 32  stormtrianglarna – Brandvakterna var utrustade med olika slag av skrammelin-

strument för att väcka och varna stadsborna om eldsvåda utbröt. 
 240, 4  sådde manna […] polaröken – anspelar på den manna Israels barn åt under 

ökenvandringen, jfr bl.a. 2 Mosebok 16:12–16.
 240, 7  en gammal sång – Vasenius belyser den summariska formuleringen: När Tope-

lius lät Simeon Levi »i bref från Björneborg omtala en gammal sång, ’som har 
sitt namn efter denna staden’ – strökos dessa ord af censuren» (Vasenius IV, 
s. 114). Det är alltså fråga om »Björneborgarenas marsch», med antingen 
Topelius text från 1858 eller Runebergs som uruppfördes den 1 maj 1860 och 
utkom samma år i december (Wrede et al., Kommentar till Fänrik Ståls sägner, 
SS XIV, s. 319). 

 240, 13  konklaven – de kardinaler som inom lyckta dörrar väljer ny påve.  
 240, 19  Josafats dal – dal där Herren straffar hedningarna, Joels bok 3.
 240, 27–28  föråldrade bruk […] jernvägar – Allt vad Levi betecknar som föråldrat hade 

knappt kommit i bruk 1860.  Österbottniska Ångfartygsbolaget grundades 
1857, men trafikerade inte regelbundet på de österbottniska städerna 1860, 
gasljuset introducerades detta år i Helsingfors och Viborg och järnvägen Hel-
singfors–Tavastehus höll på att byggas.

 240, 28  Raumo […] spetsfabrik – Raumo var känt för sina knypplade spetsar, som inte 
tillverkades fabriksmässigt, men Topelius hade bekantat sig med både maski-
nell tillverkning och knyppling av spetsar i Bryssel (HT 11/2 1857).

 240, 29  den katholske biskopen – Raumo hade ett franciskanerkloster på 1400-talet så 
det är inte långsökt att placera biskopssätet där.  

 240, 29  in partibus infidelium – (lat.) i de otrognas länder, d.v.s. i ett icke-katolskt land.  
 240, 30  ölfastager – ölfat, öltunnor. 
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 240, 30  juliniserade köttunnor – Apotekaren och affärsmannen Erik Julin (1796–1874) 
uppfann en tätningsmetod som uppkallades efter honom för att täta kärl för 
förvaring av tran och oljor; metoden användes också för andra ändamål.  

 240, 31  kejsar Napoleon III:s krig […] kongress – Topelius markerar Simeon Levis 
bristfälliga kunskaper i historia; Frankrike deltog i Krimkriget, och freden 
slöts i Paris 1856. Freden efter stora nordiska kriget slöts däremot i Nystad, 
1721. 

 240, 31  kongress – Den samtida betydelsen var möte för att åstadkomma fredsslut eller 
annan internationell överenskommelse (se Dalin, Ordbok öfver svenska språ
ket). 

 240, 36 finska örlogsflottan – se ovan, s. 348.
 240, 37  Kalevaskepp – Kaleva är en jätte i finsk mytologi och far till bl.a. Hiisi, Väinä-

möinen och Ilmarinen. 
 240, 38  Withsworths kanoner af aluminiumjern – pro Whitworths; Joseph Whitworth 

(1803–1887) konstruerade på 1850-talet både gevär och kanoner med räff-
lat lopp för bättre träffsäkerhet; kanonerna tillverkades av ett »särskildt slags 
mjukt stål» (Nordisk familjebok, 2 uppl.). 

 240, 38–241, 1  s. k. östermanska refflade kulor – Topelius baserar sig på ett bidrag insänt 
till Helsingfors Tidningar där t.f. konduktören Nils Johan Österman säger sig 
ha kommit på en ny laddningsmetod för kanoner och »ett nytt slags kula af  
hyperboloidisk form» (notisen »Dubbelrörliga kanonkulor af en ny form», 
HT 28/1 1857). Östermans artikelmanuskript »Om Refflade Kulor i stället 
för Refflade Kanoner» finns i Topeliussamlingen 244.112.   

 241, 1  af qväkarne uppfunne verldspacifikatorn – Kväkarrörelsen är pacifistisk. 
 241, 3–4  Sidor […] af tre tum tjockt aluminiumjern – Pansarförsedda fartyg var relativt 

sett en nyhet 1860, bepansrade flytande batterier förekom under Krimkriget 
och en fransk fregatt försågs med pansar 1858 (Nordisk familjebok, 2 uppl.).

 241, 3  skidbord – löstagbart bord runt relingen på en båt.
 241, 4  Cobdenbomberna – Möjligen anspelar Topelius här på whigpolitikern Richard 

Cobden (1804–1865), som förespråkade fred och frihandel och hade motsatt 
sig Krimkriget; att attribuera bomber till Cobden motsvaras av s. 241, 1 ovan, 
där »verldspacifikatorn» är ett vapen.   

 241, 8  Amur – område, från Amurflodens mynning till Vladivostok, som Ryssland 
erövrade av Kina på 1850-talet. 

 241, 8  Yeddo – namn på Tokyo före 1869; också med formerna Yedo eller Edo.
 241, 8–9  exporterar […] is till Levanten – Topelius hade redan 1853 uppmärksammat 

denna affärsidé: »Just nu köras förbi mina fönster stora, reguliert huggna 
stycken af den skönaste hvitgröna is. Ha vi då längre väg till Livorno, Neapel 
och Messina, än Nordamerikanerne, som hvarje år ditföra många skeppsladd-
ningar is, inlagd i löf eller halm?» (HT 2/3 1853).

 241, 9  Levanten – området vid östra Medelhavets kuster.
 241, 12  trikotfabrik – trikåfabrik. 
 241, 12  damasker – benskydd eller -värmare av tyg eller läder som används utanpå 

byxor eller strumpor och saknar fot eller åtminstone sula. 
 241, 14  hvalfiskodlingsanstalten vid Runsala – Anstalten ska ses mot bakgrunden av att 

Åbofartyg bedrev valfångst på 1850-talet (se ovan, s. 346 f., även om censur-
ingrepp).    

 241, 17  quaier – kajer.
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 241, 20  hallisgubbar – Benämningen gäller eg. isflak; för att förebygga översvämnings-
skador lät Erik Julin konstruera en damm över Hallis fors i Aura å. Isblocken 
föll över dammen och krossades mot stenbottnen till s.k. hallisgubbar. 

 241, 21  riksbaneret – Se ovan, s. 348 f.
 241, 21–22  målningar […] hjeltegrafvar – Freskerna i Åbo domkyrka av R. W. Ekman 

(1808–1873), med fantasifullt återgivna motiv från Finlands kristnande, ut-
fördes 1850–1854. Gravarna är monument över 1600-talets härförare Len-
nart Stålhandske och Åke Tott, som Topelius aktivt bidrog till att införliva i 
den nationella historicismens uppsättning av minnesvärda personer.    

 241, 23  en liten gubbe af bronz – C. E. Sjöstrands staty av den finska historieskrivning-
ens fader, den mångsidige professorn Henrik Gabriel Porthan (1739–1804). 
Topelius hörde till dem som i valet mellan en staty och en utgåva av Porthans 
skrifter ville förverkliga båda (»Om Porthans Minnesvård», HT 26/4 1854), 
och förordade en insamling för statyn (»Porthans Minnesvård», HT 3/1 
1860). Av texten till insamlingslistorna framgår att man tänkte placera statyn 
omedelbart invid domkyrkan – platsen ändrades sedan till torget utanför då-
varande Åbo Gymnasium ( Jouko Tolvanen, Carl Eneas Sjöstrand 1952, s. 92).  

 241, 25–26  David Isai son […] filistéern Goliaths sida – David och Goljat i 1 Samuels-
boken 17. Porthanstoden avtäcktes först 1864, men Sjöstrand hade i februari 
1860 skickat fotografier av en modell till uppdragsgivaren Finska Litteratur-
sällskapet. En litografi av modellen medföljde aprilnumret av tidskriften Me
hiläinen, så allmänheten hade kunnat bilda sig en uppfattning om statyn (Tol-
vanen, Carl Eneas Sjöstrand 1952, s. 88 f.).

 241, 29  den stora skatten – Jfr Topelius saga »Tomtegubben i Åbo slott» (1849), där 
tomten i ett valv under slottet har samlat de dyrbarheter han har räddat undan 
eldsvådor och erövringar under seklernas gång.  

 241, 32–33  Ekmanska galleriet […] finska gudasagan – Det fiktiva galleriet är inspirerat av 
Wilhelm von Kaulbachs och andras väggmålningar i Neues Museum i Berlin; 
de gjorde ett starkt intryck på Topelius som ägnar dem ett avsnitt av sina re-
sebrev (»Berlins Frescomålningar», HT 15/10 1856). R. W. Ekman målade 
Kalevala-motiv på 1860-talet. 

 241, 36  anlagt en fruktpark – Finska hushållningssällskapet diskuterade experiment-
odlingar – också på Runsala – omkring 1860, dock inte av frukt (Gustaf Cyg-
næus, K. Finska hushållningssällskapet 1797–1897, s. 430). 

 241, 38–242, 1  källa […] poetisk – den s.k. Choræi källa, efter skalden Michael Choræus 
(1774–1806) som vid sekelskiftet 1800 var docent vid akademin i Åbo. 

 242, 9  centralanstalten för döfstumma och blinda – Ett statligt institut för dövstumma 
hade inlett verksamheten i Åbo 1859.

 242, 11–12  Kuppis […] vederdöperi uti en såkallad vattenkur – Topelius anknyter här till en 
sen tradition om att biskop Henrik (1100-talet) skulle ha döpt finnar i Kup pis 
källa belägen öster om Åbo.  Kuppis vattenkuranstalt verkade här, på 1850-talet 
under ledning av professor E. J. Bonsdorff.   

 242, 19  Elfte Brefvet. – Åttonde avsnittet börjar, i HT lördagen den 19 maj 1860.
 242, 22  Åbo […] offentligt bibliothek. – Se ovan, s. 347 f.
 242, 24  ett litet dagblad – Helsingfors Tidningar, även  nedan, s. 249, 20.
 242, 29  konfusion – oreda.
 243, 5  mjältsjuka – svårmod. 
 243, 11  uteslutande privilegierad – med ensamrätt.
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 243, 12  Pythias trefot på det Delfiska oraklets fordna plats – Delfi vid foten av Parnas-
sos i Grekland; Apollonprästinnan Pythia satt på trefoten och mottog oraklets 
budskap.  

 243, 14  sibyllinska böcker – samling med förutsägelser som romarna rådfrågade under 
republikens tid.

 243, 16  surpriser – överraskningar.
 243, 18  förtidiga – i förtid.
 243, 18  obskurt – obemärkt.
 243, 20  öfverkorsade – strukna av censuren. Jfr s. 346 f. och kommentar till s. 240, 7 

om censuringrepp i novellen samt Topelius på s. 341 citerade anteckning att 
Helsingfors Tidningar »öfverkorsas gång efter gång».

 243, 25–26  af ålder den finska kyrkans medelpunkt – Åbo stift omfattade in på 1500-talet 
hela Finland, och blev ärkestift 1817. 

 243, 29–30  fyra lutherska stift […] Vasa – År 1860 fanns ärkestiftet (Åbo), Borgå stift och 
sedan 1851 Kuopio stift.

 243, 29  primas – (lat.) den förste, hederstitel för ärkebiskopar.
 243, 29  furstbiskopen – titel för biskop som samtidigt var furste i det tysk-romerska 

riket.
 243, 31  superintendent öfver Lappmarkerna – Superintendent motsvarar biskop. Titeln 

användes för stiftschefer i nya stift i den svenska kyrkan. 
 243, 32  landstinget – Här avser Topelius en folkrepresentation som motsvarar riksdag; 

benämningen är medeltida och avser både ting i ett landskap eller en landsdel 
och tingsförsamlingen. I Finland användes på 1800-talet begreppet lantdag. 
Den hade inte sammankallats sedan 1809 men 1860 fanns förhoppningar om 
att detta skulle ske (lantdagen sammankom 1863).  

 243, 33  grekisk biskop – grekisk-katolsk biskop.
 243, 33–34  katholsk biskop […] i Helsingfors – På s. 240 placerar Topelius den katolska 

biskopen i Raumo. Katolicismen hade en viss synlighet i Helsingfors, eftersom 
staden fick en katolsk kyrka, S:t Henrikskyrkan, 1860. 

 243, 37  proselytmakeri – värvning av anhängare för sin tro. 
 243, 37  Dissenterförsamlingar – församlingar som skiljer sig från kyrkans officiella linje 

genom avvikande uppfattningar i vissa frågor. 
 244, 5  synoder – kyrkomöten. 
 244, 7–9  Deras lön […] pension – Förhållandena 1860 var att prästerskapets lön upp-

bars i form av tionde av församlingsmedlemmarna och ofta levererades in 
natura på landsbygden. Jordbruk var förenat med prästernas boställen. Det 
stod prästerna fritt att söka nya tjänster, oberoende av ålder, och de hade sina 
ämbeten på livstid. 

 244, 14  yttre mission – Finska missionssällskapet hade instiftats 1859, verksamheten på 
fältet inleddes på 1860-talet – i Kina först 1902.

 244, 16  ett bibelsällskap – Finska bibelsällskapet instiftades redan 1812 och verkade för 
spridning av bibeln i Finland.

 244, 16–17  fyra kyrkotidningar – Situationen 1860 var inte lika gynnsam: åtminstone tre 
finskspråkiga och en svenskspråkig kristlig tidskrift både började och slutade 
utkomma på 1850-talet.

 244, 18  arbeta på deras hälleberg – Anspelar på Lukas 8:6: »Och somt föll på hälleber-
get, och då det uppgick, förtorkades det; ty det hade ingen vätska.»

 244, 19–20  Fordom […] en smörhandlare och en spannmålshandlare – Textstället beskri-
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ver situationen 1860, prästerskapet sålde överskottet av sitt jordbruk och sitt 
tionde (jfr kommentaren till s. 244, 7–9).

 244, 22  markegång – av myndigheterna fastställt pris på varor och tjänster. 
 244, 22  landthandlarne – Lanthandeln blev tillåten 1859; före det bedrevs handeln i 

städerna och på landsbygden bara på marknaderna.
 244, 22  ackordera – kommer överens om priset.
 244, 23  brännvinspannan upphört att rinna – Produktionen och konsumtionen av 

brännvin behandlades i bekymrade artiklar, bl.a. av signaturen N–n som i 
Litteraturblad för allmän medborgerlig bildning ville avskaffa husbehovsbrän-
ningen (nr 9, 1859).  Topelius refererar och kommenterar artikeln (HT 9 och 
16/11 1859). Husbehovsbränningen avskaffades 1866.

 244, 24  läseri – pietistiskt fromhetsliv.
 244, 27–28  Vestfinska fria […] hushållningssällskapet – Se kommentar ovan, s. 349 f.
 244, 30–32  Hvart tionde år […] penningeverk. – Gliringen om utgivningen av Finska hus-

hållningssällskapets handlingar och problemen med penningförvaltningen är 
mild. Sällskapets historiograf säger att med fjärde tomen, som utkom 1857, 
återupptogs utgivningen »efter ett nära fyratioårigt uppehåll» (Gustaf Cyg-
næus, K. Finska hushållningssällskapet 1797–1897, s. 422). Sällskapet hade två 
i och för sig dugliga sekreterare mellan 1813 och 1854, C. C. Böcker och Lars 
Arnell, som dock tillgrep sällskapets kassa båda två (artiklar i Biografiskt lexi
kon för Finland 2, av Georg Luther resp. Clas Zilliacus). 

 244, 36–38   genomdrifvit näringsfriheten […] fortfar – Motståndet pågick 1860; skråvä-
sendet avskaffades helt och full näringsfrihet infördes först 1879.

 245, 1  associationsrätten – sammanslutningsrätten, föreningsrätten. 
 245, 11  harmonist – eg. regementsmusiker, men avser här troligen en som spelar det 

omkring 1860 nya instrumentet orgelharmonium.  
 245, 12  fata morgana – (it.) hägring, luftspegling eller trollkonster. 
 245, 13–14  musiktidning, som utkom senare på aftonen, berättade – Se ovan, s. 349. 
 245, 17  springkälla – fontän. 
 245, 18  stor toilett – högtidsklädsel. 
 245, 18–21  herrarne i långa hvita rockar […] till höger – Både herr- och dammodet, inklu-

sive frisyrer och hårfärg, avviker diametralt från modet 1860, som represente-
ras av fracken och krinolinen (se s. 245, 23–24).

 245, 19  à la Amur – (fr.), anger att modet är inspirerat av klädseln i Amurområdet, jfr 
kommentar till s. 241, 8. 

 245, 21–22  En Victoriakadrill och en Eugeniekadrill uppträdde – Minst fyra par som upp-
trädde med kadriljer; namnen efter drottning Victoria och kejsarinnan Eugé-
nie av England resp. Frankrike.

 245, 24–25  Balen begynte […] med promenad – Memoarförfattaren Anders Ramsay be-
skriver balerna på 1840 och 1850-talen: De inleddes med tedrickning efterföljd 
av polonäs – beskriven som promenaddans – därefter följde vals, kadriljer, ma-
zurka och kotiljong. Supé serverades för de äldre kl. 11, för de yngre kl. 2. De 
sista gästerna gick vid 5-tiden (Från barnaår till silfverhår [II] 1904, s. 58 f.).

 245, 25  is – glass.
 245, 26  Kristinas tårar – Se komm. till s. 238, 10.
 245, 27  estaminet – (fr.) kafé. 
 245, 28  virginia – Nicotiana tabacum, tobak. 
 245, 28  nattupplagan af tidningen Aura – Se ovan, s. 349, jfr s. 245, 13–14.
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 245, 33–34  sparbank  […] barnträdgårdar – Se ovan, s. 348 resp. komm. till s. 236, 24–29. 
 245, 34  arbetshus – här: inrättning som sysselsätter ofrivilligt arbetslösa. 
 246, 3  observatoriibergen – Observatoriet i Åbo är beläget på ett förhållandevis högt 

berg.
 246, 3  Larskrona – Det är oklart vad namnet anspelar på.  
 246, 7  Tolfte Brefvet. – Nionde avsnittet börjar, i HT torsdagen den 24 maj 1860.
 246, 11  Ilmatar – (fi.) kvinnlig luftande; i Kalevala: Väinämöinens mor.
 246, 14  3 000 fots höjd – knappt 900 meter.
 246, 20  Ändtligen – till slut.
 246, 25  360 eng. mil – knappt 580 km. 
 246, 29  assuransen – här: försäkringsbeloppet.
 246, 36  efter vårt vederfående – efter att vi återhämtat oss.
 247, 1–4  prinsen af Wales. […] förnäma turister – I Finland framställdt i teckningar näm-

ner Topelius att Aavasaksa vid midsommartid »hitlockar en talrik mängd re-
sande från Finland, Sverige och många af Europas sydligare länder», bland 
besökarna nämner han Karl XI och Fredrika Bremer (ZTS XII, s. 278 f.). 

 247, 5  hypothiseras – pantsättas. 
 247, 5  diskonteras – köpas mot avdrag av förskottsränta (om växlar och reverser).
 247, 8  Trettonde Brefvet. – Tionde avsnittet börjar, i HT tisdagen den 12 juni 1860.
 247, 13  dagklara – dagsljusa.
 247, 13  tvåtusen fot – knappt 600 meter.
 247, 14  slagfält vid namn Lappo – Svenska trupper under C. J. Adlercreutz befäl beseg-

rade en rysk styrka vid Lappo den 14 juli 1808. 
 247, 20  uti centern af – mitt i. 
 247, 21  trakthuggning – Vid trakthuggning delas skogen in i delar, s.k. trakter, och av-

verkningen sker systematiskt, traktvis. 
 247, 25–34  Toriseva, […] meta förgäfves – Motivet med den metande engelsmannen före-

kommer i berättelsen »Toriseva», i HT 22/1–12/2 1851.  
 247, 30  ännu – till (betydelsen förekommer i finländsk svenska).
 247, 37  träd – trä. 
 248, 2  tillhöllos att skrifva sina namn i en bok – en s.k. dagbok på gästgiverierna.  
 248, 15  Mujkan – (fi., muikku) siklöjan. 
 248, 17  siniäisiä – (fi.) norsar. 
 248, 22  Thermopyle – Grekiskt bergspass mellan Thessalien och Fokis som upprepade 

gånger har försvarats mot erövrare och symboliserar hjältemodig försvarsvilja.
 248, 28  associationen – sammanslutningen, av arbetsgivare resp. arbetare.
 248, 31–32  lin, […] belgiska – Linodling förekom allmänt i Tavastland, och Tammerfors 

hade ett linnespinneri från 1856. Topelius prisade belgiska linvaror »af den 
utsöktaste finhet, och till priser, omöjliga att finna lägre, eller så låga i hela verl-
den» i resebreven från Mellaneuropa (HT 11/2 1857). 

 249, 4  Utomdess – därtill. 
 249, 7 bomullskrutbruk – fabrik för framställning av sprängämnet bomullskrut, som 

består av renad bomull doppad i en blandning av salpetersyra och svavelsyra. 
Experiment med sprängämnet gjordes 1846.  

 249, 7  hvitbetssockerfabrik – fabrik för framställning av socker ur sockerbetor. Odling 
av sockerbetor i större skala hade införts av Sebastian Gripenberg i Sääksmäki 
i Tavastland på 1830-talet. Han anlade också ett sockerbruk, som dock nedla-
des ganska snart.  
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 249, 9  centern – centrum.
 249, 9  det fria associationsväsendet, som efterträdt skråen – Skråna är en organisations-

form med medeltida anor av korporationer yrkesvis, som kunde förhindra lo-
kal konkurrens genom att vägra anta nya medlemmar – andra än medlemmar 
fick inte utöva yrket. Det fria associationsväsendet står för näringsfrihet och 
föreningsfrihet.   

 249, 10  material och konsumförening – kooperativ eller andelslag för produktion res-
pektive konsumtion.

 249, 11  pennikassa – understödskassa. 
 249, 12 Ur sparbankens fonder […] vackra arbetarebostäder – Se ovan, s. 348. 
 249, 13–14  Arbetstiden […] om dagen. – Antalet timmar motsvarar förhållandena 

ca 1860.
 249, 19  kapitalerna – kapitalet. 
 249, 23  strike – Den engelska stavningen av strejk användes först, och länge parallellt 

med den svenska; SAOB har ett belägg på strike från 1865.
 250, 4 Fjortonde Brefvet. – Elfte avsnittet börjar, i HT torsdagen den 4 oktober 1860.
 250, 11  militärdepot – En militärdepå tillhandahåller underhåll samt utbildning för re-

servpersonal. Tavastehus slott (se nedan, kommentar till s. 251, 6) var redan 
på 1700-talet militärförläggning och depå, inte försvarsanläggning. 

 250, 13  vapenplats – fästning avsedd att skydda militära magasin och materiel. 
 250, 14  kasematter – välvda utrymmen i befästning som är skyddade mot artilleri-

beskjutning. 
 250, 16  det berömda finska rytteriet – Finska kavalleriet utmärkte sig under trettioåriga 

kriget under ledning av Åke Tott och Torsten Stålhandske; Topelius bidrog till 
berömmelsen genom skildringen i första cykeln av Fältskärns berättelser (följe-
tong i HT 1851, i bokform 1853 och senare).

 250, 16  remonterar – anskaffar (om kavallerihästar). 
 250, 17  s. k. indelt – Det svenska indelningsverket innebar på lokal nivå att två till sex 

hemman, beroende på storlek, bildade en rote som genom att tilldela soldaten 
ett torp svarade för underhållet av honom. 

 250, 19  kommissariatet – instans inom armén som anskaffade livsmedel och andra för-
nödenheter, jfr intendentur.

 250, 21  uppnästa – stora på sig.
 250, 26  appellen – samlingssignalen.
 250, 27  Landtvärnet – frivillig eller genom folkuppbåd inkallad truppstyrka utanför 

den reguljära krigsmakten. 
 250, 29–38  Ändtligen […] välde. – I fotnoten, liksom i företalet till breven, är det utgiva-

ren av breven som för ordet.   
 250, 29–30 Garibaldi […] sicilianska oroligheterna – Giuseppe Garibaldi (1807–1882), 

en av den italienska enhetsrörelsens ledande gestalter, hade besegrat Bourbo-
nerna på Sicilien sommaren 1860. 

 250, 31  Parcerna – ödesgudinnorna.
 250, 32  gäsningen – jäsningen. 
 250, 37–38  påfven […] verldsliga välde – Garibaldi hade ambitionen att införliva Vatika-

nen med det enade Italien. 
 251, 6  petarder af bomullskrut – Petarder, d.v.s. sprängminor, för att spränga fästnings-

portar och -murar användes på 1500- och 1600-talen; bomullskrutet var där-
emot en relativt ny uppfinning 1860, jfr kommentar till s. 249, 7. I skriftstäl-
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laren G. H. Mellins Sveriges sista strid. Fantastiskt nattstycke (1840) utnyttjades 
också petarder för att befria Karlskrona och Stockholm från en rysk ockupa-
tion (Mellin, Samlade Svenska historiska noveller III, 1883, s. 557 och 561).

 251, 6–7  Ett gammalt slott […] museum – Tavastehus slott hade varit militärförläggning 
och blev på 1830-talet »korrektionsanstalt», d.v.s. fängelse, för kvinnor. Upp-
fattningen att Tavastehus hade värde som fornminne var helt ny 1860.  

 251, 14  ryska Kina […] brittiska Kina – Efter opiumkrigen 1840–1842 och 1856–
1860 hade Storbritannien områden, s.k. koncessioner, i Kina. Ryssland till-
skansade sig bl.a. Amur-området i samband med det senare kriget.  

 251, 17  finska konsuln i Sidney – Se ovan, s. 346 resp. 349. Åbofartyget Arthur, ägt 
av Erik Julin, hade gått med frakt till Australien 1859 (Max Engman, »Erik 
 Julin» 2004, s. 18). 

 251, 25  vallesisk – walesisk. 
 251, 25  klöfsadel – packsadel. 
 251, 32  impedimenter – hinder. 
 251, 38  Ruskiala – pro Ruskeala, marmorbrott i Karelen.
 252, 11–12  det likformiga telegrafportot […] 2 penni ordet – Priset för att skicka telegram 

i Finland beräknades enligt antalet ord och avstånd till destinationsorten. Ett 
telegram om tjugo ord, adressen medräknad, kostade 1 rubel silver att skicka 
från Helsingfors till Åbo och 2:50 till Uleåborg 1860. Telegrafverkets historio-
graf konstaterar att taxan var särskilt hög i Finland och inte stod i proportion 
till bärkraften inom ekonomin (Einar Risberg, Suomen Lennätinlaitoksen his
toria 1855–1955 1959, s. 180). År 1874 fick Finland enhetstaxa (d.v.s. likfor-
mig) inom landet och telegram om tjugo ord kostade enligt den 2 mark (mot-
svarande 50 kopek 1860) inom hela landet – enligt novellens taxa 40 penni, 
vilket utgör en tiondedel av den lägsta taxan 1860.    

 252, 13  Femtonde Brefvet. – Tolfte avsnittet börjar, i HT lördagen den 13 oktober 1860.
 252, 19–21  första här i landet anlagda jernbanan […] föråldrade genre – Banavsnittet bör-

jade byggas 1857 och invigdes 1862. 
 252, 28  envisas med dess amortering – Se ovan, s. 347. 
 252, 32  uppträdt […] som en profet bland de filistéer – här: försökt övertyga misstrogna.   
 252, 33–34 Sagde jernbanssträcka […] två timmar – Resan mellan Tavastehus och Hel-

singfors tog i början fyra och en halv timme.
 253, 5  pyramidala – oerhörda.
 253, 8  småstensår – motiga år. 
 253, 17  fjerrglas – kikare. 
 253, 18  reflexionsspeglar – skvallerspeglar. 
 253, 18  kabinetter – toaletter. 
 253, 28  depenserar på – lägger ner på. 
 253, 33  beräknat efter dagar – Arbetslönerna för hantverkare angavs i dagslöner i 

marke gångstaxorna.  
 254, 1  tjenst inom hus – hushållsarbete.
 254, 6  vanpris – pris som understiger det vanliga.
 254, 10  »Pimentola» – (fi.) Pohjola, i finsk mytologi land i norr och hemvist för mör-

ker och ondska.
 254, 11–16  kl. 10 på aftonen ombord på jernvägen […] snälltåg – Det är oklart om tidtabel-

lerna diskuterades 1860. I början av 1862 avgick tåget kl. 8 från Helsingfors 
måndagar, onsdagar och fredagar, och kl. 7 från Tavastehus tisdagar, torsdagar 
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och lördagar, i slutet av året dock en tur om dagen i vardera riktningen. Snäll-
tåg förekom inte.   

 254, 15  Trainen – tåget. 
 254, 32–33  gutta percha – Guttaperka är den intorkade mjölksaften av vissa asiatiska eller 

afrikanska träd och används som gummimaterial.  
 254, 38  Hiitis – Hiittis eller Stor-Hiittis, herrgård i Janakkala socken.
 254, 38  ett befästadt slott […] Haga – herrgård  i Janakkala. En fornborg i närheten 

uppfattas som Birger Jarls Tavasteborg. 
 254, 38–255, 1  en stor kantelefabrik […] Ryttilä – Herrgården Ryttylä i Hausjärvi ägdes 

1860 av överjägmästaren A. F. Granfelt. Någon orsak till att Topelius placerade 
en kantelefabrik här har inte upptäckts, men han hade anledning att nämna 
instrumentet (ett slags cittra). Det har en viktig roll i Kalevala och blev en sym-
bol för den finsknationella dikten och kulturen – jfr Topelius dikt »Kantele» 
(Ljungblommor, ZTS I, s. 5–9 och Carola Herberts kommentar, s. 311 f.).  

 255, 1  ett hvitt slott […] Erkylä – H. A. Reinholm, Topelius medförfattare i Finland 
framställdt i teckningar, nämner »det nya och ståtliga Erkkylä» (ZTS XII, 
s. 231). Godset, beläget i Hausjärvi, ägdes av universitetets vicekansler, gene-
ralen J. R. Munck.

 255, 3  köpingen Hyvinge – Hyvinge var en by i Nurmijärvi socken, som tack vare järn-
vägen utvecklades och långt senare blev köping.  

 255, 6  »Den eviga freden» – Kant, Zum ewigen Frieden (1795, utökad uppl. 1796).
 255, 12  Sextonde Brefvet. – Trettonde avsnittet börjar, i HT torsdagen den 18 oktober 

1860.
 255, 15–16  stadens allmänna bibliothek […] höjderna i norr – Se ovan, s. 347 f.
 255, 17 som Astaroth förgöre i Gomorrahs svafvelrök – Ashtaroth används i Gamla Tes-

ta mentet som ett samlingsnamn för kvinnliga kanaaneiska gudomligheter, jfr 
1 Samuelsboken 7: 3–4 (Encyclopaedia Judaica III 1929, sp. 569 ff.). Staden 
Gomorra förstördes p.g.a. invånarnas orättfärdighet, 1 Mosebok 19. 

 255, 29–31  något förfallen damm […] qvicka infall – ordlek: qvicka infall (fyndiga formu-
leringar) torde här stå för plötsliga ras.

 255, 35  Thölö bassin – Tölöviken och Djurgårdsviken; bassin – här: naturligt bildad 
bassäng. 

 255, 37  Norrfolk – Se ovan, s. 348.
 255, 37  reguliera – likformiga. 
 256, 3  Westend – Se ovan, s. 348.
 256, 6  fordna begrafningsplatser – begravningsplatserna på Sandudd, invigda 1829 

(nu: Gamla begravningsplatsen) resp. den 1860 planerade nya begravnings-
platsen, invigd 1864. I Paris hade Topelius besökt Père Lachaise 1856, och 
konstaterade att »grafvens aristokrati» hade sina gravar »till evärdelig ägo», 
medan de fattiga får lämna sin plats åt nya gäster om tio år (HT 19/12 1857). 

 256, 6–8  Denna del af staden […] jemnade granitberg långt åt hafskusten. – År 1860 fanns 
varken stadsplan eller reglerad bebyggelse på området, som ungefär motsvarar 
de nuvarande stadsdelarna Lappviken, Tölö och Mejlans. 

 256, 12  täck – vacker.
 256, 19–23  en hvit luftig byggnad […] fäktsalar och ridskola – Ett studenthus diskuterades 

från 1858 framåt; man debatterade bl.a. formatet och tänkte sig först en place-
ring i Kronohagen. Arkitekten Nestor Tallgrén ritade en byggnad i renässans-
stil 1859 (Rainer Knapas, »Nybyggnaderna och universitetsmiljön» 1989, 
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s. [753]–758). Topelius lokaliserar det till Broberget (jfr s. 264, 12) och di-
mensionerar huset enligt ett maximalt storstilat koncept. 

 256, 20  AURA REDIVIVA – (lat.) det återuppståndna Aura, d.v.s. Åbo; en anknytning 
till den gamla universitetsstaden och dess traditioner.

 256, 24–25  en kyrka från byzantinska tiden – dåvarande Nikolajkyrkan, nuvarande Hel-
singfors domkyrka; med byzantinska avser Topelius här ryska.

 256, 30  en fotograferad adress – en bild av hotellet.
 256, 32  ett lokomobil – Topelius har sannolikt substantiverat adjektivet lokomobil: rör-

lig, flyttbar (jfr s. 264, 4), genus analogt med ett lokomotiv. (Ordet lokomobil 
betyder flyttbar ångmaskin och ångpanna; SAOB har ett belägg från 1859.)

 256, 36  vertikala caloricvägar – motsvarande hissar.
 256, 36  perspektiv glas – Topelius avser möjligen stora fönsterrutor som medgav bättre 

utsikt, perspektiv. 
 256, 38  goda badrum – Badrum var en okänd lyx i Helsingfors 1860. »Finns här en 

enda större våning, som äger en så simpel, så nyttig, ja så oumbärlig beqväm-
lighet, som ett eget badrum? Finns här en enda, utom badhusen, som äger nå-
got tecken till vattenledning? Huru många kunna bespara sig den i vårt klimat 
så barbariska promenaden till uthus vintertid?» utropar Topelius i en artikel 
om bostadsbristen och de höga hyrorna (»Bygga eller preja?», HT 27/3 
1858). 

 257, 3  aeropneuster – här avses fläktar, ordet bildat av grek. och lat. aër, luft, och grek. 
pnévma, fläkt eller vind. 

 257, 3  kycklingspensioner – skämtsamt för anläggning med gödkycklingar, som torde 
motsvara de akvarier (jfr »forelldammar») där restauranggästerna själva får 
välja sin middag.

 257, 6  kalkljuset – intensivt ljus av osläckt kalk eller krita som upphettas i knallgas-
låga. 

 257, 6–7  qvicksilfverljuset, fosforoxygenljuset – Det har inte gått att utreda om det är fråga 
om ljuskällor som existerade 1860. De senare kvicksilverlamporna gick med 
elektricitet.   

 257, 9 urgammal trädgas – Trä- eller vedgasen togs i bruk för belysning i Helsingfors i 
november 1860 (Topelius, Finlands krönika 2004, s. 41). 

 257, 15  varmluftsanstalt […] kaloriferer – fjärrvärme; kalorifer betyder här värmeled-
ning.

 257, 18  hyperboreiska – nordliga. 
 257, 23  table d’hôte – (fr.) »värdens bord», gästerna serveras enligt en uppgjord meny. 
 258, 4  dyrare än i London – Topelius gjorde jämförelsen 1858, i ett kort kolumnlik-

nande inlägg om boendeförhållanden och höga hyror. Inte minst den finska 
flegman »fördyrar lefnadskostnaden i landets hufvudstad till den grad, att 
man numera i London hyr en bättre försedd våning för billigare pris än i Hel-
singfors» (HT 27/2 1858). 

 258, 11  spekulationen – drivande av affärsverksamhet eller satsande av kapital (utan 
negativ innebörd).

 258, 17  skråordningens – Se kommentaren till s. 249, 9.
 258, 20  samojediska – här: okunniga, huvudlösa. 
 258, 20–21  »det ämne, hvaraf lifvet är gjordt» – Troligen citerat efter slutklämmen i do-

centen A. W. Liljenstrands Ekonomiskjuridisk afhandling om Finlands ström
rensningsverk (1856, s. 110): »Jernvägarna förmå bespara [förlusten av tid och 
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pengar] och i synnerhet tiden, som af ett engelskt valspråk göres jemngod och 
liktydig med penningar, ehuru den i sjelfva verket är mer än penningar, ty den 
är ämnet, säger Amerikanaren, hvaraf lifvet är gjordt.»

 258, 32–33  kostade […] 400 mark – Topelius ger motsvarande exempel på hyrorna i Hel-
singfors i HT 23 och 30/3 1859, prisuppgifterna i rubel omvandlar han här till 
mark. Jfr den utopiska hyresnivån på s. 257, 30–32.

 258, 35  fattigtaxorna – de uttaxerade avgifterna för fattigvården. 
 259, 9  (4, högst 5 rubel silfver) – Läsarna var ovana att räkna i mark, valutan hade an-

tagits men var inte införd än, och Topelius räknar pedagogiskt om i rubel för 
att göra resonemanget tydligt.

 259, 28  förskrefvos till – var efterfrågade i.
 259, 28  Liffland – Livland.
 259, 36  alla de första förnödenheter – alla viktiga förnödenheter.
 260, 1  Sjuttonde Brefvet. – Fjortonde avsnittet, i HT lördagen den 27 oktober 1860.
 260, 4  cylinderposten – rörposten, där försändelserna med hjälp av tryckluft skickades 

längs rörledningar i cylindriska behållare; uppfinningen patenterades 1854.  
 260, 6  Kullervo, sorgespel – Aleksis Kivis Kullervo hade prisbelönats av Finska Littera-

tursällskapet i mars 1860 (Topelius, Finlands krönika 2004, s. 30); tragedin 
utkom i tryck 1864.

 260, 7  Fänrik Stål, tablå – efter Runebergs Fänrik Ståls sägner.  
 260, 7  helioplastik – »frambringande af reliefbilder på fotografisk väg» (C. M. Ek-

bohrn, Förklaringar öfver 60,000 främmande ord 1904). 
 260, 7  Alcibiades – Alkibiades (450–404), atensk militär och politiker, tacksamt före-

mål för dramatisk gestaltning – dramer om honom finns av bl.a. Th. Otway 
och A. G. Meisner.  

 260, 8  konversation – konversationsstycke, teaterpjäs, oftast komedi om umgänge och 
sällskapsliv i högreståndsmiljö.

 260, 9  La reine de la crinoline – (fr.) krinolinens drottning.
 260, 9  mimik – Troligen avses pantomimliknade stumt spel.
 260, 9  2 förhängen – två akter; förhänge i betydelsen ridå.
 260, 11  Kristallpaviljongen – efter kristall palatset i London, se komm. till s. 262, 12–17.
 260, 11  Föredrag – framförande av sång eller musikstycke.
 260, 12  Ingelius – Axel Gabriel Ingelius (1822–1868), författare, tonsättare, musik-

kritiker.
 260, 12  tetrapodion – av grek. tétra, fyr- och pódion, trappsteg – här avser Topelius 

troligen ett mekaniskt instrument. 
 260, 13  von Schantz – Filip von Schantz (1835–1865) blev 1860 dirigent för orkestern 

vid den då nyinvigda teatern i Helsingfors; han tonsatte bl.a. dikter av Topelius 
och en Kullervo-uvertyr. 

 260, 13  Miekka – (fi.) svärd, här använt som namn. Se ovan, s. 350.
 260, 13  A. Lindberg – Här avses pianisten Alexandra Lindberg (1849–1933); hon 

uppträdde redan i tioårsåldern på konserter i Helsingfors och umgicks i famil-
jen Topelius (jfr Topelius–Catharina Sofia Topelius 25/12 1860).

 260, 14  farväl till Finland, af Pacius – slutkören i Pacius opera Kung Carls jagt (1852), 
med libretto av Topelius.

 260, 16  centralsolen – en stationär flammande massa som i stjärnsystemet motsvarar 
solen i solsystemet (»centralsol», Nordisk familjebok, 2 uppl., del 4, sp. 1454).  

 260, 18  kostym – här: maskerad.
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 260, 24  konstakademin – Helsingfors hade inga enkom planerade permanenta utställ-
ningsutrymmen 1860. Finska konstföreningen disponerade några rum i det 
s.k. Palmqvistska huset i hörnet av Fabiansgatan och Norra Esplanadgatan, 
och fattade beslut att där ställa ut sina oljemålningar på fasta visningstider 
(HT 16/3 1859). Föreningens årliga »expositioner» av insända konstverk 
hölls också där. 

 260, 27  penseln – målarkonsten.
 260, 30  eldskensstycken – tavlor med eldsken i motivet. 
 260, 31  genre – genremålningar, återger motiv ur vardagslivet.
 260, 32  Ekmansgalleriet – Jfr s. 241, 32.
 260, 34  Holmberg – Werner Holmberg (1830–1860), finländsk konstnär verksam i 

Düsseldorf och mest känd för sina landskap. 
 260, 35  egendomliga – karakteristiska.
 261, 5  broderlotten – den bättre lotten, den större andelen. 
 261, 7  rikta – berika.
261, 18–19  en enda titan […] svärd – Kullervo, jfr nedan, s. 261, 25.
 261, 24  Sjöstrands – Stockholmaren Carl Eneas Sjöstrand (1828–1905) hade skulpte-

rat Runebergs och Lönnrots byster 1856 och utförde statyn över Henrik Gab-
riel Porthan (jfr s. 241) åren kring 1860.

 261, 24  Runebergs – Den sedermera kände skulptören Walter Runeberg (1838–1920) 
var inte mer än ett löfte 1860; han studerade då i Köpenhamn.

 261, 32  »den rasande Ajas» – Sophokles Aias.
 261, 35  Språket […] ett grekiskt välljud – Topelius var inte ensam om jämförelsen 

med de antika förebilderna; Runeberg drog sig inte för att efter läsningen av 
en översatt runa jämföra Kalevala med »den grekiska konstens båda skönaste 
episka mästerstycken» (Runeberg, »Nionde Runon i Kalevala», SS VIII:2, 
s. 94).   

 262, 2–3  Theatern […] esplanaderna – Teaterhuset vid Skillnaden av arkitekten Chie-
witz invigdes 28/11 1860, en månad efter att detta avsnitt hade publicerats.

 262, 6  de nio sånggudinnorna – muserna Erato (sång), Euterpe (musik), Melpomene 
(tragedi), Thalia (komedi), Kalliope (episk diktning), Klio (historieskriv-
ning), Terpsichore (dans), Polyhymnia (dans och pantomim) och Urania 
(astronomi).

 262, 7–8  Finska theaterskolan […] statsanslag. – Professionell teater framfördes i Fin-
land av turnerande svenska teatersällskap, men inhemska amatörproduk-
tioner – huvudsakligen på svenska – förekom också. Topelius och Fredrik 
Cygnæus talade redan på 1850-talet för en nationell teater och en teaterskola. 
Topelius ansåg att både svenska och finska uppsättningar kunde samsas i det 
nya teaterhuset, och att teaterskolan skulle vara tvåspråkig.  Han varnade för 
att låta teaterverksamheten bli beroende av statsanslag, men föreslog statlig 
delfinansiering av teaterskolan. En häftig debatt om nationell teaterkonst på-
gick våren 1860 mellan August Ahlqvist i Suometar och Topelius i Helsingfors 
Tidningar. Ahlqvist prioriterade andra frågor framom teater och annan konst, 
med motiveringen att konsten inte har någon uppgift i ett land utan folksko-
lor eller allmänt välstånd. Topelius ansåg att publiken kunde tillgodogöra sig 
estetiska intryck relativt oberoende av bildningsgrad. Det påfallande stora tea-
terutbudet som Simeon Levi redogör för i novellen ska ses mot bakgrund av 
diskussionen (se även följande kommentar). Yrjö Hirn redogör ingående för 



370 

Kommentarer

1

5

10

15

20

25

30

35

debatten 1860 och för turerna kring teaterskolan (när undervisningen äntligen 
inleddes, 1866, kunde bara tre eller fyra av de tolv eleverna finska) i Teatrar och 
teaterstrider i 1800talets Finland (1949). 

 262, 9  tivolitheatern i Norrfolk – I Köpenhamn hade Topelius besökt både Dyre-
haven och Tivoli och var entusiastisk: »Alla samhällsklasser, men isynnerhet 
de lägre ha der något roande», och tillägger att allt var betydligt billigare än i 
Finland. »Och allt detta var på en gång ogeneradt och väl ordnadt. […] Det är 
ett godt vitsord för Köpenhamns lägre befolkning, men det bevisar också det 
goda inflytandet af passande folknöjen, i stället att, såsom hos oss, beständigt 
drifva arbetareklassen till krogarna genom att stänga för den hvarje annat lif-
vande nöje» (HT 30/12 1857).   

 262, 12–17   kristallpaviljongen […] 2 000 personer – Efter modell av Kristallpalatset i Lon-
don, uppfört av glas och järn till världsutställningen 1851 och därefter uppfört 
på nytt, på annan plats; centralsalen i Kristallpalatset rymde 4 000 personer. 

 262, 27  Aallotar – (fi.) vattennymf i finsk mytologi.
 262, 36  Ändtligen – till slut.
 263, 5  naiva genius – okonstlade, ursprungliga begåvning.
 263, 8  virtuosväsendet – Samtiden använde virtuos uttryckligen om musiker, »Mäs-

tare i utförandet af musik» definierar lexikografen Dalin ordet 1853. Topelius 
använder ordet som motsats till det naiva och okonstlade, se ovan.

 263, 10  Adertonde Brefvet. – Femtonde avsnittet, i HT lördagen den 3 november 1860.
 263, 14–19 de infama stenar […] asfalt – Enligt Anders Ramsays minnesbilder från 

1850-talet var några huvudgator i Helsingfors belagda med nubbsten, men de 
flesta gator och trottoarer med »spetsiga knapperstenar, öfver hvilka fotgänga-
ren ofta kände det pinsamt [plågsamt] att balansera sig fram […] asfalttrottoa-
rer voro den tiden ej uppfunna, och stenläggning med granithällar ställde sig 
alltför dyrbar» (Från barnaår till silfverhår [II] 1904, s. 20). Topelius kritise-
rade detta sakernas tillstånd bl.a. i artikeln »Ett kapittel om gatstenar», HT 
29/10 1856.

 263, 14  infama – avskyvärda.
 263, 16  sådana stenrummel – sådan ojämn stenläggning.
263, 24–25  endast tre våningar höga […] två våningar – Byggnadsbeståndet i Helsing-

fors bestod övervägande av trähus i en eller två våningar. De kunde innehålla 
flera lägenheter av varierande storlek. Topelius argumenterade i artikeln om 
bostadsbrist och höga hyror för en tätare och högre bebyggelse i Helsingfors 
(HT 24–27/3 1858). 

 263, 33  vårdtorn – vakttorn. 
 263, 33  bouillonerier – (fr.) soppkök.
 263, 34  målskjutningsanstalter – Topelius bevittnade folkfesterna i Paris efter dopet av 

Napoleon III:s son sommaren 1856 och konstaterar att: »Utan tir au pistolet, 
eller målskjutningar, är här en folkfest omöjlig», och berättar hur de är organi-
serade (HT 16/5 1857). 

 263, 37  depensera – offra, slösa bort. 
 264, 1  St. Elmseldar afbrändes – Elmseldar är elektriska urladdningar i masttoppar 

och motsvarande höga föremål; här är de framkallade. Namnet efter sjömän-
nens skyddshelgon S:t Elmo.

 264, 9  bergverken – gruvorna.
 264, 12  en lång och smal bro – Långa bron. 
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 264, 13–15  en stenig gata […] byggnader – Unionsgatan till Senatstorget; »kronans torg» 
och »regeringens» kan läsas som markeringar av ett ändrat statsskick.

 264, 17  en stor trappa med en liten kyrka ofvanföre – Dåvarande Nikolajkyrkan ritades 
av arkitekten Engel och uppfördes 1830–1852. Efter Engels död 1840 tillkom 
de fyra sidotornen och trappan från Senatstorget.

 264, 21–25  Skattudden […] fyra våningar – Se ovan, s. 348. Namnet Skatudden har var-
ken med skatter eller med skator att göra; det dialektala skata betyder udde.

264, 26–27  garnison af invalider […] fristad – Efter modell av Hôtel des Invalides i Paris.
 264, 29  mörsare – artilleripjäser. 
 264, 29  grekisk kyrka – 1860 hade platsen reserverats, av dåvarande generalguvernören 

greve Berg. Själva kyrkan, Uspenskijkatedralen, uppfördes 1862–1868. 
 264, 32  den vise Salomo – Den gammaltestamentliga vishetslitteraturen (Ordspråks-

boken, Predikaren) har tillskrivits denna judiska kung.
 264, 35  vid stadens bombardement – när staden bombarderades; se ovan, s. 349.
 265, 3  Yttersta udden af Helsingfors halfö – Topelius avser åtminstone nuvarande 

Brunnsparken, Ulrikasborg och Eira; Ulrikasborg är ursprungligen namnet på 
ett befästningsverk från 1740-talet.  

 265, 3  1 000 yards – drygt 900 meter.
 265, 7  hvitbetor – sockerbetor. 
 265, 7  potäter – Topelius använde så gott som genomgående denna form för potatis.
 265, 9–10 gammal park […] prydliga badanstalter – Brunnsparken, som anlades på 

1830-talet. Ulrikasborgs bad- och brunnsinrättningsaktiebolag, med Topelius 
umgängesvän Henrik Borgström som primus motor, hade här det egentliga 
brunnshuset och ett badhus för havsbad. En s.k. parkteater fanns från 1858. 

 265, 9  Linna – (fi.) borg.   
 265, 10–11  monument […] fallne krigare – Se ovan, s. 349. 
 265, 14  beräknat centralsolens läge – Jfr kommentar till s. 260, 16.
 265, 18  högsta triumfer. – Efter avsnittets slut står »Forts.» i HT 3/11 1860, men nå-

gon fortsättning följde inte. 

Ekelund, »Topelius och hans samtid» 1969, s. 174–211; Forsgård, I det femte inseglets teck
en. En studie i den åldrande Zacharias Topelius livs och historiefilosofi 1998; Forsgård, »Uto-
pisten Topelius» 1999, s. 325; Koponen, Topelius ja tulevaisuus. Simeon Levis resa i Finland 
1998; Topelius, Simeon Levis resa i Finland – Simeon Lewin matka Suomessa 1998 (inled-
ning av översättaren J. R. Leppä); Vasenius IV, s. 87 f.



372 

Källor och litteratur

1

5

10

15

20

25

30

35

Källor och litteratur

Förkortningar, se s. 283 

Otryckt material
Helsingfors
 Nationalbiblioteket (Helsingfors universitetsbibliotek)
  Zacharias Topelius arkiv (Topeliussamlingen), NB 244

244.41 Kontoböcker
244.53 Brev J. M. af Tengström–Topelius
244.88 Brev Topelius–J. M. af Tengström
244.88 Brev Topelius–B. A. Thunberg
244.94 Brev Catharina Sofia Topelius–Topelius
244.94 Brev Sophie Topelius–Topelius
244.94 Brev Topelius–Sophie Topelius
244.97 Brev Topelius–Catharina Sofia Topelius
244.98 Brev Topelius–Emilie  Lindqvist
244.100 Brev Emilie Lindqvist–Topelius
244.106  Utkast till dramatisering av  »Trollkarlens dotter»,  
»Silvarosa eller Lindanserskan»
244.112 Insända manuskript till artiklar för HT 
244.130 Föreläsningar: »Inledning till Finlands historia»
244.131–134 Topelius dagböcker 1832–1840
244.135  Läsdagböcker; »Helsingfors Tidningars Chrönika»
244.136 »Chrönika om Helsingfors Tidningar», i anteckningsboken 
»Kosmos»
244.138 »Hfors Tidningars Kronika»
244.177 »Hesperider»

I utgivarens ägo
Avsnitt av Barbro Ståhle Sjönells manuskript till monografi om den svenska 
1800-talsnovellen 

Stockholm
 Bonniers arkiv
  Brev Topelius–Albert Bonnier
 
Elektroniska resurser
Historiska tidningsbiblioteket http://digi.lib.helsinki.fi/sanomalehti/secure/ 

main.html?language=sv
Nationalencyklopedin http://www.ne.se
Nordisk familjebok, första uppl. http://www.runeberg.org/nf/
Nordisk familjebok, andra uppl. http://www.runeberg.org/nf/
Svenska Akademiens ordbok http://g3.spraakdata.gu.se/saob
Uppslagsverket Finland http://www.uppslagsverket.fi/bin/view/Uppslagsverket/

WebHome
Breckenridge News 26/7, 2/8 1893, Library of Congress  

http://chroniclingamerica.loc.gov (23/9 2011)
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judisk kalender http://www.chabad.org/calendar (14/11 2011)
Limavrac, Paulin, »De l’esclavage moderne, par M. de La Mennais, Revue de Paris,  

Tome quatorzième, Paris 1840, p. [58]–66 http://gallica.bnf.fr/ark:/ 
12148/bpt6k5802603v.image.langFR

Montjoye, släktträd
http://gw0.geneanet.org/bernardaime?lang=fr;p=gustave+bruno;n=montjoie+hirsingu

e+de (23/9 2011)
The Northern Advocate and Whangari County Gazette 11, 18/1 1893, National Library of 

New Zealand http://paperspast.natlib.govt.nz  (23/9 2011)
Piron, Alexis, Le mariage de Momus, ou La gigantomachie, Œuvres complettes d’Alexis 

Piron, publiées par M. Rigoley de Juvigny, Tome cinquième, Paris 1776  
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5835798f/f11.image.r=Piron.langFR  
(15/11 2011)

Prédiction de Cazotte, faite en 1788, et rapportée par La Harpe , Paris 1817  
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6121572h.r=.langFR (10/11 2011)

sailors’ dress, The Oxford Companion to Ships and the Sea. 2006  
http://www.encyclopedia.com/doc/1O225-sailorsdress.html (5/12 2011)

Shakespeare, William, The Oxford Shakespeare. The Complete Works of William Shake
speare, ed. W. J. Craig, London: Oxford University Press 1914  
http://www.bartleby.com/70/index42.html ( 17/1 2012)

Sue, Eugène, Les mystères de Paris, Paris 1851 http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/ 
bpt6k106080k/f2.image (28/12 2011)

Suetonius http://penelope.uchicago.edu/Thayer/L/Roman/Texts/
Suetonius/12Caesars/Julius*.html (2/12 2011)

Tycho-Brahe-dagar http://www.sprakradet.se/2124 item100200 (13/9 2011)
Wollstonecraft, Mary, Letters written during a short residence in Sweden, Norway, and Den

mark, Transcribed from the 1889 Cassell & Company edition by David Price
 http://www.gutenberg.org/files/3529/3529-h.htm (25/11 2011)

Tryckt material
Allen, Walter, The English Novel. A Short Critical History, Harmondsworth and Ringwood: 

Penguin Books 1973 (1954)
Almqvist, C. J. L., Svensk rättstafningslära, innefattande reglor för alla i språket förekomman

de fall, upplysta genom Exempel, Undantagsförteckningar och Skriföfningar; För offent-
lig och enskild Undervisning, äfvensom för äldre personer, hvilka behöfva anvisning 
att rätt stafva modersmålet, tolfte upplagan, Norrköping: Östlund & Berling 1855

Almqvist, C. J. L., Svensk RättstafningsLära, Stockholm: Rediviva 1971, faksimil av origi-
nalupplagan Stockholm 1829

Almqvist, C. J. L., »Om Menniskans Stöd», Estetiska, filosofiska och akademiska avhand
lingar 1831–1838, red. Jon Viklund, Samlade Verk 3, Stockholm: Svenska Vitterhets-
samfundet 2010, s. 121–131

Almqvist, C. J. L., »Återkomsten», Törnrosens bok. Duodesupplagan. Band VIII–XI, red. 
Bertil Romberg, Samlade Verk 8, Stockholm: Svenska Vitterhetssamfundet 1996, 
s. [33]–40

Andersen, H. C., Eventyr og Historier I 1830–1850, udg. Klaus P. Mortensen et al., H. C. 
Andersens samlede værker, [København]: Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, 
Gyldendal 2003
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Arping, Åsa, Den anspråksfulla blygsamheten. Auktoritet och genus i 1830talets svenska 
 roman debatt, diss., Stockholm/Stehag: Brutus Östlings Bokförlag Symposion 2002

Bergroth, Hugo, Finlandssvenska. Handledning till undvikande av provinsialismer i tal och 
skrift, Helsingfors: Schildts 1917

 [Berndtson, Fredrik], »En svart saga», Morgonbladet 30/4 och 4/5 1846
Bibeln eller den Heliga Skrift, innehållande Gamla och Nya Testamentets canoniska böcker, 

London: Brittiska och utländska Bibel-sällskapet 1847
Björkman, Margareta, Läsarnas nöje. Kommersiella lånbibliotek i Stockholm 1783–1809, 

diss., Skrifter utgivna av Avdelningen för litteratursociologi vid Litteraturvetenskap-
liga institutionen 29, Uppsala 1992

Böttiger, C. W., Ungdomsminnen från sångens stunder, Uppsala 1830
Carpelan, Tor och L. O. Th. Tudeer, Helsingfors universitet. Lärare och tjänstemän från år 

1828, I–II, Helsingfors: Söderströms 1925
Castrén, Gunnar, »Valfrid Vasenius», Nya Argus 1928, s. [153] ff.
Gunnar Castrén, »Topelius, Zachris», Nordisk familjebok, tredje uppl., band 19, Stock-

holm: Aktiebolaget Familjebokens förlag 1933, sp. 450–453
Castrén, Gunnar, »Helsingfors i 1800-talets skönlitteratur», Humanister och humaniora 

1958, s. [243]–275; ursprungligen i Vår stad 1947
ConversationsLexikon; Innehållande Alphabetiskt ordnade Upplysningar, rörande Vetten-

skaper, Vitterhet och Konster, Lefvernesbeskrifningar öfver märkvärdiga Personer i 
äldre och nyare tider, Underrättelser om vigtiga uppfinningar, upptäckter, inrättning-
ar och anstalter, samt åtskilliga andra intressanta ämnen för en bildad Conversation. 
Öfver sättning i sammandrag, Andra delen, Örebro: Lindhs, 1822

[Cygnæus, Fredrik], »Helsingfors i Juni», HT 2/7 1842
Cygnæus, Gustaf, K. Finska Hushållningssällskapet 1797–1897, Åbo: Finska Hushållnings-

sällskapet 1897
Dalin, A. F., Ordbok öfver svenska språket I–II, Stockholm 1850, 1853
[Dalin, Olof], Then Swänska Argus, utg. B. Hesselman och M. Lamm, andra delen, Svenska 

författare utgifna af Svenska Vitterhetssamfundet I, Stockholm: Bonniers 1914
Ekbohrn, C. M., 60,000 främmande ord och namn m. m. i svenska språket, Fjärde fullständigt 

omarbetade och väsentligt tillökade upplagan, Stockholm: Bonniers 1904
Ekelund, Erik, »Topelius och hans samtid», Finlands litteraturhistoria 2. Från Åbo brand 

till sekelskiftet, Helsingfors: Söderströms 1969, s. 174–211
Ekman, Torsten, Finska gardet 1812–1905, Helsingfors: Schildts 2006
Encyclopaedia Judaica. Das Judentum in Geschichte und Gegenwart, dritter Band, Berlin: 

Eschkol 1929
Engman, Max, »Erik Julin», Gångna tiders maritima märkesmän i sjöfartsstaden Åbo, red. 

Kasper Westerlund, Meddelanden från Jungfrusundprojektet 8, Åbo: Sjöhistoriska 
institutet vid Åbo Akademi 2004, s. [13]–33

Filosofilexikonet, red. Poul Lübcke, övers. Jan Hartman, Stockholm: Forum 1991
Finlands Allmänna Tidning, »’Flying Cloud’s’ profresa» , 17–23/2 1860
Finsk biografisk handbok, utg. af Tor Carpelan, Helsingfors: Edlunds 1903 
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