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VII

Inledning

Förord

T opelius började använda historiska motiv både i sakprosa – Finland 
framställdt i teckningar – och i Helsingfors Tidningars följetonger i 
mitten av 1840-talet.  De fyra verk som ingår i femte delen av Zacha-

rias Topelius Skrifter har handlingen förlagd till hattarnas krig (Hertiginnan 
af Finland) eller till Gustav III:s krig (»Häradshöfdingen», »Vernas rosor» 
och »Stjernan i molnet»). Novellerna ingick ursprungligen i Helsingfors 
Tidningar 1846, 1850 och 1856. De illustrerar hur Topelius närmade sig de 
historiska motiven och hur han varierade utformningen av dem. 
 Hertiginnan af Finland gick först som följetong i Helsingfors Tidningar 
vintern och våren 1850. Topelius började redan under pågående publice-
ring omarbeta den. Det är den radikalt omarbetade versionen – den utkom 
i bokform hösten 1850 – som återges i utgåvan. Den textkritiska utgåvan 
redo gör systematiskt för variansen, d.v.s. skillnaderna, mellan följetong och 
bokupplaga. Verkets tillkomst och Topelius arbetssätt har gått att kartlägga i 
detalj genom en analys av skillnaderna mellan följetongen och bokupplagan 
i kombination med hittills obeaktat arkivmaterial.   
 Utgivaren står för textetableringen, merparten av inledningen och kom-
mentarerna. Inledningens avsnitt »Topelius historiesyn växer fram» har 
författats av professor Matti Klinge. Anna Movall har gjort den komplicerade 
variantförteckningen och en betydande del av ordförklaringarna. Hon har 
också medverkat i korrekturläsningen. Magnus Nylund har kompletterat 
ordförklaringar, gått igenom Topelius källor för att lokalisera citat och bistått 
i det praktiska arbetet med redigeringen. Kollationeringen har utförts av 
Mats Dahlberg, Thomas Gartz, Ulrika Gustafsson, Anna Hiidensalo, Anna 
Movall och Katarina Pihlflyckt, som därtill har gjort ett omfattande arbete 
för att ta fram biografiska uppgifter om de historiska personer som förekom-
mer särskilt i Hertiginnan af Finland.  Jag tackar professor Klinge för givande 
samtal om såväl Topelius som 1800-talets historiografi och mina kolleger på 
Topeliusredaktionen för deras insatser. Det har varit värdefullt för mig att 
kunna konsultera hela redaktionen, och jag tackar för alerta påpekanden 
om detaljer och för vänlig hjälp med litteraturtips mm. Ett särskilt tack till 
Carola Herberts som gjorde mig uppmärksam på brev som belyser utgiv-
ningshistorien. Grafikern Antti Pokela på Svenska litteratursällskapets förlag 



har formgivit hela utgåvan och gjort ombrytning och korrektur för denna 
del. Jag tackar honom för gott samarbete.      
 Redaktionsrådet för Zacharias Topelius Skrifter har ägnat inledning och 
kommentarer tid, uppmärksamhet och omsorg.  För synpunkter och goda 
förslag, av i synnerhet Clas Zilliacus, Barbro Ståhle Sjönell och Kerstin 
Thelander, är jag djupt tacksam. 
 Manuskriptet till utgåvan har lästs och kommenterats av två granskare 
utsedda av Svenska litteratursällskapets förlagsnämnd. Deras värdefulla iakt-
tagelser och konstruktiva förslag har hjälpt mig att förtydliga framställningen 
och förbättra den. 

Helsingfors, den 25 augusti 2013 

Pia Forssell
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P rosaisten Topelius blev främst känd som författare till 
vad vi idag kallar historiska romaner och noveller. Vägen till dem 
var förhållandevis lång, trots att han tidigt strödde ut habilt skrivna 

samtidsnoveller i Helsingfors Tidningars spalter – han var tidningens redaktör 
mellan 1842 och 1860 och länge den enda anställda. När Topelius väl hade 
kommit in på de historiska motiven författade han noveller som utspelade 
sig i historisk miljö och samtidsnoveller växelvis. De s.k. historiska novel-
lerna hör alltså inte till ett separat skede i författarskapet, och själv använde 
Topelius inte genrebeteckningen roman eller historisk roman om sina verk.1 
 Trots romanens obestridliga framgång under 1800-talet hade genren länge 
dåligt rykte. Walter Scott, som förnyade den historiska romanen och gjorde 
den salongsfähig, ansåg romanen som genre underlägsen poesi och dramatik, 
och i första hand ägnad för underhållning. Det här framgår inte minst av 
förorden i romanerna, som publicerades anonymt i halvtannat decennium, 
av »the Author of Waverley». Scott höll envist fast vid sin anonymitet, av 
rädsla för att hans rykte som skald skulle bli lidande om det framgick att han 
också skrev romaner. Scotts epigoner, som kopierade hans fel men inte hans 
förtjänster, tillfredsställde länge läsarnas behov av underhållning men inte 
kritikernas förväntningar.2 Osäkerheten om romangenrens litterära värde 
var uppenbar i Sverige på 1830-talet, där författarna ofta publicerade sig 
anonymt, och Topelius uttalade den upprepade gånger på 1840-talet.3 Han 
hade redan i tonåren skaffat sig en omfattande beläsenhet i romangenrens 
arter och avarter, och den färgade säkert hans åsikter.4 Topelius motvilja 
mot att kalla sina verk romaner ska ses mot den här bakgrunden. I likhet 
med Scott värderade han poesi och dramatik högre än prosa – hans arkiv 
innehåller ett fåtal manuskript till prosaverk, medan både förarbeten och 
manuskript till dikter och skådespel har bevarats i betydande utsträckning. 
En positiv effekt av Topelius föga respektfulla och pragmatiska inställning 
till prosan är hans experiment med form, tilltal, varierande stilarter och 
stilnivåer i följetongerna. 
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 Topelius förhållande till genrerna präglas också av den programmatiska 
anspråkslöshet han odlade. Han gjorde t.ex. inga anspråk på att kallas his-
toriker av facket, tvärtom.  När han nämnde Hertiginnan af Finland var det 
som novell. Bokupplagan från 1850 består av två separata delar, en om kriget i 
Finland 1741–1743 och en om »hertiginnan» Eva Merthen – Topelius kallade 
den »romantiserad berättelse». I samband med omarbetningen av verket 
1880 strök han helt sonika den första delen, om kriget, med motiveringen 
att senare utkommen litteratur hade gjort hans »specialskildring af 1741 
års krig» överflödig.5 I den nationella litteraturhistorieskrivningen har den 
omarbetade versionen länge betraktats som historisk roman, och en sen och 
konsekvent genomförd tolkning av Mari Hatavara utgår från att båda delarna 
i Hertiginnan af Finland är fiktiva.6 I utgåvan behandlas den historiska delen 
som sakprosa, präglad av sin tids formella och stilistiska paradigm.
 Topelius började använda historiska motiv under sina fördjupade studier 
i historia. Han var länge osäker på hur han skulle fortsätta studierna efter 
kandidatexamen i maj och magisterpromotionen i juli 1840. På senhösten 
– den 6 november – meddelade han professorn i historia Gabriel Rein att 
han tänkte läsa vidare på licentiaten. Den avlade han i november 1844, och 
disputerade våren 1847 med en avhandling om fornfinnarnas giftermålsseder.7  
Han meriterade sig för ett gymnasielektorat i historia 1845 och undervisade i 
svenska och historia vid det privata läroverket Helsingfors Lyceum 1846–1850. 
Allt detta skedde samtidigt som han var Helsingfors Tidningars redaktör från 
1842 och t.f. kurator för först den ena, sedan den sammanslagna österbottniska 
studentavdelningen mellan 1843 och 1847. 
 Förläggaren Öhmans beställning på text till det ambitiöst upplagda bild-
verket Finland framställdt i teckningar bidrog troligen effektivt till att leda 
in Topelius på de historiska motiven.8 Nu läste han systematiskt artiklar i 
Tidningar utgifne af et Sällskap i Åbo, Mnemosyne m.fl. och de topografiska, 
ekonomiska och historiska dissertationerna från 1700-talet vid akademin i 
Åbo.9 Artiklar i den samtida tidskriften Suomi. Tidskrift i fosterländska ämnen 
använde han också, både för Finland framställdt i teckningar och för senare 
verk. 
 Topelius visade inte utpräglad målmedvetenhet som student, men kom-
mentarerna i dagboken till Reins föreläsningar i historia tyder på både inlevelse 
och intresse: »Under en tid af 600de år stå Finlands minnen i nära förening 
med Sveriges och visar en räcka af ärofulla bedrifter. Trogna Finland, hwi blef 
du så grymt slitit från din syster Sveas hjerta?!»10 Två år senare anser han att 
den ryska ockupationen av Finland under stora nordiska kriget är den intres-
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santaste perioden »i hela Finska historien», men anklagar förtrytsamt Rein 
för partiskhet: »Men han sminkade [krigets] mörka colorit med feg skonsam-
het i omtalandet af Ryssarnes förfarande. Flere wigtiga händelser omnämnde 
han högst lösligt emedan de kastade skugga på Czar Peter eller hans oficerare. 
– Hwad deremot som man kunde lägga R.ne till beröm der glömde han icke 
den minsta småsak. – Jag satt och war ond af hjertans grund.»11 
 Topelius österbottniskt färgade patriotism och starka övertygelse om fin-
narnas lojalitet syns inte bara i dagböckerna utan går som en röd tråd genom 
författarskapet. Redan i föredraget »Om Österbotten» från 1841 framhåller 
han – här är det givetvis fråga om österbottningen – att ledd med mildhet är 
denne »den trognaste undersåte».12      

Topelius historiesyn växer fram 

Topelius viktigaste akademiska lärare Gabriel Rein utnämndes till professor 
i historia våren 1834, alltså under Topelius första studentår. Rein förändrade 
helt historieämnets status genom sin ungdomliga entusiasm (han var årsbarn 
med 1800-talet), sina övertygande kunskaper och inte minst sin välvilliga 
inställning till studenterna.13 Topelius följde med Reins föreläsningar under 
hela sin studietid, både de publika och, under några terminer, de privata 
(kollegierna). När Rein föreläste om franska revolutionen 1837 antecknar 
Topelius att han hade skildrat avrättningen av kungen på ett så målande sätt, 
att denna »uprörande historia» fick studentens hjärta att fyllas »af med-
lidande».14 Beträffande Finlands historia noterade Topelius dock kritiskt: 
»Reins method att behandla Finska historien är att gå kors och twärs öfver 
till grannländerna och mäst till Sverige.»15 
 Rein kom från Karelen, som hade anslutits till Ryssland redan 1721 och 
därmed räknades till det s.k. Gamla Finland.  För honom var det en central 
strävan att se Finlands historia i förhållande till såväl Sveriges som Rysslands 
intressen och politik. Han hade redan 1831 utkommit med Finlands forntid i 
Chronologisk öfversigt åtföljd af de förnämsta händelser ur Rysslands och Sveri-
ges historia I–III, som går fram till 1520-talet.16 Man får en god bild av Reins 
historieuppfattning och lärargärning genom den kurs i Finlands (Sveriges) 
historia fram till 1809, som på basis av hans anteckningar utkom postumt 
som Föreläsningar öfver Finlands historia I–II (1870–1871). Rein bearbetade 
och utvidgade sin kurs flera gånger under årens lopp; hans kunskaper är ge-
digna och framställningen flytande. Innehållet omfattar politisk och militär 
historia – det gäller i synnerhet 1600- och 1700-talen, de århundraden som 
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Topelius senare gjorde till sina – men sannolikt gjorde han kulturhistoriska 
exkurser under föreläsningarna. 
      Rein visade öppet sina värderingar; han var, som senare Topelius, ytterst 
kritisk till frihetstidens styrelseskick. Han förhöll sig lika kritiskt till personen 
Gustav III som till propagandan mot kungen. Om planer på att lösgöra Fin-
land från Sverige säger han att de »vunnit ringa anklang och spridning» och 
att ingen hade hört om dem på en mansålder, när de »under partistriderne 
mot Gustaf III af ett inskränkt antal personer åter upptogos. De upplystare 
i landet kunde det icke undfalla, att Finland såsom sjelfständig stat, på båda 
sidor omgifven af mäktigare, i öster af en öfvermäktig granne, ofelbart endast 
till namnet skulle komma i åtnjutande af sjelfständighet».17  
 I jämförelse med många senare historiker behandlar han däremot de 
ryska ockupationerna av Finland 1710–1722 och 1742–1743 återhållsamt. Detta 
förvånade 1836 den unge österbottningen Topelius, som från barnsben hade 
fått höra och läsa om förskräckliga episoder under »stora ofreden» respektive 
»husaråren». Topelius följde här en österbottnisk linje, redan Franzén och 
senare Forsman (Yrjö-Koskinen) lyfte fram det ryska förtrycket, som sedan 
blev centralt i den nationalistiska finska historiebilden. Rein och hans enda 
docent, Fredrik Cygnæus, var båda Topelius gynnare och båda representerade 
en östfinsk och, om man så vill, mera ryssvänlig tradition. Topelius, som tidigt 
hade utvecklat ett intresse för geografi, anslöt sig till Reins syn på Finlands 
geopolitiska läge. Han övertygades om att den ryska expansionen västerut 
under stora nordiska kriget och hattarnas krig var en uppenbar bakgrund till 
det läge som uppstod 1808–1809. Det här framgår också i Hertiginnan af Fin-
land.18  Topelius hade inte minst genom Reins inflytande och sina geografiska 
studier övertygats om att det var naturligt för Finland att höra till det ryska 
imperiet, men å andra sidan tilltalades han av de frihetsrörelser och sociala 
idéer som livligt debatterades på kontinenten och i Sverige på 1840-talet. 
Men när revolutionen bröt ut och man började se konsekvenserna ändrade 
han åsikt.19 
 I fråga om hattarnas krig 1741–1743 beskriver Rein klart och översiktligt 
händelseförloppet och de många motgångarna, men utan moraliska ställnings-
taganden – till skillnad från Fredrik Cygnæus värdeladdade framställning i 
det tunna disputationshäftet Stycken ur en Teckning af Finska Kriget åren 1741 
och 1742. Första Stycket.20 Det verkar som om Cygnæus ville signalera intresse 
för temat med häftet, han disputerade inte för grad eller tjänst. Det är säkert 
därför som Topelius i Hertiginnan af Finland behandlar Cygnæus som den 
verkliga experten och artigt hänvisar till dennes planerade verk.21 
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Akademisk meritering och beläsenhet
Under studietiden läste Topelius mycket, däribland Fryxells Berättelser ur 
svenska historien som hade börjat utkomma 1823, Geijers Svenska folkets historia 
och Friedrich Rühs Finland och dess innevånare. För licentiatexamen hade han 
bl.a. studerat A. L. Schlözers Allgemeine nordische Geschichte, Heimskringla 
och Porthan.22

 Efter licentiatexamen den 8 november 1844 skrev Topelius till fästmön: 
»Nu har jag att arbeta på min disputation, som på engång skall bana oss wäg 
i Åbo och här wid universitetet».23 Med disputation menade han troligen ett 
docentspecimen och med Åbo avsåg han lektoratet i historia vid gymnasiet i 
Åbo. I juni 1845 lediganslogs lektoratet och Topelius redogör för sina planer:

får jag ej lektoratet, […]då docenterar jag, om Gud vill, bestämdt i höst 
eller vinter […] – nog hade det stått i min makt att med rastlöst arbete få 
min docentur i ordning redan denna vår – men det har nu ej blifvit – min 
esel, hade jag så när sagt – jag har förspillt mycken tid på den der uppsatsen i 
Joukahainen – emedan jag, skam att säga, sjelf anser den vigtigare än mången 
latinsk disputation – så att för sakens skull ansåg jag den meritera något arbete 
– ehuru den för min utkomst ej just mycket gagnar, om icke medelbarligen, 
ifall den duger till något, som jag dock hoppas.24

Citaten är belysande, dels för Topelius ambitioner ifråga om karriär, dels 
för hans intellektuella ambitioner. Han ville ha en fast tjänst för att kunna 
gifta sig, och sökte därför gymnasielektorat i landsorten – trots att han 
egentligen inte var intresserad av dem. En docentur hade betytt en fot inne 
på universitetet, men inget att leva på. Rein var, som nämnts, i sin krafts 
dagar. Fredrik Cygnæus var docent i historia och Carl Wilhelm Törnegren 
i lärdomshistoria. Varken det sistnämnda eller latinet – vältaligheten och 
skaldekonsten – var i praktiken aktuella för Topelius. De filologiska ämnena 
representerades vid universitetet av romersk, grekisk och orientalisk litte-
ratur. Utvecklingen gick vid den här tiden mot en mera språkvetenskaplig 
inriktning, vilket ledde till att den lingvistiskt orienterade E. af Brunér 
efterträdde poeten och översättaren J. G. Linsén som eloquentiæ & poëseos 
professor 1851.25 Topelius hade fått mediokra vitsord i litteraturämnena i 
kandidatexamen och valde att för licentiatexamen fördjupa sig i historia, 
naturalhistoria och filosofi.26 
 Det är svårt att veta i vilken utsträckning Topelius läste utländsk his-
torisk litteratur, eftersom han sällan hänvisar till den. Men 1840-talet var 
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hans formativa år, och debatten om historiens och historieskrivningens 
väsen och riktning var livligare då än någonsin senare. Topelius kan inte 
ha varit oberörd av aktuell forskning och utgivning, när inte bara han själv, 
utan också Snellman, J. J. Nordström, F. Cygnæus och Rein bevisligen 
läste mycket. 1840-talet upplevde en dittills icke skådad litterär aktivitet 
kring politikens och ekonomins grundfrågor, alltid med hänvisningar till 
historien. En nyhet var den centrala roll som begreppet (samhälls)klass 
intog. Klassfrågor diskuterades inte bara i politiska termer, utan också i 
romanlitteraturen. Balzacs romaner – och därmed också hans kritiska be-
handling av klasserna – var enligt Snellmans utsago välkända i 1840-talets 
Finland, tack vare svenska översättningar.27 I sig var tanken om historiska 
motsatsförhållanden varken ny eller främmande, men den aktualiserades 
just den här tiden när A. Granier de Cassagnacs socialhistoriska arbeten 
Arbetsklassens historia och Adelsklassens historia utkom i svensk översättning 
1843.28 Snellman efterlyste, i Granier de Cassagnacs efterföljd, familjens, 
religionernas, handelns, jordbrukets, förvaltningens och lagstiftningens 
historia.29   
 I debatten representerade Cygnæus och Snellman den syntetiska stånd-
punkten. Cygnæus är ställningstagande och anlägger moraliska perspektiv, 
medan Snellman har en ytterst kritisk inställning till den faktasamlande och 
detaljorienterade historieskrivningen. Topelius framhöll ofta, redan i brev till 
fästmön, att han var syntetiker – detta i motsats till den kritiska skolan, som 
för honom representerades av urkundsutgivarna.
 1840-talet var en period av intensivt historieintresse överallt i Europa, och 
debatten om vad historieskrivningen borde befatta sig med var livlig. Intres-
set riktade sig mot kulturhistoria, ekonomisk historia och samhällsklassernas 
historia.30 När Topelius ägnade sig åt fördjupade studier i historia på 1840-talet 
sökte han i denna anda förstå historien i ett dialektiskt perspektiv. Tydligast 
kommer detta till uttryck i recensionen av första delen av urkundsutgivaren 
Edvard Grönblads Handlingar rörande Klubbekriget (1843). Här analyserar 
Topelius konflikten i hegelianska dikotomier: 1. Hertig Carl mot Sigismund 
2. Svenska intressen (Österbotten) mot nationellt finska (Egentliga Finland, 
Tavastland) 3. Protestantism mot katolicism 4. Folkmakt mot militärmakt 
5. Folkmakt mot adelsvälde.31 Topelius kritiserar Grönblad för att denne 
grundar periodindelningen på krigen och inte på den fredliga samhällsutveck-
lingen. En annan central fråga för Topelius rör nationalkaraktärerna, också 
på landskapsnivå. På samma sätt som tidevarv, klasser och seder förutsätter 
de typer och beskrivningar av det typiska. 
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  Stor betydelse för diskussionen i Finland och för Topelius fick två his-
torierelaterade pamflettpolemiker i mitten av 1840-talet. Den ena fördes av 
Israel Hwasser, A. I. Arwidsson, J. J. Nordström m.fl. och gällde Finland och 
landets förhållande till det ryska riket och möjligheten av ett återförenande 
med Sverige. Den andra debatten, mellan huvudsakligen E. G. Geijer och 
Anders Fryxell, handlade om adelns historiska roll i Sverige. Hertiginnan af 
Finland kan i hög grad förstås i förhållande till den Hwasser–Arwidsson–
Nordströmska debatten, medan Fältskärns berättelser ansluter sig till den 
senare, till frågan om »aristokratfördömandet» i svensk historieskrivning. 
Geijer deltog i båda debatterna.

Det var Th. Th. Renvall som fick lektoratet i historia i Vasa 1845. Han hade 
disputerat för docentur och utnämnts till docent i historia samma år. Topelius 
beslöt då att disputera för doktorsgraden, möjligen uppmuntrad av Rein.32 
Filosofie doktors grad hade inrättats med 1828 års universitetsstatuter, men 
ytterst få hade använt sig av möjligheten att doktorera. Med tanke på Topelius 
journalistiska författarskap och hans senare produktion valde han ett oväntat 
ämne för den tunna avhandlingen De modo matrimonia jungendi apud Fennos 
quondam vigente (Om fornfinnarnas giftermålsseder 1847, 52 s.). Tidigare 
hade han visserligen i Kalevala-inspirerade dikter och i promotionsdikten 
1844 visat ett intresse för det folkloristiska och etnografiska. 
 I avhandlingen, som är tillägnad farbrodern Gustaf Toppelius, redogör 
Topelius för uppfattningar om familjen och äktenskapet. Bl.a. citerar han 
J. J. Nordströms Bidrag till Svenska samhällsuppfattningens historia efter de äldre 
lagarna till sednare hälften af sjuttonde seklet (1839–1840), Snellmans Läran 
om staten (1842) och Reins avhandling De vetere Carelia ante occupationem 
Svecanam (1825–1826). Han utnyttjar Porthans kommentarer till Paul Juus-
tens biskopskrönika och anlitar allmänna framställningar som Arwidssons 
bearbetning av Rühs Finland och dess innevånare (1827), Lagerbrings Svea 
Rikes Historia, J. F. Cajans (Kainonen) Suomen historia (1846) och Karamsins 
Geschichte des Russischen Reiches (1820). Därtill hänvisar han till reseskildringar 
och topografiska beskrivningar av Ryssland, mest aktuella var M. A. Castréns 
populära artiklar i Helsingfors Morgonblad. – Framför allt citerar Topelius 
Kalevala och Kanteletar. Det är en refererande och citerande dissertation av 
konventionellt snitt.33 I förra delen av Hertiginnan af Finland förhåller Topelius 
sig avgjort mer analytisk till sitt källmaterial än i avhandlingen. 
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Den historiska delen av Hertiginnan af Finland
Cygnæus tidigare nämnda skrift om hattarnas krig behandlar enbart bak-
grunden till kriget. Den bärande idén framgår tydligt: kriget planerades och 
inleddes hasardöst, dels för att man försökte komma snabbt i gång, så länge 
ett instabilt läge rådde i Ryssland och man ansåg sig kunna räkna med Otto-
manska imperiets insats, dels för att man från början ansåg att ifall kriget 
gick dåligt kunde Finland eller delar av det överges temporärt, i visshet om 
att i synnerhet Frankrike skulle tvinga Ryssland att återbörda eventuella ter-
ritoriella förluster vid en fredskonferens. De optimistiska förväntningarna 
var att återfå de områden som förlorades genom freden i Nystad, samt Fjärr-
Karelen till Vita Havet.
 Den röda tråden i Hertiginnan af Finlands historiska del går i den redan av 
Cygnæus utstakade riktningen: rikets ledning försåg de i Finland kämpande 
trupperna och den finska befolkningen med skandalöst dåliga militära resurser 
och bristfälligt underhåll, överbefälhavaren Lewenhaupts dröjsmål i Stock-
holm, det för svenskarna ödesdigra vapenstilleståndet i mitten av kriget samt 
krigets övriga skeden – allt vittnade om den svenska politiska och militära 
ledningens inkompetens och nonchalanta inställning till Finland. Finnarnas 
trohet gentemot den lagliga överheten kontrasteras mot svenskt övermod och 
nonchalans. Mönstret upprepades under Gustav III:s krig 1788–1790 och under 
kriget 1808–1809. Majoriteten av finnarna kämpade troget, men Sverige svek 
dem och övergav Finland på grund av defaitism. Utan att vare sig Cygnæus 
eller Topelius sade det explicit, innebar detta både att finnarna var berättigade 
att ställa sig under Rysslands hägn och att det var ändamålsenligt att göra det.
 Ledmotivet eller den politiska lärdomen i den historiska delen av Herti-
ginnan af Finland kan tolkas som så: Sverige var varken under hattarnas tid 
eller senare kapabelt eller ens villigt att försvara Finland. Sverige strävade 
1741 och 1788 efter enorma landvinningar på Rysslands bekostnad, men det 
var luftslott utan förankring i den geopolitiska verkligheten. Således var de 
revanschistiska tal, dikter och annan politisk verksamhet som under 1840-talet 
utbredde sig i Sverige och blev bekanta i Finland inte bara helt orealistiska 
utan även farliga. Kejsaren skulle med järnhand krossa alla yttringar av re-
volutionär anda i Finland, beläget »vid S:t Petersburgs portar», som han 
hade gjort i Polen 1831. Vad dylika åtgärder skulle betyda för Finlands inre 
autonomi och Universitetets frihet kunde man bara spekulera om, under alla 
omständigheter skulle något värdefullt gå förlorat.
 Hertiginnan af Finland inleds med en snabb men övertygande histo-
risk överblick av hattarnas och mössornas Rysslandspolitik. Enligt Topelius 
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framställning är finnen greve Arvid Bernhard Horn och strategen Carl XIV 
Johan – som nyligen (1844) hade avlidit – de enda som har förstått att föra 
en fredspolitik med Ryssland. Hela verket går ut på att visa, att den ryska 
ockupationen 1742 – liksom 1808 – försiggick smärtfritt, när finnarna fann 
sig i situationen utan motstånd. Så skedde bägge gångerna, med undantag 
för Österbotten samt i någon mån övre Savolax, övre Karelen och Åland. 
– Topelius framhåller alltså indirekt både i beskrivningen av kriget och i 
skildringen av ockupationen att inget gott stod att vänta från Sverige, och 
att livet med Ryssland var drägligt och hade sina fördelar. 
    Det var dock först efter 1809 som sjuttonhundratalet började ses i ett 
sådant perspektiv. Porthan uttalade sig under sina sista år kring 1800 om att 
Ryssland komme att erövra Finland ifall Turkiet inte hindrade det, men utan 
att reflektera över Sveriges svaghet redan tidigare. Men efter 1808–1812 hade 
ett nytt tänkesätt hunnit ta form. Israel Hwasser beskriver situationen i sin 
berömda Om Allians-tractaten emellan Sverige och Ryssland år 1812: 

ännu 1812 torde väl äfven en varm tillgifvenhet för Svenska regeringen och för 
gemensamheten med Sverige hafva lefvat i många enskilda bröst. Men redan 
då hade inom det allmänna tänkesättet nya krafter vaknat, hvilka motverkade 
denna tillgifvenhet och fråntog densamma den öfvervigt, den förut verkligen 
ägde. Hit räknar jag först och främst den genom en längre tids erfarenhet 
uppkomna och genom det sista kriget så smärtsamt och djupt inskärpta öfver-
tygelsen, att Sveriges magt var otillräcklig att i striden med Ryssland försvara 
Finland, och att således det sednare landet skulle, om det blefve återförvand-
ladt till Svensk gränsprovins, komma att i framtiden vara blottstäldt för den 
ena fiendtliga invasionen efter den andra.34

  
Topelius uteslöt den historiska delen av Hertiginnan i senare upplagor, av 
vilka den finska översättningen Suomen Herttuatar. Romanimainen kertomus 
vv.1741–43 sodan ajoilta utkom 1874. Som professor – sedan 1854 – hade han 
inte längre behov av akademisk meritering. En annan anledning var den allt 
skarpare linjedragning som med tiden hade uppstått mellan historieskrivning 
och roman.35 Men redan 1853 hade Topelius och Cygnæus uppfattning av hat-
tarnas krig indirekt givit anledning till kritik i juristen professor W. G. Lagus 
skrift Anteckningar rörande 1741 och 1743 årens Finska krig , jemte Henr. Magn. 
von Buddenbrocks äreräddning. Lagus inleder den: 
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Underrättelser, rörande 1741 och 1742 års finska krig, äro till icke obetydligt 
antal utgifna. Alla tryckta upplysningar i ämnet synes dock icke blifvit med 
tillbörlig noggrannhet begagnade, hvarföre ock ifrån denna källa åtskilliga 
detaljer kunna tilläggas. Denna omständighet, i förening dermed att några 
förut icke kända handskriftliga bidrag till kännedom af berörde krig varit för 
författaren tillgängliga, har föranledt honom att angående sagde krig med-
dela åtskilliga upplysningar och tillrättavisningar. Han hyser ock i flere delar 
av sagde krigs historia åsigter, stridande emot dem, som vanligen framställas; 
och ett hufvudändamål, som med denna uppsats åsyftas, är att underkasta 
processen, rörande Buddenbrock – en af de sällsammaste kriminalprocesser 
historien företer – en juridisk kritik och derigenom lägga bemälde generals 
fullkomliga oskuld i öppen dag och sålunda rädda den i lifvet och efter döden 
misshandlade ädla mannens ära.36

Topelius förhöll sig visserligen övervägande kritiskt till Buddenbrocks insatser 
och betecknar t.ex. hans brist på agerande vid Villmanstrand som »oförklar-
ligt» (s. 20 nedan), men konstaterar också att »efterverlden [...] torde finna 
åtskilligt att justera» i domen över Buddenbrock (s. 26).

Kvinnobild och kulturhistoria
1800-talets borgerliga emancipation, tekniska innovationer och den snabbt 
växande bokmarknaden ledde i hela Europa till en rik produktion av både 
romaner och illustrerade historiska, biografiska och kulturhistoriska verk, i 
original och översättning, för en stor publik. Inte bara berömda män, utan 
också drottningar, adelsdamer och scenkonstens kvinnliga företrädare blev 
i stigande utsträckning föremål för framställningar i ord och i bild. Mycket 
spridd blev den ursprungligen tyska Ny Plutarch eller Porträtter och biografier 
af de ryktbaraste män och fruntimmer bland alla nationer och stånd ifrån äldre 
intill nuvarande tider som utkom i svensk översättning 1844. Ett annat känt 
verk är La femme jugée par les grands écrivains des deux sexes, ou la femme devant 
Dieu, devant la nature, devant la loi et devant la société från 1846. Olika meto-
der för massreproduktion av bilder spred porträtt av historiska och samtida 
berömdheter och reproduktioner av konstverk över Europa, de såldes också 
i bokhandlarna i Helsingfors. – Därför kan Topelius i Hertiginnan af Finland 
förutsätta inte bara att Aurora Königsmarck är bekant för läsarna, utan också 
att de hade sett damporträtt från 1700-talet avbildade.37 
  Topelius intresse för kvinnors roll i samhället och för kvinnobildning kan 
ses mot bakgrunden av den allt mer synliga roll kvinnan hade i offentligheten 
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– t.ex. en George Sand. Men redan från början av sin tidningsmannabana 
hade Topelius uppmärksammat de kvinnliga läsarna och i novellerna från 
1840-talet har kvinnor ofta framträdande roller. I avhandlingen från 1847 och 
i föredraget »Om qvinnan hos de skandinaviska och finska folken i forn-
tiden» ser han nordbornas kvinnosyn i ett idealiserat ljus.38 I Hertiginnan af 
Finland valde han att lyfta fram en historisk kvinna som centralgestalt i den 
ambitiösa kulturhistoriska satsning som följetongsversionen ursprungligen 
var. 
 Topelius kände inte till mer än namnen på den historiska Eva Merthen 
och hennes föräldrar och hennes förbindelse med Jakob ( James) Keith, vilket 
gav honom fria händer att gestalta henne. Detsamma gäller i ännu högre grad 
de andra namngivna personerna i romanen, som huvudsakligen represente-
rar borgerskapet i Åbo och i någon mån universitetet. »Verkliga äro, bland 
andra, namnen Wechter, Heldt, Lütke, m.fl. som i berättelsen förekomma.»39  
Detta var i själva verket en idealisk utgångspunkt för Topelius. Han hade inte 
ambitionen att gestalta individer, han ville skapa kulturhistoriskt trovärdiga 
och intressanta typer. Han nämner uttryckligen »berättelsens tendens af 
sedemålning», och att han fått möjlighet att »indraga en mängd verkliga 
detaljer i diktens väfnad»40.
     Sedemålning är ingenting annat än kulturhistoria, på tyska ofta Sittenge-
schichte, på franska histoire des moeurs, något som hade blivit högaktuellt i 
litteraturen och innebar att man i stället för verkliga historiska personligheter 
skapade typer som förkroppsligade sitt tidevarv – ett begrepp som blev centralt 
för Topelius. Begreppet tidevarv utgår från ett nytt historistiskt synsätt som 
klarare än tidigare indelade det förflutna i särskilda perioder. Man kunde 
sedan beskriva perioderna och förstå deras väsen med hjälp av andra medel 
än den politisk-diplomatiska historien eller krigshistorien erbjöd. Tidevarven 
kunde förstås och skildras ur den samtida litteraturens eller filosofins synvinkel 
– man förefaller ofta ha talat om Voltaires, Gustav III:s eller andras tidevarv 
på 1840-talet. Begreppet seder bidrog med en kulturhistorisk-etnografisk-
moralisk synvinkel, som blev viktig för Topelius. 
 I Hertiginnan af Finland förekommer de kulturhistoriska beskrivningarna 
i senare delen, ibland ganska pedantiskt och pedagogiskt, till exempel när 
Topelius beskriver hur potatisen, teet och kaffet kom till Finland. Klädselns 
kulturhistoria representerade också något nytt. Kravet på tidstrogen klädsel 
på scenen restes först på 1800-talet. 
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Gustav III:s krig i novellerna
Topelius har dokumenterat sitt intresse för 1788–1790-års krig i »Härads-
höfdingen», »Vernas rosor» med fortsättningen »Stjernan i molnet», 
och det tyngst vägande verket »Konungens handske». Den är uttryckligen 
ett krigshistoriskt och politisk-historiskt bidrag till den då aktuella finska 
historiografin. »Konungens handske» publicerades först som följetong i 
Stockholmstidningen Nya Dagligt Allehanda 1863, medan de andra hade 
ingått i Helsingfors Tidningar 1846–1847 resp. 1856.41 »Häradshöfdingen» 
visar att Topelius redan på 1840-talet intresserade sig för detta krig, liksom 
för Gustav III som person och regent. Efter Gustav Vasa var Gustav III den 
enda av våra kungar som vistades längre tider i Finland. Händelserna under 
1788–1790-års krig gav Topelius möjlighet att beskriva trakter i Kymmenedalen 
och södra Savolax med den geografiska inriktning som var aktuell för honom 
redan under arbetet på Finland framställdt i teckningar. Gustav III var i sig 
en »dramatisk karaktär» som Topelius, i likhet med Cygnæus, behövde. 
Frågan om historieskrivningens väsen var högaktuell från 1840-talet, den 
historiska romanen och det historiska dramat skulle bjuda på ett annorlunda 
förhållningssätt till det förgångna än den rent faktaorienterade forskningen.42 
Topelius bekände sig till den inlevelsefulla historiska skildringen i början 
av »Konungens handske» och ännu mera övertygande i den stora dikten 
»Votum för den dramatiska konsten i Finland» 1864:

Hvar äro dessa hjältar, kungar, folk,
Som fylla tideböckerna? – Säg mig,
Hvar är det varma blod, som brusade
I deras ådror? 43 

 »Gustavs krig» var militärt vida mer omfattande och betydande än 1808–1809 
års krig. Detta förklarar varför det finns så mycket mera traditionsmaterial 
om kriget 1788–1790.  Men eftersom det inte resulterade i gränsförskjutningar 
eller annat bestående, blev kriget 1808–1809 viktigare i eftervärldens ögon, 
inte för de krigiska bragderna utan för de politiska följderna. Det har senare 
framgått att en avsevärd del av det anekdotmaterial som Runeberg använde 
för Fänrik Ståls sägner i själva verket härstammar från »Gustavs krig» och 
inte från »Finska kriget».44 
 Den egentliga historiska forskningen om perioden inleddes med fil. licen-
tiaten greve Carl Magnus Creutz Anjala-förbundet, bidrag till dess historia efter 
enskilta och offentliga handlingar. Boken utkom i Sverige 1848 under pseu-
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donymen Maunu Malmanen (Magnus från Malmgård). När »Konungens 
handske» gick som följetong hade professor Rein nyligen publicerat den 
första (och enda) delen av sin framställning om 1788–1790-års krig.45 Han 
hade använt den s.k. Meyerfeldtska samlingen, som hade blivit tillgänglig 
1859. Samtidigt började den i Ryssland stationerade översten (sedermera 
generallöjtnanten) Otto Furuhjelm skicka avskrifter av viktiga ryska doku-
ment om epoken till forskare i Finland. 

»Häradshöfdingen» kan ha inspirerats av Dumas roman Le Chevalier 
d’Harmental (1843). Där avslöjar en skrivare i underordnad ställning Antonio 
Cellamares konspiration för att störta franska hertigen-regenten Philippe av 
Orléans till förmån för Filip V 1719. Skrivaren Jean Buvat ansågs ofarlig av 
konspiratörerna. Buvat är en historisk person och romanen ger en trovärdig 
beskrivning av den politiska bakgrunden; Dumas framhåller i en not att 
han har använt pålitliga historiska källor. Varken den historiske eller den 
fiktive Buvat fick belöningar som kan jämföras med dem som kom Topelius 
hjälte till del. Dumas roman omnämns som översatt till svenska i Helsingfors 
Tidningar 1844.46

 Ett huvudmotiv i »Häradshöfdingen» är den starkt överdrivna humoris-
tiska beskrivningen av oförtjänta meriters avgörande roll för en framgångs-
rik tjänstekarriär. Berättelsen kryddas med idiomatiska finska repliker och 
välkända släktnamn. Det hela går i samma anda som Sara Wacklins just då 
aktuella Hundrade minnen från Österbotten och kan kanske ses som en travesti 
på hennes berättelser. Framgångsrika karriärer som är grundade på slump 
eller på diskutabla meriter har alltid funnits och alltid kritiserats, i skönlit-
teraturen eller på annat sätt. – I Finland nagelfor professor J. J. Nordström 
dem i sina dagböcker cirka 1840. – Helsingfors Morgonblad berättade redan 
1844 om den enorma framgång som satiren Jérome Paturot à la recherche d’une 
position sociale uppnådde genast vid utgivningen 1843. Den tillskrevs först 
Balzac, men är av L. Reybaud. Topelius version är provinsiell och finsk och 
för tankarna mera till Gogol, men själva karriärproblematiken låg i tiden.
 »Häradshöfdingen» kan, liksom Sara Wacklins minnen och första delen 
av Fänrik Ståls sägner (1848), i hög grad förstås i ljuset av den betydelse som 
den historiska anekdoten tillvann sig i samtiden. Runebergs fullständigt 
förändrade stil från den romantiska Nadeschda och den sublima Kung Fjalar 
till Fänrik Ståls piprökande och svärande majorer och meniga i enkla, rim-
made strofer kan sättas i samband med anekdotlitteraturens genombrott.  
»Häradshöfdingen» är samtida med de tidiga fänrikarna. 
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 Lojaliteten gentemot kungen är en central dygd för såväl häradshövdingen 
Lars Löf som ryttmästaren Göran Ros och hans Jack i »Vernas rosor» och 
»Stjernan i molnet»; för Löf närmast av en slump, för de andra genom 
övertygelse. I fråga om kungamakten versus den av »frihetstiden» hyllade 
adelsrepublikanska statsformen är Topelius genomgående en övertygad 
anhängare av doktrinen om konungen och folket mot adeln och herrarna. 
Denna ideologi representerades av Topelius egna monarker, Nikolaj I och 
Alexander II, samt av den samtida bonapartismen personifierad av Napo-
leon III. Det råder således ingen motsättning i att Topelius i krigsskildringarna 
hyllar svenskarna på ryssarnas bekostnad, men samtidigt hade ställt sig på 
den kejserliga sidan mot den liberalt-skandinavistiska orienteringen i Finland 
under Krimkriget. Även professor Rein hade i sin undervisning framhållit 
frihetstidens negativa sidor.47 Också de ryska kejsarna, inte bara Gustav III, 
utsattes för attentat och mord som hade planerats i adliga kretsar. Nikolajs 
far Paul I hade mördats, Alexander I hotades ständigt och Nikolaj upplevde 
dekabristupproret vid sin tronbestigning. Kejsarens oväntade frånfälle i mars 
1855 aktualiserade hans gärning. Den stränga men rättvisa monarkens minne 
hyllades och man uttryckte uppskattning av den stabilitet och de framsteg 
som hans trettioåriga regeringsperiod stått för. Det sades uttryckligen att han 
hade åsidosatt adeln. Inte för inte heter den skräckinjagande kapten Mörk 
på Nattsjö i »Vernas rosor» egentligen Ankarström och framställs som nära 
släkting till kungamördaren med samma namn.
 Topelius lärare och patronus Rein säger om Anjala-förbundet – i samma 
anda och stil som efterträdaren: 
 

Sådana voro tilldragelserna i Finland under det ryktbara året 1788. De bära ett 
bedröfligt vittne om de förvillelser i rätts- och pligtbegrepp, till hvilka en af 
parti-intressen och lidelser upprörd tid kan leda. Finlands tideböcker hafva att 
framställa dystra och sorgliga taflor af olycka, nöd och elände; men om ock allt 
annat ansetts förloradt, har man dock kunnat tillägga »utom äran». Om år 1788 
måste man beklagligtvis säga motsatsen. De hafva lemnat, detta års tilldragel-
ser, en mörk skugga på det genom tro och heder i häfderna kända finska nam-
net, ett nedslående minne för hvarje sitt folks ära uppskattande finsk man.48

Om någon skillnad i historisk och politisk betoning eventuellt kan iakttas 
mellan den vintern 1856 publicerade delen »Vernas rosor» och fortsättningen 
»Stjernan i molnet», skulle den i så fall stå i samband med att den förra delen 
skrevs under pågående krig (även om fredsrykten redan cirkulerade) och 
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den senare efter fredsslutet.49 Freden i Paris i mars 1856 innebar för Finland 
att den nya period som förbands med Alexander II nu kunde inledas – han 
hade tillträtt tronen året förut.  Detta har dock endast sekundär betydelse 
eftersom krigshändelserna och politiken spelar så underordnade roller i 
»Vernas rosor». 
 Kriget och Anjala-förbundet utgör bakgrunden till händelserna på Nattsjö 
gård. I »Stjernan i molnet» intar kriget en större roll än i »Vernas rosor», 
men det svenska och ryska aktualiseras egentligen bara genom anspelningar 
på uniformerna. De anknyter till det centrala anekdotmaterialet om krigets 
inledningsskede då ett skenanfall av svenska soldater utklädda i ryska uni-
former skall ha gett svenskarna anledning till anfall. Däremot stiger även här 
lojaliteten gentemot konungen och avståndstagandet från Anjala-upproret 
fram som ett centralt motiv.
 Vernas stumhet är ett intressant bimotiv. Problematiken diskuterades i 
Finland, Sverige och Tyskland. En liten privat skola för döva existerade re-
dan i Borgå, men anhållan om statliga anslag för ett dövstuminstitut avslogs 
1846 och 1856.50 Topelius besökte under sin grand tour i Mellaneuropa ett 
institut för dels blinda, dels dövstumma nära Dresden sommaren 1856. Han 
blev ytterst imponerad av undervisningen i både skolämnen och hantverk, 
och efterlyste något motsvarande i Finland.51 
 Den manliga huvudpersonen Göran Ros är ett hittebarn som i tiderna 
omhändertagits av den ganska obildade soldaten Jack. Hur han har bildat sig 
och lärt sig franska och varför han tilltalar sin välgörare ömsom med skällsord, 
ömsom med godmodig överlägsenhet och redan vid 20 års ålder har avance-
rat till ryttmästare förblir helt oklart. Han hade behövt en ansenlig summa 
för att med ackord köpa en så hög tjänsteställning. Men läsaren glömmer 
frågorna, eftersom hela novellen är full av osannolika och skräckromantiska 
vändningar.

Berättarfiktioner före Fältskärns berättelser

När Topelius introducerade sviten Conturteckningar i Helsingfors Tidningar 
i januari 1842 lanserade han samtidigt en berättarfiktion och en ramberät-
telse.52 Av de publicerade Conturteckningarna att döma hade han tänkt låta 
det skenbart mest oförenliga material ingå under den gemensamma titeln: 
vid sidan av mera konventionell novellprosa finns här litteraturartiklar, rese-
skildringar och brevfiktion, med varierande berättare. Den obekymrade 
inställningen till blandningen av genrer hade Almqvist sanktionerat i Törn-



XXVI

Inledning

1

5

10

15

20

25

30

35

rosens bok, börjande med de tre första delarna som utkom 1833.53 Långt efter 
att Topelius hade slutat med Conturteckningarna 1843 kunde han då och då 
förse följetongerna med mer eller mindre resonerande introduktioner. I det 
här fallet har han också kunnat stöda sig på motsvarande utläggningar hos 
Walter Scott, t.ex. i Waverley, och av Herr Hugo Löwenstjerna och Richard 
Furumo hos Almqvist. 
 I novellerna förmedlar Topelius inledningsvis åsikter eller kunskapsstoff, 
ofta i ett tonfall som avviker märkbart från fortsättningen. I det första avsnittet 
av »Trollkarlens Dotter» (1845) filosoferar han, i början av »Lindanserskan» 
(1845) moraliserar han.54 »Vernas rosor» från 1856 har också ett introducerande 
stycke, men till skillnad från de ovan nämnda leder det osökt in på handlingen 
och är effektivt formulerat. På tjugo rader panorerar Topelius landskapet och 
gör en historisk-demografisk-sociologisk snabbskiss av det.55 
 Introduktionerna har sällan drag av berättarfiktioner i Topelius prosa. 
De bär närmast spår av hans ambition att i Helsingfors Tidningar vara både 
underhållande och undervisande. När Topelius börjar använda sig av andra 
berättarfiktioner än Conturteckningarnas sker det nästan i förbifarten. Ibland 
nämner han en berättare som aldrig får ordet, och ibland åberopar han berät-
taren eller någon annan berättarinstans, för att kringgå ett problem. I »Lin-
danserskan» introducerar Topelius en berättare, som han omedelbart glöm-
mer bort: »Berättaren af detta var då 10 år gammal och hans bror Alarik var 
16.»56 »Salig Fänrikens Tofflor» (1847) har Topelius delat upp i fem avsnitt 
på försommaren och sju på hösten. I skarven tilldelas huvudpersonen Pehr 
Karbin en smula oförmodat rollen som berättare. Pausen skulle ha berott 
på att Karbin hade varit upptagen med sin militärtjänst, inte på att Topelius 
hade haft semester.57 
 I »Trollkarlens Dotter» från 1845 – men med handlingen förlagd till 1795 – 
anser Topelius sig tvungen att mot slutet av novellen förklara förekomsten av 
Kalevala-inspirerade partier: »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 Kalevala, andra deremot för våra samlare okända.»58 »Det 
gamla manuskriptet» är en utpräglat litterär, för att inte säga följetongsmässig 
markör som Topelius här använder schablonartat.  
 I de tidiga novellerna är det sällan fråga om egentliga ramberättelser, 
konstruktionerna är ofta ytterst avskalade. En tysk handboksförfattare konsta-
terar att »der Rahmen ist oft nicht mehr als eine Klammer», men i Topelius 
fall kan den inskränka sig ännu mer, till en parentesbåge.59 »En Natt och en 
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Morgon» (1843) inleder han kort och effektivt: »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.»60 Därefter följer historien, även den 
berättad i jag-form, och avslutad utan en enda återkoppling till den inledande 
berättarfiktionen. 
 Traditionellt appliceras ramen kring en muntligt färgad berättelse, som i De-
camerone eller Goethes Unterhaltungen deutscher Ausgewanderten.61 Så gör också 
Topelius med sin första mest genomförda ramberättelse. »Häradshöfdingen» 
från 1846 är något av en milstolpe i hans novellistik, både motivmässigt och 
berättartekniskt. Här förekommer en äldre berättare, tingsskrivaren Nybom 
– som själv får en utförlig presentation – och en ung aktiv åhörare som avbryter 
med frågor och senare återberättar historien. Frågorna ger berättaren Nybom 
anledning att reflektera över stoffet. Topelius håller berättarfiktionen aktuell 
genom hela novellen.62 I varje kapitel, snart sagt på varje sida, är både berät-
taren Nybom och åhöraren-återberättaren Calle synliga. Ordval och tonfall är 
genomgående präglade av Nyboms folkliga formuleringskonst, oftast också när 
det är Calle som för ordet. De två jagberättarna i »En Natt och en Morgon» 
är helt separerade och läsaren glömmer snabbt återberättaren.  I »Häradshöf-
dingen» förekommer de parallellt och tvingar författaren till mindre eleganta 
förtydliganden: »jag (d. v. s. Nybom)», för att särskilja berättarna.63 
 Det framgår tidigt att historien om häradshövdingen Lars Löf visserligen 
är tingsskrivaren Nyboms, men studenten Calle »kom att teckna den till 
pappers, ehuru meningen visst icke var den från början».64 Berättelsen om 
Löf utspelar sig inte bara i olika sociala miljöer; berättaren och återberätta-
ren representerar olika socialgrupper, vilket framgår av effektivt inprickade 
markörer. Själva berättarsituationen kan tidfästas till 1830-talet: Calle är son 
till en förmodligen avliden ämbetsman och studerar »Bonsdorffs Kameral-
lagfarenhet», verket utkom 1833. Hans mor kammarrådinnan är olycklig över 
Nyboms illaluktande tobak och hans ovana att spotta på mattorna, medan 
Calle själv framhåller hans hygglighet och förtjänster, och bjuder honom på 
toddy för att få höra hans historier.   
 Den lätt mystifierande formuleringen om nedtecknandet av historien 
som inte var meningen från början tyder på att Topelius tänkte använda sig 
av denne Calle i fortsättningen. Det verkar inte ha blivit av, bortsett från ett 
möjligt omnämnande i sista avsnittet av »Vincent Vågbrytaren», i Helsingfors 
Tidningar den 29 december 1860. En alkoholiserad f.d. student och tings-
skrivare berättar där att han har kommit »på kneken, sedan jag miste min 
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kondition hos Calle Widefelt, som har ** domsaga».  Nybom lever däremot 
vidare i »gamle» Bäcks gestalt som först uppträder i Hertiginnan af Finland, 
i kapitlet »Den gamla goda tiden». Här förekommer Bäck, gamla mormor 
och en skara barn – en första variant av ramfiktionen i Fältskärns berättelser. 
 Pojken, i vars mun berättelsen läggs, är nyfiken på de vuxnas skvaller om 
Eva Merthen men avspisas med uppmaningen att hålla sig till »grammatica 
latina» (han ska alltså gå den lärda vägen).  Till sist lyckas han tjata till sig 
Bäcks svårlästa manuskript »Hertiginnan af Finland», som han hinner läsa 
innan det går förlorat för honom. Den vanliga manuskriptfiktionen, med en 
fiktiv utgivare av en gammal eller upphittad handskrift varieras här så att det 
försvunna manuskriptet återges av en förmodligen mera beläst person än den 
folkliga Bäck. Maija Lehtonen förmodar att Topelius har tillgripit manuskript-
fiktionen eftersom Bäck eventuellt inte hade verkat trovärdig som författare.65 
– Med Bäck som författare hade t.ex. de diskreta anspelningarna på Det går 
an (1839) och de direkta på Fänrik Ståls sägner (1848) varit anakronistiska. 

Förord och kommentarer 
Både ramberättelser och förord, som riktar sig direkt till läsaren, är ett slags 
bruksanvisningar för en »riktig» läsning. De kan också, mer eller mindre 
diskret, göra läsaren uppmärksam på verkets betydelse.66 I Hertiginnan af 
Finland utnyttjar Topelius dem bl.a. i de här syftena. Förordet till bokupplagan 
har den mantalsskrivna författaren undertecknat, och signalerar där att det 
är både modigt och fördomsfritt att granska hattarnas krig och orsakerna till 
det. Han stimulerar till inköp och läsning genom att kalla sin framställning 
kort och populär, och han understryker att den är först i sitt slag. I ännu högre 
grad investerar han sin auktoritet i det inopportuna företaget att göra Eva 
Merthen moraliskt oantastlig i den samtida publikens ögon. 
 Läsarna tilltalas genomgående i verket, direkt eller indirekt, i berättarkom-
mentarer eller i partier som motsvarar förord eller efterord. Den historiska 
delen inleds med en geopolitisk orientering och avslutas med en kort, ma-
gistralt utformad mening som sätter in kriget i ett större historiskt samman-
hang: Sveriges och Finlands framtid ryckte närmare i och med kriget (s. 71). 
Däremellan lyfts det finsknationella perspektivet genomgående fram, i form 
av försäkringar om den finska soldatens lojalitet och stridsvilja, i kontrast till 
krigsledningens obeslutsamhet och tillkortakommanden. 
 Den löpande framställningen stöds av sentenser: »Och sannt är, att om 
armén uträttade intet, så uträttade flottan mindre än intet. Blef arméns läger 
under vintern ett lasarett, så blef flottans deremot en öppen graf.» (s. 15)67 
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Topelius utnyttjar inte bara ordval och retorik, utan också typografi och in-
terpunktion i kommentarerna. Det korta textstället (s. 35, 37–38) »Gick man 
nu framåt? Nej, man väntade, oupphörligt väntade – under ett anfallskrig!» 
börjar med en retorisk fråga, sedan kursiveras det i sammanhanget oväntade 
verbet, upprepas – och efter konstpausen som markeras med tankstrecket 
kommer slutklämmen, som får extra eftertryck av utropstecknet.
 I den senare delen av Hertiginnan af Finland är Eva Merthen huvudper-
son. Den animerade diskussionen mellan mormor och Bäck i det inledande 
kapitlet »Den gamla goda tiden» lyfter fram både Bäcks och återberättarens 
uppfattning av Eva Merthen och motståndet, personifierat av gamla mormor, 
mot den. I slutet av kapitlet vänder sig återberättaren direkt till läsaren i vad 
som kan betecknas som ett slags förord till den andra delen, nu anonymt 
och med vedertagen anspråkslöshet: »Vackra ämne till en stor tafla, huru 
illa att det icke råkat under en mästares hand!» Där det rubricerade förordet 
strävar efter att behandla de moraliska aspekterna av Eva Merthens historia 
på ett allmänt plan, är berättaren personlig i introduktionen till den senare 
delen: »Denna historia rörde mig djupt: så mycken skönhet och olycka hos 
den ena, så mycken ädelhet och storhet hos den andra af hufvudpersonerna 
syntes mig underbara, ovanliga.»68   
 Hertiginnan af Finland utkom ett drygt decennium efter Almqvists Det går 
an, men kan ändå ses som ett försiktigt inlägg i samma debatt om kvinnans 
utsatta ställning. Topelius hade läst Det går an och flera av följdskrifterna 
hösten 1840. I en anteckning kallar han verket »en snillrikt genomförd och 
Sophistiskt försvarad Paradox, ett Simonistiskt försök att göra äktenskapet 
fritt, och qvinnan oberoende; Utgånget derföre ifrån quinnans sida och 
praktiskt proberadt».69 I Hertiginnan af Finland framhåller han, i likhet med 
följdskrifternas författare, upprepade gånger Eva Merthens juridiska och 
sociala utsatthet, från förordet till avslutningen. Uttrycket det går an före-
kommer som negation, när Evas mor om hennes uppförande anser att »det 
ej går an» och varnar henne för att leka med människors omdöme (s. 107 
nedan). 
 I likhet med Sara Videbäck utmanar Eva Merthen inledningsvis konven-
tionerna. Båda är anakronismer: unika och vackra undantag, men där Sara 
Videbäck aktivt väljer samliv utan äktenskap provoceras Eva Merthen till det 
av omständigheterna. Hennes brist på alternativ underbyggs omsorgsfullt: 
familjen flyr Åbo, hennes gudfar förnekar henne och hennes jämnåriga vänder 
henne ryggen. Eftersom kvinnan var juridiskt omyndig, både på 1740-talet 
och på 1850-talet, och Eva varken har far eller man som tar hand om henne 
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är hon i lagens mening försvarslös – och i princip lika utsatt som Waapuri. 
När hon ger efter för förälskelsen i general Keith genomgår hon en radikal 
metamorfos, luttras och blir därmed ytterligare förädlad och förbättrad. Hon 
har böjts till ödmjukhet, mildhet och undergivenhet – »kärlekens makt hade 
ställt henne på qvinnans naturliga plats» (s. 152), sammanfattar berättaren. 
Eva Merthen är återförd till ordningen, som Sara i Malla Silfverstolpes Månne 
det går an? från 1840. Den beskrev Topelius då som »af det beskedliga mora-
liska slaget».70  Tio år senare anpassar han Eva Merthens uppförande enligt 
sin samtids kvinnoroll. Slutet av det sista kapitlet i Hertiginnan af Finland är 
en summering av Eva Merthens fortsatta liv och utgör ett efterord till den 
senare delen. Berättaren gör å ena sidan sitt yttersta för att hon ska framstå 
som en ärbar kvinna.71 Å andra sidan argumenterar han, med all reverens för 
sedvänjan, för att Eva Merthen är en så stor personlighet att hon är oantastlig 
i eftervärldens ögon också utan en formell vigsel. 
 De kulturhistoriska kommentarerna i den senare delen av verket ingick 
tydligen i planen från början. Middagen på Runsala och partiet på s. 81 f. om 
Eva Merthens utseende, som övergår till snusförnuftig analys av det tidstypiska 
skönhetsidealet, har utan större förändringar övertagits från följe tongen. För 
konceptet med inströdda och helst korrekta kulturhistoriska detaljer står 
Scott, som var ytterst medveten om att avstånd i tid också innebär avstånd 
till rådande ideal och uppträdande.72  Scotts antikvariska kunskaper om bygg-
nadsskick och livsstil kunde löpa iväg med honom, och i synnerhet med hans 
efterföljare, som hopade yttre detaljer i beskrivningar.73 Topelius förefaller 
medveten om riskerna, i alla fall ibland. I avsnittet om själva middagen har 
han byggt på med detaljer i bokupplagan (se variantförteckningen, s. 398), 
men motverkar effekten av uppräkningarna med lätt ironi: i vilket skede 
aptitsupen togs »har tyvärr ej kunnat blifva med historisk visshet utredt» 
(s. 83 nedan). 
 Det ironiska och raljanta anslaget i kommentarerna är sällsynt i Herti-
ginnan af Finland, men dominerar däremot i »Vernas rosor». Kapitelrub-
rikerna anknyter till sagomotivet, om de vandrande riddarna som befriar 
prinsessan. Från det fjärde kapitlet adresseras läsaren systematiskt i början 
av varje avsnitt och berättaren påminner också däremellan om sin existens 
och bryter illusionen. »Vernas rosor» har undertiteln »novell», men här 
hade »romantisk berättelse» karaktäriserat innehållet bättre.74  
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De historiska motiven

Ifråga om motiven orienterade Topelius sig småningom bakåt i tiden – i själva 
verket hade han återberättat folksägner redan i den handskrivna tidningen 
Ephemerer på 1830-talet.75 I »En Natt och en Morgon», en följetong från 
senhösten 1843, förlägger han handlingen till 1810-talet och excellerar i mord 
och somnambulism.76 Till de mer vardagliga ingredienserna hör ett bortslarvat 
kvitto på spannmålsleveranser till kronan under 1808–1809 års krig och brev 
där Topelius med god stilkänsla pastischerar det sena 1700-talets brevstil. 
»Trollkarlens dotter» (1845) utspelar sig i Lappland. Hertigen av Orléans, 
som faktiskt hade rest i trakterna 1795 och efterlämnat en hel anekdotflora, 
får agera romantisk hjälte.77  
 Följande år, 1846, skriver Topelius »Häradshöfdingen», där Gustav III:s 
ryska krig och officerssammansvärjningen mot kungen, det s.k. Anjalaför-
bundet har viktiga roller.  Här integrerar han för första gången ett historiskt 
händelseförlopp med ett fiktivt. Det kultur- och socialhistoriska stoffet ger 
han också mera utrymme än tidigare. Här och senare följer Topelius Scotts 
beprövade recept: en fiktiv huvudpersons öden skildras mot bakgrunden 
av en historisk epok, och de historiska huvudaktörerna förekommer som 
bifigurer i berättelserna – här agerar Gustav III deus ex machina.  
 Bataljscenen i »Häradshöfdingen» hade gett Topelius problem med 
censuren som föranledde omarbetningar och dröjsmål med publiceringen.78 
Det kan ha bidragit till att han i den närmaste framtiden undvek krig och 
politik som motiv. I »Salig Fänrikens Tofflor» (1847) omnämns visserligen 
1788–1790-års krig, men handlingen i följetongen försiggår i samtiden, pre-
ciserad till hösten 1845. »Drottning Sophia Magdalena» ingick i Helsingfors 
Tidningar i januari 1848. Den i och för sig obetydliga handlingen utspelar sig 
i parken på Drottningholm sommaren 1778, med en epilog 1809. Den kan 
ses som en första skiss till Topelius kulturhistoriska skildringar av svenskt 
hovliv. Här förekommer schabloner som han senare envist håller fast vid: 
finska spåkärringar som talar rotvälska och svenska högreståndspersoner 
med föreställningar om Finland som ett primitivt område med primitiv 
befolkning. I »Drottning Sophia Magdalena» utnyttjar Topelius ett härefter 
återkommande berättartekniskt grepp: epilogen, som utspelar sig några de-
cennier efter den huvudsakliga berättelsen och innehåller en summering av 
huvudpersonernas liv. I epilogen uppmärksammas ofta en kvinna som livet 
i något avseende har gått förbi; här är det Sofia Magdalena, i »Konungens 
Handske» Betta Sievert och i »Vincent Vågbrytaren» Amelie Evers.     
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   Den gustavianska miljön återkommer i expositionen till »Gamla Baron 
på Rautakylä».79 Handlingen utspelar sig huvudsakligen 1788, på tröskeln till 
kriget, och återberättas drygt 50 år senare. Förutom återberättandet upptas 
följetongens nu, vintern 1841, i stor utsträckning av slagsmål och mordförsök. 
Ett år efter »Gamla Baron på Rautakylä» började följetongen »Hertiginnan 
af Finland», som utspelar sig under hattarnas krig 1741–1743, i Helsingfors 
Tidningar. 
 I de här tidiga verken med historiska eller kulturhistoriska motiv går 
Topelius alltså inte längre bakåt än till 1740-talet. Det motsvarar i stort sett 
vad den levande traditionen i släkten Topelius omfattade, och i hans fall vore 
det sannolikt fel att nonchalera inflytandet från traditionen. Den represente-
rade starka band till Stockholm och till den gustavianska epoken. Hans mor 
vistades i pension i Stockholm, troligen 1806–1807.80 Farfadern, kyrkomålaren 
Mikael Toppelius, hade studerat vid den s.k. Ritareakademien i Stockholm ett 
par år och assisterat dekorationsmålaren Johan Pasch i början på 1750-talet. 
Fadern och farbrodern studerade först i Uppsala, därefter i Stockholm vid 
Karolinska institutet.81 Den äldsta fasterns outplånliga minne av Gustav III 
återkommer Topelius flera gånger till: 
 

Jag hade en gammal tante, som ej var från i går, ty hon hade sett dagen 1770 
och var redan en stadgad flicka om 22 år, när hon bevistade den maskeradbal, 
der Gustaf III blef skjuten. Hon hade tillbragt större delen af sin ungdom i ett 
förnämt hus i Stockholm, och minnena från denna tid, som var glanspunkten 
i hennes lif, följde henne outplånliga intill höga ålderdomen, då hon glömde 
hvad som tilldragit sig i går, – glömde deras namn, som dagligen omgåfvo 
henne, men talade om Gustaf III, hans stora, vackra ögon och hans svenska 
nationaldrägt så lifligt, som stode han framför henne ännu i dag. Hon kal-
lade honom aldrig annat än kungen; för henne fanns ingen annan kung […].  
Af henne […] hämtade jag de första dragen af denne monark. Och denna 
bild, återspeglad i ett barns fantasi, vexte sedan till och färglades genom tusen 
andra små hågkomster från samma tid af personer, som stått genom andra el-
ler tredje hand i beröring med händelserna och isynnerhet med tidssqvallret.82 

Topelius närmade sig alltså de historiska motiven under några år, först den 
gustavianska tiden med »Häradshöfdingen» från 1846, »Drottning Sophia 
Magdalena» (1848) och »Gamla Baron på Rautakylä» (1849). Därefter 
använder han frihetstiden med Hertiginnan af Finland från 1850.83 I »Vernas 
rosor» och »Stjernan i molnet» från 1856 återvänder han till Gustav III:s krig.
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Hertiginnan af Finland, utgivningshistorien I

Källor 
Hertiginnan af Finland är Topelius dittills mest ambitiösa verk och har en 
särställning också genom kombinationen av sakprosa och fiktion, och de 
systematiska källhänvisningarna. En del av den använda litteraturen lånade 
han på universitetsbiblioteket, och med hjälp av dateringarna i utlånings-
journalen går det att rekonstruera tillkomsten.84 
 Efter att ha avslutat följetongen publicerade Topelius sin »Slutanmärk-
ning angående novellen Hertiginnan af Finland» i Helsingfors Tidningar den 
15 juni 1850.85 Här uppger han att han hade fått idén till följetongen av en 
kort passage i dåvarande pastorn vid Åbo slottsförsamling Erik Lencqvists 
»Historisk Afhandling om Åbo Slott».86  Det är fråga om följande fotnot: 

Om någon är nyfiken att veta af hvad härkomst Eva Merken är, hvilken här-
ifrån följde med Generalen Keith till Sverige och Ryssland, och derifrån vidare 
till Berlin, hvarest hon säges blifvit vid Generalen vigd, så hafve sig bekant, 
att hon är Politiæ Borgmästarens härstädes sal. Carl Merkens dotter, som här 
så bivistade Ryska balerna, att hon segrade öfver sjelfva den commenderande 
Generalen och blef värdig aktad att blifva dess gemål. Auctoren till Generalen 
Keiths lefvernesbeskrifning ger dock vid handen, att hon ej blifvit vigd vid 
Generalen, ehuru denne eljest hållit henne som sin Fru.87 

Den oriktiga namnformen Merken i stället för Merthen förekommer i trycket 
i Mnemosyne, som Topelius återger i Finland framställdt i teckningar och i följe-
tongsversionen av Hertiginnan af Finland.88 Den beror av allt att döma på ett fel 
vid sättningen av Mnemosyne. Lencqvists manuskript gick sannolikt förlorat 
vid Åbo brand 1827. Den »lefvernesbeskrifning» Lencqvist nämner är Carl 
Friedrich Paulis Leben grosser Helden des gegenwärtigen Krieges (1758–1762), 
avsnittet om Keith utkom också i svensk översättning 1761. Topelius uppger 
i slutkommentaren att han hade haft tillgång till två biografier. Paulis nämner 
han bara, medan han citerar Karl August Varnhagen von Enses Leben des 
Feldmarschalls Jakob Keith från 1844. 
 I slutanmärkningen tackar Topelius för »välvilligt gifna meddelanden af 
åldrige landsmän», som gjorde det möjligt att komplettera framställningen 
med »verkliga» detaljer. Kontraktsprosten Nils Magnus Tolpo (1770–1853) 
och Åbobon Johan Fredrik Heldt (1780–1854) hör till den här kategorin, ett 
brev från Tolpo och några meddelanden från Heldt har bevarats. Topelius 
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engagerade också jämnåriga bekanta, t.ex. justitierådmannen i Åbo Claes 
Rosenlund som försåg honom med uppgifter om Carl Merthen ur dom- och 
kyrkoböcker.89 Topelius brevdiarium visar att flera brev som kan ha innehållit 
upplysningar har gått förlorade.90

 Heldts meddelanden är starkt präglade av en muntlig tradition, betydligt 
äldre än han själv. När Topelius har tackat honom för hjälpen återkommer 
han:

det fägnar Mig Oendeligen det jag genom mina små Upplysningar kunnat 
Förhjelpa M: H H Och vill med nöije, i alt hvad jag kan, lemna de Upplys-
ningar som äskas. […] jag är Uppfostrad, af Min Mor Mors Syster, Mamsell 
Charlotta Heldt Och Hon Umgecks med Fålk, af sin Ållder, och Alla Talte om 
Forna Tider; om Krig, Pesten, och om den stora Hungers nöden som unde[r] 
Konung Carl XII. sista Regerings Åhr Passeradt m: m:

Heldt slutar brevet trohjärtat: »så Mycket kan jag säga, att det lilla jag kunnat 
Inberätta är Sanning, och efter samtida Menniskors Berättelser.»91

 Tolpo, som hade varit docent i psykologi på 1790-talet och notarie i 
domkapitlet i början av 1800-talet, förser däremot sina upplysningar med 
alla tänkbara reservationer. Här gäller det en kvinna som kan ha följt Eva 
Merthen till Tyskland: 

en gammal inhysesgumma, omkring 70: år gammal, kallad Preussin Anna, 
hvilken åren 1789: och -90: bodde i Birkala och af min Far samt andra äldre 
Ståndspersoner förmodades hafva varit en trogen Piga och följeslagarinna åt 
den Mamsell Mehrtén (: eller Märten), i hvilken den utmärkte Generalen Keith, 
under berörde krigstid förälskade sig […] Men, huruvida de gamla herrarnes 
förmodan, att de begge finska flickorna skulle hafva åtföljt Gener: Keith ända 
till hans död, månde grunda sig antingen uppå Preussi-Annas möjeliga berät-
telser eller andra källor? derom anser jag ingen historisk pålitelighet äga rum.92 

För krigshistorien och bakgrundsteckningen anlitade Topelius framställningar 
av samtida, i flera fall handskrifter som hade utgivits på 1810- eller 1820-talet. 
Det illa förda kriget ledde till krigsrättegångar under 1743; rättegångshand-
lingarna trycktes omgående. Handlingarna i varje mål och domarna är separat 
tryckta och paginerade. Topelius lånade i januari 1850 »Handlingar rörande 
1741 års krig».93 Formuleringen i utlåningsjournalen avser med all sannolikhet 
två bastanta volymer rättegångshandlingar med ryggtitlarna Om Finska Cam-
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pagnien resp. Bihang till Kongl. Förordningar, Collegiernas kungörelser m. m., och 
krigskonseljens protokoll. Om Finska Campagnien innehåller instruktionen 
för kommissionen och krigsrätten, handlingarna i målen mot Lewenhaupt, 
Buddenbrock och Fröberg samt korrespondensen mellan Kongl. Maj:t och 
Lewenhaupt. I Bihang till Kongl. Förordningar  finns inte korrespondensen, 
men däremot handlingarna i andra mål, ett tiotal domar och sex utdrag ur 
kommissionens protokoll.94 
 Tiburtius Historia om Finska Kriget åren 1741 och 1742, utgiven 1817, hänvisar 
Topelius ofta till – första gången redan den 23 januari, vilket visar att han i 
ett tidigt skede hade bekantat sig med skriften. Titeln till trots är det fråga 
om dagboksartade anteckningar. Dåvarande regementspastorn vid livgardet 
Tiburtz eller Tiburtius Tiburtius kom till Finland med regementet i början 
av september 1741 och återvände till Stockholm i augusti 1742, efter att armén 
hade kapitulerat i Helsingfors.  Tiburtius var av allt att döma intresserad av 
taktik och följde noga med de s.k. krigskonseljerna och med skärmytslingarna. 
Han umgicks med officerarna och han beskriver de eländiga förhållandena 
för manskapet utan märkbar sinnesrörelse men med en uppsjö av konkreta 
detaljer. Tack vare hans iakttagelser kunde Topelius utforma de krigshistoriska 
avsnitten som frontreportage, med all tänkbar konkretion.   
 Tiburtius kom till fronten efter slaget vid Villmanstrand, och ger därför 
– som Topelius – ett refererat av slaget. Generalen i rysk tjänst Christoph 
Herrmann Manstein var däremot med om hela kriget och beskriver både 
bakgrunden och själva fälttåget ur rysk synvinkel och med många detal-
jer i Mémoires historiques, politiques et militaires sur la Russie, depuis l’année 
 MDCCXXVII, jusqu’à MDCCXLIV som utkom i flera upplagor i början av 
1770-talet.95 Tiburtius och Manstein kan Topelius ha ägt eller lånat privat, 
åtminstone gjorde han det inte på universitetsbiblioteket.96

 När Topelius ville sätta sig närmare in i förvecklingarna i den svenska 
politiken före krigsförklaringen läste han riksrådet Gustaf Bondes postumt 
utgivna Sverige, under Ulrica Eleonora och Fredric I, som han lånade den 25 
februari 1850.97 Topelius hänvisar inte till utgåvan i följetongen, men anlitar 
den sedan som källa i bokupplagans historiska del – detsamma gäller Ulric 
Scheffers »Raisonnement sur les causes de la guerre en Finlande, l’an 1741».98 
Bondes manuskript utgavs 1821, med ett tillägg om fredsförhandlingarna i Åbo 
1743 av riksrådet Cedercreutz som var svensk förhandlare. Tillägget använde 
Topelius för kapitlet »Krigets slut. Freden», som finns enbart i bokupplagan. 
 Redan i följetongen uppmärksammar Topelius Fredrik Cygnæus 1843 
ventilerade Stycken ur en Teckning av Finska Kriget åren 1741 och 1742, som 
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han givetvis ägde. Det historiska perspektiv som Topelius anlägger på kriget 
i Hertiginnan af Finland sammanfaller i stort, men inte helt, med Cygnæus.  
De använder huvudsakligen samma källor: Bonde, Tiburtius, Manstein 
och Scheffers relation om orsakerna till kriget. Topelius anlitar också, mer 
än Cygnæus, handlingarna i krigsrättegången mot Lewenhaupt och Bud-
denbrock och de protokoll som fördes under krigskonseljerna, till en del av 
Ulric Scheffer. 
  I första kapitlet av Hertiginnan af Finland – bokupplagan – skisserar 
Topelius den historiska bakgrunden. Upplägget ligger nära framställningen 
i tidigare verk som behandlar epoken: Sven Lagerbrings Sammandrag af Svea 
rikes historia, femte delen, och Geijers Teckning af Sveriges tillstånd och af de 
förnämsta handlande personer under tiden från Konung Carl XII:s död till Konung 
Gustaf III:s anträde af regeringen. Geijers verk omtalas vanligen som Teckning 
av Frihetstiden och utkom 1838 i Svenska Akademiens Handlingar. I Finland 
förbjöds verket av censuren.99 Eftersom Cygnæus vände sig till en akademisk 
publik i form av en avhandling kunde han hänvisa till Geijer, och gjorde det 
också. Topelius publicerade sig för allmänheten och kunde därför inte uppge 
källor som inte fick spridas i Finland. Delarna av Lagerbrings Sammandrag 
är jämförelsevis populärt hållna, »Til ungdomens tjenst upsatt» upplyser 
titelbladen. Topelius ägde alla delar, i en upplaga tryckt 1778–1780.100

 Lagerbring och Geijer lyfter fram en kedja av orsaker som leder fram till 
kriget: det rysk-turkiska kriget som slutade med freden i Belgrad 1739, mor-
det på den svenska kuriren Malcolm Sinclair och den förbittring det väckte 
bland breda lager i Sverige, samt de s.k. successionsfrågorna som sysselsatte 
stora delar av Europa. Både i Ryssland och i Sverige var tronföljden oklar 
och Österrikes nyblivna drottning Maria Teresia fick se sin rätt till tronen 
ifrågasatt av Frankrike och Spanien. Partistriderna mellan hattar och mössor 
i den svenska riksdagen och påtryckningar som de utländska ministrarna 
(ambassadörerna) ägnade sig åt uppmärksammas också. Det freds-, britt- och 
ryssvänliga mösspartiet hade suttit vid makten sedan frihetstidens början, 
men störtades under kuppliknande former 1739. År 1741 ertappades kansli-
presidentens (statsministerns) sekreterare Gustaf Johan Gyllenstierna med 
att förse ryska ministern Bestusjev med information och drog med sig bl.a. 
den sedermera renommerade historikern Arckenholtz. Hattarna, som talade 
för revansch efter stora nordiska kriget genom ett erövringskrig mot Ryssland, 
lyckades få stöd för krigsförklaringen sommaren 1741. 
 Topelius tar upp frågorna i sammandrag, och lyckas förklara den kompli-
cerade politiska bakgrunden till kriget kort och koncist – inte minst den geo-
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politiska situationen med Rysslands närvaro i Finska viken och Östersjön. Den 
ytterst initierade Gustaf Bonde – som även Geijer citerar flitigt – stod för ett 
uttalat mössperspektiv, han hörde till de riksråd som fick gå 1739. Tiburtius var 
däremot deciderad hatt, även om den partipolitiska ståndpunkten inte spelar 
så stor roll när han beskriver tillvaron vid fronten och krigshandlingarna.101  
 Beskrivningen av Helsingfors utarbetade Topelius med hjälp av Henrik 
Forsius »Om Stapelstaden Helsingfors» (1755 och 1757). Avhandlingen hade 
F. J. Rabbe publicerat i Suomi, Tidskrift i fosterländska ämnen 1842, Rabbe 
översatte också den första delen från latin. Stadsmiljön och näringslivet i 
Åbo återgav Topelius efter Niclas Wasströms Oeconomisk beskrifning öfver 
Åbo stad (1749). 

Från romantiserad berättelse till historisk skildring
Bokupplagan av Hertiginnan af Finland utkom i november 1850 med en de-
skriptiv omslagstext: »Hertiginnan af Finland, romantiserad berättelse, jemte 
en historisk skildring af Finska Kriget åren 1741–1743, af Z. Topelius.» Här 
som i andra fall undviker Topelius sorgfälligt benämningen roman, för att inte 
tala om historisk roman. Ordet roman och dess avledningar har genomgått 
många betydelseförskjutningar från den ursprungliga innebörden tal och 
skrift på romanska folkspråk. Det var som beteckning på de omfattande rid-
darromanerna på vers eller prosa som ordet spreds utanför Frankrike med 
den populära genren. Senare, på 1700-talet, användes romance både om de 
medeltida riddarromanerna och deras efterföljare, och om mer eller mindre 
verklighetsfrämmande underhållningslitteratur i allmänhet. – Scott anknöt 
till den äldre traditionen när han använde romance som genrebeteckning 
på några verk med motiv från medeltiden och Tudortiden. – I Tyskland fick 
Roman och romantisch ett omfattande och, också här, ett delvis motstridigt 
innehåll. Adjektivet stod för fantasifull, äventyrlig och substantivet betecknade 
såväl epik som kärlekshistorier.  Användningen på svenska uppvisar samma 
glidning från pejorativ betydelse till accepterande som tidigare i engelskan 
och tyskan. I början av 1800-talet stod ordet roman för en diktad berättelse.102 
Lexikografen Dalin definierar ordet som »Diktad berättelse på prosa, hvaruti 
på ett poetiskt sätt skildras menniskorna och deras seder, lidelser, o. s. v.» 
och som »Kärlekshistoria» (1853). 
 Topelius ursprungliga avsikt förefaller ha varit att spinna vidare på det 
verkligt magra historiska materialet om Eva Merthens förhållande med James 
Keith, i fiktiv form och med kriget 1741–1743 enbart som en antydd bakgrund. 
Ju mer han orienterade sig i litteraturen om kriget, desto mer lockande tedde 
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det sig av allt att döma att granska förloppet och krigsledningen systematiskt. 
En »kort och populär framställning» hade nyhetsvärde, det konstaterar han 
själv i förordet till bokupplagan. Därtill kommer att 1740-talets militära och 
politiska katastrof – i svenskt perspektiv – hade fördelen att ett sekel senare 
inte utmana censuren i ett Finland som inte längre var en del av Sverige. Äm-
net kunde behandlas utan överdrivna hänsynstaganden åt olika håll. Texten 
på bokomslaget understryker den tydliga uppdelning Topelius gjorde vid 
omarbetningen, mellan å ena sidan den historiska delen i sakprosans form, 
å andra sidan den fiktiva delen som han benämner romantiserad berättelse.103 
 Delarnas karaktär av sakprosa resp. fiktion markeras också av att Tope-
lius praktiserar olika system för hänvisningar i dem. De – för tiden – ytterst 
systematiska hänvisningarna i den historiska delen utgörs av 44 numrerade 
fotnoter, därtill kommer omnämnanden av källor i den löpande texten. Av 
fotnoterna utgörs nitton av direkta källhänvisningar, resten är förtydligan-
den och tillägg baserade på källorna, eller kommentarer (noterna 4, 12, 14, 
18–26, 28, 29, 31, 35 och 39). I den senare delen finns elva fotnoter markerade 
med asterisker (på s. 94, 98, 128, 153, 158, 163, 165, 166 och 167). I flertalet av 
fotnoterna i den senare delen meddelas att uppgifter i texten är »historiska», 
också där det hade varit enkelt att göra en exakt hänvisning.104  De olika not-
apparaterna kan inte förklaras på annat sätt än att Topelius räknade med olika 
målgrupper: manliga läsare av krigshistorien och en publik av damer för den 
romantiserade berättelsen.105  En analys av skillnaderna mellan följetongen 
och bokupplagan visar när och hur Topelius övergav sin ursprungliga plan 
och lät den historiska skildringen ta allt större plats.  
 En jämförelse av innehållet i följetongen med journalanteckningarna om 
Topelius hemlån från universitetsbiblioteket tyder på att han skrev vidare 
på följetongen och fördjupade sig i litteraturen om kriget – inte sällan i den 
ordningen – parallellt med tryckningen av avsnitten. Antagligen fick censorn 
G. F. Aminoff oftast både följetongsavsnitten och det övriga materialet till 
tidningen ett dygn innan numret utkom. Om regelverket hade följts borde 
censorn ha fått ett korrekturläst avdrag på hela följetongen innan den började 
publiceras. Jämförelsen mellan utlåningsjournalens uppgifter och följetongen 
visar inte bara hur snabbt Topelius arbetade, utan också att det inte var så 
noga med formaliteterna.

Topelius hade redan den 12 januari lånat »Handlingar rörande 1741 års krig». 
Han citerar krigskonseljens protokoll första gången den 2 mars, och återger 
»öfverste Lagercrantz votum, hvilket för sin utomordentliga feghet förtjenar 
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att komma till efterverlden»; formuleringen är identisk i följetongen och 
bokupplagan.106 
 I det andra avsnittet av följetongen, den 23 januari 1850, ingår en kort his-
torisk översikt, från slutet av stora nordiska kriget till 1808, som betonar att 
Ryssland hela tiden avancerade västerut. Partistriderna och bestickligheten 
omnämns; hattarna beskrivs som krigsivrare, mössorna som fredsvänner och 
Finland som Sveriges förmur.  Sedan följer ett stycke riktat direkt till läsarna, 
uttryckligen till de kvinnliga läsarna: 

Jag anhåller att läsaren längre fram ville erinra sig dessa anmärkningar, förutan 
hvilka åtskilligt i berättelsen skulle förekomma mörkt och obegripligt. De 
hafva också blifvit förutskickade just enkom för att sedermera så mycket sig göra 
låter blifva politiken qvitt och låta det lilla liksom det stora stå der för sin egen 
räkning , utan att hvarken förringa eller förstora deras värde. Icke sannt, min 
läsarinna – efter det nu engång är till dig jag dedicerat denna berättelse – icke 
sannt, det är dock vida intressantare att gå från de stora bullrande arméerna 
till de spensliga läspande löjtnanterna, från den hårklyfvande politiken till den 
artiga och allmänt begripliga kärleksintrigen, från fäderneslandet till dans-
salongen, från kanondundret till älskandes hviskningar […].107

Meningen, som här har kursiverats, signalerar uttryckligen att krigshistorien 
och politiken är en nödvändig bakgrund för förståelsen av Eva Merthens his-
toria, men i övrigt en bisak i sammanhanget. »Nåväl», lyder fortsättningen, 
»jag lofvar dig att du skall få allt detta, men inom krigets och olyckornas 
stora, svarta, dystra ram, som står lik en mörk åskhöljd himmel öfver de 
ljufva blommor och älskeliga dofter på ängen.» 
 Följetongen fortsätter sedan med kapitlen »Helenadagen på Runsala», 
»Hexan» och »Bal och nederlag», tillsammans nio avsnitt som övervägande 
handlar om sällskapslivet i borgerskapets och universitetskretsarnas Åbo. 
Först i det nionde, den 27 februari, återförs läsaren till kriget, med ett kort 
referat av slaget vid Villmanstrand. General Mansteins memoarer uppges 
som källa. Nästan samtidigt, den 25 februari, lånade Topelius riksrådet Bon-
des Sverige, under Ulrica Eleonora och Fredric I. Därförinnan hade Topelius 
den 26 januari lånat »Mennander, Disputationes Aboënses», disputationer 
som alltså hade ventilerats under Carl Fredrik Mennanders ledning. En av 
de opreciserade avhandlingarna kan identifieras med säkerhet. Det är Niclas 
Wasströms Oeconomisk beskrifning öfver Åbo stad från 1749. Wasström redogör 
för stadens näringar och Topelius tar med alla de rörelser han nämner som var 
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verksamma 1741; avsnittet publicerades redan den 2 februari och återkommer 
i bokupplagan.108 Wasström beskriver också de offentliga byggnaderna i Åbo 
och Topelius återger honom den 20 februari, samma text finns i bokupplagan.109 
 När Niclas Wasström ger exempel på prisutvecklingen för råg samt smör 
och talg övertar Topelius dem den 2 februari: »Man klagade att rågen […]». 
I juni 1850, när Topelius färdigställde bokupplagan, fick han en redogörelse av 
sin sagesman Heldt i Åbo, där Heldt nämner »Farbror Hans Wittfooth». Tope-
lius införde då denne i middagssällskapet på Runsala: »Gamle farbror Hans 
Wittfooth, som stod i ett mäkta stort anseende, klagade att rågen […]».110 De 
av Nils Magnus Tolpo meddelade uppgifterna om Eva Merthens förmodade 
tjänarinna Anna nådde Topelius i mars, och han införlivade dem i följetongen 
med början den 4 maj.  
 I avsnittet som ingick i Helsingfors Tidningar den 30 januari nämner 
Topelius att biskop Browallius »hedrade sällskapet med sin närvaro» vid 
namnsdagskalaset den 31 juli 1741. Troligen hade han omgående blivit upp-
märksamgjord på att Browallius blev t.f. biskop först 1747, för den 31 januari 
lånade han J. J. Tengströms Chronologiska Förteckningar och Anteckningar öfver 
Finska Universitetets fordna Procancellerer samt öfver Faculteternas Medlemmar 
och Adjuncter (biskopen i Åbo var också akademins prokansler), och ändrade 
i följande avsnitt (den 2 februari) och i bokupplagan biskopens namn till det 
korrekta Fahlenius.111 I avsnittet den 30 januari beskriver Topelius professorn 
i historia Algot Scarin som »en liten mager man», vilket han i bokupplagan 
ändrar till »en lång mager man», sannolikt efter att ha läst Tengström: 
»Scarin skall ha varit af en lång, torr och mager kroppsställning».112

 En gång verkar Topelius läsning ha avsatt spår i följetongen snabbare 
än det egentligen var möjligt. Den 8 april 1850 lånade han greve J. L. Hårds 
Mémoires d’un Gentilhomme Suédois; Hård hade som ung officer deltagit i 
kriget 1741–1742. Redan den 10 april återger Topelius hans reflektion över 
den svenska kapitulationen i Helsingfors: »Aldrig – säger grefve Hård i sina 
memoirer – har jag sett ett så bedröfligt uppträde. Också begriper jag ej, 
hvarföre icke män af heder hellre rådfråga blott sin förtviflan, än underkasta 
sig en så förnedrande kapitulation.»113

 Kapitlet »Fredrikshamn» utgör vändpunkten. Det publicerades i följe-
tongen mellan den 27 februari och den 9 mars 1850. Här ingår partier som 
representerar Topelius ursprungliga koncept. Den »hexa» som figurerar på 
Runsala i kapitlen »Helenadagen på Runsala» och »Hexan» visar sig också 
i svenskarnas läger i Fredrikshamn i två episoder, den ena utspelar sig vintern 
1742, den andra när svenskarna lämnar staden i slutet av juni 1742. Episoderna 
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ingår i följetongen den 2 resp. 9 mars; i bokupplagan har Topelius strukit 
dem.114 De visar att han hade tänkt integrera de »romantiska» elementen – i 
betydelsen romanmässiga, fantastiska, icke-realistiska – med de historiska. 
I stället tonar han ner dem och låter de historiska avsnitten växa. 
 Efter att ha låtit häxan förutspå ofärd och undergång för svenskarna av-
slutar Topelius kapitlet om Fredrikshamn, men i stället för att återvända till 
Åbo och Eva Merthen beskriver han utförligt arméns reträtt till Helsingfors 
och kapitulationen i åtta avsnitt (16 mars–13 april). Först därefter lägger han 
in en övergång: till Åbo »vilja äfven vi nu återföra den benägne läsaren, och 
sålunda ånyo upptaga den länge afbrutna berättelsens tråd».115 Formule-
ringen tyder på att »berättelsen» för Topelius fortfarande kretsar kring Eva 
Merthen, men fokuseringen i januari på »läsarinnan» har i april flyttats till 
krigshistorien och »läsaren». 
 Topelius förändrade prioriteringar kan visas rent kvantitativt. Bokuppla-
gan är med sina 67 000 ord ca en femtedel mera omfattande än följetongen 
(54 000 ord). Kapitlen om Eva Merthen motsvarar i stort sett varandra i 
omfång: 40 000 ord i bokversionen och 38 500 i följetongen. Den historiska 
delen är däremot nästan dubbelt så lång i bokversionen: drygt 26 000 ord 
mot följetongens 14 000. Kapitlet »Slaget vid Willmanstrand» omfattar 
3 600 ord i bokupplagan, mot två stycken om 350 ord i följetongen. I kapitlet 
»Fredrikshamn» har Topelius redan i följetongen utvidgat det rent histo-
riska materialet – han kunde börja utnyttja de upplysningar som Tiburtius 
lämnar, denne hade kommit till armén strax efter slaget vid Villmanstrand. 
I Helsingfors Tidningar omfattar kapitlet »Fredrikshamn» drygt 5 000 ord, 
varav knappt 1 000 utgörs av episoderna med häxan som Topelius sedan 
strök. Kapitlet har i bokupplagan 5 700 ord.  
 Bokupplagans senare del, där Topelius samlar kapitlen om Eva Merthen 
och Keith, innehåller inte alls lika genomgripande förändringar som de rent 
historiska kapitlen i den förra delen. Det är närmast fråga om smärre komplet-
teringar och stilistiska ändringar. Slutavsnittet, om Eva Merthens senare öden, 
har Topelius däremot utvidgat betydligt, med parets förmodade familjeliv, 
Keiths död på slagfältet 1758 och den upplysning om »Preussin Anna» som 
Tolpo hade försett honom med. Motsvarande text i följetongen är bara en 
tredjedel av bokupplagans. Största delen utgörs av ett citat ur Varnhagen von 
Enses biografi över Keith, där Eva Merthens liv med Keith och efter hans 
död summeras. »Hon åtnjöt allmän aktning och ett stort anseende äfven 
hos de högsta personligheter» heter det kortfattat där. Översättningen är 
trogen, utom när Varnhagen von Ense upplyser om att »Eva Merthens heirat-
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hete später den Schlosshauptmann von Reichenbach» och Topelius återger 
det med: »Sedermera gifte sig Eva Mercken andra gången med […]».116 
I bokupplagan nämns Eva Merthens äktenskap med Reichenbach inte.     
 Den förra delen av Hertiginnan af Finland är en sammanställning av citat 
och referat, försedd med kommentarer till händelseförloppet och aktörerna. 
Topelius moderniserar språket i källorna lätt, för att anpassa det till sina läsare. 
I punktkommentarerna till novellen identifieras refererade källor, men inte 
fullständigt. Omfattningen torde ändå vara tillräcklig för att illustrera hur 
Topelius skickligt kombinerar material till en sammanhängande skildring, 
samtidigt som han låter de olika källorna komplettera varandra.    

Hertiginnan af Finland, utgivningshistorien II

Honorar, dröjsmål vid utgivningen
Även om själva skrivprocessen går att kartlägga förhållandevis väl finns det 
luckor och oklarheter i utgivningshistorien. En gäller storleken på upplagan, 
en annan själva publiceringen. I slutanmärkningen till följetongen uppger 
Topelius att boken kommer att omfatta 13 till 14 ark och utkommer till mid-
sommar.117  I själva verket ingick den första annonsen om bokupplagan av 
Hertiginnan af Finland i Helsingfors Tidningar så sent som den 16 november 
1850. Priset var en silverrubel. Topelius hade personligen lämnat in manu-
skriptet till bokupplagan till censurkommittén den 30 april 1850. N. A. Gyldén 
antecknades som censor i kommitténs diarium. Kolumnen för meddelat 
tryckningstillstånd är tom. Den s.k. tillståndsbiljetten, d.v.s. tillstånd för 
försäljning som utfärdades när verket var färdigtryckt, är daterad den 10 
augusti 1850.118 Boken utkom alltså nästan ett halvår försenad, men hade då 
legat färdig i drygt tre månader innan den fanns i bokhandeln. Hertiginnan 
af Finland hade skickats till Stockholm i god tid, den recenserades redan i 
slutet av november i tidningen Bore.
 Helsingfors Tidningar ägdes av konsuln G. O. Wasenius, som var delägare 
i den Waseniuska bokhandeln och i förlaget Wasenius & Komp. I ett brev till 
B. A. Thunberg, som förestod bokhandeln och förlagsverksamheten, skriver 
Topelius den 26 juni att förseningen delvis beror på förlaget. »Kommer du 
ihåg huru jag dagligen brådskade på, när mscr. med imprimatur på låg åt-
minstone 2 veckor ovidrördt under förhandlingarne med gamla herrn?»119 
De förhandlingar som Topelius nämner gäller troligen hans honorar för 
bokupplagan. »Gamla herrn» måste vara G. O. Wasenius, som sannolikt 
ansåg honoraret överflödigt, eftersom Topelius hade skrivit följetongen i 
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egenskap av redaktör för Helsingfors Tidningar, alltså i tjänsten. Av samma 
brev framgår att Topelius i alla fall fick 7½ silverrubel per ark, men bara för 
tolv ark. Topelius räknade i slutet av juni med ett omfång på sexton ark, det 
blev exakt sjutton. Han fick 90 silverrubel i honorar, med avdrag för renskriv-
ningen (knappt 7 silverrubel). Renskriverska var G. O. Wasenius dotter Ulla. 
Topelius hade en dedikation färdig redan i juni och bad Thunberg låta binda 
in ett exemplar åt henne.120  
 Av samma brev till Thunberg framgår att censorn Gyldén hade ställt i 
utsikt »ett facilt imprimatur på sednare Afd. af hertiginnan».  Det betyder 
antingen att Topelius hade levererat manus i två omgångar till censorn, eller 
att censorn hade godkänt första delen separat, för att sättningen skulle komma 
i gång (jfr ovan om manuskriptet med imprimatur som låg och väntade två 
veckor). I brevet säger Topelius också att han hade fått det fjortonde korrektur-
arket.121 Det innebär att det mesta av andra delen var satt i slutet av juni, trots 
att tryckeriet inte hade fått tillståndet. Topelius räknade med att boken skulle 
tryckas och komma ut så snabbt som möjligt, och hade ordentligt kommit 
överens med censurkommitténs kopist Uhlenius och tryckeriets faktor Friis 
om tillstånden.122 Någon orsak till att tryckningen drog ut på tiden till slutet 
av augusti har inte framgått. Att utgivningen ytterligare blev uppskjuten kan 
bero på att Thunberg och Topelius ville vänta på julförsäljningen. 
 Topelius omsorgsfulla instruktioner berodde på att han var på väg till 
 Nykarleby. Därför bad han Thunberg läsa korrektur på de återstående arken. 
Han hade inte heller hunnit gå igenom de tidigare (revider)arken, d.v.s. det 
andra, ombrutna korrekturet. Orsaken är troligen att Topelius hade drab-
bats av en bindhinneinflammation (conjunctivitis) i början av maj, vilket 
kan förklara att boken inte blev omsorgsfullt korrekturläst.123 – Ifråga om 
»Häradshöfdingen», »Vernas rosor» och »Stjernan i molnet» är tillkomst-
historien inte lika väl dokumenterad och erbjuder inte samma möjligheter 
att gå in på Topelius arbetsmetoder. Uppgifterna om tillkomsthistorien för 
de här följetongerna presenteras i respektive kommentar. 

Samtida kritik och senare reception

Verk som har publicerats enbart i följetongsform noteras nästan aldrig av 
samtida kritik.  Samtida bedömanden av »Häradshöfdingen», »Vernas ro-
sor» och »Stjernan i molnet» har inte påträffats. Topelius levnadstecknare 
och Maija Lehtonen uppmärksammar »Häradshöfdingen», eftersom den 
både motivmässigt och berättartekniskt representerar något nytt i Topelius 
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produktion, och de nämner »Vernas rosor» och »Stjernan i molnet». Här 
presenteras först de korta omnämnandena om dem och därpå den mera 
omfattande receptionen av Hertiginnan af Finland.124

»Häradshöfdingen»
Vasenius ger en översikt av Topelius prosa i levnadsteckningens femte del 
som utkom 1927. Han refererar »Häradshöfdingen» och beskriver den som 
början till Topelius »fosterländskt-historiska novellistik». Han redogör för 
problemen med censuren och anser det viktigt att framhålla att Topelius 
inte kan ha varit inspirerad av Runeberg trots att Löf visar tydliga likheter 
med Sven Dufva.125 Också Paul Nyberg refererar »Häradshöfdingen» rätt 
ingående i biografin (1949) och kallar den »ett första försök till en historisk 
’novell’ med högre anspråk». Uppställningen visar »ansatser till tekniken i 
Fältskärns berättelser», och tingsskrivaren i »Häradshöfdingen» är »avgjort 
en föregångare till den gamle fältskärn Bäck».126 
 Maija Lehtonen ansluter sig till Vasenius och Nyberg i bedömningen 
att »Häradshöfdingen» kan anses som en föregångare till Fältskärns berät-
telser. Berättaren Nybom har yttre drag gemensamma med fältskärn men 
han är avgjort mindre sympatisk, menar Lehtonen. Huvudpersonen Löf är 
intellektuellt nästan lika defekt som Sven Dufva och utför mer eller mindre 
samma bragd som han.  »Tonen är genomgående uppsluppen och raljant; 
av fosterländskt patos märks inte mycket.»127

»Vernas rosor» och »Stjernan i molnet»
Vasenius sätter »Vernas rosor» i samband med att den åttonde berättelsen 
av Fältskärns berättelser inte fick publiceras; det är »Flyktingen», om den 
ryska ockupationen av Finland 1713–1721. Topelius skulle då »helt hastigt» 
ha fattat beslutet att skriva »Vernas rosor».128 Vasenius karaktäriserar därför 
novellen som ett mellanstick i nödfall, och menar att »uppränningen» inte 
är så nationellt-historisk som i Fältskärns berättelser utan påminner om Wal-
ter Scotts. Allt tyder på att författaren inte hade andra avsikter än att bjuda 
läsarna på någonting underhållande och »delvis spännande, hvilket han ock 
otvifvelaktigt gjorde».129

 Om »Vernas rosor» och »Stjernan i molnet» säger Nyberg inget annat 
än att Topelius »för omväxlings skull» hade förlagt handlingen till östra 
Nyland.130 Däremot tar han i samband med föreläsningarna upp Topelius 
inställning till Anjalaförbundet: den starka känslan för finska folkets enhet 
och egenart kunde ha lett till »någon förståelse för Anjalamännens idéer», 
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men det hade Topelius inte, tvärtom. Han tar utan att tveka parti för de 
kungatrogna och fördömer de konspirerande officerarna.131 Detta gäller också 
de skönlitterära verken »Häradshöfdingen», »Vernas rosor», »Stjernan i 
molnet» och »Konungens handske».
 I artikeln om Topelius och skräckromantiken uppmärksammar Maija Leh-
tonen den partiella anpassning till skräckromanens genrekonventioner som 
Topelius gör i flera följetonger. Han tar upp »gängse motiv, handlingsmönster 
och persontyper, som han med större eller mindre framgång införlivar i den 
finländska miljön». Topelius använder typiskt spänningsskapande drag som 
ovisshet om hjältens börd, och infogade berättelser som i det här fallet bidrar 
till att både öka mystifikationen och lösa upp den. Miljön, en transponering 
av det gotiska slottet till herrgården med det symboliska namnet Nattsjö, 
är också kännetecknande för skräckromantiken.132 I artikeln »Topeliuksen 
romaanit ja novellit» ger Maija Lehtonen ytterligare belägg för de skräck-
romantiska elementen: Nattsjö är ett hemlighetsfullt och avvisande ställe, 
med en vansinnig ägare och hans inspärrade unga dotter som hjälten räddar.133 
 Det förekommer också att Topelius betonar sambandet till en litterär 
tradition, inte minst i »Vernas rosor». Lehtonen beskriver den som »en 
bisarr, heterogen berättelse med inslag från sagan, äventyrsromanen, skräck-
romantiken [och] genreparodin».134 Handlingen är så osannolik att den kan 
betraktas som parodi på den melodramatiska kärleksromanen: här finns de 
bortbytta barnen, den vansinnige fadern, den dövstumma flickan som vaktas 
av en gammal argbigga och ett svartsjukedrama i det förflutna. »Berättaren 
följer en 1700-talstradition och bryter illusionen genom att ständigt göra 
läsaren medveten om berättelsens fiktiva karaktär. Kanske kan man också 
se ett stänk av romantisk ironi i kommentarerna.» Det osannolika förklaras 
med en hänvisning till sagans konventioner. Maija Lehtonen framhåller att de 
olika undertexterna skapar en förvirrande helhet. Här förekommer Törnrosa-
motivet, trollkarlen, häxan och den människoätande jätten, legenden om 
Sankt Göran och draken, riddarromaner – men också anspelningar på Don 
Quijote och Meg Merrilies i Guy Mannering.135 
 Topelius visar prov på kvickhet och ironi i »Vernas rosor». Han skäm-
tar med klichéerna och låter personerna vara ironiskt medvetna om att de 
handlar enligt banaliserade mönster, säger Lehtonen. Ändå är det till slut 
drömmen-idealet som segrar, personerna slipper se sina illusioner krossas. 
Berättarhållningen är inte konsekvent, »ironin slår lätt över i sentimentalitet, 
berättaren tar ofta sin historia på allvar. Här avspeglas en för Topelius typisk 
kluvenhet».136
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Hertiginnan af Finland

S A M T I D A  R E C E P T I O N

Den första påträffade anmälningen av Hertiginnan af Finland är kort och 
osignerad och ingår i tidningen Bore som utkom i Stockholm. Den är såtill-
vida ovanlig i Topelius-receptionen att författaren här anses representera 
kärnfull manlighet. Recensenten ser det som »en kär pligt att rekommen-
dera [boken] hos hela den del af den Svenska allmänheten, som, mätt och 
öfvermätt vid de i oändlighet uttänjda, innehållslösa och slippriga feminina 
romanprodukterna, som på sednaste tiden hotat att i grund förslappa de 
andliga smältningsorganerna hos den romanläsande publiken, önska att [sic] 
vederqvicka sig med någon sundare och kärnfullare esthetisk föda». Efter 
ett ytterligt kort innehållsreferat fortsätter han: 

Den skildring af detta krig, hvilken bildar bakgrunden för hjeltinnans roman-
tiska öden, vittnar om noggranna speciella forskningar och är i högsta grad 
interessant och upplysande i afseende på detta olyckliga och i många afseen-
den skamliga moment af vår historia, öfver hvilket man på långt när icke ännu 
har full klarhet, hvad detaljerna angår. Det hela är affattadt i en stil, liflig och 
poetisk, såsom man kan vänta af den unge, glödande Soumiskalden [sic], men 
manlig, flärdfri, utan omotiverade lyriska utbrott, utan tröttande och bombas-
tiska beskrifningar, utan gudsnådliga och vattenhaltiga reflexioner.137

I Morgonbladet blev Hertiginnan af Finland föremål för en osignerad re-
cension, där anmälaren konstaterar att Topelius obestridliga talang ligger i 
hans språk, »en god uppfinningsförmåga, en vacker omedelbar uppfattning 
af naturen, af enskilda sidor uti menniskolynnet samt af lifvets alldagli-
gare förhållanden. Öfver allt, hvad han skrifver, kastas härigenom, och i 
synnerhet genom det vackra språket, ett skimmer af skönhet, som gör ett 
behagligt intryck på läsaren.» Det är fråga om sällsynta förtjänster och 
Topelius popularitet är berättigad, även om man kan befara att »några af 
hans skrifter nästan alltför mycket syfta på en sådan popularitet». Anmälaren 
säger sig sakna en genomträngande världsåskådning och en djupare blick i 
människosjälen hos Topelius, men anser ändå att han med Hertiginnan af 
Finland har gått »märkbart framåt».  Recensenten i Morgonbladet är troli-
gen Fredrik Berndtson, som hade anmält Topelius första diktsamling 1845 
och antagligen också recenserade hans andra, en vecka efter recensionen 
av Hertiginnan af Finland.138   
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 Karaktärsteckningen av Eva Merthen är Topelius mest lyckade, medan de 
övriga personerna är »otydligt tecknade», vilket i fråga om Keith förvånar 
recensenten. Tidsskildringen är möjligen alltför detaljerad, men berättelsen är 
underhållande och fångar läsarens intresse. Ojämnheterna kan ursäktas med 
att den är gjord för pressen och »utan tvifvel blifvit skrifven styckevis». Den 
omfattande krigshistorien är inte nödvändig för förståelsen av novellen, utan 
framstår nästan »såsom ett arbete för sig». Den är inte uttömmande, men 
som »det första sammanfattande arbetet åt detta håll läses den dock med 
intresse». Trycket är »blackt och oredigt» och priset (en silverrubel) högt.139

 Sven Gabriel Elmgren recenserade Hertiginnan af Finland i Litteraturbladets 
decembernummer. Han reflekterar över historikerns roll som förmedlare: 
en god historiker måste ha drag av poet för att kunna ge »aflägsna tiders 
historie» liv, åskådlighet och sammanhang. Han bör äga tillräckligt med 
skapande fantasi för att göra sig en bild av gångna tiders seder och tänkesätt, 
för att sedan kunna framställa den för andra. Vill man nå en större allmänhet 
är metoden att »romantisera fäderneslandets historie», d.v.s. att gestalta den 
skönlitterärt, bättre än någon annan. »Är den romantiserade historien utförd 
med skicklig hand så kan den till och med gifva en både klarare och sannare 
föreställning om förgångna tider, än den blott resonnerande historien.»140 
 Kriget 1741–1743 »med blott nederlag, oförstånd, feghet och usselhet» 
verkar minst av alla epoker ge material för dikt, men »likväl följer läsaren 
berättelsen med lifligt intresse». Näst Runebergs dikter är Hertiginnan af 
Finland det bästa skönlitterära verket på länge, också som exempel för andra 
förmågor genom det finska historiska motivet. Även Elmgren anser att Keith 
är osäkert tecknad, att novellen kan förstås utan hänvisning till krigshistorien 
och att sammanhanget mellan »krigshistorien och novellen» är för löst. 
Slutet kommer för hastigt på och Eva Merthens fortsatta liv hade krävt en 
detaljerad skildring. Men tidsskildringen är historiskt trogen – middagen 
på Runsala betecknas som glanspunkten i berättelsen. Topelius stilistiska 
förmåga förnekar sig inte och han kan ge skildringen en »Finsk, eller rättare 
Svensk-Finsk pregel».141 
 Krigshistorien karaktäriserar Elmgren som ett helt för sig. Den är »ganska 
underhållande och vittnar om icke ringa historisk konst». Även om berättelsen 
har luckor är den »med sammanhang och åskådlighet utförd, samt visar ett 
lofvärdt bemödande att uppspåra händelsernas grund, hvarförutan all historie 
blir blott en död minneskunskap». Han välkomnar skildringen, för även om 
den grundar sig på enbart tryckta källor är de så sällsynta och litet kända att 
de troligen är nya för de flesta läsare. Elmgren noterar sens moralen: partier 
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som sätter sina egna intressen före det gemensamma fäderneslandets kan 
föra det till undergångens brant.142

 En som däremot inte lät sig imponeras av Topelius källstudier var 
J. O. I. Rancken, men hans åsikt ska ses i sitt sammanhang. När Topelius 
sommaren 1852 hade utnämnts till lektor i historia vid Vasa gymnasium 
besvärade sig medsökanden Rancken. Han framhöll sina egna lärdomsprovs 
förtjänster och ansåg att den historiska delen av Hertiginnan af Finland 
»’tyckes innehålla föga annat faktiskt’ än hvad genom Tiburtius är förut 
bekant».143  
 Åbo Tidningar recenserade W. G. Lagus verk om hattarnas krig i november 
1853 och nämnde då Hertiginnan af Finland, som förutsattes vara bekant för 
läsarna. »Stycket är på engång rent historiskt och utgör den mest behagliga 
tidsskildring man kan tänka sig, tecknad med författarns välkända, poetiska 
och mästerliga penna. Aldrig har i vårt land någon mera förledande lockbit 
blifvit utställd, för att förmå allmänheten till kärlek för historien, än denna 
på en gång sanna och plastiska skildring.» Den bygger på enbart tryckta 
källor, men »naturligtvis för den större allmänheten fullkomligt obekanta», 
konstaterar anmälaren. Efter att ha nagelfarit detaljer i Lagus verk slutar han 
med förhoppningen att det ska få »en plats i hvarje familjebibliothek vid 
sidan af ’Hertiginnan af Finland’».144  
 Samma tidning anmälde första cykeln av Fältskärns berättelser något 
kallsinnigt 1856. Särskilt kritiserades Topelius »konstnärsåsigt», »att man 
icke bör förmycket idealisera». I novellerna lägger man ofta märke till »ett 
ängsligt bemödande att undvika idealisering». När författaren befriar sig 
från detta tvång och »helt och hållet hängifver sig åt sin känsla, då uppstå 
sådana sköna taflor som ’Hertiginnan af Finland’».145  

R E C E P T I O N  18 8 0 – 19 5 0

R. F. von Willebrand behandlade Topelius skönlitterära prosa i en omfattande 
artikel i Finsk Tidskrift 1884. Han utgår från de grundligt reviderade versio-
nerna av Fältskärns berättelser och novellerna i Vinterqvällar från början av 
1880-talet; här återges enbart de generellt giltiga synpunkterna. Willebrand 
anser att handlingen i Hertiginnan af Finland rör sig »i närmaste anslutning 
till historiska fakta, hvilka, med skicklig hand motiverade och detaljerade 
samt uppvärmda af författarens fantasi, gifva det hela hållning och lif». Ver-
ket karaktäriserar von Willebrand som »egentligen blott ett stycke i poetisk 
drägt utstyrd historia, ehuru friheten i uppfattning och framställning till 
fullo ger den pregeln af ett originalarbete». Han konstaterar också att det 
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»högpatetiska ämnet, i förening med den sorgligt intressanta och väl träffade 
tidsstämningen skänker författarens komposition ett tillskott af intresse, som 
uppbär en väsentlig del af arbetets konstvärde».146 von Willebrand påpekar att 
Topelius intresse för det mystiska inte förnekar sig i Hertiginnan af Finland, 
utan också här har han »inväft ett drag af vidskepelse», nämligen Waapuris 
spådom, vilket i viss mån binder handlingens gång.147 
 Bernhard Estlander medverkade med studien »Topelius som historiker» i 
den skrift som Svenska litteratursällskapet utgav till Topelius hundraårsminne. 
Han konstaterar att Topelius »vetenskapligt-historiska skriftställeri» inte är 
omfattande, men att han från 1842, i och med redaktörskapet för Helsingfors 
Tidningar, kom in på den historiska novellistiken där hans historiska kunska-
per blev fruktbara.  »Hans romantik får verklighetens allvar av det historiska 
underlaget, hans historia lätthet, liv och färg av den romantiska diktkraften.»  
– Med romantik avses här romankonst. – Estlander betecknar Hertiginnan 
af Finland som Topelius »första verkliga historiska novell», och redogör i 
korthet för hans källor: Lencqvist, Varnhagen von Ense, Bonde, Manstein 
och Tiburtius (jfr ovan) samt muntlig tradition. 
 Estlander har läst både följetongen och bokupplagan 1850 flyktigt. Han 
förundras över förekomsten av »gamla mormor och Bäcken» i bokupplagan 
och konstaterar att den utförliga framställningen av krigshändelserna »avlägs-
nades i de senare upplagorna i bokform, såsom värdelös», »efter att andra 
verk om kriget utkommit».148 »Novellen vann därpå», menar Estlander, 
»men livligheten och åskådligheten av dessa krigsskildringar, som sålunda 
förblevo begravna i Helsingfors Tidningar, äro sådana, att man ännu i dag 
läser dem med nöje och behållning».149   Avslutningsvis spekulerar Estlander 
i om det hade varit »förmer» om Topelius källstudier hade resulterat i en 
»rent historisk skildring», och påminner om att han en gång åstadkommit 
en sådan i tryck, »som ung doktor, i den krigshistoriska delen av Hertiginnan 
av Finland i dess första version».150   
 Levnadstecknaren Eliel Vest konstaterar 1905 att det historiska materialet är 
betydande och redogör för de källor Topelius använde. Hertiginnan af Finland 
blev »en historisk berättelse ej blott med hänsyn till hufvudpersonerna och 
händelsen i och för sig, utan äfven såsom tidsskildring betraktad, och detta 
skaldens första allvarliga försök att ’i skuggorna af det förgångna inandas 
mänskligt lif ’ blef i sitt slag också det allra första hos oss». Om receptionen 
säger Vest att Helsingfors Tidningar vann större spridning än någonsin förut 
»just för Hertiginnans skull», och att den »förbättrade upplagan i bokform 
rönte en för våra dåtida bokhandelsförhållanden sällsynt liflig efterfrågan». 
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Också mottagandet i Sverige var »afgjordt gynnsamt» – men flera exempel 
på det än anmälan i Bore ger Vest inte.151  – Selma Lagerlöfs essäistiska lev-
nadsteckning utkom 1920. Hon menar där att Topelius inte heller nu fann det 
lämpligt att sända ut »storverket», utan kallar Hertiginnan af Finland »en 
direkt förelöpare».152 

Den historiska novellen var en lämplig genre för Topelius p.g.a. hans studier, 
men också för att gångna tider uppvisade de fasta kulturformer som samti-
den saknade, anser Valfrid Vasenius i en artikel inför författarens 70-årsdag. 
Han noterar också att Topelius noveller med historiska motiv får »ökad 
åskådlighet» genom de kulturhistoriska detaljupplysningarna. Vasenius 
säger att Hertiginnan af Finland kan räknas till Fältskärns berättelser, »enär 
också den uppgifves härstamma från gamle Bäck».153 När Vasenius senare 
återkommer till Hertiginnan af Finland, i femte delen av levnadsteckningen 
(1927), framhåller han att Topelius med den beträder »den rent historiska 
novellens fält».154  De starka kontrasterna i motivet tilltalade Topelius rent 
konstnärligt, menar Vasenius och antyder att porträttet av Eva Merthen är 
ett självporträtt: »Det skaplynne Topelius sålunda tecknar hos sin hjältinna 
stämmer nog så väl öfverens med den karakteristik Keiths biograf Varnhagen 
von Ense ger af henne. Men tillika ligger däri mycket af hvad Topelius kände 
hos sig själf, och som han kallade ’ynglingalynne’, sträfvan mot stora mål.»155  
 Vasenius lyfter fram Topelius ambition till kulturhistorisk skildring, som 
i sin tur påverkas av krigets inverkan på »’insidan af folkens lif, i deras mest 
enskilda förhållanden’». Detta förutsätter en skildring av kriget och av den 
förda politiken, anser Vasenius. De åsidosatta begreppen om fosterlandets 
ära och välfärd å ena sidan och å den andra det rigida fasthållandet vid kon-
venansen bildar en verkningsfull kontrast. I övrigt förefaller Vasenius se 
skildringen av kriget som en kompositionsmässig olägenhet för novellen. Om 
den historiska delen i bokupplagan 1850 säger han att den utgör ungefär två 
femtedelar av helheten, »hvilket ju otvifvelaktigt var för mycket, ifall arbetet 
betraktas ur skönlitterär synpunkt».156     
 Paul Nyberg framhåller att Hertiginnan af Finland huvudsakligen bygger 
på historiskt stoff. Topelius har »bedrivit verkliga källforskningar» och 
Nyberg noterar att den förra delen är den första sammanfattande beskriv-
ningen av kriget.157  Tidningskritiken var sparsam, men det inhemska motivet 
väckte ett livligt intresse hos allmänheten, upplyser Nyberg. Han redogör 
för utgivningshistorien och går kort in på skillnaderna mellan följetongen 
och bokupplagan 1850. Det som Nyberg kallar »Inledningskapitlet» (»Den 
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gamla goda tiden») beskriver han som »märkligt därför att fältskärn Bäck 
och gamla mormor, vilka senare spela en så stor roll i Fältskärns berättelsers 
inramning, för första gången förekomma här».158   

S E N A R E  R E C E P T I O N

Hertiginnan af Finland utkom 1994 som faksimil efter ett nystavat tryck av 
versionen i Samlade skrifter (1899). I efterordet 1994 noterar Merete Mazza-
rella både att Hertiginnan af Finland först gick som följetong i Helsingfors 
Tidningar och att Topelius bearbetade den inför publiceringen som bok 
1850, men går inte närmare in på skillnaderna och använder enbart förlagan i 
Samlade skrifter för analys och citat. Samlade skrifter redigerades hårdhänt av 
Valfrid Vasenius. I editionen av Hertiginnan af Finland har han t.ex. avlägsnat 
det förord Topelius skrev för versionen i Vinterqvällar.159

 Matti Klinge betraktar Hertiginnan af Finland som ett förarbete till Fält-
skärns berättelser, dels för att Bäck förekommer i båda verken, dels för att 
Topelius i Hertiginnan af Finland söker formen och balansen mellan fiktivt 
och icke-fiktivt material. Det är svårt att göra boskillnad mellan å ena sidan 
historiker och å den andra författare till historiska romaner och historiedramer 
vid denna tid. Den unika kompositionen med en icke-fiktiv och en fiktiv del 
kan bero på att den historiska romanen var en ny form för Topelius. En an-
nan anledning är Topelius önskan att meritera sig akademiskt och en tredje 
myndigheternas misstro mot romanen som företeelse just åren kring 1850.160 
Klinge nämner kort hur Topelius senare bearbetade versionen av 1850, genom 
att avlägsna den icke-fiktiva delen och utvidga den fiktiva. »Den ursprungliga 
versionen är dock mycket intressant, eftersom den visar att Topelius lagt ner 
möda på reflektioner om hur historien egentligen skall framställas.» Jules 
Michelet och Fredrik Cygnæus drog vid samma tid, 1850-talet, slutsatsen att 
en historisk skildring som inbegriper förståelse för historiens väsen kräver 
fantasi och inbillningsförmåga som bara dramat eller romanen, eller någon 
annan form av fiktion kan erbjuda, fortsätter Klinge.161    
 Hertiginnan af Finland har ingen likhet med 1840-talets tendensroma-
ner, säger Klinge och avser verk av Eugène Sue och dennes epigoner. Men 
Hertiginnan kan inte heller hänföras till de av Snellman rekommenderade 
prästerliga idyllerna eller familjeromanerna. Klinge menar att Eva Merthen 
kan ses som representant för de finländare som 1808 och 1809 väl lätt gav 
upp inför omständigheterna och accepterade den ryska erövringen redan 
före fredsslutet. Eva Merthen kan rentav betraktas som en personifikation 
av Finland, anser han.162
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 Matti Klinge ägnar ett kapitel i det historiografiska översiktsverket Suo-
malainen ja eurooppalainen menneisyys åt Topelius som professor och som 
författare till historiska romaner. Han beskriver Hertiginnan af Finland som 
Topelius första egentliga historiska roman och framhåller också här att bok-
versionen från 1850 ger en nyckel till Topelius uppfattning om förhållandet 
mellan historien och den historiska romanen.  Bearbetningarna visar på 
Topelius ansträngningar att gestalta det historiska respektive det romantiska 
stoffet.163   
 Klinge läser Hertiginnan af Finland i belysningen av Cygnæus skrift från 
1843 och anser att Topelius både tillägnade sig Cygnæus åsikter och utvecklade 
dem – Topelius sammanfattar den svenska politiken under kriget i formeln 
att bevara Sverige på bekostnad av Finland. Sverige varken kunde eller ville 
försvara Finland, utan skulle enligt denna tolkning ha varit berett att utan 
större motstånd avstå Finland åt Ryssland. Klinge menar att Topelius av-
slutande formulering i den historiska framställningen är »deterministisk», 
och att den deterministiska synen i ljuset av händelserna 1808–1809 blev en 
grundläggande doktrin för den s.k. finska historiesynen.164 
 Den historiska skildringen av hattarnas krig är detaljerad och fokuserar på 
krigsledningens inkompetens, feghet och ständiga retirerande. Bokversionens 
historiska del är, för Topelius förhållanden, förvånande träig och refererande.  
Men Topelius visar sig behärska också ett faktatyngt framställningssätt som 
detta, även om det inte helt lämpar sig för hans historiesyn som förutsätter 
vida och moraliska perspektiv, anser Klinge.165    

Maija Lehtonen tar upp Hertiginnan af Finland i flera artiklar och kallar den ett 
pionjärverk på den historiska berättelsens område i Finland.166 Topelius verk 
sprudlar i allmänhet av en charmerande berättarglädje och upptäckarglädje, 
säger Lehtonen och gör en elegant koppling mellan Topelius samtidiga geo-
grafiska verk Finland framställdt i teckningar och Hertiginnan af Finland. Med 
den börjar han göra strövtåg också i landets föga kända historia, och inmutar 
därmed ett nytt fält för Finlands litteratur.167  Topelius ser Eva Merthen som 
ett romantiskt särfall, ett intressant psykologiskt, historiskt och moraliskt 
problem. Han söker förklaringen till det i tidsförhållandena, och i relativa 
och föränderliga seder och konventioner.168 

Päivi Lappalainen tar upp den viktiga frågan om textförlaga för översättningar 
när hon diskuterar de olika versionerna av Hertiginnan af Finland och de 
finska översättningarna av den.169 Hertiginnan af Finland utkom på finska 
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1874, i översättning av Tuomo Luhtonen. Han använde bokupplagan från 1850 
som textförlaga, men uteslöt både förordet och den krigshistoriska delen. 
Följande översättning gjordes av Aatto Suppanen 1885, efter Topelius egen 
bearbetning för Vinterqvällar. Suppanen inkluderar Topelius nya förord. Det 
ingår däremot inte i de finska upplagorna från 1900-talet. Päivi Lappalainen 
visar hur kvinnobilden förändras i allt konservativare riktning i och med 
bearbetningarna. Valet av version eller översättning påverkar vår uppfattning 
av författaren, konkluderar hon.170   

I avhandlingen Historia ja poetiikka Fredrika Runebergin ja Zacharias Topeliuk-
sen historiallisissa romaaneissa tillämpar Mari Hatavara narratologisk teori på 
de två författarnas verk. Hon framhåller att den strukturella tudelningen av 
Hertiginnan af Finland i en historisk och en romantiserad del erbjuder goda 
möjligheter att analysera såväl skillnader som likheter mellan historisk och 
fiktiv framställning.171 Hatavara understryker konsekvent den historiska de-
lens fiktiva karaktär, även om hon medger att den första delen ansluter sig till 
konventionerna för historieskrivning medan den andra följer konventionerna 
för fiktiv framställning.172 Sannolikhet och narrativ trovärdighet uppstår på 
skilda vis i de två delarna, beroende på olika sätt att skildra historien. Den 
historiska delen är koncentrerad på det historiska materialet, som utgör det 
stoff genom vilket det berättade prövas. Den melodramatiska skildringen i 
den senare delen får sin energi genom det historiska stoffet. Detta har inte 
enbart en underhållande funktion, utan bidrar till trovärdigheten: en ovanlig 
berättelse kan med stöd av historien framställas som sanningsenlig, trots 
att den inte är sannolik. Berättarnas sätt att förhålla sig till respektive del 
återspeglar skillnaden mellan fiktiva och historiska verk: där de förra har en 
intrig förses de senare med en.173

 I Hatavaras tolkning återspeglas historiens gång och det historiska ske-
endets innebörd i Eva Merthens gestalt. Hertiginnan af Finlands två delar 
är parallellt konstruerade och Eva Merthens öde innehåller samma ele-
ment och vändningar som Finlands. Här finns höga förväntningar och ett 
miserabelt nederlag, men å andra sidan berättigad stolthet och en bevarad 
självkänsla också i nederlaget. Eva Merthen är ett uttryck för det historiska 
ögonblickets känslor och händelser, som i sin tur obönhörligt skapar hen-
nes dramatiska öde.174 De egenskaper som förknippas med henne – mod, 
ädelmod och självständighet – får ett symboliskt innehåll i förhållande 
till Finland och det finska folket, även om Hatavara inte ser henne som en 
symbol för Finland.175    
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 Hatavara anser också att Eva Merthens och Keiths förhållande i den 
senare delen av Hertiginnan af Finland är ett inlägg i debatten om Det går an. 
Verket tolkar såväl de historiska händelserna som Eva Merthens individuella 
historia, men ingendera tolkningen omfattades allmänt av publiken.176

Litteraturhistoriska översiktsverk uppmärksammar nästan inte alls dessa 
noveller. Warburg uppger kort att Topelius »fick håg» att använda sina his-
toriska studier också i författarskapet. Hertiginnan af Finland karaktäriseras 
som en skildring byggd på »goda historiska källor och på traditioner» och 
uppskattad av publik och kritik.177 Beträffande Hertiginnan af Finland återger 
Erik Ekelund uppgifterna på bokupplagans titelblad, kompletterade med 
följetongspubliceringen och den inexakta upplysningen att publiken här 
stiftade »den första bekantskapen med fältskärn Bäck och den familjekrets, 
som fick lyssna till Fältskärns berättelser».178   
 George C. Schoolfield anser att Topelius noveller från 1840-talet är för-
övningar för Hertiginnan af Finland, som skildrar kriget »in a remarkably 
sober and compact style», och den handlingskraftiga Eva Merthen. Om det 
omoraliska i hennes och Keiths förhållande säger Schoolfield att Topelius på 
ett övertygande sätt urskuldade det inför sippa läsare.179  
 Johan Wrede betecknar Hertiginnan af Finland som långt mera intressant 
än Topelius tidigare noveller. Den nedvärderande bilden av den historiska Eva 
Merthen vänder Topelius radikalt på och understryker i berättelsen hennes 
otadliga moral. Wrede menar att författaren ville visa att varje heroisering 
av hattarnas krig var falsk och att verket innehåller en politisk-pacifistisk 
förkunnelse: »argument mot en gryende finsk separatism».180    
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Noter
 
 1 Se Maija Lehtonen, »Topeliuksen romaanit ja novellit» 2002, s. 155 och Topelius, 

Noveller, utg. av Pia Forssell, ZTS IV, s. XVIII f. 
 2 James C. Simmons, The Novelist as Historian. Essays on the Victorian Historical Novel 

1973, s. [7] f. Simmons konstaterar att »the historical romance underwent a sharp 
artistic depreciation,» i händerna på epigoner »although it continued to remain a 
most profitable field for its innumerable practitioners», och citerar kritikeromdö-
men från 1830-talet. 

 3 Om genrens osäkra status: Åsa Arping, »’Men vi måste nödvändigt ha ett företal’. 
Författare och förord i svensk 1830-talsprosa» 2001, s. 81. Om Topelius ambivalenta 
inställning till romangenren: Inledningen till Noveller ZTS IV, s. XIX och artikeln 
»Romanen och Romanvurmen», Helsingfors Tidningar (HT) 13 och 17/9 1845 samt 
en recension (HT 6/5 1846), där han skisserar genrens historia: »Romanen, vår tids 
mest egendomliga diktart, har sedan början af detta århundrade gradvis genomlef-
vat alla fyra verldsåldrarne. Den har börjat med herdediktens guldålder, sedermera 
genomgått silfveråldern i riddareromanen, kopparåldern i den historiska romanen 
och slutligen järnåldern 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 
verksamhetskretsar», sammanfattar Topelius.  

 4 Se avsnittet »Förutsättningar för författarskapet» i inledningen till Noveller ZTS IV, 
s. XXIII ff. 

 5 Topelius, Vinterqvällar II:1 1881, fotnot på s. 81.
 6 Mari Hatavara, Historia ja poetiikka Fredrika Runebergin ja Zacharias Topeliuksen his-

toriallisissa romaaneissa 2007, s. 45. En viss nyansering kan utläsas av att hon anser 
att skillnaderna i framställning mellan de två delarna kan tolkas som att författaren 
eftersträvat att åtminstone implicit skilja  historiskt och fiktivt också formellt.   

 7 Licentiatexamen utgjordes av tentamina och ett skrivprov. För detta använde Tope-
lius föredraget som han hade hållit vid Österbottniska avdelningens (studentnatio-
nens) årsfest i november 1843: »Äger Finska Folket en Historie?», och lade ner stor 
omsorg på redigeringen (Topelius–Emelie Lindqvist 16/6 1845, 244.98). Föredraget 
trycktes i Joukahainen 1845. Avhandlingen från 1847 omfattar 52 sidor i liten oktav och 
är traditionellt utformad. – Till material i Topeliussamlingen vid National biblioteket 
(tidigare Helsingfors universitetsbibliotek) hänvisas med signum, där 244 är numret 
på Topeliussamlingen och de följande siffrorna numret på ifråga varande arkivkapsel. 

 8 Topelius textdel till det historisk-geografiska bildverket är omfattande. Initiativet till 
verket togs 1843 och det utkom i häftesemission 1845–1852. Se Finland framställdt i teck-
ningar, ZTS XII, och utgivaren Jens Grandells redogörelse för tillkomsten, s. XIV ff., 
samt litteraturförteckningen, s. 475–479.

 9 Avhandlingarna, både pro exercitio för kandidatexamen och pro gradu för magis-
tergraden, skrevs ofta av professorn som också var preses vid disputationen, d.v.s. 
ledde ordet. Om avhandlingarna och disputationsinstitutionen under 1700-talet, se 
Sten Lindroth, Svensk lärdomshistoria. Frihetstiden 1997, s. 32.

 10 Dagboken, 27/11 1834.
 11 Dagboken, 7/3 1836.
 12 Topelius, Z., »Om Österbotten. Tal, hållet vid Österbottniska Afdelningens Årsfest 

den 9 November 1841» 1843, s. 47.
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 13 Rein hade fram till utnämningen varit kurator för wiborgarna och blev avdelningens 
inspektor 1835. 

 14 Dagboken, 28/2 1837.
 15 Dagboken, 26/5 1837.
 16 Matti Klinge, Suomalainen ja eurooppalainen menneisyys. Historiankirjoitus ja histo-

riakulttuuri keisariaikana 2010, avsnittet »Reinin Kronologia» s. 39 ff. Verket (Ett 
finskt och europeiskt förflutet. Historiografi och historiekultur under kejsartiden) 
har utkommit i engelsk översättning av Malcolm Hicks: A History both Finnish and 
European. History and the Culture of Historical Writing during the Imperial Period, The 
History of Learning and Science in Finland 1828-1918 16, Helsinki 2012.

 17 Gabriel Rein, Föreläsningar öfver Finlands Historia II 1871, s. 388 f.
 18 Om 1700-talets krig säger Topelius: »För land och folk beteckna dessa blodiga hvälf-

ningar icke blott hvilan efter striden och striden efter hvilan skiftesvis med två och 
fyra decenniers mellanskof, utan fastmer den ryska maktens ständigt säkrare, stän-
digt mera annalkande steg mot vester» (se nedan, s. 6).  

 19 Se t.ex. dikterna »Morgonstormen i våren» (1846), »Den blåa randen på hafvet» 
(1845), »Våren 1848» och »Finlands namn», de sistnämnda från 1848; alla i Ljung-
blommor, utg. Carola Herberts, ZTS I 2010. 

 20 Ingår även i Cygnæus Samlade Arbeten. Historiska arbeten I:1 (1881).
 21 Något sådant såg inte dagen, men på sätt och vis återkom Cygnæus till temat om det 

av Sverige övergivna men kämpande Finland, i skrifterna om general H. H. Gripen-
berg 1852 och om J. Z. Duncker 1858.

 22 Topelius, Självbiografiska anteckningar 1922, s. 72.
 23 Topelius–Emilie Lindqvist 11/11 1844 (244.98). 
 24 Topelius–Emilie Lindqvist 16/6 1845 (244.98). Uppsatsen i Joukahainen är alltså 

»Äger Finska Folket en Historie?»
 25 Professuren hette ursprungligen eloquentiæ & poëseos, från 1853 romersk litteratur.
 26 I kandidatexamen fick han »approbatur cum laude» i både grekisk litteratur och ro-

mersk, approbatur i lärdomshistoria och bara admittitur i orientalisk litteratur (Ny-
berg, Zachris Topelius 1949, s. 115).

 27 J. V. Snellman, »Modern fransk litteratur», Samlade arbeten VI 1996, s. 254. Artikeln 
ingick ursprungligen i Litteraturblad för allmän medborgerlig bildning 1848.

 28 Topelius ägde översättningarna (Museiverkets förteckning över hans boksamling). 
Originalupplagorna Histoire des classes ouvrières et des classes bourgeoises och Histoire 
des classes nobles et des classes anoblies utkom 1837 resp. 1840. 

 29 Klinge, Suomalainen ja eurooppalainen menneisyys 2010, avsnittet »Nelikymmen luvun 
historiadebatti» s. 107–110. Snellman om Granier de Cassagnac i Saima 1844.

 30 Klinge, Suomalainen ja eurooppalainen menneisyys 2010, kap. »’Uusi historia’, narra-
tiivisuus ja luokkakonflikti». 

 31 Ibid., s. 134 ff.; Topelius, »Literatur. Urkunder upplysande Finlands öden och till-
stånd», HT 16 och 20/3 1844.  

 32 Topelius verkar ha berättat om uppmuntran från Reins sida, för när han hade avlagt 
licentiatexamen i november 1844 skriver Catharina Sofia Topelius till sonen: »efter 
nu Farbror Rein vill ha dig där kan han ej skaffa dig nån syssla […] godt och väl är 
det att du har alla examina bak ryggen och bäst att du lagar disputation i från dig» 
(27/11 1844, 244.94). Topelius brev till modern från den här tiden är inte bevarade. 

 33 Långt senare (1883) beskriver Topelius sitt ämne inte utan fog som »de finska fol-
kens äktenskap i äldre och yngre tider, enligt Kalevala och Kanteletar, jämförda med 
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en mängd resebeskrivningar» (Självbiografiska anteckningar 1922, s. 72).
 34 Hwasser, Om Allians-tractaten emellan Sverige och Ryssland år 1812 1838, s. 17 f.
 35 Klinge, Idyll och hot. Zacharias Topelius – hans politik och idéer 2000, kapitlen »Ro-

man, historia» och »Historia, roman».
 36 W. G. Lagus, Anteckningar rörande 1741 och 1743 årens Finska krig 1853, s. 1.
 37 Se nedan, s. 82.
 38 Föredraget, i den för allmänheten öppna serien Litterära soiréer, höll han den 3 maj 

1850, alltså när Hertiginnan af Finland gick som följetong i Helsingfors Tidningar. 
 39 »Slutanmärkning angående novellen Hertiginnan af Finland», se nedan s. 382.
 40 Ibid.
 41 »Konungens handske» utkom redan 1869 i finsk översättning. Topelius bearbetade 

senare den samt »Vernas rosor» och »Stjernan i molnet» för Vinterqvällar (1880 
resp. 1881). Både följetongsversionen av »Konungens handske» och den bearbetade 
i Vinterqvällar utges i ZTS.  

 42 Se Klinge, Idyll och hot 2000, kapitlet »Historia, roman» och Klinge, Suomalainen 
ja eurooppalainen menneisyys 2010, kapitlet »Topelius professorina ja historiallisten 
romaanien kirjoittja». 

 43 Här citerad efter Nya blad 1870, s. 124.
 44 Kapten af Enehjelm, vars söner hade Runeberg som informator, och andra av den-

nes potentiella interlokutörer i Saarijärvi och Ruovesi på 1820-talet hade deltagit i 
Gustav III:s krig.

 45 Rein, »Kriget i Finland åren 1788, 1789 och 1790. 1 Delen», Bidrag till kännedom af 
Finlands natur och folk 3 1860.

 46 En subskriptionsanmälan upplyser om att Le Chevalier d’Harmental publiceras i 
N. H. Thomsons populära Kabinetsbibliothek under 1844 (HT 10/1 1844).

 47 Se särskilt avsnittet »Frihetstidens skuggsida», Föreläsningar öfver Finlands historia 
II 1871, s. 356 ff. 

 48 Rein, Föreläsningar öfver Finlands historia II 1871, s. 480 f.
 49 Vernas rosor gick som följetong 2/2–22/3 och Stjernan i molnet 7/5–14/6 och 15/11–

10/12 1856.
 50 Helena Solstrand-Pipping, »Runeberg och dövstumsaken» 1991, s. 145 f. 
 51 Topelius, »Huru de blinde se och de stumme tala», HT 1/11 1856. 
 52 Närmare om Conturteckningarna i inledningen till Topelius, Noveller, utg. av Pia 

Forssell, ZTS IV, s. XXI ff. Sviten Conturteckningar utges digitalt tillsammans med 
Topelius övriga följetonger. 

 53 I dessa delar ingår Jagtslottet, Hermitaget, Vargens Dotter och Hinden. Topelius dag-
böcker från studietiden innehåller många omnämnanden av Törnrosens bok. Han 
läste t.ex. Hinden i januari 1837 och refererade till Jagtslottet sommaren 1840.

 54 Se Noveller, ZTS IV: »Trollkarlens Dotter» s. 67 f. och »Lindanserskan» s. 87 f. 
 55 Se nedan, s. 195.
 56 Noveller, ZTS IV, s. 88.
 57 Ibid., s. 201. – Topelius motiverar framställningen i tredje person med anspråkslös-

het: »Sagesmannen, som förtäljt oss denna aktningsvärda historia, Junkaren vid Lif-
gardets Finska Skarpskyttebataljon, manhaftige Fältväbeln Herr Pehr Karbin – hvil-
ken 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.»

 58 Ibid., s. 79.
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 59 Klaus Kanzog, »Rahmenerzählung» 1977, s. 322. Kanzog fortsätter sin grundliga 
genomgång av ramberättelsen: »aber er kann ebenso zu einer eigenen Geschichte 
ausgebaut werden. Er ist primär ’Medium’ der Erzählung und wird daher gern im 
Sinne einer Exposition oder Einstimmung in das Erzählgeschehen benutzt; er kann 
darüber hinaus durch Binnenerzählungen erlangen». 

 60 Noveller, ZTS IV, s. 11.
 61 Långt senare gör Topelius en anknytning till Boccaccio när han inför utgivningen 

av Vinterqvällar II talar om de »mindre historier, hvilka såsom ett slags decamerone 
skola ingå i andra delen» (Topelius–Bonnier 2/10 1881). Det är fråga om »Sägner i 
dimman».

 62 Se Maija Lehtonen, »Brasaftnar i vindskammaren» 1997, s. 90.
 63 »Häradshödfdingen», se s. 170 nedan.
 64 Ibid., se s. 169 nedan.
 65 Maija Lehtonen, »Brasaftnar i vindskammaren» 1997, s. 92 f.
 66 Maija Lehtonen, »Brasaftnar i vindskammaren» 1997, s. 96 och Åsa Arping, »’Men 

vi måste nödvändigt ha ett företal’» 2001, s. 82 f. Arping har om förorden i de ofta 
anonymt publicerade svenska romanerna från 1820- och 1830-talet påpekat att de 
skulle lyfta fram verket, dock lagom anspråkslöst, och locka publiken men hålla för-
fattaren skadeslös för följderna.

 67 Formuleringsglädjen och mångordigheten kan också motverka sentensernas ef-
fekt, som bygger på lakonism: »Man uppdrog honom [Lewenhaupt] det omöjliga, 
och han gick långt under det möjliga. Redan innan han öfvergafs af lyckan, öfvergaf 
han sig sjelf; han föll af idel fruktan att falla, och hans fall blef fäderneslandets.» (Se 
nedan, s. 16.)

 68 Om Eva Merthen i förordet, s. 4 f., citaten på s. 76.
 69 Anteckningen daterad October 1840, 244.135, pag. 48/[294]. Topelius omnämner 

kort följdskrifterna av Snellman, Malla Silfverstolpe, Blanche och Palmblad.
 70 Ibid.
 71 På mindre än en sida refererar han tre gånger till henne som Keiths »maka» (s. 165 f.).
 72 Scott hade i sin tur tagit intryck av William Robertson och andra skotska historiker 

som redan på 1700-talet behandlade civilsamhället och kulturhistorien.  John Bur-
row, A History of Histories. Epics, Chronicles, Romances and Inquiries from Herodotus 
and Thucydides to the Twentieth Century 2009, s. 349 (Scott), 341 (Robertson) och 343 
(kulturhistorien – Burrow sätter intresset i samband med att Skottland hade upphört 
som självständigt rike, medan den ekonomiska och kulturella utvecklingen tog fart 
under 1700-talet).

 73 Simmons konstaterar att »[the] exaggerated utilization of descriptive detail can be 
traced back to Scott, who had himself always been susceptible to this excess. […] 
Scott in his journal once advised himself not to ’let the background eclipse the prin-
cipal figures – the frame over-power the picture’. This was something his followers 
never learned.» The Novelist as Historian 1973, s. 13 ff.  

 74 Se nedan, forskningsöversikten, s. XLV och kommentaren till novellen, s. 418 f. 
 75 Se t.ex. »Brudholmarne», i fyra avsnitt augusti–september 1835, Ephemerer. Zacha-

rias Topelius första tidning 1834–1835, utg. Carola Herberts och Laura Mattsson, 2006, 
s. 149–164.

 76 Se Noveller, ZTS IV, s. 11–38 samt kommentar s. 287–293.
 77 Ibid., s. 67–86 samt kommentar s. 300–307.
 78 Mera detaljerat i kommentaren till »Häradshöfdingen» (s. 406 f.) – Topelius näm-
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ner omarbetningarna i Helsingfors Tidningars krönika för 1846 (244.136). 
 79 I HT 10/1–11/4 1849. 
 80 Topelius, Självbiografiska anteckningar 1922, s. 24 f. Utöver omnämnandet av moderns 

pensionsvistelse berättar Topelius om hennes romanläsning: Under krigshändelser-
na i Österbotten 1808–1809 var högkvarteret, först det svenska och sedan det ryska, 
stationerat i Nykarleby, i den stadsgård som ägdes av Catharina Sofia Calamnius 
mor och styvfar. Hon och hennes syster lånade romaner av svenske överbefälhava-
ren Klingspor, »som medförde ett betydligt förråd av denna lätta lektyr att muntra 
sig med under krigets besvärligheter». 

 81 Nyberg, Zachris Topelius 1949, s. 31 f. resp. 35–39.
 82 »Om Gustaf III:s minne i Finland», Nya Dagligt Allehanda 2/1 1863; se även HT 

5/11 1861 och Självbiografiska anteckningar 1922, s. 13 f.
 83 Året därpå, 1851, börjar Fältskärns berättelser gå som följetong i Helsingfors Tidningar. 

I »Källan i Ljungars skog» och »Ljungars vapen» (1862) utspelar handlingen sig i 
början av 1500-talet och i »Ungdomsdrömmar» (1879) i början av 1600-talet.  

 84 Utlåningsjournalen i Universitetsbibliotekets tjänstearkiv Ba1.1.7 Utlåningsbok 1840–
1850. Tillkomsthistorien belyser också Topelius arbetssätt, se nedan, avsnittet »Från 
romantiserad berättelse till historisk skildring».  

 85 Slutanmärkningen: se nedan, kommentaren till Hertiginnan af Finland, s. 381 f.
 86 Lencqvists manuskript från 1762 publicerades i förkortad form i Mnemosyne 1822–

1823. En fotnot meddelar att manuskriptet skänkts till akademins bibliotek av »Hr 
Doct. och Ridd. Zach. Toppelius i Nycarleby» (Mnemosyne 12/1822, sp. 379 f.). 

 87  Lencqvist, »Historisk Afhandling om Åbo Slott», Mnemosyne 8/1823, sp. 223. Fotno-
ten om Eva Merthen (Merken) finns i anslutning till ett textparti om Keiths krigstukt: 
»Ty [Keith] höll den Ryske Soldaten så i tygeln, att denne ej vågade bruka stort 
sjelfsvåld, om han ej straxt ville hafva straffet öfver sig.» (Mnemosyne 6/1823, sp. 188). 

 88 Det häfte av Finland framställdt i teckningar där Topelius kort omtalar Eva Merthen 
utkom senhösten 1849. Textstället bygger helt på Lencqvist. 

 89 Odaterat brev Claes Rosenlund–Topelius, som antecknat »Ank. 4/6 [1850]», 244.46.
 90 Enligt uppgifterna i brevdiariet skrev Topelius till dåvarande vicenotarien vid dom-

kapitlet i Åbo Anders Johan Hornborg, som 1848–1852 redigerade Åbo Tidning, den 
8 mars och i juli, och erhöll svar den 19 mars och i september 1850. 

 91 Heldt–Topelius 3/7 1850, 244.24. I en notis om Heldts död uppges han ha varit sek-
reterare (ÅU 5/9 1854) och Paul Nyberg kallar honom kamrer (Zachris Topelius 1949, 
s. 241). Varken handstil, meningsbildning eller stavning vittnar dock om någon större 
vana vid pennan. Handstilen är extremt svårtolkad och okänslig konservering bidrar 
ytterligare till att göra brevet partiellt oläsligt. Med Carl XII avser Heldt Carl XI. 

 92 Nils Magnus Tolpo–Topelius 13/3 1850, 244.53. Tolpos far, som hade blivit student 
1742, var kyrkoherde i Birkala 1789–1805. 

 93 Universitetsbibliotekets tjänstearkiv Ba1.1.7 Utlåningsbok 1840–1850.
 94 Innehållet i volymerna överlappar till någon del varandra. Om Finska Campagnien 

omfattar 1 107 s. och Bihang till Kongl. Förordningar 1 605 s. Litteraturförteckningen 
upptar de tryck i resp. volym som Topelius har använt som källa.  

 95 Memoarerna omfattar Mansteins tid i rysk tjänst. Artikeln om honom i femte upp-
lagan av Meyers Konversations-Lexikon (1897, del 11, s. 883) uppger att memoarerna 
då hade utkommit i fyra franska, två tyska, tre engelska och fyra ryska upplagor.

 96 Tiburtius ägde han åtminstone senare (Museiverkets förteckning över Topelius 
böcker, kopia på utgåvans redaktion).
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 97 Sverige, under Ulrica Eleonora och Fredric I, eller ifrån 1718 till 1751. Efter den, af fram-
ledne Hans Exellens, Riks-Rådet Herr Grefve Gustaf Bonde författade handskrift med 
ett Tillägg om fredsunderhandlingarna i Åbo 1741–1742, af  R. R. Gr. H. Cedercreutz 1821. 
Lånet: Utlåningsjournalen i Universitetsbibliotekets tjänstearkiv Ba1.1.7 Utlånings-
bok 1840–1850. 

 98 Ulric Scheffer, »Raisonnement sur les causes de la guerre en Finlande, l’an 1741», 
Handlingar rörande Skandinaviens historia 4 1817. Topelius lånade utgåvan den 8 
april.

 99 Censur-Comiténs protokoll 22/1 resp. 19/2 1839, se Olof Mustelin, Studier i finländsk 
historieforskning 1809–1865 1957, s. 515, not 178.

 100  Museiverkets förteckning över Topelius böcker, kopia på utgåvans redaktion. 
 101 Tiburtius (1706–1787) beskrivs av Christoffer Eichhorn som »en af hattarnas blindas-

te anhängare» (artikeln om Tiburtius, Nordisk familjebok, andra uppl. 28, sp. 1258 f.).
 102 Se Henrik Wallheims utredning av begreppen roman och romantisk, En underbar 

berättelse om ridderliga äventyr. V. F. Palmblad och den romantiska romanen 2007, 
s. 29–34. Wallheim citerar författarinnan Clara Reeves definition från 1785 av novel: 
»a picture of real life and manners, and of the time in which it is written» respek-
tive romance: »an heroic fable, which treats of fabulous persons and things. […] 
The Romance in lofty and elevated language, describes what never happened nor is 
likely to happen» (ibid., s. 25). 

 103 Visserligen påminns läsarna också här om verklighetsbakgrunden: »Dikten har hand-
lat fritt, men den tilldragelse, som ligger till grund för denna berättelse, är, likasom 
hufvudpersonernas namn, verklig.» Citaten i förordet, s. 3 resp. 5 nedan.

 104 Uttrycket »historiskt» för att markera historiskt belagda uppgifter var hävdvunnet, 
på franska användes »fait historique». I svenska sammanhang hade »historiskt» 
fått dålig klang på 1840-talet genom att M. G. Crusenstolpe använde det i övermått 
i sina skandalkrönikor.      

 105 Upplysningen att överbefälhavaren Lewenhaupt kallades Carl XIII (i den förra de-
len på s. 15) upprepas i en fotnot på s. 128 i den senare delen, som om den inte hade 
framgått tidigare. Det kan ses som ett belägg på att Topelius inte räknade med en 
större kvinnlig publik för den historiska delen.  

 106 Kapitlet »Fredrikshamn», se nedan s. 31 f.
 107 HT 23/1 1850.
 108 Niclas Wasström, Oeconomisk beskrifning öfver Åbo stad 1749, s. 40 ff.; jfr nedan, s. 85, 

31–86, 3. Avsnittet ingår i bokupplagans senare del, »Hertiginnan af Finland», där 
Topelius inte uppger källor. Gabriel Rein refererar avhandlingen i »Bidrag till finska 
häfdeteckningens historia. Forts.», Suomi 1842, första häftet, s. 34 f., men går inte in 
på Wasströms upplysningar om detaljer i stadsbilden som Topelius använder sig av.

 109 Niclas Wasström, Oeconomisk beskrifning öfver Åbo stad 1749, s. 15 ff.; jfr nedan, s. 102, 
21–103, 6. 

 110 Wasström, ibid., s. 31; anteckning av Heldt som medföljde brev Claes Rosenlund–
Topelius (ankommit 4/6 1850); HT 2/2 1850; jfr nedan s. 85, 28–31.  

 111 J. J. Tengström, Chronologiska Förteckningar och Anteckningar öfver Finska Universite-
tets fordna Procancellerer samt öfver Faculteternas Medlemmar och Adjuncter 1836, s. [7]. 
Topelius införde också en korrigerande fotnot 2/2 1850: »Icke Brovallius, som vi i 
förra nummern orätt nämnde. Denne var år 1741 professor i fysiken och blef först 
1747 t. f. och 1749 ordinarie biskop efter Fahlenius.»
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 112 HT 30/1 1850, jfr variantförteckningen s. 398, s. 80, 24 och Tengström, Chronologiska 
Förteckningar  1836, s. 220. 

 113 Formuleringen är identisk i bokupplagan, se nedan s. 57 f. Originalet: »C’est la pre-
mière fois que j’ai été témoin de ce triste & douloureux spectacle; & graces au ciel, 
je n’en ai plus vu ni n’en verrai jamais plus de pareil; mais je ne conçois pas que des 
gens d’honneur, & dont l’ame a quelque énergie, ne prennent pas conseil de leur seul 
désespoir dans ces occasions, plutôt que déssuyer la honte d’une capitulation aussi 
flétrissante; & c’est à quoi j’exhorte mon fils, si jamais il étoit reduit à cette cruelle 
nécessité.» (Mémoires d’un Gentilhomme Suédois 1788, s. 41 f.) 

 114 Se variantförteckningen, s. 388 f. och 392.
 115 HT 13/4 1850, jfr variantförteckningen s. 396.
 116 Karl August Varnhagen von Ense, Leben des Feldmarschalls Jakob Keith 1844, s. 263 f. 

resp. HT 12/6 1850. Topelius behöll stavningen Mercken genom hela följetongen. 
Bl.a. beskrivningen av slaget vid Hochkirchen (se nedan s. 167) följer biografin.

 117 HT 15/6 1850. Formatet är liten oktav, med ark à 16 sidor.
 118 Censurkommitténs diarium 1850 nr 30, Riksarkivet. Diarierna har kolumner för års-

vis löpande numrering av inlämnade verk, namn på personen som lämnar in manu-
skriptet, verktitel, namn på censorn samt datum för beviljat – alternativt inte beviljat 
tryckningstillstånd resp. tillståndsbiljett. 

 119 Topelius–B. A. Thunberg 26/6 1850, avskrift, 244.88.
 120 Ibid. Topelius kallar Ulla Wasenius »min lilla sekterska» (Topelius–B. A. Thunberg 

26/6 1850). Han bokförde ett honorar om 83 silverrubel 10 kopek för Hertiginnan af 
Finland i kontoboken för 1850 och nämner i Familjekrönikan både Ulla Wasenius 
insats och honoraret, »med afdrag af hennes arvode» (pag. 61, SLSA 801).  

 121 Det fjortonde arket slutar på s. 222 av bokupplagan 1850, av sammanlagt 270 sidor.
 122 Topelius–B. A. Thunberg 26/6 1850: »Med Uhlenius och Friis skall jag ännu före 

afresan söka klara affären med försäljningstillståndet m. m. så att intet hinder dervid 
möter.» 

 123 Familjekrönikan, pag. 61.
 124 Hannu Syväoja nämner de fyra verken i avhandlingen »Suomen tulevaisuuden näen». 

Nationalistinen traditio autonomian ajan historiallisessa romaanissa ja novellissa (1998). 
Han läser och citerar versionerna i Samlade skrifter – de textställen i Hertiginnan af 
Finland som anförs i avhandlingen (s. 110 och 123) finns varken i följetongen eller i 
bokupplagan 1850.   

 125 Runebergs »Sven Dufva» trycktes först i kalendern Necken som utkom i december 
1846. Däremot menar Vasenius att det »antagligast» är en tradition Topelius byg-
ger på och hänvisar till Finlands svenska folkdiktning II:2 Historiska sägner nr 813 
(Vasenius V, s. 167 ff.). 

 126 Nyberg, Zachris Topelius 1949, s. 191.
 127 Maija Lehtonen, »Brasaftnar i vindskammaren» 1997, s. 90.
 128 Vasenius V, s. 176. Det är dock inte sagt att tillkomstprocessen var fullt så brådstör-

tad som Vasenius antyder.
 129 Ibid., s. 223.
 130 Nyberg, Zachris Topelius 1949, s. 326. Formuleringen ska ses mot bakgrunden av att 

släkten Nyberg i ett par generationer hade varit verksam i landsändan på 1700-talet 
(Paul Nyberg, Från barock till nyrokoko. En släktkrönika 1962). Den sentida ättlingen 
ansåg tydligen regionen underrepresenterad som miljö i Topelius författarskap.

 131 Nyberg, Zachris Topelius 1949, s. 350.
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 132 Maija Lehtonen, »Den topelianska världsbildens mörka sida. Topelius och skräck-
romantiken» 1995, s. 13 ff. Med »Vernas rosor» ska förstås både den och »Stjernan 
i molnet». Topelius sammanförde de två följetongerna under den gemensamma ti-
teln inför publiceringen i Vinterqvällar 1881. – Om personskildringen, se kommen-
taren till novellerna. s. 419 och 428. 

 133 Lehtonen, »Topeliuksen romaanit ja novellit» 2002, s. 173.
 134 Lehtonen, »Den topelianska världsbildens mörka sida. Topelius och skräckroman-

tiken» 1995, s. 13.   
 135 Lehtonen, »Intertextualitet hos Topelius» 1990, s. 57 ff. 
 136 Ibid., s. 60 f.
 137 »Hertiginnan af Finland. Romantiserad berättelse [...] Zacharias Topelius», Bore 

24/11 1850. 
 138 Se Carola Herberts översikt av den samtida kritiken av Topelius första diktsamling-

ar, Ljungblommor, ZTS I, s. XLVIII f. Recensionen av Hertiginnan af Finland ingick 
i Morgonbladet 16/12 1850, den av Ljungblommor II 23/12 1850.

 139 »Hertiginnan af Finland», Morgonbladet 16/12 1850.
 140 S. E., »Hertiginnan af Finland […]», Litteraturblad för allmän medborgerlig bildning 

12/1850, s. 367. 
 141 »Rent Finsk pregel kan åter ingenting äga som är skrifvet på annat språk än folkets 

egna tungomål» fortsätter Elmgren (ibid., s. 368).
 142 Ibid., s. 368 f. 
 143 Citerat efter Vasenius III, s. 403.
 144 »G. W. Lagus. Anteckningar rörande 1741 och 1742 årens krig, jemte Henr. Magn. 

von Buddenbrocks äreräddning», Åbo Tidningar 1/11 1853. – Lagus argumenterar i 
någon mån mot Cygnæus och Topelius framställning av händelserna. 

 145 »Zachr. Topelius i dess sednare arbeten», Åbo Tidningar 10/1 1856. Senare har Tope-
lius inte kritiserats för att ha undvikit idealisering, tvärtom.

 146 R. F. von Willebrand, »Topelius såsom novellförfattare. Fältskärns berättelser 
– Vinter kvällar» 1884, s. 173 f.

 147 Ibid, s. 182.
 148 Ordet »värdelös» är förvånande starkt i sammanhanget. Topelius motiverade själv 

strykningen av krigsskildringen inför utgivningen av verket i Vinterqvällar med att se-
nare undersökningar och allmänna framställningar av epoken hade gjort det »öfver-
flödigt» att upprepa den »specialskildring af 1741 års krig» som ingick i bokuppla-
gan 1850 (Vinterqvällar II:1 1881, fotnot på s. 81).

 149 Bernhard Estlander, »Topelius som historiker. Studier och reflexioner» 1918, s. 127 ff. 
– Det var inte bara krigsskildringen Topelius avlägsnade, mormor och Bäck fick också 
stryka på foten vid bearbetningen för Vinterqvällar.

 150 Ibid., s. 147. 
 151 Eliel Vest, Zachris Topelius 1905, s. 186 f. Vest ger inga konkreta uppgifter om uppla-

gan på boken eller försäljningen. Men han har rätt i att HT:s upplaga steg från 1849, 
med praktiskt taget 100 ex, från 1 086 ex till 1 184 – och Topelius lön från 714 till 972 
rubel silver. 

 152 Selma Lagerlöf, Zachris Topelius 1920, s. 312.
 153 Valfrid Vasenius, »Ur ett lif i sång och saga» 1888, s. 13.
 154 Vasenius V, s. 171.
 155 Ibid., s. 205 f.
 156 Ibid., s. 208. Citatet i citatet: se nedan, s. 5. 
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 157 »om man undantar en kort avhandling av Fredrik Cygnæus», fortsätter Nyberg 
som glömmer att Cygnæus framställning inte är sammanfattande. Nyberg, Zachris 
Topelius 1949, s. 241 f.

 158 Ibid., s. 241.  
 159 Hertiginnan af Finland utgör del 7 av Samlade skrifter. Vasenius återger Topelius för-

ord och några andra strykningar i »Upplysningar till Samlade skrifter af Zacharias 
Topelius» som ingår i del 25 av utgåvan (1905); men upplysningarna finns inte i se-
parattrycken av Hertiginnan af Finland. Topelius bearbetning av Hertiginnan af Fin-
land utges senare i ZTS tillsammans med de andra noveller som författaren tog in i 
Vinterqvällar 1–3 (1880–1897).

 160 Matti Klinge, Idyll och hot 2002, s. 103. Ett förbud mot publicering av skönlitteratur 
på finska trädde i kraft 1850.

 161 Ibid., s. 246 ff. 
 162 Jfr Mari Hatavaras motsvarande tolkning, se nedan, s. LIII. 
 163 Matti Klinge, Suomalainen ja eurooppalainen menneisyys 2010, s. 163 f. 
 164 Ibid., s. 153 ff. Jfr Topelius: »ett krig, i hvilket Sveriges och Finlands framtid ryckte 

ett stort steg närmare» (se nedan, s. 71). 
 165 Ibid., s. 164. 
 166 Maija Lehtonen, »Brasaftnar i vindskammaren» 1997, s. 90. Det är värt att notera 

att Lehtonen här undviker genrebeteckningen roman lika sorgfälligt som Topelius. 
 167 Maija Lehtonen, »Topeliuksen romaanit ja novellit» 2002, s. 187.
 168 Ibid., s. 172. 
 169 Päivi Lappalainen, »Zacharias Topeliuksen Hertiginnan af Finland -romaanin vari-

antit ja niiden suomennokset» 2007, s. 87 ff. 
 170 Ibid., s. 89 f. I utgåvan av Vinterqvällar uppmärksammas skillnaderna mellan bokupp-

lagan 1850 och Topelius bearbetning 1881.
 171 Mari Hatavara, Historia ja poetiikka Fredrika Runebergin ja Zacharias Topeliuksen his-

toriallisissa romaaneissa 2007, s. 15 f. 
 172 Ibid., om fiktiv karaktär: passim; om konventioner: s. 91. 
 173 Ibid., s. 86. 
 174 Ibid., s. 96. 
 175 Ibid., s. 101. 
 176 Ibid., s. 78.  
 177 Karl Warburg, Illustrerad svensk litteraturhistoria IV:1 1915, s. 470.
 178 Erik Ekelund, »Topelius och hans samtid» 1969, s. 194.                                                                                                      
 179 George C. Schoolfield, »National Romanticism – A Golden Age?» 1998, s. 337.
 180  Johan Wrede, »Zachris Topelius – barnatro och fosterland» 1999, s. 324 f. 
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OCH ANDR A HISTORISK A NOV ELLER





H e r t i g i n n a n  a f  F i n l a n d

Förra afdelningen. Kriget.

Förord.
1741 års krig är en af de mörkaste taflorna i Sveriges och Fin
lands historia. Sällan har en mera förvånande och ensam fläck 
fördunklat annars ärofulla vapen. Men detaljerna af så mycken 
uselhet och olycka, ehuru förvarade i en mängd samtida doku
menter, mest rättegångshandlingar, äro föga kända och ännu icke 
sammanställda till ett helt – kanske emedan ingen nyare häfda
tecknare haft mod att i dagen bringa så sorgliga hågkomster. De 
hafva gjort orätt deri: det ligger ett stort intresse uti att visa h u r u 
ett sådant krig varit möjligt. 1743 års samtid dömde partiskt i 
egen sak, och dess dom behöfver justeras af efterverlden. Det är 
derföre man med högsta intresse motser ett utförligt och på en 
mängd otryckta källor grundadt arbete af Hr F. Cygnæus, som 
för detta ändamål genomletat de svenska arkiverna och redan 
år 1843, i form af en akademisk dissertation, publicerade inled
ningen härtill.
 I förbidan på detta Hr Cygnæi arbete har jag tillåtit mig att i 
sammanhang med novellen »Hertiginnan af Finland» gifva en 
kort och populär framställning af nämnda olyckliga krig. Såsom 
grundad endast på  t r y c k t a   källor och således utgörande blott 
en sammanställning af det redan kända, med dess möjliga miss
tag, skall min skildring vid utgifvandet af Hr Cygnæi förlora äfven 
den ringa betydelse den nu kan äga såsom den första. Såväl den, 
som novellen, äro förut tryckta i Helsing fors Tidningar detta år 
och lemnas här från hvarandra skilda samt till en del omarbetade 
i allmänhetens hand. Att båda sammanhänga samt inbördes af 
hvarandra kompletteras, torde klart visa sig under berättelsens 
gång.
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 Söker man krigens spår, sedan kanonernas dån icke mera 
ljuder i de hemsökta folkens öron, så söke man icke blott på slag
fälten och uti de brända hyddornas aska; man återfinner deras 
verkningar öfverallt på sjelfva insidan af folkens lif, i deras mest 
enskilda förhållanden. Den årslånga fiendtliga ockupation, som 
föregick freden år 1743, kunde ej blifva utan inflytande på de 
delar af Finland, som deraf närmast berördes. Åbo, Finlands 
hufvudstad, der ryska arméns officerare af olika nationer, till en 
stor del Fransmän och Tyskar, så länge tumlade om på baler och 
samqväm, måste hafva sport en verkan deraf på sitt sällskapliga 
lif. Delvis måste t. ex. de onaturligt stränga band, hvilka dittills 
fjettrat qvinnan vid en konvenans, om hvars pedanteri vår tid 
knappt har någon aning, hafva lemnat plats för ett friare och 
naturligare umgängessätt.
 Nu tänke man sig en ung, liflig, gladlynt och derjemte något 
trotsig flicka. Med den beundrade skönhetens sjelfförtroende har 
hon redan förut otåligt ryckt på de onaturliga fjettrarne; nu tror 
hon sig kunna gå ett steg längre – och likväl alldeles icke öfver  
d e n  gräns, som vår tid skulle uppdraga för det skickliga i um
gänget de båda könen emellan. Men deraf känner sig hennes sam
tid djupt sårad i sin känsla, sin åsigt af det skickliga. Allt det som 
då gällde för dygdereglor, ehuru en sednare tid snarare skulle kalla 
det fördomar, det uppreser sig nu mot den sjelfmyndiga trotsa
rinnan af dess lagar, det förskjuter, försmädar, förtrampar henne 
utan barmhertighet. Denna unga lifliga själ känner sig deraf i sin 
tur djupt smärtad, och så mycket djupare, ju högre hon förut upp
burits af hela sin omgifning. Med smärtan förenar sig det stolta 
medvetandet af hennes oskuld och alstrar ett trots, som i sitt öfver



mått bryter alla band, sedlighetens eviga lagar, jemte de tillfälliga 
af konvenansen. Nu först blir denna unga flicka verkligt brottslig 
– och likväl oändligt mera beklagansvärd än brottslig, emedan det 
fel, som ledde till fallet, från början endast var frihetens protest 
mot ett onaturligt tvång.
 Detta är den del af Eva Merthens historia, som utgör berättel
sens egentliga ämne. Det finnes en annan, en sednare period af 
hennes lif, som höjer och försonar den förra; men der detta nya lif 
börjar, der slutar berättelsen. Jag tillstår, att det för mig varit en 
stor frestelse att skildra Eva Merthen i hennes glänsande period 
vid den berömde fältherrens sida. Dikten vill likväl icke så: den 
stadnar gerna vid morgonrodnaden efter en dyster natt, och blott 
på lek framkastar den en och annan färgbild från dagen, som föl
jer derefter.
 Dikten har handlat fritt, men den tilldragelse, som ligger till 
grund för denna berättelse, är, likasom hufvudpersonernas namn, 
v e r k l i g . Keiths intressante biograf, Varnhagen von Ense, om
talar Eva Merthen med en aktning gränsande till beundran, och 
yttrar bland annat: »hon var skön, af ståtlig vext, hade ett öfver
lägset förstånd, ett högsint mod och ett högst intagande väsende». 
Det är ur denna biografi jag lånat de mesta historiska dragen 
om Eva Merthens personlighet; men jag har varit lycklig nog att 
derjemte kunna anlita traditionens lefvande källor i sjelfva det 
ögonblick de hotat att för alltid förloras, och jag anhåller att här 
få uttrycka min varmaste erkänsla för de vördnadsvärde lands
män, hvilkas välvilja jag har att tacka för månget drag, efterhand 
influtet i denna berättelse.

Helsing fors, 24 Juni 1850.
Z.  T O P E L I U S.
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Finska Kriget 1741–1743.

1. Sverige och partierna. Krigsförklaringen.
Sällsama slump – om man i händelserna vill finna en slump och ingenting 
mer! – att det slägte, som nu grånar, daterar sina ungdomsminnen från 
ett krig, – det mest afgörande för Finlands framtid, det af år 1808; – att 
det slägte, som då lutade till ålderdom, visste omtala sin styrkas och sin 
glädjes dagar från ett annat krig, lika märkvärdigt för sina inre hvälfningar, 
det af år 1788; – att den tidens gamle i sin unga ålder varit vitnen till ett 
tredje krig, det nesligaste Sverige någonsin fört, det af år 1741; – samt att 
åter detta tidehvarfs män och gubbar, när de sågo tillbaka på sin ungdom, 
varseblefvo branden och ruinerna af den förfärliga »stora» ofreden, den 
från 1700 till 1721! För land och folk beteckna dessa blodiga hvälfningar icke 
blott hvilan efter striden och striden efter hvilan skiftevis med två och fyra 
decenniers mellanskof, utan fastmer den ryska maktens ständigt säkrare, 
ständigt mera annalkande steg mot vester, der Sveriges korta, men oför-
gätliga storhet föll i spillror, krossad under tyngden af sina biländer, dem 
moderlandets glesa två millioner invånare, med all sin tapperhet, omöjligt 
kunde i längden bibehålla. Endast snillen på thronen och slagfältet, sådane 
som den store Gustaf Adolf och de tre på hvarandra följande Carlarne, 
hade kunnat hålla i jemnvigt denna oproportionerliga landmassa, fördelad 
kring alla kuster af Östersjön, och äfven de skulle hafva dignat under en 
sådan Atlasbörda, derest icke utomlands grannars svaghet och splittring, 
inomlands en stark, till envälde gränsande regeringsmakt hade i deras hand 
blifvit mäktiga hjelp medel. Nu hade likväl östern antagit en annan gestalt, 
1600-talet hade samlat Rysslands krafter till enhet, Czar Peters jernarm 
förstod att oafvändt concentrera dem åt ett mål, Östersjön, och tolfte Carl 
kämpade en hjeltekamp mot Sveriges öde, intill dess han föll. Med honom 
svann det lysande skimret af Sveriges storhet, och icke utan grund sjöngo 
den tidens vittre skämtare vid Fredrik I:s uppstigande på thronen:
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  När allt har nått sin höjd, man snart det falla sett:
  Så har vårt svenska ur nu gått från tolf till ett.

Så var då Sverige, besegradt och blödande, kastadt tillbaka på sig sjelft, 
och det gällde att visa om olyckan var större än dess kraft att bära den. Det 
hade från bättre dagar bergat ett icke ringa antal män med vidtomfattande 
snille i blicken; och bland dessa män – hvilka, när de bortdogo, ersattes 
af andra mera förslagne och lika maktlystne – funnos icke få, som trodde 
sig förstå den tydliga vinken af ödet, i det de just uti Sveriges olycka sökte 
Sveriges lycka. De räknade folkets leder och sade: vi äro dock för få, för 
att beherrska verlden. Krig är vår ofärd, krig med Ryssland vår undergång; 
låtom oss då söka freden för hvad pris som helst och, tryggade genom för-
bund med vår östra granne, vända all vår omsorg på rikets inre välstånd; 
låtom oss inom Sveriges gränser eröfra ett nytt Sverige och så tillbakavinna 
hvad vi förlorat!
 Desse män, som genom ett skämt af konung Fredrik, erhöllo benäm-
ningen Mössor, blefvo de rådande från 1720 till 1738. Massan af folket för-
stod aldrig deras mening rätt, och de förstodo sig icke sjelfva; de trodde 
sig vara frihetens och civilisationens apostlar, och de voro det, men blott 
i det materiela; de visste icke att de i grunden voro trötthetens sakförare, 
de gjorde hvilan till ändamål och förvånades, när kämpen, bäddad mellan 
lakan, hade onda drömmar.
 De kunde icke lyckas i längden. Mot dem reste sig det gamla vikinga-
lynnet, som i alla tider brusat inom det svenska folkets bröst, och som i alla 
tider gifvit sig luft i inre split, när det ej fått storma ut i yttre fejd. Mot dem 
reste sig minnet af en förgången storhet med hela makten af seklers glans 
och knöt ånyo hvarenda kraftig hand om svärdfästet. Här funnos oförgät-
liga nederlag att hämna och än oförgätligare segrar att efterlikna. Dertill 
kom att Sveriges tillbakakastande på sig sjelft aldeles icke var fullständigt, 
såsom i en sednare tid olyckan och Carl XIV förstodo att genomföra det. 
Ännu efter nederlagen var Sverige tvunget att stå med blottad värjspets 
en garde mot tre väderstreck. Danmark spejade från Norges fjällar på sin 
gamle fiendes svaghet; Finland och Pommern på andra sidan hafvet drogo 
Sverige utåt. Detta allt beräknade det parti, som af de kokarder det bar 
till igenkänningstecken kallades Hattarne. De ansågo Sverige ej böra för-
neka sin forntid; dess roll vore antingen den att beherrska Östersjön, eller 
att nedsjunka till skuggan af ett namn. De vände derföre sina blickar till 
den makt, som i trettioåra kriget bidragit att lyfta Sverige på herskaresätet 
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i norden, till Frankrike. Deremot ansågo de Rysslands tillvext vara Sveriges 
undergång; norden kunde ej hafva tvenne herrar.
 Denna politik var traditionel: alla Wasakonungar, förutom stamfadren, 
hade varit Hattar, och de hade icke räknat det ringa talet af sina härar, när de 
drogo ut att besegra Europa. Än mer: denna politik var nationel; det svenska 
lynnet begrep rätt väl huru man kunde hungra och slåss, men det begrep 
icke huru man kunde nöja sig med dagligt bröd utan ära och äfventyr. Der-
före förstod det sedan så väl sin Hattekonung Gustaf III, men kunde aldrig 
sympathisera med sin största och konseqventaste Mössa, Carl XIV.
 Dock synes det som skulle Hattarne haft emot sig ett obetvingeligt öde, 
som vägrade att med framgången stämpla deras politik som den rätta. Så 
oåterkalleligt hade maktens sol gått ned med tolfte Carl, att efter hans tid 
alla Hattarnes planer bragte ofärd öfver land och rike. Och sannt är, att 
Hattarne i sin anborna stolthet ingenting glömt och ingenting lärt. Var ock 
Sverige detsamma som förr, så hade dock verlden rundtomkring föränd-
rats. Ryssland isynnerhet hade vuxit med lavinens hastighet, och det hade 
icke blott vuxit, det hade begripit sin ställning och sin makt. Men Sverige 
var icke mer detsamma som förr. Borta var den enhet, som nyss så kraftigt 
sammanhöll detta åtskilssträfvande folk. Konungen böjde sig för rådet, 
rådet för ständerna; ständerna fyrklufna, afundsama, misstrogna, hvarje 
stånd med sina privilegier att bevaka och utvidga, böjde sig för majorite-
ten representerad af sekreta utskottet, och detta hemtade alltför ofta sina 
inspirationer från de utländska sändebudens portföljer och – dukatpåsar. 
Hvilken syn! Denna af olyckan inåt vända kraft, som banade plogen en 
väg till ödemarkerna, utvecklade svenska flaggan på alla haf och tände för 
vetenskap och konst en ny framtid i norden, denna samma kraft brottades 
i ändlösa strider vid riksdagarna, fläckade sin ära med mutor af utländskt 
guld och gjorde Sveriges politik till ett blindt redskap för främmande in-
triger. Så öddes stora förmågor i ringa käbbel, och så var den s. k. frihets
tiden från 1720 till 1772 Sveriges »stora ofred» inomhus, der partierna gällde 
mera än fäderneslandet och stupstocken var det argument, med hvilket 
man öfver bevisade sina motståndare.
 I tjugu år hade Sverige hemtat sig efter hvilans, fredens och Mössornas 
politik, och ett nytt slägte hade uppvuxit, i hvilket krigens olyckor upphört 
att svida, men fordna segrar ständigt återljödo, då med ens helt nya utsigter 
öppnades vid 1738 års riksdag. Början till denna hvälfning var grefve Tes-
sins val till landtmarskalk samt den mäktige Arvid Horns aflägsnande ur 
rådet jemte sex öfrige chefer för Mössorna. Tessins första tal på rikssalen 
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innehåller programmet till hvad som komma skulle: »riksens ständer», 
säger han, »äro alltid beredvillige att preferera ett vigoureust krig för ett 
nesligt stillasittande». Likasom för att gifva dessa ord en mening, begyn-
tes genast med flottans iståndsättande. Tvenne infanteriregementer, och 
året derpå ytterligare 6 000 man, blefvo till Finland öfverskickade. Den 30 
Okto ber 1738, – här och öfverallt i det följande enligt gamla stilen, – slöts en 
»defensiv allians» med Frankrike på 10 år, hvari hvardera makten förband 
sig att ingenting företaga mot den andras intressen, samt att icke ingå nå-
got fördrag utan den andras samtycke. I subsidier skulle Frankrike till Sve-
rige betala 300 000 Hamb. banko i tre års tid. Med Ryssland hade 1724 års 
 allians och handelstraktat blifvit förnyad 1735, men den tiden kände man 
i politiken endast »konjunkturer», och sådana yppade sig af eftertänkelig 
art, såsnart Hattarne kommo till väldet. Ryssland hade nemligen råkat i ett 
vidtutseende krig med Turkiet, och sekreta utskottet förmenade, att derest 
kampanjen ginge illa för det förra, derest Frankrike och Porten betalade 
subsidier, samt Danmark och Preussen förhölle sig neutrala, Sverige då 
borde begagna dessa konjunkturer till »aktiviteter». Detta kom till tals 
på den nya riksdag, som sammanträdde i December 1740 med grefve Carl 
Emil Lewenhaupt som landtmarskalk. Väl hade utskottets förmodanden för 
det mesta slagit felt: icke Ryssarne, utan Turkarne hade blifvit slagne, och 
kejsarinnan Anna hade med dem afslutat freden i Belgrad, för att hafva 
händerna fria mot Sverige. Porten gaf inga subsidier, Danmark gjorde 
starka invändningar mot ett fredsbrott. Men andra konjunkturer kommo 
de krigslystne till hjelp. Den siste Habsburgaren, kejsar Carl VI, hade aflidit 
och Frankrike ville på det heliga romerska rikets thron uppsätta kurfursten 
af Bayern, medan Ryssland förklarade sig för Maria Theresia och pragma-
tiska sanktionen. Det måste således ligga i Frankrikes intresse att sysselsätta 
Ryssland på andra håll, och det beviljade fördenskull nya 4 millioner livres, 
i fall Sverige skulle företaga aktiviteter.
 Vigtigare än allt detta var kejsarinnan Annas död och den i vaggan lig-
gande Ivan III:s upphöjande på ryska thronen, först under Birons, sedan 
under sin moders regentskap, medan starka sympathier funnos i Ryssland 
för Peter I:s dotter, storfurstinnan Elisabeth. Om denna furstinna af en 
svensk armé blefve satt på sina fäders thron, hade man icke rätt att då vänta 
en rikelig ersättning?
 Medan dessa omständigheter togos i öfvervägande, tillkommo tvenne 
nya, som retade sinnena och gåfvo ett sken af verklighet åt det man dittills 
skytt att tänka sig som något mer än en möjlighet.
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 År 1739 den 17 Juni hade majoren i svensk tjenst Malcolm Sinclair, på 
återresan från Konstantinopel, derifrån han medbragte bref af sultanen 
och storvisiren, blifvit försåtligen mördad vid Christianstadt i Schlesien 
och hans depescher honom frånröfvade, men sedan uppbrutna skickade 
på posten till Hamburg. En omständelig berättelse härom blef nu (1740) 
af trycket utgifven och väckte så mycket mera ond blod, som man trodde 
sig hafva utredt, att Sinclairs mördare varit utskickade från Ryssland, för-
sedda med hans porträtt, och att kejsarinnan Annas gunstling Biron låtit 
undfalla sig kännedom af depeschernas innehåll. Häremot protesterade 
ryska regeringen offentligen, förklarande sin ledsnad öfver händelsen och 
sin fullkomliga okunnighet om något försåt mot Sinclair.
 Vid samma tid hände sig, att tjenstförrättande president-sekreteraren 
i stora kansliet Johan Gyllenstjerna, en ung man af Mössorna, blef gripen 
en afton, när han utkom från en supér hos ryske ministern Bestuscheff 
i Stockholm, samt, hotad med död och pinbänk, icke blott bekände sig 
hafva lemnat Bestuscheff kopior af svenske ministrarnes korrespondens 
med de utländska hofven, utan äfven komprometterade flere af de 1738 af-
satte riksråden samt angaf sekreteraren Arckenholtz och finske translatorn 
 Mathesius som medbrottslige. Häröfver nedsattes en särskild kommission, 
som af allmänheten kallades förräderikommissionen och gaf fart åt ryktet 
om de vådligaste stämplingar. Gyllenstjerna dömdes till döden, men be-
nådades med skampålen och lifstidsfängelse; det sistnämnda afkunnades 
äfven öfver Arckenholtz; Mathesius, som efter egen utsago låtit bruka sig 
till »kastkäpp», slapp med 14 dagars fängelse vid vatten och bröd.
 Våren kom 1741 med kanstöperier på alla krogar och krigstankar i alla 
hetsiga hufvuden. Man lät trycka svassande verser med titlar fulla af hjelte-
mod; man begynte att uppenbarligen tala om skymf, om hämd och om 
eröfringar. Jemte grumliga intressen höjde äfven de renaste afsigter sin röst. 
Minnet af Sveriges storhet stod upp i riksdagens talarebänkar och yrkade, 
glömsk af det närvarande, att freden i Nystad borde revideras på ett sätt, 
värdigt det folk, som ännu för en mansålder tillbaka var det herskande i 
norden.
 I Mars tillsattes ur sekreta utskottet en sekretissime beredningskom-
mission, som lade första hand vid utrikes politikens hemligheter. Den 15 
Juli inkom detta sekretissimum med en berättelse om Sveriges ställning till 
utlandet. Den mindre sekreta deputationen gaf häröfver sitt betänkande: 
konjunkturerne vore gynsama; borde väl rikets med vanheder förknippade 
enskilda ro gälla förmer än dess heder, värdighet och anseende i Europa? 
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Enda hasarden af ett olyckligt krig vore Finlands ruin eller förlust1). Men kunde 
väl Europa åse detta med likgiltighet? Vore det icke mer än sannolikt, att 
andra makter, i händelse af en så olycklig utgång, skulle lägga sitt svärd i 
vågskålen?
 Sekreta utskottet blef icke ense härom och infordrade rådets utlåtande. 
Här voro sex röster för kriget, två gjorde svårigheter, resten röstade mot, 
eller voterade för en väpnad underhandling. För kriget anfördes Sveriges 
lidna oförrätter, konjunkturerne och Frankrikes hjelp. Nu, när ett barn i 
vaggan var Rysslands beherskare, vore rätta stunden att taga det förlorade 
åter. Mot kriget anfördes Danmarks afstyrkande, freden i Belgrad, bristen 
på allierade, Rysslands öfverlägsenhet i både sjö- och landmakt samt pen-
ningemedel. Konungen, den lugnet älskande Fredrik I, som väl af egen 
böjelse aldrig lossat ett skott mot andra än högdjuren i jagtparken, voterade 
för krigets begynnande utan uppehåll och med eftertryck.
 Man hviskade att detta konungens krigiska beslut stod i nära förbin-
delse med hans intima förhållande till fröken Hedvig Taube. Priset för det 
kungliga samtycket, sade man, var introducerandet af den mäktiga mätres-
sens båda söner på svenska riddarhuset under titeln af grefvar af Hessen-
stein.2)

 Den 21 Juli var den märkeliga dag, då krigsfrågan med ovanlig brådska 
passerade sekreta utskottet, stora sekreta deputationen och ständernas 
plena. Adeln och borgarene gåfvo sitt samtycke obetingadt, prester och 
bönder med vissa förbehåll. Nyss förut hade alla passioner råkat i strid 
öfver denna fråga. De häftigaste smädelser, de våldsamaste hotelser i tal 
och tryck, nattliga sammangaddningar, chikaner och invektiver för och 
emot, hade användts å båda sidor. Nu deremot voro besluten enhälliga, 
bestämda, afgifna med nästan högtidligt lugn. Man kunde föreställa sig att 
alla partier abdikerade vid det enda stora målet: Sveriges återställande till 
makt och ära. Men det var icke så. Det ena partiet teg i känslan af sin makt, 
det andra i känslan af sin vanmakt. Och Mössorna, de vanmäktige, sade till 
sig sjelfva: må de få sin vilja fram, de skola rusa till förderfvet3).
 Fredagen derefter den 24 Juli 1741 förkunnades kriget med pukor och 
trumpeter på Stockholms gator, och ett manifest utfärdades af innehåll, 

1)  Sverige under Ulrika Eleonora och Fredrik I, efter handskrift af Grefve Gustaf 
Bonde, sid. 118.

2)  Se ofvannämnda arbete, sid. 130.
3)  Jmfr. Scheffers Raisonnement sur les causes de la guerre en Finlande, l’an 1741. 

(Handl. rör. Skandinav. historia del 4, sid. 323.)
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att Kongl. Majestät ej hade något högre om hjertat, än fredens bibehål-
lande och väntade så mycket hellre se fördraget i Nystad obrottsligen hållet 
från ryska sidan, som de herrligaste länder och Sveriges förmurar i rikets 
utmattade tillstånd då måst uppoffras. Men detta hade ej skett; fredsfördra-
get och all folkrätt vore förnärmade, i thy att: 1) ryska hofvet blandat sig i 
Sveriges inre angelägenheter, ständernas frihet och successionsordningen; 
2) brukat hotelser och ovanliga utlåtelser; 3) afskurit svenska undersåter 
vid ryska domstolar lag och rätt; 4) vägrat den i Nystad öfverenskomna 
spanmålsutförseln samt 5) låtit försåtligen mörda Sinclair och hans depe-
scher bortröfva. Icke krigs- och eröfringslusta, utan omsorgen om Sveriges 
säkerhet, heder, oberoende och jemnvigtens återställande i norden, nöd-
gade således Kongl. Majestät att gripa till vapen, för att dymedelst ernå en 
ärofull och beständig fred.
 Man finner, att egentliga krigsorsaken är utsagd blott med halfva ord. 
Sjelfbevarandets rätt dref Sverige tvenne gånger, 1741, och 1788, till anfalls-
krig. Skillnaden, likasom utgången, låg endast i val af medel och tid. Tär-
ningen var kastad; nu gällde att stå för hasarden. Man eröfrar icke hvarken 
ära eller provinser med blotta krigsförklaringar.

2. Krigets utbrott.
Så länge man ock i Stockholm och riket varit förberedd på hvad som kom-
ma skulle, så öfverraskad blef man dock af krigsförklaringen. Man frågade 
sig med hvilka medel, hvilken krigsmakt, hvilka förråder och anstalter 
man ville angripa en så mäktig fiende, och då ingen härpå kunde gifva ett 
tillfredsställande svar, stadnade man vid den gissning, att regeringen utan 
tvifvel hade hemliga hjelpkällor och hemligt medhåll i fiendens eget land. 
Men huru de styrande sjelfva strax i början tagit allt som ett hasardspel, 
bevisas bäst af deras kalkyler. 69 tunnor guld, hvaribland 27 i franska sub-
sidier, beräknades som tillgång för krigets begagnande; man glömde, att en 
del redan var disponerad, att en annan först efter åratal kunde inflyta, att 
slutligen inkomsterna voro beräknade till högsta, men utgifterna till lägsta 
möjliga belopp. Kriget hade icke varat ett halft år, innan man måste tillgripa 
det för yttersta nödfall besparade medlet: utländskt lån.
 Bondeståndet hade som vilkor för sitt samtycke fordrat, att magasi-
nerna för arméns förråder borde vara väl försedda. Man hade då försäk-
rat, att, magasinerna oberäknade, tillräckligt bröd funnos för 18 000 man 
i 11 månader och 8 dagar. En ganska nära framtid visade denna beräkning 
vara mycket förhastad, och hade den ock varit riktig, så beräknade man ej 
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de hinder, som för transporten till Finland lades af hösten, stormarna och 
slutligen vintern.
 Operationsplanen, sådan man uppgaf den för franska sändebudet, 
var följande. Man ville drifva kriget med kraft, för att hastigt nå dess slut. 
Man ville operera med 30 000 man, mest infanteri, emedan Finland vore 
kuperadt. Denna styrka skulle sjöledes gå till Helsingfors och derifrån 
landvägen till gränsen, fortfarande följd och betäckt af flottan. Mot norska 
gränsen ville man uppställa en observationskorps. Vidare ville man icke 
förklara krig mot ryska nationen, utan mot den regering af utlänningar, som 
der hade makten. Svenska arméns framryckande öfver gränsen borde gifva 
styrka åt missnöjet i Ryssland och påskynda utbrottet af en revolution, som 
upphöjde på thronen storfurstinnan Elisabeth4). Den derpå följande freden 
skulle, alltefter krigslyckans gunst, dikteras på följande sätt:
 1) Om Ryssland tillbjöde fred, skulle man icke bevilja ens ett stillestånd, 
utan att Karelen, Kexholm, Wiborg, Petersburg, Nöteborg, Kronstadt och 
Kronslott, jemte hela Neva strömmen skulle preliminariter afstås. Fördra-
get i Stolbova 1617 skulle antagas till basis för fredsunderhandlingarna: såle-
des skulle till Sverige och dess allierade5) afstås, förutom det redan nämnda, 
hela Estland, Liffland och Ingermanland m. m. samt ännu derutöfver hela 
Ladoga sjön, så att gränsen skulle uppdragas ansenligt ostligare än 1617, 
nemligen öfver Onega upp till Hvita hafvet.
 2) Skulle svenska vapnen lida något afbräck till lands eller sjöss, eller 
andra oförmånliga konjunkturer tillstöta, så ville man afpruta det nya ost-
liga gebitet och nöja sig med rikets gräns och besittningar år 1700.
 3) Ändtligen om, mot förmodan, svenska vapnen lede ett ansenligt 
nederlag, eller riket af andra makter anfölles och komme i nöd, så vore ej 
annat råd, än att antaga följande vilkor: hela Karelen, Kexholm, Wiborg 
med hela Neva strömmen, Nöteborg, Petersburg, Kronstadt, Kronslott; 
förbindelse af Ryssland att icke hålla krigsskepp eller galerer i Finska viken, 
samt spanmålsutförsel enligt traktaten i Nystad, hvilken dock icke borde 
med ett ord omförmälas, utan anses som aldeles annullerad6).

4)  Det rykte var gängse, att general Lewenhaupt, genom franska ministern Chetar-
die i Petersburg, stod i hemlig korrespondans med storfurstinnan, hvilken skul-
le göra en resa till sina gods i Karelen, der uppsnappas af svenska dragoner och 
sedan i spetsen för svenska armén inrycka i Ryssland. Denna sägen bevisar 
hvilka sällsama förhoppningar man i Sverige gjorde sig vid krigets utbrott. Jmfr. 
Tiburtius historia (rättare dagbok) om finska kriget åren 1741 och 1742, sid. 6.

 5)  Man ville nemligen indraga Polen i kriget, genom utsigt på Liffland.
6)  Bondes handskrift sid. 137, 138.
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 Dessa underbart förmätna propositioner, till en del öfverträffande hvad 
Carl X, eller Carl XII på höjden af sin och Sveriges makt vågat påyrka, 
innebära sin egen kritik. Att antaga dem helt och hållet eller delvis, hade 
för Ryssland varit att förneka och i grund kullstörta Peter den stores verk, 
att återgå till sin vanmakt vid början af 1600-talet, att afsäga sig icke blott 
sin nya medelpunkt och sin andel i Östersjön, utan äfven sin redan så stora 
 talan i det öfriga Europas angelägenheter. Med så ringa krafter och nyss 
efter freden i Belgrad, vågade man fordra af Rysslands uppåtsträfvande 
kolossala makt en total sjelfförnekelse, en komplett sjelfförstöring; och i 
höjden af sin förblindelse ville man efter sjelfva nederlaget fordra mer, än 
den mest lysande seger rimligtvis kunnat innebära!
 Hvilket rus af förhoppningar och hvilken nykter verklighet! Hvilka 
glänsande drömmar och hvilket förskräckligt uppvaknande!
 Med stolthet betraktade man de aftågande trupperna, som mönstrades 
på rännarebanan i Stockholm. Ståtligt folk, väl utrustadt och nymunde-
radt, jemfördes de med Carl XII:s krigare, som alldeles icke gjort någon 
effekt på paraderna, och allmänna tron var, att dessa voro än manhaftigare. 
Man glömde att anställa en jemförelse med befälet. Nästan alla regements-
chefer voro Mössor och gingo till kriget utan håg och drift, med förbittring 
i sinnet. »Låt gå för tusan d–r, de hafva begynt kriget mot vår vilja, det 
skall ock gå derefter!» sade öfverstelöjtnanten Ungern von Sternberg, när 
lifregementet embarkerades. Lika motvilligt gick större delen af flottans 
öfverbefäl till sjöss7); officerarne hade i Carlskrona etablerat sig med en 
viss komfort på engelskt vis och voro föga böjda för en vinterkampanj. 
Och sannt är, att om armén uträttade intet, så uträttade flottan mindre än 
intet. Blef arméns läger under vintern ett lasarett, så blef flottans deremot 
en öppen graf.
 Till general en chef för krigsmakten till lands och vatten utnämndes 
rikets äldste general, näst den gamle och bräcklige marskalken Hamilton, 
grefve Carl Emil Lewenhaupt. Den ryktbarhet, som olyckan, hatet och 
dödsdomen sedan fästade vid detta namn, föregicks af ett anseende och 
ett förtroende, större än någon svensk man den tiden kunde berömma sig 
af. Denna femtioårige ädling af en bland Sveriges första familjer, – han som 
troddes sträcka sina djerfva förhoppningar ända till svenska kronan efter 
den barnlöse konung Fredrik och som af sina smickrare kallades Carl XIII 
– hade gjort sin lärospån redan vid Malplaquet under den store Eugene 

7) Scheffer, sid. 326.
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1707; det var Lewenhaupt, som, 21 år gammal, genom att med sina dra-
goner passera ett kärr i fiendens flank, väsendtligen bidrog till segern vid 
Gadebusch 1712. Fången med Stenbock vid Tönningen, kämpande under 
Carl XII vid Stralsund och Fredrikshall, var han en man af vidsträckt er-
farenhet i krigareyrket. Taktiken ansågs vara hans force; kavalleriet hade 
han studerat in i minsta detalj. Använd i flera diplomatiska beskickningar, 
landtmarskalk vid riksdagarne 1731, 1734 och 1741, var han lika förfaren i 
civila, som militära kunskapsgrenar. Hans minne är förenadt med 1734 års 
lag-verk, som fastställdes under hans ordförandeskap och förvaradt i en af 
ridderskapet och adeln vid detta tillfälle öfver honom preglad medalj med 
påskrift: Mareschallo etc. ob fidem et patriæ amorem bonis omnibus probato. 
Hans afsigters renhet har ingen vågat betvifla; hans vänner kallade honom 
Sveriges bäste medborgare8). Men fältherreblicken, som snabbt bedömer 
personer och ställningar; viljans energi, som besegrar hindren, och snillet, 
som vänder dem till sin fördel, allt detta hade Lewenhaupt ej. Man uppdrog 
honom det omöjliga, och han gick långt under det möjliga. Redan innan 
han öfvergafs af lyckan, öfvergaf han sig sjelf; han föll af idel fruktan att 
falla, och hans fall blef fäderneslandets.
 Bland mycket sällsamt är det icke det minst sällsama, att Lewenhaupt, 
kommenderande chefen för ett anfallskrig, mot egen begäran qvarhölls i 
Stockholm fyra veckor efter krigsförklaringen. Först d. 20 Augusti afblåstes 
riksdagen, och generalen kunde utbyta landtmarskalksstafven mot svärdet 
och kommandostafven. Dessa fyra veckor vid höstens annalkande voro af 
afgörande vigt.
 Ryske ministern i Stockholm, grefve Alexis Bestuscheff Rumin, var så 
väl underrättad om allt, som hade han sjelf sutit i sekreta utskottet. Hans 
täta rapporter hade, långt innan den med så mycken brådska afsända krigs-
förklaringen, förberedt hofvet i Petersburg på den blifvande brytningen. 
Regentinnan Anna tillkallade sina båda Skottar, marskalken Lascy och 
gene ral Jakob Keith, samt anförtrodde dem befälet öfver en armé, bestämd 
att genast vid krigets utbrott infalla i svenska Finland. En annan armé under 
prinsen af Hessen Homburg sammandrogs vid Krasnagorka, för att betäcka 
Petersburg, och mindre korpser uppdrogos att försvara kusterna af Estland 
och Liffland, emedan ryska flottan befanns i så förfallet skick, att den ej 
kunde på hela sommarn utlöpa. Redan d. 11 Juli begynte truppernas sam-
mandragande, d. 25 Juli ryckte general Keith på 8 verst nära Wiborg, och då 

8) Scheffer, sid. 329.
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han fann fästningen kunna kringgås, hvarigenom Petersburg blefve hotadt, 
lät han uppföra starka förskansningar. D. 13 Augusti, den unge kejsarens 
födelsedag, förklarades kriget mot Sverige, Keith uppmanade trupperna att 
försvara de ryska vapnens ära, och soldaten, lifvad af friska seger minnen 
från fejden mot Turkarne, besvarade denna uppmaning med lifliga hurra-
rop.
 Medan allt detta tilldrog sig i vester och öster, förnam man i Finland 
med bäfvan krigets utbrott. Man föreställe sig ett land ännu uppfylldt af 
minnen och spår efter stora ofredens fasor; med knappast läkta sår efter den 
grufligaste förödelse; med knappt tredjedelen af sina nuvarande invånare; 
med ödemarker, för hvilka hvarje soldat i fält var en med saknad mistad 
arm för plogen; med då onaturliga och nästan blottade gränser; med klena 
tillgångar, föga värn mot hungern och nästan intet mot de farsoter, som un-
der krig förspilla flera lif än kulorna; och man döme, om Finland hade skäl 
att med fägnad motse ett krig, som hotade att störta det i nya afgrunder!
 De män, som sutto vid styret från 1720 till 1738, hade ganska ofullstän-
digt sörjt för Finlands försvar. Wiborg och Kexholm, rikets förmurar, som 
afträddes i freden 1721, skulle ersättas genom fästningarna Willmanstrand 
och Fredrikshamn. Men dessa platser, uppförda af riksrådet grefve Löwen, 
voro fästningar blott till namnet och bevisade snart sin oduglighet. Ny-
slott, Tavastehus, Åbo, uppförda i andra tider och för en annan krigskonst 
kunde nu, till en del tarfligt iståndsatta, ingen nytta göra. Detta insåg gene-
ral Cronstedt, det svenska artilleriets skapare, som 1739 skickades af re-
geringen att undersöka landets försvarsmedel. Finland, sade han, kunde 
icke försvaras efter nu gällande system. Willmanstrand och Fredrikshamn 
borde raseras, landet öster om Kymmene gifvas förloradt och starka befäst-
ningar uppföras utmed denna elf 9). Denna plan fann bifall, men blef icke 
utförd, dels emedan den skulle hafva kostat betydliga summor, dels eme-
dan man ännu icke vågade visa Ryssland hvad man förde i skölden. 1740 
återkallades Cronstedt, för att presidera i krigsrådet, och generallöjtnanten 
Henrik Magnus Buddenbrock utnämndes till chef för den i Finland förlagda 
krigsstyrkan.
 Tre eller fyra gånger, och första gången redan i Februari 1741, gåfvos 
ordres åt Buddenbrock att sammandraga trupperna till landets »försvar». 
Buddenbrock svarar den 10 Mars, att han vill »angripa» fienden, hvilket 
nit kongl. majestät åter stäfjar med ordet »ej attaquera». Nu den 31 Juli, 

9) Scheffer, sid. 335.
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när generalen får del af krigsförklaringen, äro regementerna ännu under 
marsch; magasinerna, heter det, äro illa försedda, i följd af två års missvext; 
furage felas. I ett afseende hastar dock Buddenbrock: han afsänder krigsför-
klaringen till fienden redan d. 1 Aug., dagen efter dess inhändigande10). Men 
derefter dröjer han ännu 10 dagar i Helsingfors och låter regementerna röra 
sig med allt bagage och vanliga rastedagar, liksom under djupaste fred. Och 
så har man här den vidunderliga anblicken af ett anfallskrig utan fältherre 
och utan armé, i det ögonblick fienden, rustad, som man väl bordt ana, står 
med foten lyftad till marsch öfver gränsen.
 Flottan, som ingen fiende hade, var desto flinkare. Redan den 11 Maj 
hade den, 5 linieskepp och 4 fregatter stark, gått till segels från Carlskrona 
samt förstärktes sedan ytterligare med 5 linieskepp, utom mindre fartyg. 
Vid Rysslands dåvarande vanmakt till sjöss, var denna styrka fruktans-
värd, om den agerat offensivt, omåttlig för en blott defensiv position. Men 
först ordres och sedan sjukdomar höllo den overksam vid Aspö under 
den 68-årige vice Amiralen Thomas Rayalin, en käck sjöman, född Finne 
af österbottnisk familj. Galereskadern under ekipagemästaren Falkengren 
posterades vid Kutsalö, 2 mil sydvest om Fredrikshamn.

3. Slaget vid Willmanstrand.
De regementer, hvilka nu ändtligen, i början af Augusti, ryckte mot grän-
sen, fördelades af Buddenbrock i tvenne läger, det ena, 5 000 man starkt, 
vid Qvarnby ¾ mil öster om Fredrikshamn, under generalens eget kom-
mando, det andra 4 mil derifrån vid Martila, 3 mil vester om Willman-
strand, under befäl af generalmajoren baron Carl Henrik Wrangel, soldat 
mera än fältherre, öppenhjertad, hetsig, tapper, afgjord Mössa, men sinnad 
att slåss utan partiknep. Varnad att framför allt undvika att blifva slagen i 
detalj, sökte Buddenbrock sedan rättfärdiga denna delning af styrkan med 
bristen på proviant, furage och lägerplats för en större styrka, samt önskan 
att mindre betunga landet.
 Emellertid kommo allt tätare rykten om Ryssarnes anmarsch, och allt 
utvisade att de hade något i sinnet mot Willmanstrand.
 Denna stad, numera flyttad åt sidan, låg år 1741 inom fästningens val-
lar på en i Saimens södra fjärdar utskjutande klippudde och var säte för 

10)  När kriget blef kunnigt i Stockholm, gafs befallning att intet fartyg skulle få ut-
löpa. Men ett kurländskt fartyg lyckades smyga sig ut från redden och förde 
underrättelsen till Riga, hvarifrån den genast sändes med kurir till Petersburg. I 
Helsingfors blef den först bekant genom en skuta, som ankom från Stockholm.
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landshöfdingen öfver Nyslotts och Kymmenegårds län. Platsen hade rang 
och värdighet af fästning, förmedelst sin lösa jordvall, sin med pallisader 
besatta vallgraf och en ny halffärdig glacin; allt förfallet och opålitligt, bat-
terierna illa försedda och svagt bestyckade, läget sådant, att staden kunde 
med fördel beskjutas från Qvarnbacka höjd till höger. Törhända litade 
Buddenbrock på terrängens ojemnhet; platsen, sade han, kunde hålla sig 5 
à 6 dagar, tills hjelp hunne anlända. Toges den af Ryssarne, skulle han andra 
dagen taga den tillbaka; invånarne skulle ej vara ängslige; de kunde tryggt 
hvar afton afkläda sig intill blotta linnet; Ryssen skulle ej våga angripa dem. 
Kommendanten deremot, öfverste Willebrand, med sin svaga garnison af 
400 man i tjenstbart skick, var af annan tanke: 4 à 5 timmar, icke längre, 
kunde fästningen försvaras mot en fiende med artilleri.
 Samma dag som Buddenbrock försäkrade Willmanstrands invånare att 
ingen fara var å färde – det var d. 15 Aug. – marscherade ryska armén un-
der den redan nämnde general Keith genom Wiborg och slog den 17 om 
aftonen läger vid Kananoja, en mil från gränsen. Sent på qvällen kom en 
svensk underofficer, jemte en trumslagare, med bref till ryska befälet. Det 
var mörkt, han ropades an, förposten sköt, hästen träffades, trumman sön-
dersköts, och de båda utskickade togo till fötter, utan att aflemna brefvet. 
Genom dem fick öfverste Willebrand den första tillförlitliga underrättelsen 
om Ryssarnes anmarsch.
 Den 20 Aug. ankom marskalken Lascy till armén och öfvertog högsta 
befälet. Genom öfverlöpare och spioner erhöll han noga kunskap om de 
båda skilda lägren vid Qvarnby och Martila; hans bästa spioner voro bor-
gare från Wiborg, hvilka hade slägtingar och relationer i alla städer i södra 
Finland. Under hela kriget var ryska armén städse väl, men den svenska 
städse illa betjenad af kunskapare. Det var en strid emellan en klarseende 
och en blind; den förre måttade och slog; den sednare väjde icke undan för 
den verkliga faran, men ständigt för den inbillade.
 Lascy beslöt att krossa den spridda fienden, innan han hunnit samla 
sig. Qvarlemnande hela sitt läger och bagage under nödig betäckning, bröt 
han d. 21 Aug. i daggryningen upp från Kananoja. Soldaten medtog endast 
5 dagars provision. Långs den smala vägen gick armén i en enda kolonn 
öfver gränsen vid Taskola; blott här och der såg man på afstånd en till sko-
gen flyende bonde. Två mil inpå det svenska området gjordes vid nattens 
inbrott halt, och armén hade lagt sig i tre linier vid sidan af vägen, då ett säll-
samt alarm visade att Ryssarnes inbillning var icke mindre uppskrämd än 
Svenskarnes. Fyra svenska partigångare hade, under skydd af mörkret och 
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skogen, smugit sig fram för att rekognoscera. En af utposterna märkte dem 
och sköt. Knappt small skottet, innan flera regementer i andra linien rusade 
upp, fattade sina gevär och fyrade af på måfå i mörkret med sådan häftig-
het och ifver, att en half timma förgick, innan man fick elden att upphöra. 
De i den motstående linien placerade regementerna fingo en officer och 
17 man döda eller sårade; både Keiths och Lascys tält voro genomborrade 
af kulor. Icke nog dermed. Tvåhundra dragonhästar, skrämda af skotten, 
sleto sig lösa och galopperade långs stora vägen mot Willmanstrand. Ett 
svenskt detachement, som hörde skotten och hästtrafvet, trodde sig höra 
fiendens anryckande och skyndade tillbaka till staden, medan hästarna på 
samma gång ingalopperade genom portarna och spridde förvirring bland 
garnisonen11).
 Generalmajor Wrangel hade den 7 Aug. blifvit anbefalld af Budden-
brock att, vid första kunskap om fiendens framryckande, marschera denna 
till mötes från Martila12) och genom natt och dag derom underrätta Bud-
denbrock. Nu, den 21 Aug. kl. 10 om aftonen, kom rapport till Martila, att 
fienden anryckte mot Willmanstrand. Med denna rapport af en gammal 
förfaren officer, öfverstelöjtnant Brandenburg, skickade Wrangel löjtnant 
Reiher till Buddenbrock. Ännu samma natt kl. 2 uppbröt Wrangel från Mar-
tila med nästan hela sin korps, lätt ekiperad och med fem dagars proviant.
 Reiher kom till Qvarnby den 22 Augusti kl. vidpass 5 om morgonen, 
och 4 timmar derefter, kl. 9, eller enligt Buddenbrocks påstående kl. 11, kom 
dragonen Häggberg med ny rapport, att Wrangel brutit upp och marsche-
rat till Willmanstrand. Buddenbrocks beteende härvid är oförklarligt. Han 
lät Reiher vänta 7 timmar på svar; han lät manskapet i godt mak koka kött 
och förse sig med 8 dagars proviant; han lät efterskicka trosshästarne, som 
till en del betade 3 mil från lägret. Och när han med dessa anstalter i denna 
trängande nöd försinkat ett helt dygn, uppbröt han ändtligen d. 23 Aug. 
kl. 5 om morgonen, låtande manskapet i sommarhettan bära, icke allenast 
vapnen och den tunga provianten, utan ännu dertill tältstängerna, hvaraf 
en del regementer så uttröttades, att de efter ett par mils marsch nedkastade 
sig vid vägen, förklarande att de icke kunde gå längre, om man ock sloge 
ihjäl dem. Om Buddenbrock kunnat hinna fram i tid, är en fråga, hvarom 
strax mera skall nämnas; det vissa är att han icke hann.

11)  Manstein, Memoires historiques, politiques et militaires sur la Russie. Tome II, 
pag. 146, 147. Svenska berättelser omtala icke denna händelse.

12)  Denna instruktion, åberopad af Wrangel, men förkommen efter slaget, förneka-
des sedan af Buddenbrock.
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 Vän och fiende anryckte nästan samtidigt mot Willmanstrand. D. 22 
Aug. kl. 4 e. m. kommo Ryssarne och fattade posto vid Armila ¼ mil i 
öster. Kl. 5 e. m. rastade Wrangel med sin korps ¼ mil i vester. Fästningens 
kanoner helsade redan de ryska ströfpartierna; Wrangels bussar glömde 
sin trötthet och begärde att genast blifva förda mot fienden. Detta skedde, 
och Wrangel uppställde sig ännu samma qväll tvärs öfver udden, mellan 
staden och fienden, i det han till höger hade några gamla hus, samt på båda 
sidor vikar af Saimen. Denna linie kompletterades ytterligare med 300 man 
af fästningens garnison, och karelska dragonerna, som i 14 dagar kamperat 
under betäckning af dennas kanoner, ryckte nu fram i Wrangels leder och 
uppställdes på flyglarne.
 Man hade efter nya stilen d. 2 September, således mörkt klockan inemot 
8 på aftonen. Å båda sidor var man belåten med uppskof till morgondagen. 
Wrangel emedan hans trupper voro trötta och Buddenbrock möjligen kun-
de hinna fram; Lascy emedan han, osäker om Svenskarnes styrka, trodde 
sig hafva att kämpa med Wrangels och Buddenbrocks förenade korpser.
 Natten förgick i stillhet, men icke overksamt. Mellan det sakta suset 
af Saimens vågor hörde man från de båda arméerna rasslet af tunga vag-
nar. Wrangel lät från fästningsvallen nedtaga 6 af de der befintliga 14 ka-
nonerna, dem han planterade på Qvarnbacken. Lascy, misströstande om 
framgången, återskickade sitt grofva artilleri bakom en bäck i arméns rygg 
och gaf ordres att der utsticka ett läger. På Svenskarnes högra flygel hördes 
några skott; det var fiendtliga tiraljörer, som smögo i buskarna vid sidan 
af landsvägen och nedskjöto ett par karelska trossdrängar, som gått ut att 
hämta sina hästar från betet.
 Söndagen den 23 Augusti 1741 bröt in. De nejder, som hundrade år sed-
nare sett en armé af tusen arbetare hvässa sina vapen mot mark och klippor, 
för att bana en väg för Saima kanal, skulle i dag blifva vittnen till ett helt 
annat arbete. Båda härarne beräknade sin styrka. Lascy hade under sitt 
befäl 9 900 man, hvaraf 2 regementen dragoner och två dito grenadierer, 
under generalerne Keith, Stoffeln, Bachmetew, Liewen, Fermor, Albrecht och 
Yxkull 13). Wrangel skulle enligt rullorna haft 5 256 man, nemligen: Dalrege-
mentet under Öfverste Gripenhjelm 623, Sörmlänningarne, under öfversten 
grefve Wasaborg 681, Westerbottningarne under öfverstelöjtnanten Durietz 

13)  Mansteins uppgift; vid beräkningen af svenska styrkan citerar han de vid sla-
get tagna rullor, Tom. II. sid. 157. Styrkan af Ryssarnes artilleri finnes icke upp-
gifven. De sednares antal uppgifves af Lewenhaupt öfverdrifvet till 16 à 18 000 
man.
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594, Savolaksarne under öfverste Fieandt 876, Tavastehus regemente under 
öfverste Bildsteen 955, Skåningarne under öfverste Willebrand 432, karelska 
dragonerne under öfverstlöjtnanten Brandenburg 506, och artilleristerne 
under kapten Åberg 113 man, hvartill Manstein lägger Kymmengårds batal-
jon af 476 man, hvilken dock befann sig i kolonnen vid Qvarnby. Emeller-
tid synas dessa korpser icke varit kompletta; när man afräknar de sjuka och 
de vid Martila qvarlemnade, torde Bondes uppgift,14) som beräknar svenska 
styrkan till 3 200 man, komma sanningen temligen nära.
 Dagen bröt in, timmarne gingo; man hörde Svenskarne slå reveille och 
Ryssarne skjuta lösen med tre skarpa skott; man såg kavalleritrupper från 
båda sidorna rekognoscera; men ännu syntes Ryssarne tveka med anfallet. 
Wrangel begynte hoppas att äfven den dagen blifva oantastad och aftalade 
redan med sin adjutant Aminoff, att denne skulle rida Buddenbrock till 
mötes, för att förmå honom att marschera gamla vägen, som från Fredriks-
hamn går genom Armila by öster om Willmanstrand, och der taga fienden 
i ryggen. Men inemot middagen hade Lascy af sina alltid flinka spioner 
blifvit underrättad om Wrangels verkliga styrka; krigsråd hölls, alla chefer 
begärde aktion,15) och den beslöts ofördröjligen.
 Slaget begynte kl. 2. e. m. Liksom i går hade Wrangel uppställt sin korps 
från vik till vik öfver näset. Svenska lösen var: »med Guds hjelp».
 Kanonaden blef genast i början häftig; det var Åbergs kanoner på 
Qvarnbacken och ryska batteriet midtemot, som vexlade artigheter. Åberg 
stod högre och sigtade bättre; hans kulor gjorde lucka på lucka i grenadie-
rernas leder. Detta såg Keith och beordrade båda grenadierregementerna, 
understödda af ingermanländska och astrakanska regementerna, att storma 
svenska batteriet. Här stodo Sörmlänningar och Dalkarlar på högra flygeln 
under Qvarnbackens kanoner. De mottogo fienden med salva på salva; 
Åbergs drufhagel bortsopade hela leder; marken var brant och oländig; 
grenadiererne studsade, vände om, sprungo i full flykt utför backen tillbaka 
och hotade att sprida oordning bland de närmast stående regementerna.
 Att förekomma detta, gaf Keith ordres åt Manstein att kasta sina massor 
mot Svenskarnes venstra flygel. Här stodo de finska trupperne och Skå-

14)  Se förenämnde handskrift sid. 142. Besynnerligt nog innehåller Wrangels d. 21 
Juli 1742 afgifna »relation om action vid Willmanstrand» aldeles ingen uppgift 
hvarken om styrkan vid slagets början eller om förlusten.

15)  Bonde uppgifver att Ryssarnes flesta chefer varit böjda att retirera, men att 
gene ral Yxkull och öfverste Lohmann, som förut varit i svensk tjenst, yrkat 
 aktion. Mansteins ofvan anförda uppgift är troligare.
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ningarne. Hetlefradt och första gången i elden, visade manskapet lust att 
utan kommando taga geväret af axeln och bränna af. Wrangel hejdade dem. 
Fienden ryckte an och sköt redan på 150 steg, men alltför högt, så att ingen 
man blef skadad. Andra salvan smattrade i fanspetsarna; här och der föll 
en man. Tredje salvan small på 60 stegs afstånd, och nu besvarades den 
med god verkan. Men i detsamma vände Savolaksarne och Skåningarne 
om, togo till fötter och sprungo omkull sina officerare utan hejd och sans. 
 Tavastehus bataljon höll ut ett ögonblick längre, men när öfversten kom-
menderade: gif akt! ropade den försupne och druckne kapten Barcken-
bom: höger omvänder eder! hvarefter bataljonen lika hejdlöst följde kam-
raternas flykt och lemnade sina officerare i sticket, som blefvo dels fångne, 
dels nedgjorde.
 En bred lucka var derigenom öppnad i svenska linien, och fienden 
ryckte med stormsteg i de flyendes spår. Hade karelska dragonerne då hug-
git in på dess flank och rygg, torde utgången ännu varit oviss. Men  äfven 
de sveko  och galopperade med lösa tyglar mot staden. Förgäfves hade 
Wrangel  skickat Westerbottningarne till luckans fyllande. De angrepos 
framföre, bakom, på sidorna, de slogos som hjeltar, och när de bortskjutit 
alla sina patroner, ryckte de nya ur de stupades patronkök. När allt krut 
var bortskjutet, alla officerare hade stupat och fiendens hela öfvermakt ho-
tade att krossa dem, formerade de quarré och marscherade med sina fanor 
genom fiendens leder till Fredrikshamn, der Lewenhaupt sedermera gaf 
deras anförare, en underofficer, löjtnants fullmakt och manskapet dubbel 
förplägning.
 Westerbottningarnes hjeltemod står otroligt ensamt under detta krig 
och förtjenar derföre att framhållas. Enligt sägen hade de dock för sin rädd-
ning att tacka general Keith, som svarade en annan general, hvilken ville 
krossa dem med sex bataljoner: »det vore skada om så tappert folk ned-
sablades af myckenheten».
 Wrangel ilade från den flyende venstra flygeln till den segrande högra. 
Der hade klenmodet bragt ofärd åstad, här öfvermodet. När grenadie-
rerne rusade i flykt utför backsluttningen, öfvergåfvo Sörmlänningarne 
och Dalkarlarne sin fasta position, rusade ned, äfven de, och sprungo mot 
Wrangels ordres, öfver en nyss plöjd åker, kastade tvenne af fiendens linier 
öfverända och togo hans kanoner, hvilka de likväl hvarken förstodo att 
bruka eller förnagla. Också här försummade dragonerne i rättan tid sin 
pligt. Ryssarne vände om och kastade Svenskarne tillbaka; desse vände i 
sin tur och tillbakadrefvo Ryssarne. Detta skedde turvis två eller tre gånger, 



24

H I S T O R I S K A  N O V E L L E R

 

5

10

15

20

25

30

35

och grenadiererne, som ville falla Sörmlänningarne i flanken, bragtes med 
en salva att rygga. Men nu kunde Åbergs kanoner ingen tjenst göra, för att 
ej skjuta egne jemte fienden. I den lösa mullen mattades Svenskarne, blefvo 
kringrände, nedgjorde, och den som fly kunde sökte att rädda sig till staden.
 Slaget var redan förloradt, när Wrangels högra arm, under en ny ridt till 
venstra flygeln, krossades af en kula. Fienden stormade Qvarnbacken, tog 
batteriet och vände kanonerna mot staden. Klockan var nu fem på efter-
middagen.
 Nu gällde det Willmanstrand, ty Ryssarne följde i hamn och häl efter 
de flyende och kommo med dem inom pallisaderna. Redan bestego de 
vallarna; försvaret blef omöjligt, en hvit fana uppsattes, och Ryssarne höllo 
inne med elden. Svenskarne deremot, okunnige om sina chefers beslut att 
gifva sig, fortforo i blind ifver att skjuta. General-majoren Yxkull sprang 
upp på vallen och ropade på svenska att man skulle utskicka fullmäktige 
för att afsluta kapitulation, men träffades i samma ögonblick af en kula 
och föll. Samma öde hade strax derpå öfverste Lohmann, som äfven på 
svenska uppmanade till kapitulation. Desse tappre män, de ende, som 
kände svenska språket, emedan de förut varit i svensk tjenst, uppoffrade 
sig i den ädla afsigt att hindra blodsutgjutelsen.
 Ryssarnes förbittring kände nu ingen gräns. I ett nu voro de öfver de 
på kanoner blottade vallarne. Garnisonen, blandad med de ditflydda trup-
perna, värjde sig förtvifladt. I barackerna och corps de gardet slogs man utan 
att gifva eller taga pardon. Blodbadet var stort, försvaret fruktlöst. Högar af 
lik betäckte gatorna. Klockan sju om aftonen var Willmanstrand i Ryssarnes 
våld. Tagen med storm, blef staden plundrad och lades följande dagen i aska.
 Men när mörkret inbröt öfver denna olyckliga 23 Augusti, betäcktes 
slagfältet af inemot 4 000 döde och sårade. Mången af de sednare utanda-
des ännu under den kyliga natten sin sista suck; mången dog af vanskötsel. 
De döda, så vän, som fiende, qvarlågo till största delen obegrafne i 14 dagars 
tid och förpestade luften. Att Buddenbrock icke fogade någon anstalt om 
de dödas jordande, tillräknades honom sedan som en omensklighet.
 Uppgifterna om den lidna förlusten variera mycket. Så uppgifver Lascys  
rapport den svenska förlusten till 4 000 man, Lewenhaupt deremot den 
ryska till 8 000 man. Ryssarne hade, enligt Lascys rapport, jemförd med 
Mansteins uppgift, i döde: generalmajor Yxkull, öfverstarne Lohmann 
och de Balmaine, en major, 3 kaptener, 8 löjtnanter samt 540 man; sårade: 
generallöjtnanten Stoffeln, generalmajor Albrecht, öfverstarne Manstein 
och Lewascheff, 2 öfverstlöjtnanter, 3 majorer, 17 kaptener, 31 löjtnanter, 
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15 fänrikar och 116 man. Lewenhaupt uppgifver svenska förlusten i döda 
och sårade till 900 man, hvaribland öfverste Bildsteen och öfverstelöjtnan-
ten Brandenburg, döde af sina blessurer strax efter slaget. Fångne blefvo 
general majoren Wrangel, öfverstarne Wasaborg, Willebrand, Gripen-
hjelm, 2 överstelöjtnanter, 1 major, 12 kaptener, 6 löjtnanter, 8 fänrikar 
samt, enligt Manstein, omkring 1 300 underofficerare och gemene16). Dess-
utom förlorade  Svenskarne fyra standarter, 12 fanor, 12 kanoner, en mör-
sare, samt krigs kassan, i hvilken man dock ej fann mer än 6 000 riksdaler. 
Ryska soldaterna gjorde i staden godt byte. Största förlusten var dock den 
moraliska af ett nederlag vid krigets början; en förlust, hvilken svenska 
 regeringen fåfängt sökte öfverskyla med åberopande af öfvermakten och 
en stor  manspillan bland fienden.
 Redan följande dagen drog sig ryska armén tillbaka öfver gränsen, utan 
att antasta hvarken Buddenbrock eller Wrangels öfvergifna läger vid Mar-
tila. Fångarne fördes under eskort af dragoner till Wiborg och sedan till 
Petersburg. Officerarne behandlades i början med utmärkt artighet och 
fingo spisa vid hofvet; sedan inlogerades en officer hos hvarje af rikets för-
nämste män. Men denna artighet tog slut, när den storpratande öfversten 
grefve Wasaborg lät undfalla sig förklenliga yttranden om Ryssarne och 
deras regering, hvarefter de fångne skickades till provinserna och fördela-
des i städerna. Wrangel ensam qvarblef i Petersburg.
 Segern vid Willmanstrand firades i Petersburg med stora högtidlig heter. 
Man lät väl förmärka att Lascy bordt fullfölja segern och genast derefter 
intaga Fredrikshamn, men man nöjde sig med marskalkens förklaring, att 
detta, med hans dåvarande truppstyrka och proviantförråd, varit omöjligt.
 Karelska dragonerna och en ringa qvarlefva af infanteriet hade efter 
nederlaget undkommit på vägen åt Fredrikshamn. Höljda af dam och blod, 
kommo några af dessa flyktingar natten efter slaget till lägret vid Martila, 
hvarifrån volontären baron Grönhagen genast red med olycksbudet emot 
den antågande Buddenbrock och anträffade honom framemot morgonen 
d. 24, lägrad i Kurvila skog, något öfver 4 mil från Willmanstrand. Bud-
denbrock anträdde då genast återtåget, efter att hafva gifvit ordres att berga 
undan fienden lägret vid Martila. Andra säga17) att Buddenbrock befallt dess 
uppbrännande, men att hans ordres icke efterkommos, hvarefter det till 
största delen plundrades af bönderna.

16) Svenska berättelser uppgifva i rund summa 1 000 man.
17) Tiburtius, sid. 18.
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 Ogrundad är utan tvifvel en malitiös anekdot, berättad af Manstein. 
Flyende dragoner skulle natten efter slaget hafva uppskrämt Buddenbrocks 
läger, största delen af trupperna skingrat sig under vildaste flykt och gene-
ralen ensam blifvit qvar med sina officerare.
 Ett år och nio månader efter slaget vid Willmanstrand föll Budden-
brocks hufvud på stupstocken. Hans samtid dömde partiskt i egen sak, 
och grymt bedragna förhoppningar kräfde ett blodigt offer. Men efterverl-
den, som dömer utan hat och nit, torde finna åtskilligt att justera i Bud-
denbrocks dom. En af de mest fällande punkter i hans anklagelse var hans 
försummelse att i rättan tid komma Wrangel till hjelp. Hade han, säger man, 
den 22 Aug. kl. 9 eller 10 på förmiddagen, lätt ekiperad, satt sig i rörelse, så 
hade han på 28 à 29 timmar bordt tillryggalägga de 8 milen till Willman-
strand. Detta har man dock å andra sidan stora skäl att betvifla; ty af dessa 
8 mil äro 4 eller 5 ytterst backiga, och vägen sandig. Hade Buddenbrock, 
det oaktadt, under marche forcé hunnit fram till slagets början d. 23 kl. 2 på 
e. m., så återstår likväl att tvifla, huruvida trupper, utmattade af en så lång 
och svår marsch, kunnat utan hvila kastas fram mot Ryssarnes friska och 
talrika skaror. Manstein, hvars omdömen, såsom ögonvittne och erfaren 
officer, förtjena ett högt förtroende, tvekar ej att hvälfva skulden för neder-
laget från Buddenbrock på Wrangel, som försummat i tid göra sig under-
rättad om Ryssarnes anryckande och alltför lättsinnigt kastat sig och sina 
trupper i faran. Väl möjligt; men svenska nationen, som sedan ej kunde 
förlåta Lewenhaupt att han visat för litet mod, förlät gerna Wrangel att han 
visat för mycket.
 Buddenbrocks afsigt synes ha varit att genom lägret vid Qvarnby be-
täcka Fredrikshamn och genom lägret vid Martila Willmanstrand. Men 
han synes dervid alldeles hafva glömt att Willmanstrand var svagt, men 
fienden talrik och snabb. Huru lätt kan man ej antaga möjligheten af en 
öfverrumpling innan Wrangel hann fram? Men möjligheternas fält är stort, 
man lemnar det åsido och frågar på grund af hvad utgången visade: om 
Wrangel ensam var för svag att skydda Willmanstrand, hvarföre stod han 
då vid Martila? Om Buddenbrocks hjelp var af nöden, hvarföre stod han 
då vid Qvarnby? Voro icke Buddenbrocks bestämda ordres till Wrangel att 
framrycka mot en fiende, hvars styrka man icke kände, i hög grad oförsig-
tiga? Dessa ordres uttolkar Buddenbrock så, att Wrangel antingen bordt 
kasta sig med hela sin styrka in i fästningen, eller ock i en fast position, 
vester om denna, afbida kolonnen från Qvarnby. Det förra, svarar Wrangel 
icke utan skäl, hade varit att i en trång, uselt befästad och med svagt artilleri 
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försedd plats gifva armén till pris för fiendens kanonad från närliggande 
höjder. Det sednare hade varit att, i arméns åsyn och utan att draga svärdet, 
uppoffra Willmanstrand. Buddenbrocks dispositioner härutinnan voro i 
sanning oförklarliga, och man måste ursäkta en förbittrad samtid, att den 
lät undfalla sig den obevista beskyllningen om förräderi. Riksens ständers 
kommission uttalar i sitt utslag mot Buddenbrock denna beskyllning blott i 
halfva ord18). Men innan man bryter stafven öfver denne olycklige fältherre, 
som törhända var mera lättsinnig än brottslig, och som sedan under reträt-
ten fortfarande voterade för att stå och för att slåss, tör ännu åtskilligt åter-
stå att utreda, hvarom upplysningar kunna väntas af Hr Cygnæi i förordet 
nämnda arbete.

4. Fredrikshamn.
Slaget vid Willmanstrand var ett okufligt ödes första vink om utgången af 
1741 års krig; man gaf icke akt derpå, man sade till sig sjelf: ett slag är för-
loradt, men icke äran. Enda och sorgliga tröst – den var dock mer än man 
kunde säga om de följande olyckorna19).
 Samma olyckliga 23 Augusti, när Wrangel blef slagen, gick general en 
chef grefve Lewenhaupt till segels med en jakt från Stockholm till Finland 
och ankom den 3 September till Qvarnby. Samtidigt ankommo nu alla da-
gar nya trupper, så att armén vid Oktober månads slut bestod af 15 000 man 
friskt utvaldt manskap, utan att räkna 2 000 sjuka och sårade samt 3 000 
vakante, dels sotdöde, dels fångne, dels stupade vid Willmanstrand. Dessa 
trupper förlades dels i Fredrikshamn, dels i nejden deromkring och ganska 
långt åtskilda, emedan lägren vid Qvarnby och Martila förtärt den mesta 
tillgången af både proviant och foder, så att förråderna i Fredrikshamn voro 
från början otillräckliga.
 På hösten uträttades ingenting vidare af vigt. Kapten Brandt gick med 
280 man på parti till Wilajoki, men öfverrumplades af Ryssarne, så att blott 
få man undkommo. Små ströftåg, några tagna fångar, några brända byar, 
det var allt, och så gick man å ömse sidor i vinterqvarter. Men Lewenhaupt 
företog den 18 November i regn och rusk ett ströftåg öfver ryska gränsen 

18)  Det heter nemligen: »Ehvad nu generallöjtnanten härutinnan drifvits, anting-
en af klenmodighet, eller någre andre enskylte afsickter», finnes o. s. v. »att det 
icke kunnat vara generallöjtnantens fulla allvar att komma Herr Generalmajor 
Wrangel till undsättning.»

19)  Det är den enda strid under hela detta krig, der Svenskarne visat mod, säger 
Manstein.



28

H I S T O R I S K A  N O V E L L E R

 

5

10

15

20

25

30

35

med 6 450 man och några fältkanoner. Uppgifna ändamålet var indrifvan-
det af furage på fiendens område; det verkliga, utspridandet af ett tryckt 
och från Stockholm medfördt manifest, hvari det heter att svenska armén 
i ingen annan afsigt ryckt i fält, än att förskaffa Sveriges krona satisfaktion 
för de oförrätter densamma lidit af det i Ryssland rådande »främmande 
ministerium», hvilket jemväl i långlig tid förtryckt och plågat Ryssarne 
sjelfve; hvarföre svenska armén nu ville medverka till deras befrielse och 
förskaffa dem fritt val af laglig och rättmätig öfverhet, i hvilken Sverige 
kunde hafva »en förtrolig granne». Skolande kongl. majestät nedlägga sina 
vapen, såsnart detta ändamål vore vunnet, och emellertid tillförsäkra alla 
ryske undersåter, som ville härtill medverka, ett nådigt skydd.
 Direkte för kriget hade detta tåg intet annat resultat, än att nära hälf-
ten af de 6 000, efter 14 dagars köld, regn och strapatser, återvände för att 
befolka lasaretterna. Men strax derpå, eller natten efter den 24 November, 
skedde i Petersburg den snabba och blodlösa revolution, som upphöjde 
storfurstinnan Elisabeth på sina fäders thron. Hade ock storfurstinnan 
derförinnan sökt i Sverige ett stöd för sitt parti, så kan man dock antaga, 
att svenska arméns demonstration föga, om något, medverkat till denna i 
Ryssland populära omhvälfning. Men Lewenhaupt smickrade sig med en 
motsatt tanke och insöfdes derigenom i en säkerhet, som blef hans förderf.
 I sjelfva verket skickade den nya kejsarinnan den fångne kapten Didron 
med försäkran om sina vänskapliga tänkesätt samt förslag om en vapenhvila 
till den 1 Mars. Lewenhaupt fordrade som underpant Wiborgs och Kex-
holms utrymmande; hvarpå icke genast afslag följde. Regeringens ordres att 
genast (d. v. s. till julen) med hela sin styrka rycka mot Wiborg och Peters-
burg, ansåg Lewenhaupt, törhända med skäl, omöjliga att efterkomma, och 
månader förgingo med kurirer och underhandlingar utan resultat: med 
öfver drifna fordringar å ena och afsigtlig tidsutdrägt å andra sidan.
 Emellertid hade, samma 24 Nov., drottning Ulrika Eleonora aflidit i 
Stockholm. Sällsama slump: Peter den stores dotter uppsteg på thronen i 
samma ögonblick, som Carl XII:s syster derifrån nedsteg. Förebud nog till 
hvad som komma skulle.
 Knappt hade krigsoperationerna afstadnat, innan en ny och vida fruk-
tansvärdare fiende, lik dödsengeln i Sanheribs läger, nedslog hela rotar och 
leder. En smittosam sjukdom härjade bland flottans matroser och utbredde 
sig derifrån till armén. Hvari denna förskräckliga farsot bestått, är ännu out-
redt. Får man tro mäster-fältskären Rubeners uppgift, så var det ingen be-
stämd sjukdom, utan ett sammanhopande af alla möjliga, såsom bröstfeber, 
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stygn, vattusot, inflammationer, dysenteri m. m. Men mäster-fältskärens 
utsago är icke mycket att lita på: både arméns och flottans största olycka 
var bristen på kunnige läkare, ty denna vetenskap stod ännu i Sverige yt-
terst lågt, så att tyska barberaregesäller och de uslaste qvacksalvare, med 
dem värdiga apotheker, voro de enda man hade att tillgå. Sannolikt var 
sjukdomen från början dysenteri, ådragen under sommarhettan genom 
förkylningar och dåligt dricksvatten, men som sedan urartade och förvär-
rades genom salt och osund föda, usla qvarter och en sträng årstid. Lägg 
härtill den moraliska nedstämningen i följd af krigets olyckliga början, 
drottningens död, stillaståendet, oenigheten och harmen i många sinnen. 
En seger hade varit det bästa medikament, men de doktorer, som bordt 
tillreda detta, voro äfven i sin genre – barberaregesäller.
 Den skönaste trupp i svenska armén var lifgardet. Nymunderad, frisk 
och 1 500 man stark hade den för kriget bestämda kommenderingen  embar-
kerat i Stockholm till Helsingfors och derifrån marscherat till Fredriks-
hamn. På Wiborgssidan om denna stad var högländ sandmark, ganska 
tjenlig till läger, men gardets öfverste Otto Reinhold Wrangel ville både 
hafva närmare till förstaden, för officerarnes och manskapets rekreation, 
samt skydda sitt garde för öfverrumpling20); – osaliga skrämsel, som då re-
dan bragte ofärd åstad! Derföre – och törhända för att öka tullens profit, 
hvari Wrangel var intressent – placerades gardet utmed den sanka stran-
den af saltsjön, der luften var osund och stanken odräglig af illa nedgräfda 
båtsmän, som redan begynte hoptals dö uppå flottan. Än en fot, än en arm 
syntes här sticka upp ur mullen. Oktober kom med snöslask och regn; sol-
daterne måste gräfva sig gropar i jorden, för att der kampera, men dessa 
voro så fuktiga, att kläderna möglade på kroppen. Provianten var derunder 
ganska knapp, så att regementerna i flera månader måste lefva med knallar, 
ärter och dålig ströming, utan bränvin – ja kokad råg! Snikne kommissarier 
förknappade det knappa. Nu begynte sjukdomarna – våldsama dödande 
febrar, som på illa försedda lasaretter ingen bot funno. Det var ett elände 
utan gräns; hoptals och hastigt dogo soldaterne, som väl icke förut varit 
bortklemade med ett vekligt lif. Slutligen såg man jordkulorna begagnas 
till grafvar. Kymmenegårds bataljon tillredde för de sina en graf, som var 
100 alnar lång, 6 alnar bred och 4 alnar djup. Nakna ditkastades liken, icke 

20)  Tiburtius påstår att han med flit ville ruinera gardet och att man aldrig såg ho-
nom så nöjd, som då regementet var i sitt allrauslaste skick. Häri talar enskild 
harm, men visar dock hvad man trodde.
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sällan rifna af hundar, hvilka smugit sig in i de dörrlösa uthus, der de döda 
hopsparades, tills man af dem fick en tillräcklig mängd. Soldaterne knotade 
högt öfver majoren Pfeiffs ordres, att icke visa de döda den ringaste militä-
riska hedersbevisning. Regementerna sammansmulto förfärligt; de flesta 
till en tredjedel och mindre. Den 18 Jan. 1742 räknade gardet af sina förra 
1 500 man blott 700 tjenstbara; d. 9 Febr. hade dessa 700 minskats till 400; 
slutligen i Maj voro föga mer än 200 i tjenstbart skick.
 Detta dödens skräckvälde verkade högst ofördelaktigt på den vidskep-
lige soldaten, som begynte anse sig sjelf och alla tillspillogifna. Allt fruk-
tansvärdare härjade farsoterna, och det båtade ringa att samma sjukdomar 
förödde ryska armén i Wiborg. I detta elände dog d. 4 Sept. flottans högste 
och mycket saknade chef, amiral Rayalin, och hans manskap hade så gles-
nat, att 1 000 man landtrupper måste reqvireras till flottans försvar. Dessa 
tusen voro lika många offer kastade i dödens gap; ty der sjövane matroser 
ej kunde uthärda, der bortdogo hoptals de vid skeppskost och stinkande 
underdäck ovane landsoldaterne.
 I båda arméerna gingo dessutom dåfva rykten om förräderi. Med en in-
född kejsarinna på thronen, begynte reaktionen mot utlänningarnes stora 
inflytande i Ryssland. Så hände sig i lägret vid Wiborg, att generalmajoren 
Liewen mottog i sitt tält tvenne parlamentärer från svenska armén. Några 
gardessoldater blefvo detta varse, och strax spridde sig det rykte, att Lie-
wen stod i hemlig komplott med fienden. Tre till fyrahundrade soldater af 
preobraschenska och semenoffska gardesregementerna sammanrotade sig 
under ropet att man borde skaffa ur vägen alla utländska förrädare, grepo 
Liewen och Svenskarne, samt misshandlade dem. General Keiths energi 
kufvade detta myteri. I spetsen för de öfriga trogna trupperna kringrände 
han de upproriske och arresterade hufvudmännen; en kommission nedsat-
tes, en underofficer mistade högra handen och skickades till Siberien, de 
öfrige anstiftarne fingo knut, och dermed var ordningen återställd.
 Finnarne åter utforo i de gräsligaste förbannelser mot Buddenbrock, 
hvilken de kallade »Kurvilan Herra», efter den by, hvarest han vistades 
under korrespondansen med sin broder, kommendanten i Wiborg. En 
omständighet gaf fart åt dessa misstankar. I slutet af November infann sig 
den tappre partigångaren Stefan Löving, känd och berömd genom många 
djerfva kupper redan under stora ofredens tid och som noga kände alla lä-
genheter i och omkring Wiborg. Samme Löving erbjöd sig att, derest gene-
ral en chef ville bevilja honom 2 000 man frivillige, under dåvarande starka 
yrväder nattetid bestiga Wiborgs vallar på träsksidan och utan blodspillan 



31

Hertiginnan af Finland

  5

10

15

20

25

30

35

31

Hertiginnan af Finland

lefverera fästningen i Svenskarnes händer. Detta djerfva förslag, som med 
Lövings raskhet och lokalkännedom hade all utsigt till framgång, afböjdes 
af Lewenhaupt på Buddenbrocks inrådan, under förklaring att general en 
chef aldrig kunde försvara’t, om han lemnade så mycket folk i en parti-
gångares händer, »isynnerhet om företaget misslyckades». – Svårt är att 
säga, om ej denna vägran dock var klok. Ty det synes afgjordt, att hemliga 
förbindelser exsisterade mellan de båda arméerna. Den 1 Febr. arresterades 
borgaren Castens i Fredrikshamn för korrespondans med fienden; det är 
också nämndt, att Keiths bästa spioner voro borgare i Wiborg.
 Vänta faran, ana nederlaget, fly båda och ändock af båda öfverrumplas, 
sådan var Lewenhaupts olyckliga taktik. Och Ryssarne under modiga och 
kloka chefer läto ej heller vänta på sig. D. 25 Febr. uppsades stilleståndet, 
emedan hennes ryska majestät förgäfves väntat fullmäktige från Sverige, för 
att underhandla om fred. Lewenhaupt föll som från skyarna, han som den-
na gång så visst hade väntat fred! Nu kom det ena ryktet efter det andra att 
Ryssarne voro i antågande med öfver 50 000 man. Strax affärdades ordres 
till de vidt kringspridda regementerna att i största hast förfoga sig till Fred-
rikshamn. Allt kom i rörelse; qvinnor och barn tillsades att flytta ur staden; 
kanoner uppfördes på vallarna. Ingen tänkte uppå att snön var så djup som 
längsta karlen lång, och att Ryssarne dock ej voro mer än menniskor. Att 
under sådana förhållanden anfalla en fästning, huru dålig och fegt försva-
rad den än var, gick öfver det möjligas gräns.
 Men nu kom den annars så kloke Löving med rapport, att han sett Rys-
sarne tåga i file genom Wiborg och att deras avantgarde den 1 Mars skulle 
stå i Wilajoki. Nu blef förvirringen utan gräns. Krigsråd hölls och pluralite-
ten förenade sig i öfverste Lagercrantz21) votum, hvilket för sin utomordent-
liga feghet förtjenar att komma till efterverlden och var af följande lydelse.
 Efter att hafva förklarat, det han aldrig befunnit sig i så svåra omständig-
heter och att man måste adorera Guds hand och dermed vara nöjd, »finner 
öfversten bäst att med det allraförsta abandonera ett illa flanquerat retren
chement, hvars 6 polygoner fordra åtminstone 6 000 mans besättning». Man 
bör söka att »amusera fienden» och tvinga honom till att »arretera sina 
operationer, till att dermed draga riket ur en total undergång», samt oför-

21)  Denne Lagercrantz, en af Lewenhaupts hätskaste personliga fiender, misstänk-
tes icke utan skäl för stämplingar och missnöjes utsående inom armén. Seder-
mera ställd under åtal för sitt här citerade votum, blef han dock af kommissio-
nen frikänd.
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dröjligen begära förhållningsordres af kongl. majestät och rådet22). Skulle 
fienden »mot förmodan» ej bevilja ett stillestånd,23) vore det öfverstens 
»oförgripliga (!) tanka, att innan aftonen alla de en mil häromkring liggande 
byar uppbrännas, örlogsskeppen antändas, galerflottan med alla här liggande 
transportskepp sänkes, det grofva artilleriet spränges, fältartilleriet förespännes, 
de härvarande trupper marschera och landet ända till Anjala bro brännes och 
ödelägges, staden antändes och hvad här är ruineres».
 Med detta nesliga och vildsinta yttrande förenade sig 16 chefer af närva-
rande 18, och bland dem Hrr Lewenhaupt och Buddenbrock. Endast öfvers-
te  Wrede och den tappre veteranen generalmajor Bousquet, kommendant 
i Fredrikshamns fästning, förklarade frimodigt, att armén lika litet kunde 
vinna på att retirera, som på att qvarblifva, hvarföre man väl borde propo-
nera fienden fred; men derest han det refuserade, »är bäst att vi slåss här 
inom murarna och som redlige män försvara oss till sista man».
 »Den 2 Mars», säger Tiburtius, »glömmer jag väl aldrig så länge jag 
lefver. Ty ehuru ännu icke något visst spordes om Ryssarne, så gick dock 
galenskapen till sin högsta grad, så att enhvar gick sin väg och frågade hvar-
ken efter generaler eller ordres. En magasinsskrifvare, som med bränvin 
velat stärka sitt nedslagna sinne, lät i fylleri hvar och en som kom taga hvad 
han ville, hvaraf ryktet utkom att magasinet gafs till spillo, och det plundra-
des verkligen. Alla stycken kring fästningen voro vända uppåt vädret, och 
talades att styckena skulle sprängas och fästningen öfvergifvas. Mest alla 
invånare flyktade ur staden, och dock visste ingen visst om fienden var i 
anmarsch eller ej.»
 Det löjliga uti hela denna förfärliga villervalla var att den saknade all 
verklig grund. Ryska armén låg i god ro vid Wiborg och hade endast dra-
git åt sig förstärkningar, under afbidan af en praktikablare årstid. Löving 
rättade genast sitt fel genom att upplysa detta. Men då han dervid nog 
frimodigt yttrade sig öfver befälets usla anstalter och ringa kunskap om 
fiendens företag, förgrymmades Lewenhaupt, lät arrestera den käcke man-
nen och skickade honom fången till Tavastehus. I viss mening kunde man 

22)  General Lewenhaupt hade full makt att göra, låta och underhandla, men denna 
svaghetens utväg att, med budskickningar på 100 mils väg, under flera veckors 
tidsutdrägt, när hvar timma var dyrbar, vilja hvälfva all skuld ifrån sig, praktise-
rades ena gången efter den andra. Regeringens misstroende, röjdt i den nu an-
komna befallningen, att hålla krigskonseljer, »derest någon särdeles entreprise 
skulle företagas», förlamade mycket Lewenhaupts myndighet som högste chef 
och tillintetgjorde alldeles hans anseende.

23)  Hvad rimliga skäl hade fienden dertill?
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säga att Lewenhaupt härigenom, lik kejsar Valentinianus, med sin venstra 
hand afhuggit sin högra. Ty i hela armén fanns ingen man, som så kände 
hvarje stig, hvarje buske, som Löving, och som, rätt använd, hade kunnat 
göra kommenderande generalen så vigtiga tjenster. Såg Lewenhaupt före 
denna händelse skumt, så kan man säga att han efter den blef slagen med 
en fullkomlig blindhet.
 Sedan man i fyra eller fem dagar förgäfves väntat Ryssarne till Fred riks-
hamn, begynte man fatta mod, och hvad som var mer, man begynte blygas. 
Tusen berättelser kommo nu i svang om alla de dårskaper man begått under 
den paniska förskräckelsen. Så blef det bekant att major Pfeiff under värsta 
skrämseln utbett sig att blifva kommenderad efter trosshästarna, men den 
tappre majoren, som visat sig så barsk mot de döda, hade så stor respekt för 
de lefvande, att han lät det bära af i en sträcka ända till Orimattila, hvarest 
han ändtligen stadnade och lät efterhöra huru det stod till i Fredrikshamn. 
I Mendolaks hade man den 1 Mars, vid ryktet om fiendens ankomst, så 
brådt att uppbränna ett magasin, att uppbördsskrifvarens alla saker dervid 
blefvo lågornas rof. Vid samma tid hade länsman Guzeus varit utskickad 
att bränna kronomagasinet i Wederlaks med all dess spanmål; det syntes 
dock Guzeus för argt; han lät magasinet stå och utdelade spanmålen bland 
bönderna.
 Undertiden hade öfverste Lagercrantz blifvit skickad till Petersburg 
och derifrån till Moskva med proposition om stillestånd, hvartill han på 
eget bevåg fogade fredsanbud; båda delarna utan allt resultat. Modlös och 
uppskrämd återkom han den 20 Mars till Fredrikshamn med nya berät-
telser om fiendens antåg. Lewenhaupt lät arrestera den obefogade freds-
underhandlaren och skickade honom till Stockholm, der han dock snart 
frigafs. Knotet mot general en chef blef vid denna händelse högljudt, ty 
Lagercrantz hade många vänner vid armén.
 Åter fingo de aflägsnare regementerna uppbrottsordres; förra gången 
hade de fått kontraordres, när skrämseln var förbi; denna gång fingo de 
marschera till 2 à 3 mil nära fästningen. Utslitna och trötta kommo de fram; 
isynnerhet voro allmogens med våld borttagna hästar vidt och bredt om-
kring ruinerade af transporterna. I Tavastland och Savolaks fanns knappt 
en enda häst i behåll för bondens plog. Många och svåra excesser föreföllo 
i qvarteren och på marscherna. I rättegången mot Didron förekommer, att 
hans kock låtit spänna gästgifvaren i Mörskom för lasset; en beskyllning, 
hvilken ej synes hafva blifvit på ett tillfredsställande sätt vederlagd.
 Midt i den stora och allmänna förbittring, som i landet väcktes af denna 
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krigets nöd och öfvervåld, kom kejsarinnan Elisabeths ryktbara manifest 
af den 18 Mars 1742. Hennes Majestät talar här om det orättrådiga och af 
Gud med nederlag straffade krig, som svenska kronan begynt emot Ryss-
land; om sitt eget fredälskande sinnelag; om de olyckor månge oskyldige, 
och i synnerhet Finlands inbyggare, måste lida för några ilvillige personers 
samvetslösa företag. Fördenskull och emedan Hennes Majestät icke har för 
afsigt att göra eröfringar, ej heller af Sverige åstundar det ringaste, annat 
än god vänskap, vill H. M. härom underrätta Finlands inbyggare samt till-
försäkra dem fullkomligt skydd till person och egendom, så framt de visa 
allvar att med Ryssland lefva i god sämja och svenska armén i intet afseende 
understöda. Och då H. M. icke åstundar en fots bredd främmande land sig 
att tillegna, vill H. M., – »såframt Furstendömet Finland sinnadt vore, sig 
utur Sveriges välde och jurisdiktion att befria och lösgöra», »såsom ett fritt 
och af ingendera delen dependerande land, under deras egen, sig emellan 
etablerande regeringsform», samt med alla privilegier och immuniteter 
efter egen åstundan – så vill H. M. Finnarne vid denna deras nya inrättning 
på allt sätt bistå och dem till beskydd gifva så många trupper de sjelfva 
önska. Härigenom kan Finland, under egen författning och regeringsform, 
framdeles utgöra en barriere mellan de ryska och svenska gränserne, hvar-
före ock svenska kronan, som härigenom blefve betagen den fruktan och 
oro granskapet med Ryssland medfört, »efter billigheten och så framt 
densamma till framdeles konservation af en fast vänskap med Ryssland 
en rätt allvarlig inklination hafver, denna proposition ej ogilla kan. Skulle 
dock, mot förmodan, H. M:s goda benägenhet af Furstendömet Finland 
icke antagas, utan inbyggarne af otidig egensinnighet sig mot H. M:s trup-
per fiendtligt bruka låta, så finner sig H. M. mot sin vilja nödsakad att låta 
förhärja detta landet med eld och svärd.»
 Nu tänke man sig ett land som Finland, eröfradt – visserligen för lång 
tid sedan, men dock eröfradt – af ett främmande folk, väl i mycket be-
fryndadt, men äfven i mycket skildt: i språk, seder, lynne; – ett land, som 
ett halft årtusende igenom lidit och blödt som Sveriges förmur, och som 
ännu för en oberäknelig framtid icke hade annan utsigt, än att fortfarande 
lida och blöda, så ofta lystnad eller afund komme de båda makterna att 
sammanstöta; ett land, som derföre aldrig var säkert, att icke de skördar, 
som grodde i dag, skulle i morgon nedtrampas af krigshärarna, och som 
ständigt byggde nya hyddor ur askan af de förstörda, utan att veta om vän 
eller fiende der skulle gästa, innan solen gick ned. Till detta land säger en 
mäktig furstinna: blif fritt, blif sjelfständigt, upphör att vara en tummelplats 
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för främmande intressen och blif för alla tider ett fredens land, vid hvars 
gränser den främmande krigaren drager sitt svärd endast till skydd mot 
främmande inbrotts våld! Men landet tillsluter sina öron för den mäktigas 
maning och säger till sig sjelft: tvunget har jag ingått fostbrödralag, fritt vill 
jag hålla det. Det förbund jag i sekler beseglat med mitt blod vill jag icke för 
egen fördel bryta. Må jag fortfarande lida, om min lott är sådan: den finska 
troheten, ärfd af fäder, skall utan fläck blifva kommande slägtens arf.
 Den vederläggning Kongl. Majestät lät utgå d. 27 April samma år behöf-
des icke. Det enda märkliga resultatet af kejsarinnan Elisabeths manifest 
var fröet till ett fåtaligt parti bland adeln och tjenstemännen, hvars planer 
mer än 40 år sednare förlorade sig i det politiska trassel, som är kändt under 
namn af Anjalaförbundet.
 Eländet och dödligheten tilltogo i Fredrikshamn. Hvar 14:de dag måste 
garnisonen ombytas för sjuklighet. Men Lewenhaupt, som gjorde allt för 
att hindra privat korrespondans från armén, rapporterade i underdånighet 
gång efter gång: såsnart rekryterne och flottan ankomma på våren, kan 
kongl. majestät sina vilkor sjelf determinera och behöfver intet af sina pre-
tentioner efterskänka. Konungen, som hade all anledning att tvifla på dessa 
försäkringar, skickade öfversten Marks von Würtemberg i slutet af April 
till armén, för att göra sig noga underrättad om dess tillstånd, hvilket då 
befanns vara rätt bedröfligt. Denna beskickning på sidan om general en 
chef skadade än mera Lewenhaupts anseende inom befälet. Officerarne 
begynte att affektera både otidighet och sidvördnad i generalens närvaro. 
En afton drucko de på stadskällaren hos Teschen; i botten af bålen funno 
de en thronföljare, hvarom då var mycket tal, nemligen Carl Peter Ulrik af 
Holstein; hvarpå de ordentligen skickade en deputation till general en chef 
och läto helsa att de nu drucko Carl XIII:s skål.
 Ändtligen kom våren och man begynte åter andas. Väl var det ännu 
ganska sjukligt och luften så förpestad på stadens gator, att der måste rökas, 
och vid alla vägar dessutom begynte de under vintern i drifvorna löst ned-
gräfda döda att smitta hela nejdens luft. Men det var ändå vår – en frisk vind 
från hafvet rensade tidtals den förpestade athmosferen; böljan slog åter 
mot stranden, proviantskeppen ankommo med sina förråder, nya rekryter 
i mängd tillströmmade från alla håll. Så stort var tilloppet, att Lewenhaupt 
vid slutet af Maj åter hade en här af 15 000 man friskt och väl försedt folk 
under sitt befäl.
 Gick man nu framåt? Nej, man väntade, oupphörligt väntade – under 
ett anfallskrig!
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 En och en half mil österom Fredrikshamn ligger ett slätt lågländt fält, 
betäckt af höjder, som åt Wiborgska sidan äro ganska branta, men åt Fred-
riks hamn nog långsluttande, så att från den sidan artilleri utan stor svårig-
het kan uppföras. Öster om denna slätt rinner en liten sank bäck, öfver 
hvilken landsvägen den tiden gick på en smal och med pallisader befästad 
bro, och öster om denna bro var åter en förhuggning gjord af fälld skog, öf-
ver hvilken en militärtrupp endast med största möda och tidspillan kunde 
passera. Norr om samma slätt hade man en vidlyftig sträcka af sanka kärr, 
som för än större säkerhet nu voro uppdämda och oöfverstigeliga, och i 
söder utbredde sig Finska vikens stora blanka vattenyta.
 Detta var det ryktbara Mendolaks pass, hvilket naturen gjort vida star-
kare än Fredrikshamns fästning, så att det väl knappt kunnat forceras med 
10 000 mans förlust, om det modigt försvarats af 2 000. Dessa 2 000 man 
ditskickades ock verkligen under öfverste Fröbergs befäl, med ordres att 
der afbida fiendens attack och mota den, såframt icke en alltför öfverlägsen 
styrka med kanoner ryckte an deremot.
 Nu, i början på Juni 1742, begynte det åter blifva hett i nejden af Fred-
rikshamn. Hela nejden genomsvärmades af kosacker, som med pilens hastig-
het visade sig och åter försvunno. Tavastehus och Savolaks regementen samt 
Kymmenegårds bataljon stodo i läger vid Husula och voro så litet på sin vakt, 
att de d. 16 Juni skickade sitt mesta manskap utan gevär till Fredrikshamn 
efter proviant. Om aftonen kommo kosackerne till Qvarnby, nedgjorde utan 
åtskilnad alla, som kommo i deras väg, och bland dem generalqvartermäs-
taren Nordencreutz. Vid denna villan sprang en bonde i Qvarnkärret och 
kom så med knapp nöd öfver till Husula. Här blef en förfärlig uppståndelse, 
ty lägret stod i full ordning med tält, fanor och gevär, men – manskapet var 
borta! Klockan 2 om natten sprängde kosackerne genom byn; på dem som 
qvarblefvo i husen gick ingen nöd, men en fru Björnram, som ville springa 
öfver byagatan, blef tvärt genomstungen. Lägret hade varit förloradt, om icke 
major Krabbe med 30 man hade fattat posto vid bäcken och gifvit salva på 
salva, tills major Delvik med fältvakten gjorde min af att taga fienden i ryg-
gen och så förmådde honom till återtåg24). Så begyntes åter den hufvudlösa 
förskräckelsen. Den 21 Juni berättades att dammen, som uppdämde kärren 

24)  Tiburtius, som i brådskan flydde till Högfors, fann dervarande läger i stor be-
störtning. Man sade att Fredrikshamn var omringadt och att Ryssarne voro 
öfver allt. När T. försäkrade officerarne att det blott varit en svärm kosacker, som 
redan blifvit fördrifna, utropade öfverstlöjtnanten baron Mörner: »bed Gud att 
ni aldrig får se någon kosack!»
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vid Mendolaks, var hemligen genomstucken. S. d. klockan 10 om aftonen 
kom öfverste Palmstruch – densamme som vid Husula affären hållit sig 
gömd bakom en tallbacke, – och förklarade mycket ifrigt att Ryssarne inom 
en half timma skulle kasta posteringen vid Mendolaks öfverända samt att 
armén genast borde retirera. Så oerhördt poltroneri väckte både löje och 
medömkan; armén förblef stilla, och ingen fiende visade sig den dagen.
 Men snart kom en oväntad hjobspost från Mendolaks. Sjelfva midsom-
marnatten utskickades från Fröbergs postering öfverstlöjtnant Aminoff 
med 300 dragoner på rekognoscering. Denne behjertade officer avancerade 
genom fiendens alla förtrupper, ända under hans högqvarter, och återkom, 
efter en liflig skärmytsling och 20 mans förlust, med säkra underrättelser om 
fiendens ställning. Nu tyckte sig den gamle och försagde öfverste Fröberg 
lukta krut; tusende faror spökade i hans inbillning: förhuggningen, torr 
af sommarvärmen, kunde brännas, kärret genomvadas, han kunde blifva 
kringgången. Förbryllad af dessa föreställningar, glömde öfverste Fröberg 
soldatens första pligt att lyda ordres, helst när dessa ordres, hvad annars säl-
lan hände under detta olyckliga krig, lydde på strid. Midsommardagen om 
aftonen drog han sig i all tysthet undan till Fredrikshamn, lemnande så nes-
ligt den starkaste position, utan svärdslag, i fiendens våld25). Först aderton 
timmar derefter anryckte ryska armén. Hur stor var ej fiendens öfverrask-
ning, när han fann passet öfvergifvet! Utan att möta det ringaste motstånd, 
behöfde han dock flera timmar för att rödja sig väg genom förhuggningen. 
Ju mera man undersökte denna position, säger Manstein, desto mera för-
vånades man att finna den öfvergifven. Den befanns utomordentligt stark, 
och alla voro derom ense, att 7 000 man med 20 kanoner der hade kunnat 
mota, ja hejda hela ryska armén. En god del af ryska infanteriet skulle der 
ha gått till spillo. Man skickade för ro skull några grenadierer att bestiga 
retranchementet i fronten; dessa behöfde mer än en timma för att klättra 
upp. Man föreställe sig hvad det hade varit, om de der emottagits af en väl 
underhållen eld från kanoner och musköter.

25)  Fröberg blef sedermera ställd under tilltal för detta högst förderfliga steg. Han 
åberopade mundtliga ordres af Lewenhaupt, och sällsamt nog hade han ej det 
ringaste blifvit af chefen antastad för sitt fega återtåg. General Lewenhaupts bio-
graf (i Handl. rör. Skandinav. historia, 2 del., sid. 219 ff.) uppgifver, att Öfverste 
Ridderschantz, som till generalen hyste gammalt agg, öfvertalt Fröberg till det-
ta steg och att generalen i första förbittringen öfver Fröbergs återtåg velat låta 
skjuta på honom från fästningen. Dock finner man Fröberg sedan obehindradt 
votera i krigskonseljerna – naturligtvis för reträtt. Han dömdes af riksens stän-
ders kommission att mista tjensten.
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 Nu gällde det Fredrikshamn på fullt allvar. Man hade väntat så länge, 
nu kom det man väntat, – och dock förlorades nu all besinning.
 Fredrikshamns fästning har på ena sidan saltsjön, på den andra Bamböle  
träsk, och mellanrummet var 1742 befästadt med vallar af torf, dock icke 
bättre, än att flera famnar deraf nedrasade under långvarigt regn. Grafvarna 
voro mest torra, utan spanska ryttare; fästningens portar af plankor, utan 
raveliner. Dessa skrala fästningsverk, som dock voro så stort tilltagna, att de 
för sitt fullständiga försvar behöft 10 000 man, hade kostat riket 23 tunnor 
guld, och general Lewenhaupt hade i åtta månaders tid uttröttat manskapet 
med deras iståndsättande. Midt i staden stod ett stort tyghus af träd med 
ett dubbelt förgylldt F på gafveln, som blänkte på en half mils afstånd, så 
att en fiende naturligtvis skulle välja detta till sin första skott-tafla.
 Dessa olägenheter blefvo dock till stor del uppvägda af naturförmå-
ner. För insjöns skull kunde fästningen blott med svårighet kringrännas; 
kommunikationen med hafvet var fri, och i ryggen, i lägret vid Summa, 
stod svenska armén, som hvarje ögonblick kunde sekundera garnisonen. 
Terrängen  var dertill på Wiborgska sidan ganska oländig, och när man 
dess utom visste, att fästningen var väl försedd med kanoner, ammunition 
och alla förråder, tvekade Marskalken Lascy om han borde våga ett anfall. 
Slutligen beslöt han sig dock dertill; men svenska armén gick honom i för-
väg med samma utomordentliga artighet, som nyss förut vid Mendolaks.
 Den 18 Juni hölls krigsråd med 16 närvarande chefer och beslöts, ehuru 
med svag och vacklande pluralitet, att försvara staden. Midsommardagen, 
när nyheten kom om Fröbergs oväntade reträtt, beslöts i nytt krigsråd med 
6 chefer, att öfvergifva Fredrikshamn, som »intet meriterar att defenderas 
och derigenom exponera hela Finland»26). Denna gång var det Budden-
brock, som ensam röstade för motvärn, likasom sedan flera gånger under 
reträtten. Gjorde han det blott för att sauvera sin ära, efter han, som vote-
rade sist, dock såg att en afgjord pluralitet var för den motsatta åsigten?
 Dagarna efter midsommar uppstod då och då något larm, i det små ho-
par af ströfvande kosacker visade sig utanför fästningen. En löjtnant Holm 

26)  Öfverste Otto Reinh. Wrangels uttryck. Det förtjenar anmärkas, att hela takti-
ken under detta besynnerliga anfallskrig gick ut uppå att »conservera» och »in
tet exponera», hvarigenom hände, att intet conserverades, men allt exponerades. 
Lewenhaupts nämnde biograf – som man tror, hans egen son – hvars uppgifter 
ej synas särdeles pålitliga, anmärker, att generalen vid detta tillfälle velat lemna 
befälet i Buddenbrocks händer, alldenstund han, Lewenhaupt, numera vore 
bunden af krigskonseljerna. Cheferne hade då med många böner förmått ho-
nom att afstå från denna föresats.
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vid artilleriet affyrade på dem en kanon, hvaraf en störtade af hästen; Holm 
blef då straxt arresterad, emedan han skjutit utan ordres.
 Nu lemnades generalmajor Bousquet med 500 Finnar i fästningen, för 
att rädda hvad räddas kunde och spoliera det öfriga. Högt knotande för-
nummo Finnarne det värf man ålagt dem. Förgäfves begärde den tappre 
veteranen förstärkning: han ville försvara stad och fästning i det yttersta. 
Lewenhaupts förra ordres upprepades, och den 28 Juni kl. 10 om aftonen, 
innan Ryssarne ännu hade gjort min af att angripa, blefvo staden och maga-
sinerna af de borttågande trupperna itända, medan lägret vid Summa bröts 
neder och hela svenska armén satte sig i marsch. Vid pass kl. 11 sprungo 
krutkällrarna i luften, den ena efter den andra, under förfärliga knallar. 
Strax derpå såg man staden samt tyghuset stå i ljusan låga. Kanonerna på 
vallarna sprängdes, bomber och granater kreverade i tyghuset, så att det 
var ett grufligt smattrande. Ryssarne stormade till; de ansågo en så stor 
feghet omöjlig, de trodde att man endast ville afbränna förstäderna. Snart 
funno de sitt misstag. De sökte nu berga och släcka; det lyckades dem, 
sedan tre fjerdedelar af staden voro lagda i aska. Man fann der som byte 
10 grofva bronzkanoner samt 120 jernkanoner af olika kaliber, till en del 
nedsänkta, men utan svårighet återuppfiskade, ett icke antändt magasin 
med 400 centner krut och annan ammunition. Flera sjuka, som ej kunnat 
följa de aftågande, tillfångatogos. Så stor var brådskan vid detta återtåg, 
på hvilket man syntes hafva förberedt sig i nio månader, att Österbottens 
regemente der hade qvarglömt en af sina fanor.
 Bland andra byten i Fredrikshamn, funnos i det af elden skonade post-
huset en mängd till Sverige adresserade bref från officerare i armén och 
flottan. Man förmodar att Ryssarne här erhållit upplysningar af icke ringa 
vigt; bland annat nämnes ett bref af major Lagercrantz till hans fru i Stock-
holm af det ungefärliga innehåll: »vi lefva i en ömkelig tid och hafva usla 
generaler, dumma hufvuden, hvilka göra allt godt och käckt folk injustice, 
sätta pojkar till officerare och tänka icke uppå att försvara landet, utan när 
fienden kommer, hålla de aldrig stånd ända till Helsingfors, och der rymma 
de till sjöss öfver till Sverige»27). Detta bref, påstår man, hade bestämt Lascy 
att rycka framåt. Det var icke det enda dokument, som upplyste marskal-
ken om Svenskarnes ställning. I alla de sedan öfvergifna lägren funno Rys-
sarne hela buntar med förslager rörande svenska armén och detaljer om 
dess styrka.

27) Tiburtius, sid. 134.
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 Vidpass en mil ifrån staden gjorde de finska trupperna halt, för att ett 
ögonblick rasta efter sina ansträngningar. Det var en sval juninatt; skym-
ningens lätta flor hade vid midnatt bredt sig öfver den grönskande nejden. 
I skogen qvittrade talltrasten; på afstånd hördes det enformiga mäktiga 
brusandet af fallet vid Högfors. Men ingen gaf akt på naturens stilla frid, 
ingen andades med vällust de svala vällukter, dem nattvinden förde från 
ängarnas blommor rundt omkring. Alla blickar voro riktade tillbaka mot 
den öfvergifna staden, der man under höst, vinter och vår kamperat under 
mycket elände, det är sannt, men med det ständiga hoppet, att allt dock till 
slut skulle få en ärofull utgång. Nu var detta hopp på det grymmaste besvi-
ket. Der såg man i öster himmelen färgas röd som blod af det brinnande 
Fredrikshamn; – stundom skakades jorden af en knall, som öfverröstade 
vattenfallets brus och kom nattens alla sångfoglar att tystna. Det var ett 
krutmagasin, som exploderade, och af hvilket man såg det hvita blänkande 
skenet nära en minut innan man kände marken under sina fötter skälfva af 
knallen. Man hade för sina ögon ett förskräckande uppträde, hvars hemsk-
het ökades af tanken på fäderneslandets fara: var det icke Finland, som 
störtade samman i de glödande ruinerna af Fredrikshamn?
 Denna tanke uppfyllde den finska soldaten med en namnlös förbittring 
och sorg. Han, som utgått från bondens pörten, der stora ofredens fasor 
lefde friska uppå de gamlas läppar, han hade icke gått med glädje till detta 
krig; han visste för väl hvad landet led, och han trodde icke godt om det 
svenska befälet, som engång förut retirerat och oupphörligt retirerat. Men 
nu när kriget brutit löst, nu ville han slåss på fullt allvar, – slåss innan han 
öfvergaf sin fädernehydda i fiendens våld – och när han nu, efter långa 
månader af väntan och otålighet, fick ordres att spoliera, retirera, icke ex-
ponera, då brast hans annars oböjliga tålamod, och han utfor i förbannelser 
mot Lewenhaupt, Buddenbrock och allt hvad befäl hette. Fanorna, dem 
man skändat, hade förlorat för honom sin helgd; gick han med, så gick han 
tvungen och högt knotande, men han gick icke alltid; ej sällan hände att 
man såg honom bortkasta geväret och i alla kamraternas åsyn desertera till 
skogs. När då befälet kommenderade desse att förfölja desertören, gjorde 
de det motvilligt och för syns skull: när hela armén springer efter ordres, 
sade de, så må väl soldaten, som har hus och hem i fiendehand, få engång 
springa utan kommando!
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5. Den stora reträtten.
Det fel, säger Manstein, som grefve Lewenhaupt begick uti att öfvergifva 
Fredrikshamn, var så mycket större, emedan han der etablerat sitt största 
magasin; emedan hans trupper vid reträtten icke hade bröd för mer än 
10 dagar; emedan han ej dragit försorg om transport af lifsmedel från sitt 
andra magasin i Helsingfors och slutligen emedan han derigenom var nöd-
sakad att lemna hela landet i fiendens våld och draga sig till sistnämnda 
stad.
 Ett ögonblick synes Lewenhaupt sjelf hafva insett alla vådorna af detta 
steg; han yttrar nemligen i krigsrådet den 18 Juni: »Om Fredrikshamn 
abandonneras, så ser jag intet att vi mer äro i stånd att profitera af något 
tillfälle, till att erhålla en hederlig och för nationen anständig fred»; hvar-
efter han uppräknar farorna af ett återtåg och fördelarne af ett försvar i detta 
trånga och kuperade land. Om det var karakterssvaghet ensam, eller andra, 
ännu delvis outredda inflytanden, som bragte honom att 10 dagar der efter 
ändra beslut, det är en gåta, som icke ens den vidlyftiga ransakningen 
seder mera, med alla dess tryckta förhandlingar, kunnat tillfyllest lösa. Visst 
är att Fredrikshamns öfvergifvande kostade Sverige dess vapenära och ett 
stycke af Finland, samt den olycklige Lewenhaupt hufvudet.
 Kustvägen från Fredrikshamn till Helsingfors är, för mängden och stor-
leken af de strömmar, som genomskära den, en af de lättaste att försvara, 
men en af de svåraste att forcera, om man har att göra med en beslutsam 
och försigtig fiende. För att icke nämna en mängd åar och mindre ström-
drag, såsom Tessjö, Forsby, Borgå, Wanda m. fl., utgjuter Finlands hjert-
kammare, den ensliga, klara Päjänä, här sin vattenmassa genom Kymmene 
elf i Finska viken. Denna elf förmår slutligen icke mera svälja sina tillflöden, 
den delar sig i Pyttis socken söder om Anjala i tvenne armar, som hvar för 
sig åter dela och förena sig, innan de uppnå hafvet. Så delar sig den östra 
armen nedanom det mäktiga fallet vid Högfors och kringflyter den holme, 
der Kymmene skansar uppfördes i en sednare tid. Vestra armen åter skickar 
en gren förbi Pyttis kyrka ned till saltsjön, medan dess öfriga vatten fler-
deladt flyter förbi Stora och Lilla Abborfors. De flesta af dessa armar äro 
strida och djupa; de mellan dem liggande holmarna erbjuda militäriska 
positioner af icke ringa vigt.
 Sedan generalmajor Bousquet med sina Finnar den 29 Juni uppnått huf-
vudarmén, satte sig denna i marsch och fattade posto vid den delade östra 
armen af Kymmene elf, med högqvarter på Kymmenegård. Kringsvärmade 
af fiendtliga husarer, bestodo eftertrupperna flera lifliga skärmytslingar. Det 
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var en reträtt med föga ordning och mycken brådska. Vid Högfors ned-
brändes gästgifvaregården jemte stora förråder kulor m. m., som dit blifvit 
undanbergade. De präktiga qvarn- och sågbyggnaderna antändes, bom-
marna öfver strömmen sönderhöggos, och många tusen stockar släpptes 
att flyta med strömmen till hafs. På ömse sidor om strömmen var den 1 och 
2 Juli en liflig kanonad, och här såg man spridda drag, som vitnade, hvad väl 
knappt behöfde vitnas, att midt under denna smädliga flykt ett modigt hjer-
ta klappade i mången krigares bröst. Så gick löjtnant Klingspor med blott 3 
man på en båt öfver strömmen och brände i fiendens åsyn en by, som var i 
vägen för de svenska kanonerna. Frivillige gingo ut från de båda arméerna 
att försöka sin lycka. En finsk korpral och en rysk husar lågo bakom hvar sin 
sten på hvar sin sida om strömmen och lurade på hvarandra. Ingendera ville 
blotta sig, och leken varade länge. Ändtligen, för att få slut på saken, reste 
sig Finnen upp; husaren sköt, men sköt bom. Då låtsade Finnen falla, men 
föll visligen bakom stenen och passade på med geväret. Husaren hoppade 
nu upp på sin sten, för att se hur det gått, men i samma ögonblick small det, 
och husaren föll i sin tur, men för att aldrig mera uppstiga.
 Den 30 Juni hade Lewenhaupt rapporterat till konungen Fredrikshamns 
förlust, jemte sin föresats att vid Kymmenegård invänta fienden. Men redan 
d. 3 Juli önskade chefen höra krigsrådets tanke, hvad göras borde, om fien-
den gjorde min af att gå öfver strömmen vid Anjala och afskära reträtten 
till Helsingfors. Härom säger protokollet: »Största delen af herrar cheferne 
svarade sig tycka, att rikets välfärd består i arméens och flottans conserva-
tion.» Endast öfverste Wrede röstade för att slåss, emedan i motsatt fall 
»lära mest alla Finnarne löpa bort», och äfven öfverstlöjtnant Aminoff 
ansåg detta »vara mera honorabelt för riket och oss». Men de allrafleste 
förenade sig med öfverste Pahlen, som med särdeles naivitet förklarade: 
»Om vi än skulle slåss med fienden, så kunna vi ju intet vara försäkrade 
att få seger, och vi risquerade på allt sätt. Jag ser derföre intet bättre och för 
riket nyttigare, än att conservera armén, flottan och galererne, för Sveriges 
säkerhets skull.»28)

 För Sveriges säkerhets skull! Utan stort misstag lärer man i dessa ord finna 
nyckeln till flera af dessa herrars rådslag och handlingssätt. Må Finland 
gifvas till spillo, blott Sverige, blott armén (och herrarne sjelfva) »conser-
verades» – detta fattiga, aflägsna Finland, som i alla krig hade för Sverige 

28)  Pahlen, sedermera anklagad för detta och andra poltronerier, blef likväl af kom-
missionen frikänd.
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gjutit sitt hjerteblod och offrat sin sista skärf! – Bättre förstod dock svenska 
regeringen att värdera detta land, åtminstone för nyttans skull, ty alla ordres 
från Stockholm lydde utan undantag, att landet borde manligen försvaras 
steg från steg.
 Generalmajoren baron Didron drog en helt annan slutsats än Wrede 
af Finnarnes missnöje: »Det är största olyckan att armén intet är ense, 
alldenstund man hört, att Finnarne skola vara missnöjde med att gå från 
sina hemvisten. Och som detta missnöje är bekant, så håller jag för bättre 
vara att retirera oss, än att våga på en action, der de törhända lägga ned gevär 
och lemna oss i sticket, och vi måste ge oss till fångar, hvilket vore för oss alla 
nesligt.»
 Hvad skäl hade Didron att så oförskämdt svärta den finska troheten? 
Visste icke den ringaste soldat i hela armén, att Finnarne ingenting hellre 
begärde, än att få slåss – slåss för sitt land!29)

 Oaktadt krigsrådets afgjorda pluralitet var för reträtten, tvekade nu ge-
neral Lewenhaupt. Ja han höll stånd ännu ett dygn i Kaukola, dit han dragit 
sig tillbaka öfver Suttula bro d. 3 Juli, efter att ha uppbrännt Kymmenegård 
jemte trädkyrkan i dess granskap. Men d. 4 Juli kom rapport att fienden 
drog sig åt Anjala, för att kringgå svenska armén. Malisen påstod att äfven 
denna fiende bestod af några kringsvärmande kosacker, att passet var starkt 
och att man med kurage der väl kunde hålla stånd. Strax hölls krigsråd, och 
alla cheferne, med undantag af Buddenbrock, röstade ånyo för reträtten. 
Wrede var ej der, han hade från gårdagens krigsråd bortgått i vredesmod. 
Det var isynnerhet en rapport, som tycktes hafva uppfyllt de närvarande 
cheferne med skräck: »bönderne hade velat bränna bron vid Abborfors» 
i arméns rygg, för att hindra dess reträtt, hvarföre öfverste Freudenfelt, 
densamme som inrapporterade detta skräckrykte, sett sig nödsakad att der 
sätta en kavalleripiket till vakt.
 Det var Grekerne, som ville upprifva bron öfver Donau, för att afskära 
Darius återtåget!
 Veterligen är ett så farligt och förrädiskt tilltag af Finnarne aldrig bevist, 
ehuru Lewenhaupt sedermera upprepade denna historia under sin process. 
Men att förneka den all grund, vore kanske förhastadt. Låter det ej tänka 
sig, att åsynen af så mycken feghet och uselhet i befälets operationer drif-
vit en rymd soldat eller en för fienden fruktande bonde att genom detta 

29)  Man jemföre härmed den upprättelse finska nationen erhöll genom protokollet 
i riksens ständers kommission af d. 9 Juli 1743, hvarom mera längre fram.
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förtviflade steg tvinga armén att engång stadna, engång slåss och måhända 
engång segra mot sin vilja?
 Sällsama öde! Om svenska befälet en enda gång hade gjort min af att 
på allvar hålla stånd, så hade det fått en bundsförvandt i sjelfva fienden. 
Ryska armén hade nemligen redan till större delen passerat öfver Kym-
mene elf, då en kurir från Petersburg sprängde genom lederna. Marskalken 
Lascy bröt genast depescherna och fann dem innehålla regeringens be-
stämda ordres att sluta operationerna för denna kampanj, sedan han drifvit 
Svenskarne öfver Kymmene, att göra denna flod till gräns och utmed dess 
stränder uppkasta förskansningar samt kampera med armén i närheten af 
Fredrikshamn, till dess det blefve tid att gå i vinterqvarter.
 Marskalken lät sammankalla ett krigsråd. Alla ryska generaler voro ense 
derom, att man borde gå tillbaka öfver floden och punktligen lyda regering-
ens ordres. Deremot invände generalerne af utländsk börd, att regeringen 
säkert aldrig gifvit sådana ordres, om den kunnat föreställa sig att fienden 
gåfve denna position för så godt pris till spillo. Man borde således fullfölja 
sina oförmodade fördelar, drifva fienden till Helsingfors, intaga denna stad 
och dermed sluta fälttåget. Detta sednare råd blef följdt.
 Besynnerliga krig, der båda de stridande arméernas chefer handlade 
tvertemot sina regeringars ordres. Den ena hade ordres att slåss och slogs 
icke, den andre hade ordres att icke slåss och slogs dock. Den ena ville 
mot ordres »conservera armén» och med den sitt hufvud, men ruinerade 
armén och mistade hufvudet; den andra satte mot ordres både armén och 
sitt hufvud på spel, »conserverade» båda och eröfrade ett helt land. Hvilka 
lärdomar för en armé, för en fältherre! Och dock, huru voro de icke sedan 
förspillda, – 1788 på armén – 1808 på fältherren!
 Den 5 Juli i dagningen bröt armén upp och marscherade strandvägen 
framåt först till Kuppis och Pyttis, sedan till Stora och slutligen till Lilla 
Abborfors, der den slog läger. Ryssarnes lätta trupper voro den i hamn och 
häl; med möda räddade sig tvenne prester, som sutto i godt mak i Pyttis by 
kring en gryta ärter och måste utstjelpa den rara soppan i spiseln.
 I lägret vid Lilla Abborfors låg svenska armén sex dagar oantastad af 
fienden, men led derunder mycken brist på proviant. På salt var så stor 
brist, att det saknades på sjelfva chefens bord. Derföre kan icke pastor 
 Tiburtius i sin dagbok nog beklaga den sköna färska laxen, som man fick 
uti patorna och som måste kokas utan salt, allenast med krut, – man ser 
att krutet dock var till någon nytta under detta krig! – och ätas utan både 
ättika och bröd; att icke tala om de feta lammen, dem man köpte af fly-
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ende bönder och hvarpå man kokade flottiga saltlösa soppor, som alstrade 
fältsjuka. »Här» – säger samma trovärdiga vittne – »blef hatet till general 
en chef häftigt och allmänt, samt omdömena om honom ganska nesliga. 
Hos regementcheferne var för generalen hvarken respekt eller lydnad, och 
alla pockade på permission att resa till Stockholm, och om de ej fingo, 
reste de ändå.» Bland desse var öfverstelöjtnanten af lifregementet baron 
Ungern Sternberg, som, vald till riksdagsman, utan permission lemnade sin 
post och först ifrån Åbo inrapporterade till kommenderande generalen sin 
afresa.
 Lewenhaupt var en olyckans man; han misstrodde alla, han ansåg sig 
af alla förrådd, om han skulle våga aktion, och derföre var han i hvarje 
krigsråd så undfallande, att man kunde anse honom för den ende, som vore 
skyldig att lyda. Hvarföre hade han icke Dumouriez’ mod att vilja nedlägga 
befälet, »för att också engång kunna befalla!»
 Svenska arméns position vid Lilla Abborfors var ganska stark med pos-
teringar långs strömmen ända uppemot gränsen af Savolaks; likväl beslöt 
man att öfvergifva den. Orsaken härtill var denna gång flottan. 15 linieskepp 
och 5 fregatter stark, hade den sedan d. 15 Juni legat vid Aspö, men led 
här ånyo af den förfärliga sjukdomen och af brist på friskt vatten. Detta 
tillstånd blef odrägligt; vice amiralen Sjöstjerna afseglade, oaktadt alla före-
ställningar, med flottan från Aspö till Hangöudd, hvarefter galerflottan vid 
Wargskär följde exemplet och ankrade vid Pellinge, då armén blef utan 
tillförsel från sjösidan och fruktade att derifrån oroas af fienden. Härtill 
kom att dragonposteringarne vid Anjala och Keltis dragit sig utan ordres 
tillbaka; åter uppstod det förra ropet att man blef kringgången af fienden, 
och efter hållet krigsråd uppbröt armén natten emellan den 12 och 13 Juli 
samt marscherade till Forsby bruk och slog läger på Bergby ängar derinvid.
 Detta ställe var fuktigt och osundt; man kamperade i kojor af ris och 
löf; mycket folk insjuknade i rödsot30). Men äfven denna position, betäckt 
af kärr och dominerad af en ås, som med ringa möda kunnat befästas, var 
ganska stark. Så rikt är Finland på fasta militära positioner, och så exempel-
löst blefvo de denna gång öfvergifna.
 Små skärmytslingar föreföllo alla dagar. I krigsråden voro tankarne de-
lade; general en chef stadnade då vid det beslut, att emedan en kavalleri-
postering af brist på bete ej kunde besätta Keltis, samt trakten här vore 

30)  Väderleken var regnig och kall, så att man låg och vrok som fä på marken, säger 
Tiburtius.
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ganska osund, låta armén retirera till Borgå. Detta skedde den 19 och 20 
Juli.
 Borgå stad var öfvergifven af innevånarne, som flytt vid underrättelsen 
att krigets åskor dragit sig ditåt. Armén marscherade genom staden och 
slog läger vester om Borgå å, på ängar och gärden omkring Johannisberg 
och Kiala. Fyra kanoner posterades på Prestgårdsbacken och 6 på Flagg-
backen, hvarjemte en postering dragoner skickades till Pukkila och andra 
posterades långs ån. Denna position var vida svagare än de föregående. 
Höjderna på stadssidan om ån dominerade de låga ängarna, på hvilka ar-
mén kamperade, så att denna kunde med kanoner lätteligen ruineras. Här 
kunde ock farhågan att kringgås vara grundad. Dock låg armén här i nio 
dygn, hvarunder intet märkeligt föreföll, om icke att Fänrik Rudbeck gick 
ut på ströftåg med 50 man och tog några fångar.
 Men dessa nio dagar minskade otroligt arméns styrka. Rymningen vid 
de finska regementerna tog så till, att på en dag 31 man af Nylands rege-
mente deserterade. En stor mängd sjuka skickades på båtar till Helsingfors, 
men får man tro Tiburtius, så måtte mångas sjukdom varit af besynnerlig 
art. Ty dessa s. k. sjuka marscherade med gevär, renslar och kappor till 
båtarna, der de funno vin från flottan till salu, söpo sig druckna, kommo i 
gräl, drogo sablarna och höggo hvarandra sönder och samman.
 Vid underrättelsen att galerflottan seglat från Pellinge till Helsingfors, 
uppbröt armén den 29 Juli, brände efter sig bron vid Borgå och retirerade 
vidare genom Sibbo till Helsingemalm. Här var åter en utomordentligt fast 
och fördelaktig position. Högra flygeln var betäckt af hafvet, den venstra 
af kavalleriet och Wanda å. Framför fronten hade man vidlyftiga kärr, med 
smala defiléer emellan, der knappt 10 man kunde gå i bredd, och i ryggen 
hade armén de icke obetydliga bergen, hvarifrån hela slätten kunde med ka-
noner bestrykas. Här, om någonsin, hade man bordt hålla stånd, der man i 
närheten af Helsingfors magasiner ej behöfde frukta någon brist och galer-
flottan från sjösidan hade det yppersta läge att understöda operationerna. 
Manstein intygar, att denna position var så förträfflig och fast, att ryska 
armén här med lätthet kunnat uppehållas i flera månader; ja fältmarskalken 
Lascy kom vid närmare rekognoscering till den öfvertygelse, att ett anfall 
här vore omöjligt. Men general Lewenhaupt fann äfven denna position för 
svag: ingen ställning är stark nog för den modlöse.
 Här fick äfven svenska armén förstärkning af 400 rekryter från Stral-
sund och 476 tillfrisknade från Helsingfors. General Lewenhaupt höll, med 
anledning af det myckna rymmandet, ett bevekande tal till de finska rege-
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menterna, alldenstund man här beslutat emottaga fienden. Finnarne visade 
häröfver ganska stort nöje, »utlofvandes att vilja stå så länge blodet var varmt, 
allenast de finge slåss». Och när generalen dem derom försäkrade, hafva åt-
skillige af dem utropat: »Gud gifve det hade skett förr, så hade vi sluppit detta 
besväret!» Denna försäkran utgör en tillräcklig protest mot Didrons och 
and res yttranden om Finnarnes opålitlighet, hvilken Didron för resten se-
dan icke ville vidkännas under ransakningen, talande med all aktning om 
Finnarnes trohet och tapperhet. Här finner man äfven orsaken öppet utta-
lad, hvarföre Finnarne rymde. Detta rymmande fortfor ock, så att hvar natt 
30 till 40 man afveko. Det berättas att ryska utskickade bortlockat en del 
med före spegling om fiendens stora frikostighet; svårligen kan man tro, att 
soldater deraf låtit förleda sig; men flyende bönder, som med sina landtman-
navaror följde armén, förleddes sannolikt genom utlofvade höga priser.
 Den 8 Augusti på eftermiddagen föreföll en kavallerifäktning vid Hel-
singe kyrkoby. Ryska husarer och kosacker attackerade svenska postering-
en, men blefvo efter 1½ timmas lifligt skjutande tillbakadrifne. Vid detta 
tillfälle stupade regementsqvartermästaren Strömfelt, som träffades af en 
kula i hårfästet och dagen derefter dog.
 Som vanligt sedan man på afstånd sett krutrök, begynte nu vissa far-
hågor uppstiga hos öfverbefälhafvaren. Terrängen var »något trång», och 
»om något olyckligt hade händt», så vore Wanda å till hinder för reträtten, 
emedan armén då blott hade en enda bro att passera, nemligen den vid 
Gammelstaden. I kärret framför lägret trodde generalen sig upptäcka åt-
skilliga sandmoar, som af fienden kunde passeras i hela divisioner. En skog 
var der ock tillfinnande, »hvaraf fienden sig till någon anmarsch betjena 
kunde, utan att man blefve honom varse i rättan tid».
 Döbeln brukade 1808 begagna ett uttryck, som med rätta blifvit odöd-
ligt genom Fänrik Stål: »man väntar ej attack, man gör!» Det ges omstän-
digheter, när denna sats ej duger, när blott en Fabius Cunctator kan rädda 
fäderneslandet. Men likasom denna sats för krigarens mod och ära är den 
mest anslående, så gifves det lägen, när den innebär den klokaste taktik 
och enda möjligheten till räddning. En sådan belägenhet var Lewenhaupts. 
Landets beskaffenhet, arméns knot, regeringens ordres, svenska namnets 
och hans egen ära, allt hade bordt tvinga honom att här hålla stånd, att 
genom djerfva steg både i försvar och angrepp godtgöra det försummade. 
Men sitt läge förstod han aldrig att bedöma. Han liknade en läkare, som dag 
efter dag förhalar med botemedlen, för att invänta hvad gång sjukdomen 
månde taga, som alltid har döden i sigte, men aldrig helsan, som från bör-
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jan ger patienten förlorad och slutligen aldeles förlorar koncepterna, när 
det kommer derhän.
 När general Lewenhaupt rätt noga begrundat alla möjligheter att blifva 
slagen, men icke kommit att tänka på någon möjlighet att segra, beslöt 
han31) att, trogen sin vana, »conservera armén» och se hvad fienden vidare 
månde företaga sig. Det förekom honom, som hade han på andra sidan om 
strömmen en friare utsigt och lägenhet att i tid bemärka ett anfall, och han 
skickade kapten Eggers att bese situationen. Denne återkom med rapport 
att lägerplatsen der vore god och beqväm.
 Armén brann af stridslust. Den lyckliga affären vid Helsinge kyrkoby 
hade lifvat dess mod; gärdesgårdarna voro nedbrutna, för att göra allt klart 
till aktion; allt var i rask förväntan att slåss; på ängar och gärden kamperade 
trupperna under samspråk i lederna, huruledes den skymfliga reträtten nu 
vore till ända. Då kommo åter plötsliga uppbrottsordres – allas hopp var 
bedraget – öfverraskning och förbittring stodo att läsa i allas ansigten. Den 
ringaste soldat begrep att man här öfvergaf den starkaste position utan nöd, 
utan vinning, utan det ringaste skäl för ett så oväntadt steg.
 Härom yttrar sig Tiburtius som följer:
 »Emot aftonen denna dagen (den 9 Augusti) företogs ett göromål, 
som mera liknade en vansinnighet, än en krigsmanöver. Vi stodo på ett 
så godt ställe, som vi kunde önska, på några muskötskott nära bron vid 
Gammelstad öfver Helsingeström, så att ingen kunde bestrida oss vägen 
till Helsingfors. Men hvem som illa rekognoscerat både orten och fiendens 
ställning, eller, som likast synes, haft ett purt förräderi i sinnet och inbillat 
gref Lewenhaupt, att situationen vid Domarby på de sanka ängarna var oss 
fördelaktigare, må Gud döma.32) Emot aftonen sattes en svag postering vid 
Gammelstads bron med två stora 24-pundiga jernkanoner, utan lavetter, 
ammunition eller artilleribetjening. Armén måste bryta upp och draga sig 
till venster åt Staffansby. Bron öfver strömmen på stora landsvägen förbi 
Helsinge kyrka brändes upp, medan armén marscherade deråt, och en 
usel flottbro af svagt virke, föga bättre än ett gärdsle, lades öfver ström-

31)  Detta beslut synes ha varit generalens eget. Från Bergby till Helsingfors, d. ä. 
från d. 17 Juli till d. 13 Aug., är en lucka i krigskonseljernas protokoller.

32)  Som redan nämndes, var kapten Eggers den som rapporterat ortens läge som 
godt. Dock förekommer intet skäl att han med afsigt velat föra generalen bakom 
ljuset. Sedermera förklarade Eggers under rättegången, att han väl aftecknat 
 situationen vid Domarby och förklarat den jemn, men alldeles icke kunnat ana 
att armén der skulle slå läger.
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men vid Staffansby, och derpå marscherade armén i svarta mörkret öfver 
strömmen. Detta bör förstås om infanteriet, ty kavalleriet hade gått öfver 
rätta bron innan den sattes i brand. När infanteriet var öfver i detta grufliga 
mörkret, visste ingen hvart han skulle gå eller hvar han borde stadna, utan 
manskapet stod som bilder med geväret, och den som fann en stor tufva 
i kärret, kastade sig derpå med hästbetslet om armen, tills dager blef. När 
det vardt dager, lades regementerna i två linier med kavalleriet på flyglarna; 
men då man fick se belägenheten, fick något hvar stora ögon. Vi lågo då i 
ett sankt hål, der vi kunde med kanoner ruineras. Staffansby, på fiendens 
sida om strömmen, innehades väl af Bousquets regemente (Finnar); men 
hvarken var det i stånd att soutenera denna post, eller armén i stånd att se-
kundera regementet, om fienden anfölle med någon force. Ifrån Åbo vägen 
var armén skild, och om fienden häfvit den svaga posteringen vid Gammel-
stads bron, som var ganska lätt, så hade vi alla varit instängde i ett hål, der 
vi nödvändigt måst gifva oss på nåd och onåd. General en chef fann ock 
snart sjelf det bedrägeri man med honom spelt, och strax om morgonen 
den 10 Augusti begyntes arbeta på en ny väg vester om Helsinge ström ut 
till Gammelstaden, så att man kunde komma ut på Helsingfors vägen strax 
vid Gammelstads bron. Lyckan favoriserade oss ock, att den sluge general 
Lövendal ganska otillräckligt rekognoscerade passet, der broposteringen 
vid Gammelstad stod, som han sedan sjelf vid kapitulationen bekände, ty 
strax nedanför bron uti viken kunde 2 à 300 man gå i bredd, utan att vattnet 
räckte karlen högre än till medjan. Hade han denna gången litet närmare 
tagit möjligheten i betraktande, så hade han inom en half timmas tid kun-
nat taga Helsingfors med alla våra magasiner och der gjorda inrättningar.»
 Den farliga punkten var således Staffansby. Fienden märkte dess vigt; 
oupphörligt sprängde husarer ditåt, för att rekognoscera, kastade om och 
försvunno med pilens hastighet. Då drogs svenska posteringen derifrån, 
och strax derefter besatte Ryssarne höjden med kanoner.
 »När jag», fortfor Tiburtius, »om aftonen (d. 10 Aug.) gjorde bön för 
kongl. lifgardet, märkte jag, att officerarne, som stodo på knä vid sina trum-
mor, hade ständigt ögonen upp till ett berg, som låg å andra sidan ström-
men ungefär 2 à 300 steg bakom min rygg, hvarföre jag ock, så snart jag tagit 
upp versen efter bönen, vände mig om och fick se hela ryska generalitetet 
på berget, stående med blottade hufvuden, likasom gjorde de bön med oss, 
medan de i det lugna vädret kunde höra hvart ord.»
 General Lewenhaupt synes nu hafva begripit, att, bland många grofva 
fel, reträtten åt sidan till Domarby dock var ett af de gröfsta. Han fruktade 
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icke utan grund, att fienden på Bemböle vägen kunde kasta sig emellan 
armén och Helsingfors och ditsände då major Schauman med 210 drago-
ner till stadens försvar. Äfven galererna på redden fingo ordres att i nödfall 
landsätta 5 à 600 man till stadens försvar; hvartill svarades, att galererna 
icke kunde umbära en enda man, emedan de väntade anfall af ryska flottan.
 S. d. den 10 Augusti kl. 9 på aftonen uppbröt armén ånyo uttröttad och 
modlös från det sanka lägret vid Domarby samt marscherade på en med 
mycket besvär i hast uppröjd skogsväg till Gammelstaden, för att så, ef-
ter en half mils onödig krok, återvinna stora vägen till Helsingfors. Denna 
marsch med bagage och tross på en oländig väg gick långsamt, och Rys-
sarne hade ej försofvit sig. Så hände sig att deras kanoner d. 11 Augusti bit-
tida på morgonen stodo på Staffansby höjd färdiga att i grund förkrossa de 
efterblifna svenska lederna. Men till all lycka steg i den kyliga morgonen en 
stark dimma upp ur ån och skymde den sena reträtten för fiendens ögon. 
Detta räddade gardet, som utgjorde eftertruppen.
 Ty knappt hade dimman skingrat sig, innan ryska kanonerna begynte 
öfversålla lägret med kulor. Dessa gingo i början för högt och slogo med 
stort buller ned i skogsbackarna. Efter en stund besvarades kanonaden 
af två trepundiga fältkanoner på Domarby berget. Artilleristen der hade 
märkt att Ryssarne maskerat sina kanoner i en lada på Staffansby och sköto 
genom hål gjorda på väggen; han riktade då sina stycken på ladan och tvang 
fienden att rycka derur och demaskera sig. Andra välriktade skott träffade 
ryska ammunitionsvagnarna, af hvilka sju flögo med dån i luften. Innan 
ny ammunition anlände, hann gardet till stor del afmarchera. Men under 
hela marschen susade bomber och kulor efter det. Bomberna voro riktade 
alltför kort och slogo ned i kärret, der brandrören genast slocknade.
 Midt i häftigaste kulregnet satt general Lewenhaupt till häst, på långt 
håll igenkännelig i sin hvita kappa. Han visade här lika utmärkt personligt 
mod, som dålig fältherreblick. Man kunde tro att han sökte döden, men 
ingen förbarmande kula kom, för att låta den olycklige fältherren sluta på 
ett ärofullare sätt, än det, som sedermera blef hans lott.
 Svenskarnes hela förlust under denna kanonad var 9 döde och 17 bles-
serade. Det var äfven här en regementsqvartermästare vid Åbo läns rege-
mente försvann, och jemte honom regementets kassa, – ovisst ännu, om det 
skedde med afsigt, ehuru man så trodde. En större olycka inträffade genom 
villervallan under marschen. Major Schultzendorff med Östgötha kavalleri, 
som försinkat sig på venstra flygeln, kom i fullt traf ridande utför backen 
vid Domarby, der fiendens kulor hveno som starkast. Gardet upptog vägen 
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nedanför backen; kapten Lybecker tillropade majoren att göra halt, medan 
gardet svängde undan. Men Schultzendorff hade hvarken ögon eller öron 
för annat än kulorna och gjorde min af att med sina ryttare spränga tvärs 
igenom det i täta leder marscherande infanteriet. Då lät kapten Lybecker sin 
division fälla bajonett emot kavalleriet och hota med en salva. I sin ångest 
gjorde då Schultzendorff en sväng till höger och satte sitt kavalleri i ett kärr, 
der de trampade ned hvarandra, så att 80 man ömkeligen omkommo.
 Sedan armén uppnått Gammelstaden, fortsatte den utan hinder sin 
marsch till Helsingfors, afbrände bryggan vid Broberget, passerade staden 
utan att stadna och slog läger på Kampen. Och sålunda hade man nu upp-
nått det mål, hvilket pluraliteten i krigskonseljerna så länge eftersträfvat.

6. Helsingfors.
Det Helsingfors, som nu utbreder sina stolta façader på klippudden, fanns 
icke år 1742. Kom man från sjösidan, så reste intet Sveaborg sina väldi-
ga murar på det kala Wargskär vid inloppet. Kasaberget, det nuvarande 
Ulrikas borg, prunkade icke då ännu med sin år 1748 uppförda skans af gra-
nit, de s. k. Ulrikasborgs vallarna, eller med det artilleri-laboratorium, som 
omkring 1789 sprang i luften och nu med sitt tegelgrus betäcker granithäl-
larne invid observatorium. Det sedan också med skans försedda Broberget, 
inom den nuvarande Kronohagens område, hade den sorgliga äran att tjena 
till afrättsplats, och derinvid intogs den nuvarande långa brons plats af en 
förfallen trädbro, som svenska armén brände efter sig vid inmarschen. Här 
var för inkommande varor landtull, som jemväl exsisterade vintertiden i 
norra hamnen, der uppbörden bestreds af tullnären för inrikes sjöfarten. 
En lika beskaffad pålaga uppbars vid Esbo tull, som vid den tiden var belä-
gen ungefär 100 alnar i vester från nuvarande generalguvernörshuset.
 Den lilla stadens egentliga kärna och medelpunkt var stortorget, som 
upptog ungefär östra hälften af nuvarande senatstorget. Å torgets nord-
vestra hörn, framför nuvarande Salingres och Kiseleffska husen och unge-
fär framför universitetshusets trappa stod den år 1727 uppförda korskyrkan 
af träd, Ulrika kallad, med Jehowahs och drottningens namn, målade kring 
solens uppgång ofvanför altartaflan, och på östra och södra sidorna om 
kyrkan reste sig korsen på kyrkogården. Den ock nu för få år sedan nedrifna 
vördiga klockstapeln af gråsten stod inne på nuvarande Senatshustomten; 
skolhuset vid dess sida uppfördes 13 år sednare; men dernäst låg rådman 
Huuks gård, der landshöfdingen hyrde rum med sitt kansli, och trivialsko-
lan var ett stycke derifrån i Forsmanska gården. På norra sidan om torget 
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stod det sedermera nedbrunna rådhuset, uppfördt år 1726. Häromkring, 
ungefär i den fyrkant, som nu bildas af salutorget, södra esplanadgatan, 
Fabiansgatan, en del af Gloet, Kärret och Mariegatan, låg det dåvarande 
Helsingfors, bestående af idel trädhus, – blott två eller tre af sten – men till 
en del vackra nog för sin tid och några af tvenne våningar. Det var en små-
stad icke större än det nuvarande Ekenäs eller Lovisa, men redan genom 
sitt läge bestämd för en stor framtid. Staden var landshöfdingeresidens och 
hade vidpass en tolftedel af sin nuvarande folknummer, d. v. s. 1 300 invåna-
re, af hvilka dock en stor del nu hade flytt undan kriget.
 Utom holmarnas stora magasiner, der arméns förråder sparades åt fien-
den, såg man i södra hamnen invid Skatudden tvenne sällsama byggnader. 
Det var tvenne stora pråmar, simmande kasteller, kopparklädda, jernbe-
slagna och nästan bombfria, försedda med luftkistor på sidorna, så att de 
ej kunde sjunka. Tio 24-pundiga jernkanoner på hvar sida och midtuti 
pråmen en 80-pundig mörsare visade tänderna åt väntade fiender. Dessa 
fruktansvärda machiner kunde med största svårighet röra sig på vattnet, 
men lagda i ett sund, voro de ett simmande Sveaborg, som väl kunnat dis-
putera en hel flotta inloppet. Emellertid förstod man lika litet att begagna 
dem, som andra försvarsmedel. Båda blefvo vid kapitulationen utan nytta 
förbrända.
 Ty detta lilla Helsingfors, förut endast ryktbart genom Gustaf Adolfs 
riksdag år 1616, var nu bestämdt att i Sveriges och Finlands annaler vinna 
en minnesvärd, ehuru bedröflig namnkunnighet.
 Vestra sidan af den klippiga halfö, på hvilken Helsingfors är beläget, 
inrymmer en temligen vidsträckt sandslätt, Kampen benämnd, hvarest nu, 
utom andra till staden hörande byggnader, ryska kasernen med dess appar-
tinentier och exercisplats, samt lutherska och grekiska kyrkogårdarna äro 
belägna. Längre vesterut ser man gardets lazarett och Lappviks dårhus. År 
1742 var denna slätt nästan obebodd och besöktes endast för det ypperliga 
vattnet i en der belägen brunn. Det var på samma slätt svenska armén slog 
läger den 11 Augusti 1742 på eftermiddagen, sedan den kl. 1 hade passerat ge-
nom staden utan att rasta. Positionen, hvilken man ytterligare sökte befästa 
med små batterier på bergsklackarna, betäcktes å ena sidan af Lappviken, 
å andra sidan af staden, hvars utgångspunkt vid Esbo tull den dominerade, 
och var således ganska lämplig att »conservera armén», såvida man nemli-
gen hade sjösidan fri och tillförsel från hafvet. Deremot var denna position 
för Finlands försvar mot en landtarmé utan all vigt, emedan den låg åt sidan 
och utan synnerlig svårighet kunde förbigås.
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 Emellertid ville general Lewenhaupt, som öfvergifvit de bästa positio-
ner, för att icke blifva kringgången, här fatta posto, förstärka sig och betäcka 
strandvägen till Åbo.
 Knappt stod armén i sitt läger, innan kosacker och husarer visade sig på 
Esbo sidan. Major Schauman, som med 100 dragoner af lifregementet var 
utsänd på Bemböle vägen att rekognoscera, stötte d. 12 Augusti vid postgår-
den på 6 fanor kosacker och dref dem, efter en kort, men het strid, tillbaka. 
Här stupade brigadieren Krasnascheff, en 70 års gubbe, vildsint till lynnet, 
sade man, men tapper och rask som en yngling. Betäckt af ärr, fick han 
nu en kula i halsen och tre värjstygn i lifvet. Major Schauman, sade man, 
hade gjort det löfte att aldrig begära eller gifva pardon, dref Krasnascheff i 
ett kärr och lät nedstöta honom33). Brigadierens lik blef följande dagen på 
Ryssarnes begäran utlefvereradt och fördes under stor ståt med kameler 
till fiendens läger.
 En annan dag var kapten Tersmeden ute att rekognoscera i slup till 
Munks näs, stötte på en sten och utsattes på 40 stegs distans för fiendens 
musköteld, men kom lyckligt undan. Ryssarnes lätta trupper fortforo att 
vara närgångna. En dag rekognoscerade deras stab till häst, omgifven af 
harneskklädda Tscherkesser med långa pikar, då ryske generaladjutanten 
von Essen störtade träffad af en kanonkula. En annan gång kastade en af 
pråmarne vid Skatudden en bomb in i ryska lägret, som vid explosionen 
råkade i alarm. Den 14 Augusti på aftonen uppställdes hela svenska armén i 
slagordning framför lägret; infanteriet i två linier räckte från Thölö alltintill 
Lappviken. Men ingen batalj blef af.
 Alla dessa små företag voro lekverk på branten af en afgrund, hvilken 
ej dröjde att visa sig. Armén blef kringgången, – enligt Mansteins ord, på 
följande sätt.
 »Samma afton som ryska armén anlände i närheten af Helsingfors, 
begärde en finsk bonde att tala vid marskalken. Bonden sade honom, att 
svenska armén beslutat dagen derpå afmarchera åt Åbosidan, men att man 
lätteligen kunde förekomma detta. Tvärsigenom skogen funnes en väg, 

33)  Efter kapitulationen ansåg Schauman sig icke säker och sökte att öfver Åbo fly 
till Sverige. Under flykten eftersattes han af fienden och var flera gånger nära att 
blifva gripen. I Merimasku råkade han oförsedt in bland ett fiendtligt ströfparti, 
men emedan han låtit vexa sig ett långt grått skägg och hade en skinnpäls på 
sig, blef han icke igenkänd. Presten på stället utgaf honom för sin spögubbe och 
skaffade honom till Kumlinge, der han af Kyrkoherden doldes i tre dygn, tills 
han kom öfver Ålands haf. Lencqvist, beskrifn. öfver Åbo slott i Mnemosyne 
för år 1823.
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som Peter I låtit göra under förra kriget; den kunde man göra praktika-
bel genom att undanrödja buskar och snår, hvarmed den sedan 30 års tid 
vore igenvuxen; samma väg ledde på andra sidan om skogen ut till stora 
Åbovägen. På denna anvisning utskickades tvenne ingeniör-officerare att 
rekognoscera terrängen; de återvände med rapport att saken vore utförbar. 
Genast ditkommenderades general Lövendal med 64 kompanier grena-
dierer och 4 bataljoner. Före daggryningen rapporterades att man hade 
passerat skogen och fattat posto vid Åbovägen. Kl. 4 på morgonen satte 
sig hela armén i marsch och uppnådde Lövendal kl. 6. Knappt var man 
ditkommen, innan man såg Svenskarnes förtrupper, som blefvo ganska 
förvånade att finna Ryssarne posterade på en punkt, der man alldeles icke 
väntat dem, och utan dröjsmål vände om till lägret vid Helsingfors.»
 Härom säger Lewenhaupt i sin relation öfver kampagnen helt kort, att 
han inhemtat af bönder, som begifvit sig till ryska lägret efter frisedlar, att 
fienden 12 000 man stark stod på Hoplaks åkrar och ängar, samt bakom 
bergen mot Gumtäckt äfven så många. Lascy i sin rapport yttrar: »Fienden 
trodde utan tvifvel, att vi endast på strandvägen kunde närma oss staden. Vi 
beslöto oss likväl att framtränga på en ganska oländig väg, som förde oss till 
stora Åbovägen.»34) Ingenstädes i svenska berättelser finnes något nämndt 
om den »finska bondens» nesliga förräderi, hvilket, om det exsisterat eller 
varit bekant, säkerligen hade blifvit till Lewenhaupts försvar åberopadt. 
En möjlighet är det, vid den stora förbittring, som verkligen rådde hos 
allmogen emot svenska befälet och öfver landets ruin, der armén for fram, 
att någon äreförgäten sälle velat sålunda hämnas och bringa kriget till slut, 
samt att förräderiet då och ännu länge efteråt endast var kändt af fienden. 
Om så är, är det ett nytt drag i detta på oskicklighet, feghet och förräderi så 
bedröfligt rika krig.
 Svenska armén var således kringränd och afskuren från Åbo. Att krigets 
slutresultat derigenom förändrades, är föga troligt; måhända besparades 
derigenom ytterligare tjugu mils skymflig reträtt. Ty lemnad i sticket af 
flottan, hade man förmodligen lika litet försvarat Helsingfors, som man 
försvarat Lilla Abborfors, der man likaledes sprang sin väg efter flottan. 
Emellertid gjorde Lewenhaupt min af att hålla stånd, och skickade Öster-
bottens regemente till Hästnäs landet att soutenera galererna och obser-
vera fiendens förehafvanden i Willinge sund.

34)  Relation exacte et circonstanciée de la guerre entre la Moscovie et la Suede etc. 
Utrecht 1742, del 2, sid. 116.



55

Hertiginnan af Finland

  5

10

15

20

25

30

35

 Då kom en ny Hjobspost. Nyslott med 225 mans besättning och 23 ka-
noner hade, mot löfte om fritt aftåg för besättningen, kapitulerat, utan att 
lossa ett skott och för en ringa fiendtlig styrka, som hade ryckt ut från Kex-
holm mera i afsigt att rekognoscera, än för att våga ett anfall. Underrättelsen 
härom kom den 17 Augusti med adjutanten Bestuscheff, jemte ett bref, 
hvari marskalken Lascy proponerade general Lewenhaupt fritt aftåg med 
svenska armén; skolande generalen i annat fall få på sitt samvete all den 
blodsutgjutelse vidare kunde ske och alla de härjningar kosackerne kunde 
anställa. Sällsamt nog hade, efter hvad Didron intygar i krigskonseljen, flera 
dagar förut varit tal om samma proposition bland officerarne.
 Möjligheten af offensiva operationer var i sjelfva verket nu tillintetgjord, 
sedan Ryssarne hunnit befästa sig i sin ställning. Kavalleriet led en så kom-
plett brist på foder, att alla trosshästar gingo till spillo och officerarne blott 
genom att furagera på närmaste holmar och sjöstränder kunde bibehålla 
hvar sin häst. På ved var ock så ringa tillgång, att man dessa dagar såg hus 
nedrifvas för att tjena till bränsle. Truppernas mundering var försliten, 
sjelfva gardet gick i paltor, sjukligheten fortfor också att vara ganska stor 
och hösten tillstundade. Men det värsta af allt var att flottan ej mera åtog 
sig att försvara Helsingfors från sjösidan. Fruktande ett anfall af öfverlägsen 
styrka, hade flottan redan förut dragit sig undan, galererna följde exemplet 
en vecka derefter, och ryske amiralen Mischukoff, som dittills varit en tem-
ligen overksam åskådare, dröjde icke att innesluta Helsingfors från sjösidan.
 Alltsedan reträtten, ja redan förut, hade aldrig segern, men väl alltid 
neder laget föresväfvat det svenska befälet. I den nöd, hvari man nu rå-
kat, förlorade man allt mod. Krigskonseljernas protokoller den 18 och 19 
Augusti  öfverflöda af bedröfvelse öfver sakernas svåra ställning och försäk-
ringar att man, om så påfordrades, ville slåss till sista man; men kapitulation 
heter redan det resultat, vid hvilket alla, förutom generalmajor Wrangel, 
med mer eller mindre omsvep stadna. Någre tillägga, att den borde ske på 
sådana vilkor, »som kunde lända riket och armén till heder och conserva-
tion» (sic). Ingen syntes ha bemärkt, att ryska armén, med hvilken man 
ville kapitulera, var föga starkare än den svenska; – ingen tänkte uppå de 
resultater man härtills vunnit med det idkeliga conserverandet; det föll 
ingen in, att man här hade ett helt fälttågs oförlåtliga fel och en hel armés 
vanära att ännu i sista stunden utplåna med förtviflans mod. Conservera 
Sverige och låta Finland gå, sådan var den hemliga tanken hos de fleste af 
dessa herrar; och det var icke ögonblickets ingifvelse, det var den dolda 
nyckeln till många gåtlika rådslag alltsedan Fredrikshamn.
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 Men krigsrådet, – vi säga krigsrådet, ty sedan någon tid synes general 
Lewenhaupts chefskap hafva förlorat all betydelse – krigsrådet bäfvade 
tillbaka för en så oerhörd vanära och upprepade åter ett af de orimliga 
försöken att vältra ansvaret derför från sig på högsta makten. Majoren 
grefve Horn affärdades till fienden med proposition om ett stillestånd på 
2 à 3 veckor, hvarunder man ville inhemta Kongl. Majestäts nådiga vilja om 
hvad göras borde. Horn afspisades snöpligt med mundtligt svar af general 
Lövendal, att han kunde komma tillbaka med andra propositioner. Hvad 
marskalken Lascy föreslagit, det hade skett för svenska nationens egen väl-
färd.
 Får man tro Lewenhaupts förut nämnda biograf,35) så synes generalen 
i sista ögonblicket hafva varit böjd för ett förtvifladt steg. Han lät den 18 
Augusti om aftonen uppställa alla regementerna och förklarade inför deras 
front, att, alldenstund man numera ej hade någon secours att vänta från 
Sverige, ville han följande morgon föra dem mot fienden, som oberedd 
härpå, borde utan svårighet kunna öfverrumplas. Härpå svarade både offi-
cerare och gemene, att de med nöje ville följa sin chef i elden. Men ett 
oförmodadt hinder qvarhöll alla värjor i slidorna.
 Midt under öfverläggningarne den 19 Augusti blef det nemligen bekant, 
att öfverste Kaulbars samma dag ankommit med Kongl. Majestäts befall-
ning till grefve Lewenhaupt och general-adjutanten Buddenbrock att in-
ställa sig vid den till Stockholm den 20 Augusti sammankallade riksdagen, 
för att der göra redo för sina anstalter och krigets gång. Följande dagen på 
eftermiddagen afreste dessa herrar, midtunder den olyckliga och äfventyr-
liga ställning, hvaruti armén genom deras dispositioner fann sig försatt. 
Och då de sannolikt icke anade utgången af denna deras färd, undgingo de 
väl icke ogerna att blifva vitnen och sakförare i den katastrof man förutsåg. 
Befälet öfvertogs af general-majoren Bousquet.
 Nu underhandlades om kapitulationen, men fiendtligheterna afstadna-
de icke derföre. Kosacker och husarer gjorde ett anfall på förposterna. Den 
gamle Bousquet, som så länge begärt att slåss, och som endast af chefernes 
ifriga föreställningar lät afhålla sig ifrån att attackera fienden, ville ännu 
begagna detta sista tillfälle, lät kommendera fram kanoner och befallte i 
hettan en hop infanteriofficerare att stiga till häst och följa sig. Men affären 

35)  Handl. rör. Skand. historia, del 2, sid. 249. Hela denna uppgift är så mycket mera 
tvifvelaktig, som den hvarken af generalen sjelf i hans »relation», eller af Tibur-
tius omnämnes.
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blef icke lång; fienden svängde hastigt om, drog sig tillbaka, och med ekot 
af det sista skottet bortdog äfven det sista hoppet att ännu med vapen i 
hand tillkämpa sig segern eller döden, men i alla händelser äran, hellre än 
vanäran.
 Sedan baronerne Wrede och Sparre samt grefve Horn som kommissa-
rier från svenska sidan infunnit sig i det fiendtliga lägret, undertecknades 
d. 23 Aug. en kapitulation, hufvudsakligen af följande innehåll:
 1) Hela svenska armén, befäl och manskap, civile och militäre, skall med 
fullt gevär, ammunition och bagage inskeppa sig i Helsingfors hamn, för att 
utan hinder af fienden till Sverige öfverföras. Allt som ej här på skeppen 
får rum (kavalleriet m. m.) skall utan hinder och dröjsmål till Sverige be-
fordras antingen öfver Åbo, eller norra vägen öfver Torneå. Personer och 
egendom respekteras.
 2) All proviant och förråder, som vid kapitulationen finnas ombord på 
skeppen, må af Svenskarne medföras. Deremot skola arméns fältartilleri 
och ammunition, jemte alla i staden befintliga förråder, öfverlemnas åt de 
ryska kommissarierne, utan att Svenskarne från magasinen i Helsingfors 
må uttaga mera, än den proviant, som oundgängligen behöfves för trans-
porten. Det grofva artilleriet behålles af Svenskarne.
 3) De tio finska regementerna (12 000 man) skola äga fritt val att an-
tingen med de öfriga till Sverige öfverskeppas eller qvarstadna i Finland, 
skingra sig och utan hinder återgå en hvar till sin hemvist. Vapen, hästar 
och tross skola de öfverlemna till Ryssarne.
 När dessa vilkor, af ryktet förvärrade, blefvo bekanta i armén, stego 
förbittringen och oenigheten der till sin höjd. Officerarne, sade man, skulle 
förbinda sig att icke tjena emot fienden under ett års tid. Mången af dem 
svor att hellre dö, än att förnedra sig med ett sådant löfte. De finska trup-
perna isynnerhet skummade af vrede och harm. När officerarne frågade 
dem, om de ville öfverföras till Sverige, svarade alla som en man, att de 
ville gå hem till sina rotar. Blott några få af deras officerare, födde Svenskar, 
anmälde sin önskan att blifva inskeppade. Sorgsna och förbittrade mar-
scherade dessa tappra, men så bedragna och uselt använda regementer med 
fullt gevär och packning öfver till fiendens läger36), hvarest de nedlade vapen 
och fanor samt åtskildes, för att rotvis aftåga till sina hemorter. »Aldrig – 

36)  Detta skedde i följande ordning: 1) lifregementets dragoner; 2) Karelska dra-
gonerne; 3) Nylands dragoner; 4) Åbo läns regemente; 5) Björneborgs rege-
mente; 6) Kymmenegårds regemente; 7) Nylands regemente; 8) Österbottens 
regemente; 9) Savolaks regemente.
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säger grefve Hård i sina memoirer – har jag sett ett så bedröfligt uppträde. 
Också begriper jag ej, hvarföre icke män af heder hellre rådfråga blott sin 
förtviflan, än underkasta sig en så förnedrande kapitulation.»37)

 Kapitulationsvilkoren uppfylldes punktligt. Den 25 Aug. togs det 
svenska artilleriet i besittning af Ryssarne och samtidigt inmarscherade 
300 af deras grenadierer i Helsingfors, uppställde sig på torget och ut-
skickade poster att besätta magasinerna. Mellan de båda lägren uppstod 
en liflig kommunikation af nyfikne; de svenske förvånades öfver att finna 
det ryska lägret så rikligt försedt med alla behofver; der funnos tillochmed 
köpmansbodar, i hvilka drefs en handel med alla för tillfället kuranta ar-
tiklar. Svenskarne inskeppade sig, men emedan örlogsflottan var borta och 
många af stadens invånare sökte att med sin redbaraste egendom komma 
öfver till Sverige, kunde de små fartyg här funnos, mest kofferdimän38), 
icke inrymma alla som ville ombord. Här blef en villervalla och ett gräl 
utan sans och måtta. Många hundrade tunnor kommissbröd och hafra vro-
kos i sjön, på det att fartygen skulle rymma mera folk. Officerarne sålde 
för rublar sina hästar, som ej kunde medtagas. Denna resa fortfor ock så 
ömkeligt som den började. En ihållande vestlig vind gjorde att öfver resan 
till Stockholm blef nära fyra veckor lång. Hoppackade på de trånga far-
tygen under regn och blåst, ledo de olyckliga 4 000 man starka qvarlef-
vorna af svenska armén, och jemte dem flyktingarne, en obeskriflig nöd 
under sjö resan. Rödsoten utbrast i de qvafva stinkande skeppsrummen 
och bortryckte så många offer, att vid hvarje holme och hvarje hamn, der 
man ankrade, hoptals döda och halfdöda på landet uppkastades och dels 
obegrafne, dels blott till hälften öfvermyllade, der qvarlemnades. Så att, 
utan att räkna de flere tusende, som omkommit på flottan, af alla de 25 000 
man, som för ett år tillbaka segerstolta och ståtliga mot fienden uttågade, 
knappast 2 500 man nu återvände i tjenstbart skick, medan många med 
bruten helsa för lifstiden sedan vankade kring som skuggor på Stockholms 
gator, tiggande sitt bröd och förbannande Lewenhaupt, hvilken de ansågo 
som upphofvet till sina och fäderneslandets olyckor. Deras rop uppväckte 
hämdens känslor i folkets bröst, och offren voro redan utsedda. Lewen-
haupt och Buddenbrock blefvo före ankomsten till Stockholm anhållna 
vid Stocksunds färja och tagne i fängsligt förvar, hvarefter riksens ständer 

37)  Memoires d’un Gentilhomme Svedois; sid. 41.
38)  De voro egenmäktigt krönte af Lewenhaupt för kronans tjenst. Ett stort antal 

sådana hade gått förlorade vid Fredrikshamn, hvarigenom riket sedan belasta-
des med en skadeersättning af 274 483 daler silfvermynt.
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nedsatte en kommission för att pröfva deras handlingssätt och i hvad mån 
de kunde anses skyldiga till krigets olyckliga utgång.
 Icke lyckligare var det ringa öfverblifna svenska kavalleriets tåg norra 
vägen öfver Torneå. Med 1 200 hästar gick det under öfverste Freuden-
felts befäl genom Tavastland uppåt och anlände slutligen till Wasa, men 
i så ömkligt skick, genom foderbrist, strapatser och elakt väglag, att mer 
än två tredjedelar af hästarne under vägen störtade. De öfriga måste öfver 
vintern qvarlemnas i Wasa och den kringliggande nejden på utfodring, för 
att med första öppet vatten afhemtas; men knappast 40 af dem kommo 
sedan till rätta. En annan kavallerifördelning under ryttmästaren Reineke 
gick strandvägen från Åbo uppåt och lyckades föra 150 hästar till Torneå, 
hvilka Freudenfelt sedermera begagnade att mota fiendens ströfpartier i 
de norra orterna, tills denne raske officer om våren 1743, då han ville gå 
ut på ett ströfparti, med allt sitt manskap drunknade i drifisen nära Kemi 
elfs utlopp. I den österbottniska allmogens traditioner är detta krig bekant 
under namn af husaråren, emedan ströfvande ryska husarer här injagade 
skräck öfver bygderna. Någon större regulier krigsstyrka ockuperade icke 
detta landskap39).
 Ingen förvånades mer än Ryssarne sjelfva öfver kapitulationen vid Hel-
singfors. Några ryska officerare betraktade gardets manövrer vid detta till-
fälle. Då, säger Tiburtius, vred den förnämsta officern på hufvudet, räckte 
upp händerna och sade: »Mein Gott, mit solchen Leute retiriren sie sich!» 
– Manstein säger: »När svenska armén kapitulerade, var den nära 17 000 
man stark, och Ryssarnes hela styrka under marskalken Lascys befäl öfver-
steg icke den svenska med mer än 500 man, ty garnisonerna i Fredrikshamn 
och Borgå, jemte de sjuka, hade till hälften förminskat ryska armén40). Man 
hade kunnat hålla två mot ett, att om Svenskarne ej ingått på dessa skymf-
liga vilkor och marskalken attackerat dem, hade Ryssarne blifvit slagne, i 
anseende till Svenskarnes starka position, hvilken de ock haft god tid att 

39)  I förf:s familj finnes en guldkedja, som under husaråren fanns hängande på 
en gärdsgård i Österbotten. Den vitnar i sin mån om krigets skräckscener och 
egendomens osäkerhet.

40)  General Lövendals fältprest försäkrade Tiburtius att oenighet och jalousi rådde 
bland de fiendtliga trupperna; att de vid Mendolaks haft för afsigt att uppoffra 
sitt garde och att de flere gånger bortskickat sitt bagage, när de väntade anfall. 
Lencqvist anför, att Lascy, som velat angripa svenska armén vid Helsingfors, 
deröfver kommit i ordvexling med Lövendal, som afstyrkte detta, och yttrat: 
»Seyd ihr bange?» hvaröfver Lövendal blifvit uppbragt och kort derefter tagit 
afsked ur rysk tjenst.
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befästa. Hela Svenskarnes beteende under detta krig var derföre så besyn-
nerligt och så stridande mot det annars brukliga, att efterverlden skall hafva 
svårt att dertill sätta tro.»
 Undertiden darrade marken i Helsingfors af de ryska kanonernas dån; 
– när man sparat så mycket krut, kunde väl något offras uppå segrens för-
herrligande. 90 kanoner, 50 fanor och standarter, hela arsenaler fulla med 
vapen, stora förråder af alla slag och slutligen, – sedan äfven Tavastehus 
slott, oförmöget att emotstå den moderna krigskonstens artilleri, hade 
gifvit sig åt den första ryska trupp – hela Finlands eröfring voro de frukter 
Ryssarne skördade af kapitulationen i Helsingfors. När marskalken Lascy 
snart derefter reste till Petersburg, för att aflägga en lyckligare och ange-
nämare räkenskap, än general Lewenhaupt i Stockholm, förebrådde man 
honom att icke hafva begagnat sig af tillfället att komplett ruinera svenska 
arméen. Marskalken svarade: åt en flyende fiende bör man göra en gyllene 
brygga. Och kejsarinnan gaf den gamle krigaren rätt.
 Den ställning, hvari Sverige och hela riket råkat genom denna för ening 
af olyckor och felsteg, var i sanning förtviflad. Frankrike, dess enda mäktiga 
bundsförvandt, Frankrike, som för sina egna afsigter retat Sverige till detta 
krig, hade under vexlande krigslycka den tvetydiga framgång att sätta en 
kejsare utan land på Tysklands thron, för att i nästa ögonblick se honom 
hals öfver hufvud jagas derifrån. Några tusen dukater, bortkastade utan 
spår i krigets svalg, några diplomatiska väntjenster, tvetydiga, dubbel-
tungiga, men i alla händelser utan resultat, detta var allt hvad Sverige från 
denna sida hade erhållit. Turkiet, på hvilket man räknade, hade redan för-
rän Svenskarne blefvo färdiga afslutat freden i Belgrad, och när man ville 
reta Polen till konfederationer mot dess regering och Ryssland, hände sig 
ej bättre, än att kaptenen Purgolt och Italienaren Bona, som ditrest med 
hemliga instruktioner af grefve Gyllenborg, blefvo röjda. Purgolt undkom, 
men Bona blef gripen och tillstod allt, hvarigenom Sveriges intressen på 
detta håll ledo mera afbräck än vinst.
 Från Helsingfors utbredde sig Ryssarne öfver största delen af det vestli-
ga Finland, utan att någonstädes finna allvarsamt motstånd. Sexton galerer 
och tvenne pråmar lemnades vid Helsingfors samt fem galerer vid Fred-
rikshamn, för att bevaka kusterna. En del af ryska styrkan aftågade österut 
till vinterqvarteren; den öfriga marscherade under general Keith till Åbo.
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7. Krigets slut. Freden.
Det stora drama’t var utspeldt i Helsingfors och hade med detsamma 
förlorat sitt spännande intresse; hvad härefter tilldrog sig var endast de 
krampaktiga efterryckningarna af en våldsam kris, det i sank skjutna skep-
pets ansträngningar att ännu hålla sig flott under påstående storm. En stor 
fråga sväfvade ännu på allas läppar i denna olyckans tid: skulle Finland, sex 
seklers arfvedel, gå förloradt? Skulle Bottniska viken, likasom förut den 
Finska och Östersjön, skiftas i delo med den fruktade grannen i öster? Det 
syntes så.
 Nya personligheter trädde nu i förgrunden. Lewenhaupt och Budden-
brock sutto i fängelse; Bousquet, deras efterträdare, hade inskeppat sig till 
Stockholm; svenska armén i Finland var i grund förstörd, och blott här och 
der i en vrå af landets aflägsnare delar höllo sig ännu obetydliga spridda 
qvarlefvor af den här, med hvilken man velat omgöra freden i Stolbova. 
Å ryska sidan trädde högste befälhafvaren, fältmarskalken Lascy, tillbaka 
efter förrättadt värf och syntes sedan endast på flottan. Den tappre Löven-
dal, oense med Lascy och förbittrad öfver indragningen af sitt gage som 
öfverste för kuirassiererne, hade begärt och erhållit sitt afsked. Den man, 
som nu hade Finlands öde i sina händer, densamme som härtills varit den 
ledande själen i ryska arméns operationer och som, utan att bära nam-
net, kunde tillräkna sig förtjensten af alla dess framgångar, var den numera 
kommenderande generalen Jakob Keith.
 Härstammande från en af Skottlands förnämsta ätter, föddes Keith år 
1696 på det längesedan i ruiner liggande slottet Inverugie. Nitton år gam-
mal, deltog han 1715, jemte sin äldre broder, i det misslyckade försöket att 
sätta pretendenten Jakob Stuart på Skottlands och Englands throner, och 
detta försök, upprepadt och ånyo misslyckadt 1719, kostade Keith för alltid 
hans fädernesland. Det var under dessa partifejder Keith år 1717, när Görtz 
inledde Carl XII i sina vidlyftiga planer till hannoverska husets störtande, 
erhöll fullmakt som kavalleriöfverste i svensk tjenst, hvilken dock konung-
ens död året derpå gjorde för honom oantagelig. Orubbligt tillgifven pre-
tendentens sak, ehuru med föga tack belönad, tillbragte Keith de följande 
åren i spansk krigstjenst och under många resor i de flesta af Europas riken 
och länder, intill dess han år 1728 ingick i rysk tjenst. Lugn åskådare af 
fyra statshvälfningar, blef han en af de utmärktaste ordnande och ledande 
krafterna i det uppåtsträfvande rikets militärmakt, och hans verksamhet 
fann ett fält i de aflägsnaste nejder inemot Persiens gräns. I polska succes-
sionskriget förde han ett högre befäl; det var här han satte sig emot landets 
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honom anbefallda förhärjande. Med lika utmärkelse deltog han i turkiska 
kriget åren 1736, 37; det var han som i spetsen för ryska hären stormade 
 Otschakoffs murar, och här sårades han i knäet, en blessyr som ådrog ho-
nom årslånga lidanden och så när hade kostat honom benet. Af ryska re-
geringen öfverhopades han med ärebetygelser och kallades slutligen från 
sitt ståthållareskap öfver Ukrain, för att vända sina vapen mot Sverige.
 Det var en oskattbar lycka för det eröfrade Finland att i spetsen för 
den fiendtliga armén se en man sådan som Keith, lika ädel, högsint och 
mensklig, som tapper och ridderlig. De för krigets nöd darrande invånarne 
betraktade honom som en far och en skyddsengel, ty han höll den sträng-
aste krigstukt, och ingen klagan gick ohämnad eller ohulpen från hans 
tröskel. Äfven soldaten, som stundom knotade att han här hölls strängare 
än hemma i eget land, var dock sin chef på det högsta tillgifven, ty denne 
sörjde bättre än någon för alla hans behofver och straffade utan förskoning 
de i fält så vanliga underslef, hvarmed tjenstemännen söka att rikta sig på 
soldatens bekostnad.
 Ej mindre lyckligt var, att den reaktion, hvilken under den nya regimen 
sökte att aflägsna eller störta den stora mängden af utlänningar i rysk tjenst, 
icke då genast förmådde att undantränga Keith. Han begärde i sjelfva ver-
ket sitt afsked på samma gång som Lövendal; men kejsarinnan, som visste 
uppskatta hans förtjenster, skickade honom blåa bandet, ökade hans gage, 
tillskref honom egenhändigt och i de nådigaste ordalag samt förmådde 
honom slutligen att återtaga sin afskedsansökning.
 Krigsoperationerna för året 1742 voro slutade, sedan äfven svenska flot-
tan dragit sig tillbaka från Finlands kuster. Landets förvaltning ordnades af 
ryska styrelsen så godt sig göra lät, och invånarne ålades att svära kejsarin-
nan Elisabeth trohetsed. Till Åbo skickades något före jul landshöfdingen 
Balthasar von Campenhausen, hvilken reglerade uppbörden efter jorda-
böckerna och pålade allmogen gärder till armén. Hofrätten bragtes i gång 
sålunda att häradshöfdingar från landet togos till ledamöter; universitetet 
kom ock uti verksamhet, ehuru de flesta både professorer och studenter 
voro på flykten; flera nya professorer utnämndes. Äfven konsistorium och 
magistraten i Åbo trädde i tjenstgöring, så att Campenhausen, som förde 
ordet i alla dessa verk, var på engång civilguvernör, landshöfding, presi-
dent, akademiekansler, biskop och öfverborgmästare. Resultaterna af hans 
verksamhet synas ha varit rent provisoriska, men följderna visade sig efter 
krigets slut uti en ej ringa villervalla med de nybakade tjenstemännen, som 
icke hade lust att afträda sina platser åt de från flykten återvändande. Hvar-
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före ock hände att icke få af dem qvarblefvo vid sina befattningar, till ringa 
båtnad för det allmänna, isynnerhet för universitetet.
 I Sverige fortgick riksdagen sedan den 20 Augusti. Tonen och sinnes-
stämningen voro här helt andra, än vid den föregående. Man kunde ej mera 
äga några illusioner: borta voro de lysande förhoppningarne om en revi-
sion af freden i Nystad, om ett återvunnet välde i Östersjön, om tider mera 
glänsande, än Carlars och Gustavers. De hade lemnat rum för den djupaste 
misströstan, den största nedslagenhet, och det var endast en känsla, i hvil-
ken all sviken förväntan, all tröstlös förbittring sammanströmmade och 
sökte sig luft: hämd öfver upphofsmännen till rikets ofärd. Denna känsla, 
allmän och alltför naturlig, hotade att i grund störta Hattarne. Man be-
gynte öfverljudt tala om en sträng räfst öfver de sednaste årens politiska 
system, om de år 1739 afsatte riksrådens återinsättande, om undersökning 
af orsakerna till deras fall. Början blef allaredan gjord: de ännu qvarlef-
vande riksråden Bonde och Bjelke återfingo sina pensioner; Arckenholtz 
och Mathesius befriades ur fängelset. Hattarne, hvilkas samveten icke voro 
så alldeles rena, darrade för sitt välde och sig sjelfva: kloke, som de voro, 
sågo de sig om efter ett medel att afleda stormen och funno det. Konung 
Fredrik I var till åren kommen och barnlös; rikets välfärd kräfde att man 
vore betänkt uppå att skaffa honom en efterträdare. Den ömtåliga frågan 
bragtes med mycken varsamhet å bane: bondeståndet gick Hattarnes ären-
der och föreslog hvad desse väl visste vara det omöjliga, nemligen att till 
thronföljare utse Carl XII:s systers soneson, den redan för ryska thronen 
bestämde och till grekiska läran öfvergångne prins Carl Peter Ulrik af Hol-
stein. Valet gick igenom d. 28 Oktober, och i Januari 1743 afreste en deputa-
tion med pass af Keith till Petersburg, för att å ständernas vägnar erbjuda åt 
prinsen thronföljden. Detta skedde, och svaret blef: Hans kejserliga höghet 
tackade ständerna för deras välvilja, men alldenstund han redan emottagit 
successionen till ryska kronan, skulle hans höga tant, kejsarinnan, med syn-
nerligt välbehag upptaga, om ständerna ville i hans ställe låta sitt val falla 
uppå hans kusin, biskopen af Lübeck Adolph Fredrik. Dennes val blef ock 
sedan, efter ett så betydande förord och i hopp att dermed vinna freden för 
bättre pris, genomdrifvet. Hattarne, som icke förmått att bana vägen för sin 
och Frankrikes kandidat, hertigen af Birkenfeld, hade dock afledt stormen 
ifrån sig sjelfva; bönderne, som ropade på kronprinsen af Danmark, kno-
tade högt. En fjerde aspirant, prins Fredrik af Hessen, konungens brorson, 
lyckades icke ens att komma på förslag, ehuruväl han gynnades af England 
och kejsarinnan Elisabeths ministrar.
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 Kriget mot Ryssland hade varit utmärkt af fredsunderhandlingar allti-
från början. Lewenhaupts propositioner och Chetardies bemedling äro 
nämnda; på våren 1742 affärdades regeringsrådet von Nolcken i samma 
ärender, men med lika liten framgång till Petersburg. Efter dess utomor-
dentliga vapenlycka i Finland höjde Ryssland sina anspråk, afböjde Eng-
lands och Danmarks erbjudna bemedling samt föreslog Åbo såsom den 
ort, till hvilken man från båda sidor borde skicka fredsunderhandlare. Hvil-
ket ock skedde. Från svenska sidan skickades riksrådet baron Cedercreutz 
och dåmera presidenten von Nolcken; från Petersburg furst Rumänzoff och 
general Luberas. Underhandlingarne drogo ut på tiden, så att man efter fyra 
månader stod ungefär på samma punkt, som när man begynte, hvartill or-
saken var, att kejsarinnan Elisabeth, fullföljande sin faders verk och förtör-
nad öfver Svenskarnes stora pretentioner vid början af kriget, nu fordrade 
hela Finland.
 Denna sin fordran var kejsarinnan hugad att med all sin makt genom-
drifva. Tidigt på våren år 1743 begynte rustningarne, men denna gång huf-
vudsakligen till sjöss. Till lands befarade man intet anfall af den slagna och 
utmattade fienden; General Stoffeln skickades med en fördelning dragoner 
och kosacker till Österbotten, för att möta ett befaradt infall af Svenskar-
ne från detta håll, men detta uteblef, och ingen affär af någon betydenhet 
föreföll under hela året till lands. Deremot ville man inskeppa så många 
landtrupper som möjligt uppå galererna, för att med dem förnya 1720 och 
1721 års landstigningar på svenska kusterna och så diktera för Sverige den 
fred man önskade. Marskalken Lascy utnämndes till chef för denna expedi-
tion; vid truppernas embarkering den 14 Maj afhörde kejsarinnan messan 
på hans galer samt förärade honom en dyrbar ring och ett guldkors med 
reliker. Derefter defilerade galererna under kejserlig salut förbi hennes ma-
jestäts palats. Under Lascy kommenderade general en chef Lewascheff, ge-
nerallöjtnanterne Brilly och Soltikoff, generalmajorerne Wedel, Labuchin 
och Stuart. Embarkerade voro 9 regementer infanteri, 8 kompanier grena-
dierer och 200 Donska kosacker, de sednare för att begagnas vid ströftåg 
på svenska kusterna. Marskalken delade flottan i tre eskadrar och afseglade 
den 19 Maj emot dessa kuster, medan man i Kronstadt fortfor med rust-
ningar och tillsände honom under sommarens lopp den ena förstärkningen 
efter den andra.
 Svenska regeringen å sin sida var icke heller overksam. Redan i Januari 
1743 hissades flaggan i alla sjöstäder, såsom ett tecken att kronan förhyrde 
matroser mot bättre vilkor, än som kunde utfalla för dem, hvilka sedan 
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komme att pressas. På Carlskrona varf arbetades med all ifver, och den 30 
April afseglade flottan derifrån, 16 linieskepp och 5 fregatter stark, utom 
mindre fartyg, under amiralen von Utfalls befäl. Galerflottan gick ut från 
Stockholm under vice amiralen Falkengrens kommando.
 Den outtröttlige Keith, som under vintern ockuperat Åland och der 
låtit samla virke till byggande af nya galerer, var nu betänkt uppå att för-
svara denna position. Han uppsökte ryska galerflottan, 21 segel stark, vid 
Hangöudd, tog befälet öfver den och afgick att uppsöka Falkengren med 
hans galerer, i afsigt att erbjuda honom batalj. Efter flera kryssningar möttes 
de båda flottorna den 20 Maj vid Korpo. Ryssarne lågo uti en vik med vin-
den blåsande in emot inloppet; de hade på bergshöjderna uppfört starka 
batterier. Falkengren angrep kl. 4 e. m.; i två timmar fortfor kanonaden med 
mycken liflighet. Då måste svenska galererne draga sig tillbaka med betyd-
lig förlust.41) Emellertid gjorde Svenskarne derförinnan landstigningar på 
Åland och lyckades uppbränna det der af Keith samlade byggnadsvirket.
 Lascy med ryska galerflottan passerade icke utan fara de vådliga finska 
kusterna, hvarest man förgäfves sökte lotsar.42) Hangöudd var den vigtiga 
station, der Utfall med svenska flottan hade ordres att disputera Ryssarne 
passagen vesterut. Redan hade Keiths 21 galerer oförsedt passerat förbi 
denna punkt: man ville nu åtminstone afhålla Lascy. Med honom förenade 
sig den 4 Juni stora ryska flottan under amiral Golowin, 17 linieskepp och 
5 fregatter stark, utom mindre fartyg, och galererna, som erhållit förstärk-
ning, voro nu icke mindre än 48. Hela denna fruktansvärda sjömakt ankra-
de på två sjömils afstånd från svenska flottan; från båda hållen väntade man 
anfallet, men flera dagar förgingo, utan att någondera parten förändrade sin 
ställning.
 Båda cheferna ledsnade vid denna gagnlösa lek och beslöto att anfalla. 
Lascy gaf ordres åt Golowin att göra attack; Golowin hade än ett, än ett 
annat förhinder; slutligen åberopade han Peter I:s marinreglemente, hvari 
ryska flottor förbjudas att lefverera batalj mot svenska, såvida icke de förra 
hade tre skepp mot två, hvarföre Golowin, som hade 17 mot 12, ansåg sig 
bryta mot ordres, om han sökte affär. Utfall å sin sida beslöt den 8 Juni att 
med ett afgörande steg göra slut på den pinsama väntan. Kultien var laber; 

41)  Dessa och följande detaljer äro lånade från Sveriges Sjökrigs Historia af Gyllen-
granat, jemförd med Mansteins ofta citerade arbete.

42)  Manstein uttrycker äfven här sin förundran öfver den lätthet, med hvilken 
svenska flottan året förut hade öfvergifvit positioner, der några gamla skepp, 
förtöjda vid inloppen, hade kunnat uppehålla Ryssarnes hela sjömakt.
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å ömse sidor rangerade man sig till batalj, men under tiden kom tjocka. 
Vid middagen klarnade luften, och nu såg man hela svenska flottan hålla 
af i bredd ned på den ryska. Denna höll undan vinden; man vexlade några 
skott, men syntes på ingendera sidan hafva allvar med affären. Slutligen 
tillsatte ryska flottan alla segel och styrde mot Reval. Den svenska, som 
hade ordres att bevaka Hangöudd, drog sig dit tillbaka, men för sent: Lascy 
med sina galerer hade redan begagnat tillfället och under misten kommit 
förbi. Utfall pliktade sedan för denna försummelse med ett halft års lön, 
och befälet uppdrogs åt öfveramiralen Taube.
 Från detta ögonblick drogo sig båda de stora flottorna från skådeplat-
sen; galerflottorna deremot syntes hugade att fortsätta leken. Lascy fann 
Keith vid Suttonga i Ålands skärgård; här föreföllo några simulakrer utan 
betydenhet, i det Falkengren med sina galerer undvek batalj, och i det 
ögonblick Lascy, fast besluten att tvinga honom dertill, gaf ordres till an-
fall, erhöll han depescher från Åbo af innehåll att freden preliminariter var 
afslutad mellan de båda makternas underhandlare.
 Utmattade af kriget, längtande efter freden och fruktande hela Finlands 
förlust, hade Svenskarne på ett skickligt sätt förstått att begagna sig af thron-
följarevalet, för att påskynda freden. Hrr Cedercreutz och Nolcken i Åbo be-
ordrades att tillkännagifva de ryska underhandlarne, att ständerna, af kon-
sideration för kejsarinnan Elisabeths förord, vore beredde att till arftagare 
af svenska kronan utse biskopen af Lübeck; men såvida de ej såge freden 
underskrifven innan den 22 Juni, nödgades de samtycka till Danmarks pro-
positioner om antagandet af dess kronprins till thronföljare, jemte off- och 
defensiv allians med samma makt emot Ryssland. Riksrådet Cedercreutz43) 
förmenar sig, måhända icke utan skäl, hafva påskyndat fredens snara afslu-
tande, förmedelst ett till kejsarinnan adresseradt bref, som af henne nådigt 
upptogs, emedan Cedercreutz stod hos H. M. i personlig gunst. Hvarför-
utom C., när ryske underhandlarne fortfarande gjorde svårigheter, fogade 
anstalter till bortresa och sade sig vara ganska nöjd med underhandlingarnas 
afbrytande, emedan han, som dock gjort allt för att få freden afslutad, nu 
med godt samvete kunde emottaga de 40 000 riksdaler konungen i Dan-
mark erbjudit honom, om negotionen blefve afbruten – ett anbud, som ald-
rig ägt rum. Om Cedercreutz’ steg i någon mån bidrog till eftergift från den 
ryska sidan, må lemnas derhän; säkert är att thronföljarevalet var det, som 

43)  Hvars anteckningar finnas som bihang till oftanämnde handskrift af Grefve 
Bonde.
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förmådde kejsarinnan att afstå från sina anspråk på hela Finlands besittning. 
Tvisten om Nyslott och Kymmenegårds län var det sista svåra hindret, som 
återstod att öfvervinna. Häruti nödgades de svenska sändebuden att gifva 
efter, och freden afslöts den 7 Augusti på följande vilkor, som sedermera af 
svenska regeringen den 15 Augusti ratificerades:
 1) »Sanfärdig enighet och oupplösligt evigt vänskapsband» mellan 
Sverige och Ryssland. – 2) Allmän amnesti och förgätenhet af det skedda, 
jemväl för den ena maktens undersåter, som under kriget till den andra 
öfver gått, förutom ryske kosacker och deras barn, som följt de svenska vap-
nen. – 3) »Alla fiendtligheters afstadnande för evärdeliga tider.» – 4) Hans 
svenska majestäts allraformligaste bekräftelse för sig och sina efterträdare 
uppå Rysslands fulla och evärdeliga besittning af alla de provinser och 
städer, hvilka Sverige till Ryssland afträdt uti freden i Nystad. – 5) Hans 
svenska majestät cederar jemväl för sig och efterträdare åt hennes ryska ma-
jestät och dess efterträdare till full och evärdelig besittning provinsen Kym
menegård med dervarande städer och fästningar Fredrikshamn och Will
manstrand; vidare den del af Pyttis socken, som ligger österom Kymmene 
elfs sista (vestliga) arm, samt staden och fästningen Nyslott med  distrikt, 
hvars gränser nedan omförmälas, allt detta med öar, hamnar m. m. som 
dertill hör, hvarjemte desse orters inbyggare frisägas från sin ed till svenska 
kronan och bemälde landskaper m. m. i ryska riket inkorporeras. – 6) Hen-
nes ryska majestäts trupper utrymma inom fyra veckor härefter de öfriga 
af dem besatta och under Sverige förblifvande delarna af storfurstendömet 
Finland, och skall hennes ryska majestät och dess efterträdare i evärdeliga 
tider icke äga eller kunna göra sig någon rättighet till sistförmälde lands-
delar. – 7)  Gränsen mellan ryska och svenska området går utmed sista 
vestliga armen af Kymmene elf; sedermera utmed samma elf odelad till 
 Tavastehus län; derefter långs förra gränsen mellan detta och Kymmene-
gårds län, intill den punkt, der dessa sammanstöta med Savolaks; derefter 
österut långs förra gränsen mellan Savolaks och Kymmenegårds län, till 
den punkt, der en ny gränslinie afstickes, gående norrut, med Nyslott två 
mil i öster, och sedan ytterligare två mil norrom denna punkt, hvarefter 
gränsen böjes mot sydost och sammanträffar med den af år 1721. – 8) Sam-
vetsfrihet samt kyrko- och skolordning i de afträdda provinserna garante-
ras. – 9) Invånarnes privilegier, plägseder, rättigheter m. m. skola bestän-
digt och oryggeligen skyddas, likasom skedt är med de i Nystad afträdda 
provinsernas inbyggare. – 10) Hvad angår reducerade gods och äganderätt 
i allmänhet m. m. skall freden i Nystad tagas till rättesnöre. – 11) Kontribu-
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tioner m. m. till ryska armén i Finland upphöra; dock att allmogen besörjer 
ryska effekters transport till gränsen. – 12) Fångarne utvexlas utan lösen, 
alla flyktingar återvända fritt; de som öfvergått till grekiska läran qvarblifva 
i Ryssland. – 13) Sverige må årligen utföra spanmål från Ryssland för 50 000 
rubel. – 14) Fri handel mellan båda rikena. – 15) »Handelshus» restitueras 
åt sina ägare. – 16) Förolyckade eller väderdrifna skepp åtnjuta beskydd och 
handräckning. – 17) Svenska eller ryska krigsskepp salutera den andra mak-
ten och saluteras tillbaka. – 18) Sändebuds »defrayering» upphäfd. – 19)
Framtida tvister afslitas genom kommissarier. – 20) Brottslingar utlemnas. 
– 21) Ratificationerna härå utvexlas inom 3 veckor.
 Detta var alltså hvad Sverige vunnit uppå ett krig, som kostat riket 
50 000 man, 230 tunnor guld och dess vapenära! Man jemföre freden i Åbo 
med de fredsvilkor, som på förhand determinerades af sekreta utskottet (se 
sidd. 13, 14), och man skall erkänna, att sällan partiers förmätna illusioner 
blifvit på ett mera fruktansvärdt sätt tillrättavisade af verkligheten och den 
osynliga makt, som medelst det skenbart lilla städse genomdrifver sina 
stora afsigter.
 Öfverstelöjtnant von Lingen, hvilken till Stockholm affärdades som 
 expres med underrättelsen om freden, anlände dit i en kritisk tidpunkt, 
som hotade att råga måttet af Sveriges olyckor med den fruktansvärdaste 
af alla: inbördes krig.
 Redan 1742 på hösten, när Dalregementet illa medfaret återvände till 
sina hemorter och beskref huruledes det under kriget blifvit medhuttladt 
och i sticket lemnadt vid Willmanstrand, förspordes i Dalarna allmänt 
missnöje, som af Danmark hemligen underblåstes. Allmogen begynte att 
ropa på hämd öfver krigets anstiftare, på fri införsel af tobak från Norrige, 
hvarpå den lade mycken vigt, men framför allt att kronprinsen af Danmark 
borde väljas till thronföljare. Dalregementet nyrekryteradt återuppbåda-
des i April 1743. Allmogen satte sig deremot, sammanrotade sig i stora 
skaror, plundrade kassor och ammunitionsförråder samt begaf sig ändt-
ligen i Juni på marsch uppåt Stockholm. Regeringen sökte med yttersta 
långmodighet att genom varningar och föreställningar bringa bönderne till 
sans; dess mildhet gränsade ända till svaghet, men förgäfves. Den 20 Juni 
intågade 5 eller 6 000 man af de upproriske i Stockholm, och först tredje 
dagen derefter, sedan mycket ofog föröfvats och riksrådet Adlerfelt blifvit 
af bönderne skjuten, satte regeringen våld mot våld. En karteschsalva på 
Malmtorget, hvaraf vidpass 100 stupade, var tillräcklig att kufva upproret; 
den öfriga hopen kringrändes, afväpnades, anförarne straffades, mängden 
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fick nåd och återskickades till hemorterna, hvarefter Dalupproret hade en 
ända.
 Men Sveriges vådor voro ännu icke förbi. Danmark, förbittradt öfver 
det felslagna hoppet om thronföljden, hotade med krig och uppställde 
10 000 man på norska gränsen. Svenska regeringen sammandrog i hast 
sina disponibla trupper åt detta håll; men allmogens stämning ansågs ännu 
så betänkelig, att regeringen hos sin nya vän och allierade, kejsarinnan af 
Ryssland, anhöll om militärisk handräckning. Kejsarinnan samtyckte der-
till med nöje, och på sena hösten i Oktober 1743 afgick general Keith med 
30 galerer och 11 000 man öfver Ålands haf till Sverige, hvilket ej skedde 
utan stora besvärligheter. Dessa hjelptrupper destinerades till skånska ar-
méns förstärkning, att på sina galerer nedsegla till Blekinge; men för storm 
och motvind hunno de ej längre än till Södermanlands skärgård, hvarefter 
vintern hastigt påkom och trupperna förlades i qvarter i Östergöthland, 
Södermanland och Stockholms län. Deras bistånd blef icke heller af nö-
den: Danmark, afskräckt genom dessa rustningar, stack svärdet i slidan, 
och påföljande år vid midsommartiden återvände de ryska trupperna till 
eget land. Freden med Danmark slöts i Februari 1744. Keith, som under 
sin vistelse i Stockholm tillika förestått en rysk ambassadörs befattning, 
råkade dervid i oenighet med sin företrädare, den nu mäktige vice kansle-
ren Bestucheff, och lemnade tre år derefter Ryssland. Hans sednare öden 
som preussisk fältmarskalk vid Fredrik II:s sida förknippa hans namn med 
de mest lysande bladen af denne berömde konungs historia. Keith slöt sin 
bana på ärans fält: han stupade i spetsen för sina trupper under det olyck-
liga slaget vid Hochkirchen den 14 Oktober 1758.44)

 I Sverige återstod hämdens verk. Förgäfves hade Hattarne, som hämtat 
sig efter den första förskräckelsen, sökt att rädda sina fordne chefer. Gene-
ralerne Lewenhaupt och Buddenbrock dömdes från lif, ära och gods. Den 
sednare afrättades den 16 Juli 1743 på Sandbacken vid Norrtull och mottog 
döden med manligt mod. Lewenhaupt åter lyckades, med tillhjelp af sin 
äldste son, att afsåga en planka af golfvet i sitt fängelse och sålunda komma 
på flykten, men ertappades några dagar derefter på en jakt, förmedelst det 
nit, som väcktes af ett utlofvadt premium af 20 000 daler silfvermynt, och 
afrättades den 4 Augusti på samma plats, som hans olyckskamrat Budden-

44)  Om denne tappre och ryktbare krigare finnas tvenne lefvernesbeskrifningar: 
den ena kort, i »Leben grosser Helden des gegenvärtigen Krieges» (det sju-
åriga) af Pauli, tryckt i Halle 1759; den andra utförligare, af Varnhagen von Ense, 
tryckt i Berlin år 1844.
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brock. Äfven Lewenhaupt visade mycket mod och skämtade i sista ögon-
blicken. Hans och Buddenbrocks lik nedgrofvos på afrättsplatsen, men 
upptogos nattetid hösten derpå af obekanta, förklädda personer och bort-
fördes.
 Af kommissionens öfrige domar äro flera på förhand nämnda. Det må 
tilläggas, att generalmajoren von Didron för sina rådslag pliktade med ett 
års lön, erlagd till Wadstena krigsmanshus; Schoutbynachten Cronhaven 
för icke fullgjorda ordres, med 6 månaders lön till amiralitetets krigsmans-
kassa; öfverste de la Wall, för råd i krigskonseljerna, med ett års lön; öfvers-
tarne O. R. Wrangel med ett halft och Silfversparre med ett års lön o. s. v. 
Efterverlden torde hafva svårt att sätta tro till kommissionens opartisk-
het. Medan straffet drabbade en, gick en annan skyldigare fri: bland desse 
sednare öfversten Lagercrantz, hvars fega votum af den 1 Mars 1742 står 
outplånligt inristadt i historien och af hvars efterlemnade egenhändiga bref 
man finner att han sålt sig för pension åt flera partier på engång. Öfverste 
Pahlen, en af de störste poltroner i svenska armén, gick likaledes fri från 
allt ansvar.
 Återstår att nämna protokollet i riksens ständers kommission af den 
9 Juli 1743, angående de äreröriga tillvitelser Lewenhaupt, Didron m. fl. 
låtit undfalla sig om finska trupperne och finska nationens beteende under 
detta krig. Man finner nemligen, att sedan såbeskaffade yttranden, influtna 
i rättegångshandlingarna, blifvit genom trycket offentliggjorda, »bemälde 
nation» – d. v. s. ett stort antal Finnar af alla stånd – såväl personligen, som 
medelst genom fullmäktige till general krigsrätten ingifna skrifter – mot 
samma yttranden på det lifligaste protesterat. Det var sällan man annars i 
Sverige hörde talas om en »finsk nation»; men tidsförhållanden gåfvo ett 
ögonblick detta uttryck sin betydelse, och man fann för godt att, under så 
många elementer af oro, icke mot sig reta Finnarnes hederskänsla.
 Riksens ständers kommission, heter det, har tagit dessa omständig-
heter i noga öfvervägande och funnit: att ingen beskyllt finska nationen 
för »impressioner af ryska manifestet»; att om något missnöje förevarit 
bland de finska regementerna, har det härflutit deraf, att de måste se sig 
genom svenska arméns ständiga undanvikande skilde från sina hemvist; 
att deras visade ovilja i Fredrikshamn härrört af förslaget att qvarlemna 
500 Finnar, icke för att slåss, utan för att kapitulera med fienden; samt att 
kommissionen, såväl genom edligen afhörde vittnens utsago, som ock af 
andra omständigheter, till öfverflöd förnummit, att gemene man och all-
mogen i landet af egen drift erbjudit sig både att göra fienden motstånd, 
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och verkligen gjort det, samt villigt ersatt manskapets afgång vid regemen-
terna; hvarförutom dessa regementer varit brukade vid de svåraste kom-
menderingar och visat en fullkomlig åtrå att stå till sista man, intill dess 
svenska krigsmakten, genom dess anförares olyckliga förhållande, nödga-
des kapitulera och landet utrymma. »Och som allt sådant nogsamt utvisar, 
att finska nationen, såsom ett lofligt och berömligt folkslag, har, ej mindre 
nu under sista krig, än alltid tillförene, visat dess beständiga nit, lydnad 
och trohet emot Sveriges krona, hvars fordna höglofliga regenter, hvilka 
äfven i de svåraste tillfällen och krigsbesvärligheter med nådigt välbehag 
samma nations mandom, oförskräckta sinne och huldhet ansett och uti de 
herrligaste segervinningar nyttjat; alltså finner riksens ständers kommis-
sion, det allsingen misstanke om berörde finska nation bör hafva rum och 
än mindre f. d. general Lewenhaupts eller någon annans utlåtelser böra på 
något sätt förringa den heder och goda egenskaper, hvarmed merbemälde 
nation intill närvarande tid gjort sig af Sveriges rike och det allmänna bästa 
förtjent.»
 Och härmed afsluta vi den korta och törhända ofullständiga historien 
om ett krig, i hvilket Sveriges och Finlands framtid ryckte ett stort steg 
närmare.
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Sednare afdelningen. Hertiginnan.

Hertiginnan af Finland.

1. Den gamla goda tiden.
Jag mins så väl min gamla mormor, hvars ungdom inföll vid pass under 
88 års krig; hon brukade, med all sin godsinthet, bannas ibland på hvad 
hon kallade nutidens förvända seder, och glömde då aldrig att prisa den 
gamla goda tiden, då allt var mycket bättre och gladare, mycket enklare och 
trefligare än nu; då man steg upp klockan 5, åt middag klockan 12, gick på 
kaffe klockan 2 och skildes klockan 7, för att, efter en stadig aftonvard vid 
sittande bord, gå klockan 8 till hvila i sängar med sparlakan. Ack ja, då 
 visste man ej af nattlopp, polkor och sodavatten; vakade man, så skedde 
det i all anständighet en midsommarnatt; kom man till dansgille, så turade 
man om med den grandiösa menuetten och den raska polskan; drack man, 
så – ja, då drack man sötöl och kaffe på bit, hälften på råg och en fjerdedel 
på cichoria …..
 »Åh prat, att kusin kan säga!» inföll vid sådant tal den gamle Bäcken, 
som var vän i huset. »Om qvinfolket drack sötöl och kaffe, så är det ej der-
före sagdt att karlarne nöjde sig med mindre än rostocker öl och pontak, 
nej förbanke mig, om de det gjorde! Ack, sådan genever får man ej nuför-
tiden!»
 »Att kusin kan tala så der i ungdomens närvaro! Jag medger att det 
fanns fyllebultar då som nu, ehuru gubevars kusin ej hörde till deras antal; 
men det får kusin tillstå, att unga personer af både det ena och det andra 
slaget i allmänhet voro mycket sedesamare och måttligare än nuförtiden. 
I stället att svänga sig i oanständiga polkor eller sitta hvar för sig, herrarne 
med pipan och korten, fruntimmerna med sina evighetslånga romaner, 
muntrade sig den tiden de gamla med brädspel och politik, de unga med 
pantlekar…»
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 »Ja, och dervid pussades de, så att det small om öronen», inföll gamle 
Bäcken skrattande.
 »Nå än sen? Det var väl inte något ondt i det, när det skedde i all ärbar-
het. Här i vår finska enkelhet, der stora och förmögna familjer af medel-
klassen sällan bodde vidlyftigare än i sal och två kamrar, och der man så 
ofta sof syskonsäng, när långväga främmande kommo i huset, visste man ej 
ännu af den sorts anständighet, som sätter ärbarheten i yttre åthäfvor och 
låter hjertat vara huru styggt och förderfvadt som helst. Ungkarlarne den 
tiden voro artiga och hyggliga, men alldeles inte så påflugna, som nutidens 
lejon och tigrar och andra salongernas vilddjur; flickorna voro muntra och 
okonstlade, alldeles icke pryda i somt och efterlåtna i annat, som – nå nå, 
jag säger ej mer, hvar tid har sin sed.»
 »Mins kusin den der lilla pudrade kammarjunkaren i sina skor med 
så stora spännen, att han kunnat klafvas i dem, och med sidenstrumporna 
uppå de uppstoppade vadorna; han som icke kunde tala fyra ord med ett 
fruntimmer, utan att deri inblanda alla Olympens gudar, och som skrek 
uppå hjelp, när han råkade stiga i en vattputt? Det fanns ju inte lejon den 
tiden?»
 »Men min söta kusin, jag talar ju inte om hofvet, af hvilket vi sågo föga 
mer än en skymt – fast det får jag säga, att en söt karl var kungen; Gud 
förlåte den otäcka menniskan, som tog lifvet af honom.»
 »Det sades att han en gång kysst kusin – på hand förstås.»
 »Ankarström? Gudbevare!»
 »Åh nej, kungen menar jag.»
 »Kusin är en skalk ännu på gamla dar. Vi tala nu blott om den tidens 
ungdom; det var ett mycket friare sätt då än nu, och ändå ett mycket tadel-
friare, det får kusin medge.»
 »Friare? Åh ja, huru man tar det. Det var också ett friaresätt att fria med 
talman och klädd i messingsperuk och stångpiska. Mins kusin huru många 
gånger steken kallnade vid bordet, derför att ingen ville börja, och huru 
många gånger rummen utkyldes vintertid, derför att två fruar i den öppna 
dörren krusade och komplimenterade om hvem som skulle stiga först in? 
Och styfkjortlarna, och jernplanchetterna sen, hörde också de till det friare 
sättet?»
 »Kusin letar fram skuggsidorna.»
 »Och kusin dagrarna. Mins kusin gamla faster, som bodde i vindskam-
maren hos Forbuses?»
 »Hon som hade sex fingrar på ena handen? Ja.»
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 »I mina yngre dagar för vidpass femti år sedan hörde jag henne ofta 
klaga på den tidens ungdom och påstå att den gamla goda tiden under sa-
lig kung Fredriks tid, och så der omkring 41 års krig, var i alla afseenden 
mycket bättre och mycket anständigare. Tror kusin intet att de funnos, som 
i hennes ungdom satte den gamla goda tiden ännu längre tillbaka? Tror 
intet kusin att våra barn och barnabarn i sin tur komma att prisa sin ung-
domstid som mönster för ett kommande slägte? Och så har det varit ifrån 
verldens begynnelse, och så skall det blifva till verldens slut, att hvar tid har 
sina skuggor och dagrar, men alla förgångna dagar öfverskattas af de gamla 
och underkännas af de unga, och förbanke mig det har funnits mer än två 
menniskor, som icke hört den sagan i sin ungdom upprepas, nemligen fa-
der Adam och hans fru, vår oldtmamma i paradiset.»
 »Kusin kan ha rätt i allt det der, men att seder och vanor stundom varit 
bättre, stundom sämre, lärer kusin ej neka. Jag vill gå så långt, att min ung-
dom i kung Gustafs tid hade sina många svagheter, när man ser på det stora 
hela, ty nog inkom då i riket mycken flärd, om hvilken man ej hört talas 
förr, fastän föga hann den sprida sig här i Finland. Men ser man litet längre 
tillbaka, t. ex. till gamla fasters ungdomstid, så medgif att det då rådde en 
enkelhet och en sträng dygd i sederna, som med rätta kan uppställas som 
mönster för en kommande tid.»
 »Men min bästa kusin, låt mig göra kusin en fråga ännu, blott en enda. 
Känner kusin historien om Eva Merthen i Åbo?»
 »Hm ja, skulle jag ej känna en historia, som ännu i min ungdom var i 
hvar mans mun och hvilken alla mödrar brukade berätta som ett varnande 
exempel för sina lättsinniga döttrar? Den historien väckte på sin tid en så 
oerhörd skandal, att väl dess like i Finland ännu icke funnits. Men just en 
sådan skandal, som genljöd öfver hela landet från mun till mun, hvad be-
visar väl den…..»
 »Hvad annat, än att det i alla tider finns icke blott fyllebultar, som kusin 
nyss behagade uttrycka sig, utan också qvinlig svaghet; ehuru visst icke 
alla, nej gubevars, icke engång de flesta, fela i detta afseende.»
 »Jag ber att kusin låter mig tala till slut», inföll gamla mormor något 
stött. »Hvad bevisar väl Eva Merthens historia annat, än att sederna då 
måste ha varit mycket enkla, mycket rena, emedan det som i andra tider 
och på andra orter skulle efter någon veckas sqvaller ha blifvit glömdt, 
här gjorde ett så ofantligt uppseende och ännu många år efter händelsen 
qvarblef i allas minne?»
 »Kusin glömmer taga i beräkning, att det var ungefär vid den tiden kaf-
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fet kom i bruk här i landet. När man nu vet hvilket inflytande denna ädla 
vara har på fruntimmernas språklåda, så kan kusin deraf förklara den effekt, 
som ett så kärkommet ämne måste göra på alla dittills så godt som oslitna 
munreden. Får jag bjuda en pris?»
 »Goda bästa mormor, berätta för oss historien om Eva Merthen», 
skreko nu alla barnen med en mun, i det de skockade sig kring den gamla 
och af nyfikenhet uppspärrade ögon, öron och alla lemmar.
 »För er! Nej mina vänner, den historien är icke för er. Sätten er nu här 
i ring, så skall jag berätta för er om Carsus och Moderus, eller kanske om 
Lunkentus.»
 »Ja Lunkentus, den är ändå den bästa!» Och derpå satte sig alla barnen 
i ring vid brasan, och gumman berättade Lunkentus för tjugonde gången. 
Men ur mitt sinne gick ej det lilla jag uppsnappat om den fatala historien 
i Åbo. Jag bråkade mitt hufvud med att utgissa hvad det kunnat vara, som 
väckt en så förfärlig skandal; jag tänkte på mord, röfvare, spöken och allt 
det värsta jag visste, samt beslöt att, kosta hvad det kosta ville, ha reda 
derpå. När mormor i det afseendet förblef tvärt obeveklig, vände jag mig 
till gubben Bäck. Förgäfves: »var du nöjd med Lunkentus och grammatica 
latina!» blef svaret. Men jag lät icke afspisa mig. Ständigt antastad af min 
enträgenhet, medgaf gubben slutligen att jag skulle få del af historien – efter 
tio år. Omöjligt att komma vidare.
 När inga böner hjelpte, beslöt jag att angripa den gamle från hans ömtå-
ligaste sida. Af allt i verlden älskade han intet högre än en god middagslur, 
och hatade heller ingenting så gränslöst som positiver. I staden fanns då 
som bäst en skojare med markattor och gyckelskåp. Honom skickade jag 
hvar eftermiddag ackurat klockan 3 att uppstämma sin infernaliska musik 
nedanför gamle Bäckens fönster. Ut rusade gubben i vredesmod en dag, 
två dagar, tre dagar, och jagade sin plågoande för tusen böflar. Men ständigt 
kom han tillbaka: jag hussade honom dit. En dag var jag grym nog att be-
söka den gamle klockan 3, för att njuta af hans förargelse. »Hvad vill du här, 
pojke?» röt han, likasom hade han anat sammanhanget. – »Jag skulle bara 
fråga om farbror vill höra Witgensteins marsch.» – »Ut med dig!» skrek 
han i raseri, och med en sitopp från 88 års krig kom jag utför trapporna. 
Derpå var vår vänskap slut för hela åtta dagar.
 Men under dessa åtta dagar hade den hederlige gubbens hand varit näs-
tan lika svullen som mitt kindben, och hans goda hjerta, som alltid hyst 
ett slags favoritskap för mig, förebrådde honom hans hårdhändta medfart. 
»Nå,» sade han, likasom ingenting hade passerat oss emellan, »tänker 
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du ännu på den der historien från Åbo?» »Ja, farbror,» svarade jag, som 
också fann för godt att kasta en slöja öfver det förflutna; »jag tänker ej på 
någonting annat.» – »Slå det der ur hågen du.» – »Jag kan ej, farbror, jag 
drömmer derom hvarenda natt.» – »Du är en narr.» – »Det är väl möj-
ligt, farbror!» – »Nå för att skaffa dig åtminstone nattro, så se här har du 
historien skrifven, sådan jag uppsatte den på en ledig stund i min ungdom. 
Jag har kallat den Hertiginnan af Finland.»
 Papperet var urblekt, svårläst och skrifvet med den knottriga svenska 
stil, som förr var i allmänt bruk. Jag tillbragte en natt med dess genomläs-
ning; lefvande stod för mitt öga den tid af splittring, intriger och ofärd, om 
hvilken berättelsen talade; jag kunde icke förgäta denna sköna förskjutna 
flicka, ett mål för sina samtidas beundran och stolthet, och ett ögonblick 
derefter ett mål för deras smädelse och djupaste förakt. Denna historia rör-
de mig djupt: så mycken skönhet och olycka hos den ena, så mycken ädel-
het och storhet hos den andra af hufvudpersonerna syntes mig underbara, 
ovanliga. Jag tänkte på menniskors dom, på hopens gunst, på smädelsens 
makt, på försynens ledande hand och det godas slutliga seger, som dock 
allt försonar och allt förklarar, och min unga själ fäste sig darrande, men 
tjusad, vid dessa drag från förgångna dagar.
 Sent på morgonen kom sömnen öfver mina ögonlock. Min första tanke, 
när jag vaknade, var manuskriptet. Men det var försvunnet, borta utan spår! 
Sannolikt hade min gamla mormors försigtiga hand ryckt undan detta far-
liga ämne för en gosses inbillning, ehuru hon icke låtsade veta något deraf. 
Jag sökte det sedan ofta, men fann det aldrig. Och det var dock skada, ty jag 
hade unnat läsaren en bättre, fullständigare och i kostymen mera detaljerad 
skildring, än den jag nu förmår gifva ur minnet. Ack, tänkte jag ofta, hvar-
före har icke denna historia fallit i händerna på författaren till Kenilworth 
och Wawerley? Här hade han funnit tvenne personligheter värda att af hans 
penna tecknas för efterverlden, och den ena var hans landsman till börd 
och högsinthet; Keith hade sett dagen på Skottlands jord och kämpat vid 
Dumblain med Wawerleys hjeltar. Vackra ämne till en stor tafla, huru illa 
att det icke råkat under en mästares hand! Tag det likväl sådant det är, du 
hulda läsarinna – ty till dig dedicerar jag det – och döm icke Eva Merthen 
så hårdt, som hennes samtid dömde henne!
 Bakom oss stå redan det skymfliga dystra kriget, partiernas spel och 
hvälfningar, nederlagen, olyckorna, nöden, förräderiet, vanäran och döden; 
– det sorgliga, som måste sägas, är sagdt, men det får icke ännu förgätas, det 
ingriper med sin hotande mörka skugga i hela berättelsens gång, det hvilar 
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öfver den som ett öde, hvars fina trådar af stål omsnärja familjernas husliga 
sällhet, samlefnadens ro, de enskildas lycka, ända intill sjelfva samvetets 
frid.
 Icke sannt, min läsarinna, det är dock vida intressantare att gå från de 
stora bullrande arméerna till de spensliga läspande löjtnanterna, från den 
hårklyfvande politiken till den artiga och allmänt begripliga kärleksintri-
gen, från fäderneslandet till danssalongen, från kanondundret till älskan-
des hviskningar, från kulorna till karamellerna, från kejserliga och kungliga 
manifester till oskyldiga fägnerim och sockerdeviser? Nåväl, jag lofvar dig 
att du skall få allt detta, men inom krigets och olyckans stora, svarta, dystra 
ram, som står lik en mörk åskhöljd himmel öfver de ljufva blommor och 
älskeliga dofter på ängen. Har du någonsin stått i det lilla täcka lusthuset, 
omsusadt af rönnars och aspars lätta löf, med en älskande vän vid din sida, 
jollrande, leende, skämtande, och derunder på afstånd sett hotande moln 
urladda sina blixtar öfver fälten och skördarna digna under slagregnet – har 
du sett detta och sett det med känsligt hjerta, då skall du förstå dessa taflor 
från 1741 års krig. Men solen, som frambryter genom de skingrade molnen, 
hvar finner du den? I kärlekens eviga ljus, som stundom fördunkladt, städse 
åter skimrar genom skyarna fram och lyser ännu, en stjerna likt, öfver graf-
varna….

2. Helenadagen på Runsala.
Den som passerar från Åbo stora farleden utåt skären med Runsala åt hö-
ger, förundrar sig icke litet, när han hör talas om Runsalas skönhet. Denna 
enformiga strand, så mörk af sin barrskog, bakom hvilken blott här och der 
de berömda ekarnas ljusare grönska framskymtar, är det väl den, som be-
sjungits af skalderna och hvars pris redan långt före Choræus med de hem-
resande studenterna genljudat kring hela Finland? Ja det är Runsala, men 
lik en blygsam skönhet, rädd att för alla vägens kommande och farande 
visa sina behag, gömmer ön sina vackraste partier åt den mera bortvända 
sidan vid Pohjasalmi; det är här man ser dessa nyckfullt täcka vikar, dem 
hafvet kastar som slängkyssar inåt stränderna, och det är här som ekarnas 
och öfriga löfträns grönska blir nog öfvervägande, att bilda det ljusa, glada 
färgtycke, som för alla stadsbor, och mest för den instängda Åbobon, har 
omvexlingens hela tjusningskraft.
 Den som den 31 Juli 1741 på förmiddagen af händelsen förts i närheten 
af denna täcka kust, hade ej kunnat undgå att der märka vissa tilldragel-
ser, som i denna då ensliga nejd voro ingenting mindre än vanliga. Af alla 
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de många, än koketta och smånätta, än pompösa och ståtliga villor, som 
hundrade år derefter framskymta mellan löfven på Runsala, sågos nemligen 
den tiden inga spår. Runsala gård, som tillhörde landshöfdingen, var den 
enda plats på ön, som kunde kallas bebygd, och äfven dess något förfallna 
trädhus vitnade icke om någon synnerlig prakt. Men väl såg man här och 
der en torpare- eller skogvaktarekoja höja sitt torftak öfver stranden, och 
tre eller fyra något rymligare och något mera putsade »skärestugor» för 
stadsbornas sommarnöjen syntes aldeles icke för stolta att stå der i god 
sämja med sina mindre förnämliga grannar.
 Det var vid en af dessa stugor man den dagen såg de ovanliga tillrust-
ningarna. Stugan var möjad med qvistar och löf, som ofvanför dörren bil-
dade ett stort H, och blickade man dit in, såg man det välskurade golfvet 
beströdt med enris och sjelfva den stora öppna spiseln prydd af en väldig 
granruska. En ansenlig blågul flagga svajade från en hög stång på gräspla-
nen utanför stugan, och rundtkring den väntade tre långa bord, äfven de i 
form af ett H, med mjellhvita dukar och rikliga serviser af silfver och äkta 
porcellin. Fetlagda pigor syntes, pustande i värmen, syssla kring borden, 
och mellan dem såg man stundom gestalten af en smärt yngling än oroligt 
titta mot den blekblåa, af solrök omtöcknade horizonten, än ifrigt bestyra 
något med tvenne små svarta ting, placerade på en liten kulle till venster vid 
stranden. Dessa föremål för hans uppmärksamhet befunnos vid närmare 
påseende vara ett par nickhakar.
 Klockan led inemot 11, då språnget på stranden blef lifligare och en 
grupp af karlar och gossar samlade sig vid nickhakarna. Orsaken var lätt 
att gissa: derborta i sundet nalkades tvenne stora båtar, fyllda med herskap 
från staden. Snart voro de på bösshåll från stranden, och piff! paff! då small 
det från nickhakarna med denna korta, skarpa, man kunde säga pojkaktiga 
knall, som är sådana tingestar egen, när de laddas skarpt och man smort rö-
ret med talg. Allt folket på stranden hurrade, i det de hviftade med mössor 
och dukar, och under dessa bullrande, men hjertliga välkomsthelsningar 
steg hela sällskapet i land.
 Det vore utan tvifvel intressant, men vi skulle helt säkert komma till 
korta, om vi ville beskrifva alla dessa goda Åboboer, som nu fryntliga och 
förnöjda landstego på den grönskande stranden. En besynnerlig blandning 
af stel prudentlighet, representerad af styfkjortlarna och perukerna, jemte 
en nästan landtlig enkelhet, synbar i fruntimmernas bredskyggade schäfer-
hattar och herrarnes för värmen nedvikna skjortkragar utan halsduk, var 
det utmärkande yttre draget hos dessa lustfärdare. Hvad som för öfrigt 
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gör deras för den tiden eleganta toilett omöjlig att detaljera, är den vigtiga 
omständighet, att den eleganta verldens moder just då befunno sig i den 
brydsama öfvergångsperioden från la regence till Pompadours tidehvarf. 
Den tiden passerade allt nymodigt från Stockholm till Åbo och så vidare 
inåt det öfriga Finland; men ack! man hade hvarken ångbåtar eller mode-
journaler då ännu, och allt gick derföre mycket långsamare. Så hände också 
här, att man såg den föråldrade vidlyftiga allongeperuken i bredd med den 
snäfva, bakåtstrukna, som sedan blef enväldig under sjuåra kriget; den kor-
ta, åtsittande och upptill halsen knäppta rocken à la Carl XII bredvid den 
då ännu omedvetna, oformligt långa fracken med dito vest, samt spenser 
och liftröjor med kortare eller längre skörten jemte urringade klädningar 
med långa lif, dykränger och annat bjefs i tidens smak. Sjelfva presternas 
kragar buro spår af tidens ombytlighet; medan de äldre ännu envist behöllo 
de breda och bredfållade haklappar, i hvilka man ser Gezelierna aftagna, 
hade en och annan yngre medlem af ståndet allaredan ansenligt förknappat 
denna symbol af sin värdighet.
 »Mitt herskap! Bror Wechter! Bror Heldt! Bror Scarin! Kusin Forse-
lia!» hördes borgmästaren Carl Merthens ljudande stämma utropa. »Hit-
åt, här är stugan. Kors, var försigtig på stenarna, min söta kusin Lütke. Och 
du, mor lilla!» (här vände sig den torre, långe mannen till sin lilla feta 
borgmästarinna) »hvad tycks, min vän, du blef purrad? Jo jo, medan du 
var rest till Nådendal i går för att tinga bär, skickade jag ut vår Anders jemte 
pigor och drängar med hela kalaset och samlade hop alla vännerna, för att 
göra dig en surpris på din namnsdag. Hvad tycks om tillställningen? Fiffig 
eller hur?»
 Dessa sista ord sades i hviskande ton, och lika sakta genmälte borg-
mästarinnan, med en bekymrad blick på de präktiga borden. »Men söta 
far, gudnåde mitt silfver och mina porcelliner, som släpats ända hit! Och 
jag ville väl veta hvad du ämnar ge alla dessa till mat, när ej jag fått vara 
med?»
 »Var lugn för den saken, du mor! Karin har bestyrt om hvad till köket 
hörer; men idén, ser du, idén, den har Eva funnit opp. Anfäkta en sådan 
flicka att ha idéer! Hvem annan än Eva hade kunnat hitta på allt det här!»
 »Det tror jag nog», svarade borgmästarinnan lika sakta; »kommer det 
an på tillställningar och nöjen, då är Eva den första, men skall något uträttas 
i köket, så blir min stackars Karin ändå den, som får träla med hufvudsaken. 
Så går det alltid, och du är blind för Eva, far, kom ihåg mina ord. Nå min 
själ, här stå vi och prata, som om ingen annan funnes på hela holmen.»
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 Medan värd och värdinna i hastighet hviskade dessa ord sinsemel-
lan, hade gästerna småningom troppat i land och spridt sig på gräsplanen 
och närmaste löfdungar med denna egna känsla af välbehag, som intar en 
stadsbo, när han, sommartid instängd mellan sina qvafva murar, någongång 
slår sig lös att andas dofterna i det gröna. Dagen var också utmärkt vacker, 
tvertemot hvad den ofta våta Helena brukar. En sval hafsvind mildrade 
rötmånshettan, som i staden kändes ganska brännande, och öfver Runsalas 
ekar hvälfde sig en himmel utan ett enda moln, medan rundtomkring de 
blåa fjärdarna sakta krusades och hvita segel sväfvade likt svanor i fjerran.
 »Så vackert! så gudomligt vackert!» utropade de unga flickorna, i det 
de, ystra som fåglar, hoppade i gräset.
 »Olympiskt! paradisiskt!» intonerade ungherrarne.
 »Men se … se dit!» ropade plötsligt en och pekade mot en kulle på 
afstånd. Allas ögon vände sig hastigt åt detta håll, och man såg der öfverst 
på den fristående kullen gestalten af en hvitklädd flicka afteckna sig mot 
den höga, lätt omtöcknade himmelen med dess halfklara, nästan italienskt 
violetta färgton. Denna tafla med himlen till fond och jorden till ram var så 
hänförande skön, att ett ofrivilligt utrop af beundran undföll allas läppar.
 »En konstellation på ljusa dagen!» utropade en af herrarne.
 »Calypso på sin ö!» inföll en ung akademikus.
 »För all del, akten eder att bli förvandlade!» skrattade en ung, men elak 
professorsfru.
 »Epicuri de grege porcus, det är jag försann, vid anblicken af detta mid-
dagsbord», inföll en lång mager man med oformligt stor peruk, som i som-
marvärmen pressade svettdropparna från hans panna. »Men säg mig,» 
återtog han, i det han inklämde sin tunna näsa mellan ett par glasögon 
med bågar af guld, dock utan sidoarmar; »säg mig, domine Alane, hvem är 
persona qvæstionis der uppå kullen? Hon synes mig snarlik en nympha eller 
dryas, jag kunde säga ett spectrum formosissimum, alldenstund han står på 
den gamla ättehögen såsom en emanatio manium, en skön utdunstning af 
de döde Alaners och Hunners själar.»
 Den tillfrågade, en ung student, som, utan att deltaga i de öfrigas skämt, 
med oafvända blickar betraktat den sköna, ännu på kullen qvardröjande 
bilden, rodnade djupt vid detta tilltal af den vidtberömde professorn och 
kathederhjelten Scarin – ty det var han – och svarade knappt hörbart, lika-
som hade han blifvit ertappad vid ett brott och måste fram med sanningen:
 »Domine professor, det är Eva Merthen!» – »Mehercle!» utropade pro-
fessorn; »ett verkligt phænomenon!»
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 »Hvar är Eva?» hördes i detsamma borgmästaremors bekymrade 
stämma fråga. »Ack den flickan, hon hålls då aldrig vid sysslorna! Karin 
får ensam sköta allt!»
 »Om jag får lof, – svarade den unge studenten, som i hast fick lif – om 
jag får lof, skall jag underrätta Eva, att vördiga frun vill tala med henne.»
 »Ah, låt mig springa!» afbröt honom en ung handlande.
 »Jag springer icke, jag flyger som en Mercurius!» skyndade en magi-
strats-sekreterare att utropa. Och nu blef ett kapplöpande mellan dessa tre, 
och hade icke deras unga ben betagit hvar och en annan möjligheten af att 
hinna dem förbi, så hade ett par medelålders rådmän och ett dito universi-
tetsadjunkter påtagligen haft stor lust att begifva sig åstad med samma 
sändningebud.
 Om allt detta tal och detta språng för hennes skull var den unga flickan 
på kullen i okunnighet. Spänstig och lätt som en fjäril, nyss flugen ur pup-
pan, hade hon med brinnande tjusning inandats sommarens dofter rundt-
omkring henne. En ljuf oro, en oförklarligt brännande längtan dref henne 
ut i den fria vilda naturen; knappt landstigen, hade hon ilat upp till sin 
barndoms lekplats, den sköna kullen vid stranden, som af de lärde hedrades 
med namn af ättehög och hvarifrån man hade fri utsigt öfver fjärdarna ända 
fram mot Rimito skärgård fjerran i vester. Här, med handen öfver ögat, 
för att skydda sig mot solstrålarnas bländande skimmer på den lättkrusade 
hafsytan, betraktade hon vågspelet och de hägrande öarna borta vid hori-
zontens rand; en onämnbar dunkel känsla af den ystraste fröjd, blandad 
med det vekaste vemod, hade intagit hennes själ; löjet for öfver hennes 
läppar som solglimtar emellan skyarna, och medan hon i lekfullt öfverdåd 
plockade sönder en halfvissnad rönnblomma, syntes i den innersta vinkeln 
af hennes sköna, mörka, brännande ögon en halfgömd tår.
 Eva Merthen var en af sin tids skönaste flickor; hög och smärt, yppigt 
formad och likväl harmonisk, hade hela hennes hållning något impone-
rande, något konungsligt, såvida man får nyttja detta ord om en flicka af 
medelklassen. Men för den tiden, när man egnade kungligheten och dess 
återglans i den högre adeln en nästan afgudisk dyrkan, är uttrycket på sin 
plats; det var det enda man värdigt kunde begagna om en skönhet så höjd 
öfver mängden, som hennes. Också anmärkte man ganska riktigt, att Eva 
Merthen alldeles icke liknade sin borgerliga finska mor, men deremot var 
en idealiserad afbild af sin far, som härstammade från en gammal tysk fa-
milj, måhända afsigkommen adel, som i tre eller fyra generationer acklima-
tiserat sig i Sverige och Finland, utan att förlora det mörkare tycke och det 
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eldigare lynne, hvilka utmärka södern. Och när man betraktade ansigtets 
fullkomliga oval med dess genomskinliga, nu lindrigt solbrända hy, det rika 
mörka håret, upplagdt och bakåt struket, efter den tidens sed – ett mode, 
hvilket, genom att blotta skönheten af ett reguliert ansigte, lika mycket för-
höjer den, som det misskläder ett annars täckt, men irreguliert – när man 
betraktade den fullkomliga harmonin af dessa ädla drag och det på engång 
smäktande och glödande uttrycket af hennes österländskt varma ögon, då 
måste man bekänna, att Eva Merthen var skön, mer än konungsligt skön, 
ty ljufheten i hennes väsende var lika mild, som högheten var stolt.
 När man uppmärksamt betraktar porträtterna af 1700-talets mest be-
römda skönheter, skall man hos dem finna två gemensama drag, obetydliga 
vid första anblicken, men tillräckliga att gifva ansigtet ett uttryck, i hvilket 
den tidens förfinade smak öfverallt förgapade sig; det ena en ganska liten 
körsbärsmun, med nedra läppen mer än vanligt fyllig; det andra en nästan 
omärklig slapphet i nedra ögonlocken, hvilkas uttryck derigenom fick nå-
got smäktande, som motvägde den lilla munnens något precisa snörpning 
och likasom kom hängifvenheten att paras med den deciderade stoltheten. 
Båda dessa drag funnos hos Eva Merthen, likasom de funnos hos Aurora 
Königsmark, – och på båda sågo sig både narrar och kloke blinda.
 Den unga flickan väcktes ur sina drömmerier af kapplöpningens rassel 
nedanför kullen och såg, i det hon vände sig om, studenten Isak Alanus 
främst bland de tre störta uppför sluttningen och, uppkommen, kasta en 
triumferande blick på sina medtäflare nedanföre. Men knappt hade han 
hunnit sitt mål på fem eller sex stegs afstånd, innan han plötsligt stadnade, 
nedslog ögonen och kände sitt ansigte öfvergjutas af samma brännande 
rodnad, som nyss förut, när han tilltalades af Scarin. »Förlåt…» stammade 
han, och dermed hade hans tillämnade tal en ända.
 »Hvad skall jag förlåta er, käre Isak?» sade den sköna flickan med sin 
ljufva melodiska röst, men ej utan en skymt af medlidande och en annan 
af löje – ty både språng och sinnesrörelse hade så fullständigt medtagit den 
stackars Alanus, att han syntes färdig att digna, der han stod. Hans nederlag 
blef fullkomligt, när de båda medtäflarne i samma ögonblick hunno fram 
och magistratssekreteraren, som hade vigilantaste tungan, med pathetiska 
åtbörder utropade: »Sköna, men grymma Chloë, som smugit er undan 
den stojande verlden, för att lyssna till turturdufvornas ömma kuttrande i 
myrtenlunden, säg, huru har ni kunnat vara nog hård, att så länge beröfva 
oss öfriga herdar och herdinnor den afundsvärda lyckan, att få dricka säll-
hetens solsken ur edra olympiska ögonkast?»
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 »Ja jungfru Eva», utlät sig den mindre fine och vältalige handelsman-
nen, »vördiga fru mor och vi andra ha länge väntat er till middagen.»
 »Ack förlåt!» sade Eva Merthen något vårdslöst; »jag har ej hört några 
turturdufvor förrän jag hörde sektern, men jag har dröjt för att se på örlogs-
kuttern derute på fjärden. Den närmar sig hitåt, eller hvad tro herrarne?»
 Och i sjelfva verket syntes derute de smäckra mästerna och de hvita 
seglen af en för sakta vestvind framskridande brigg, som styrde åt Åbo.
 Herrarne sågo utåt hafvet. En brigg under segel var för dem en ganska 
vanlig syn, men just dessa dagar voro oroande rykten i svang på flera håll, 
och man afbidade med otålighet nyheter från Stockholm. När de åter sågo 
sig om, var Eva Merthen försvunnen. Lätt som ett vindkast i Runsalas ekar, 
hade hon ilat utför kullen, och emellan stammarna såg man skymten af 
hennes hvita fladdrande klädning. Hon sprang icke, hon sväfvade öfver 
tufvorna; icke för ro skull hade Eva som barn varit känd som den mest 
snabbfotade flicka i Åbo; och den tiden ansåg man icke sådant som brott 
mot konvenansen; tvertom det var en stor fördel och förtjenst i de många 
lekarna sommartid i det fria.
 Med en ed öfver rymmerskan skyndade två af herrarne efter. Förgäf-
ves. Magistratssekreteraren blef som Absalon hängande i ett träd, dock 
icke hans lätta person, utan blott den väl friserade peruken blef ett rof för 
qvisten af en gran. Köpmannen, mera ovig, snafvade öfver ett vindfälle, 
vrickade foten och kom sedan haltande hem. Isak Alanus hade qvarstadnat 
på kullen och såg efter förföljarne och den förföljda med mulna blickar. 
»Skall jag då evigt vara lika tafatt och skall hon evigt vara lika stolt?» sade 
han förbittrad till sig sjelf. »Är jag icke fyra och tjugu år? och jag beter mig 
som en pojke i secunda! Ha jag ville visa henne … hvad? Jag vet icke, men jag 
önskar att verlden måtte störta tillsamman öfver våra hufvuden; jag skulle 
upprätthålla den med min arm, att icke ett strå blefve krökt af dessa sköna, 
nattsvarta lockar……»
 I samma ögonblick hördes på afstånd den rullande knallen af ett kanon-
skott på sjön. Studenten såg ditåt; ett lätt moln af rök drefs af vinden förbi 
den annalkande briggens stäf. »Var detta svaret på min förmätna önskan?» 
sade han tankfull och anträdde långsamt återvägen till det öfriga sällskapet.
 Här hade man emellertid skridit till hufvudsaken af alla sällskapliga 
nöjen här i norden – bordet. Huruvida en sednare tids oumbärliga inled-
ning, aptitssupen, togs före eller efter sedan man satt sig till bords, har ty-
värr ej kunnat blifva med historisk visshet utredt; det säkra är, att en af anis 
och åkerhumla starkt luktande spritdryck i nog rymliga bägare hälldes ur 
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stenkrus och anlitades redan på förhand. Men innan detta var skedt, innan 
någon ännu smakat en bit, trädde biskopen fram och välsignade maten, 
hvarefter lille Wechter, en son till rådmannen, läste ordentelig bordsbön. 
Hela sällskapet knäppte hop händerna och läste sakta sina böner, hvar för 
sig, hvilket varade minst i fem minuter. Dermed voro dock förberedelserna 
för ingen del slut; ett hårdare prof återstod för hungern och tålamodet, 
nemligen kruset om platserna. En hvar, isynnerhet fruarna, gjorde sig till 
utseendet så ringa, fastän i tankarna så hög som möjligt; kusin Forselia ville 
alldeles icke sitta högre och förnämligare än syster Hassel, och syster Calo-
nia bad allerödmjukast att kusin Björkegren icke måtte förnedra sig så djupt 
och sitta lägre än hon. Värst var det med den gödda kalfven, som i all sin 
doftande läckerhet prydde midten af bordet, tvärstrecket öfver H. Här ville 
alldeles ingen taga plats, och det hade sina goda skäl, ty den olyckliges lott, 
som der placerades, var att, en annan Tantalus, hungra midtunder öfver-
flödet, i det att hans hedrande förtroendepost medförde besväret att skära 
före åt hela sällskapet. Ändtligen uppoffrade sig den hedervärde apothe-
karen Jonas Synnerberg för det allmänna bästa; och då biskop Fahlenius 
jemväl hedrade sällskapet med sin närvaro och således var sjelfskrifven till 
högsätet, grupperade sig ändtligen herrar och damer efter rang och värdig-
het omkring hans högvördighet, hvarpå måltiden tog början.
 Här vore nu visserligen ypperligt tillfälle att orda om den tidens kok-
konst och beskrifva de rätter, under hvilka bordet dignade; men då berät-
telsen härom tiger, må läsaren nöja sig med den försäkran, att alltsammans 
mera var bygdt på det stadiga, än på det fina. Efter bränvinsbägaren följde 
smör och ost, derefter sillsallat, skinka med senap, klimpsoppa, gödda 
kalfven med lingon, och slutligen en kolossal torta. Vi lemna derhän, om 
icke det rundtliga bordet tillika dignade under aktningsvärda grötar med 
grädde och oblandad mjölk, läckra smultron och loyala kronbakelser, gräd-
dade i smör. Det bör också anmärkas, att ett så landtligt kalas alldeles icke 
prunkade med den mängd af ståtliga rätter, som annars vankades vid rätt 
högtidliga tillfällen, sådana vi kanske längre fram få tillfälle att omtala. Nu 
bestods icke engång vin – icke af brist, nej bevars, Åbo importerade öfver 
200 åmar franskt – men deremot ett ärligt och hembrygdt öl i dryga muggar 
af porcellin, och för biskopen i en kanna af silfver. Långt mindre såg man till 
några cigarrer, men väl en och annan kort pipa med holländsk knaster efter 
maten, samt en och annan i fickan af den vida vesten sorgfälligt gömd rulle 
af tuggtobak. Ett fat väckte dock gästernas synnerliga nyfikenhet, emedan 
det var och förblef öfvertäckt till inemot måltidens slut, då det kringbjöds 
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som särskild rätt. Enhvar tog då för sig ett par af de varma, doftande frukter 
det innehöll, skalade dem egenhändigt, prisade deras smak och frågade ef-
ter utvägar att skaffa sig dylika. Detta fat innehöll kokta – potäter.
 I akademiträdgården hade man redan någon tid gjort försök med denna 
då sällsynta rotvext; men desse hade borgmästaren förskrifvit från Stock-
holm, och de flesta af hans gäster sågo dem här för första gången. Samtalet 
föll ganska naturligt på den nytta man möjligen kunde draga af denna vext, 
om den i landet infördes, och mången yttrade sina starka tvifvel, huru-
vida den någonsin kunde trifvas i detta klimat. Den är ett Amerikas barn, 
som kaffet, sade man, och alltför dyr blir den att införskrifva för fattigmans 
bord. Men profetiskt leende tog den ärevördige biskop Fahlenius till orda 
och sade, i det han fattade silfverkannan: »Icke ringa, det spår jag, blir en 
dag den båtnad vårt fattiga folk kommer att draga af denna jordenes frukt. 
Hvem vet om icke den nådige Guden har bestämt den att engång blifva en 
torftig allmoges värn, förmer än barkbrödet, mot hunger och missvextår! 
Skål, käre vänner, för denna gudsgåfvans framtida gagn!»
 »Skål för potäterna!» instämde sällskapet, och de väldiga muggarna 
tömdes skyndsamt till botten. Att biskopens profetia gått i fullbordan, det 
vet enhvar. Men det var först tjugu år sednare, som soldaterne i sina renslar 
medförde potäter från pommerska kriget – som just derföre af allmogen 
kallades päronkriget – och sålunda spridde dem kring landet. Ännu vid 
början af 1800-talet voro de långtifrån allmänna, och att de blefvo det snart 
derpå, derföre har man till stor del att tacka hushållningssällskapet, som 
nitiskt kringskickade utsäde deraf till alla landsorter.
 Vid bordet rådde i början mycken stillhet, så att blott de förnämste och 
äldste förde ordet. Efterhand vågade en och annan med mycket krus att 
yttra sin mening. Samtalet föll nu på andra ämnen och mest på den dyra 
tiden. Gamle farbror Hans Wittfoth, som stod i ett mäkta stort anseende, 
klagade att rågen, som fordom kostade 6 à 9 daler, nu betalades med 20 à 24, 
och att talg och smör, som man förr hade fått för 3 daler pundet, nu kostade 
12 till 16. Handelsman Heldt beskref sin nya tobaksfabrik och menade att 
inhemska tobaksblad, tillräckliga för landets behof, vore vida önskvärdare 
och möjligare att påräkna, än inhemska potäter. Rådman Wechter, som 
hvarken rökte eller tuggade, lät förstå, att det vore tutal om en tobaksfab-
rik, vore det ock, som Heldts, den enda i landet, kunde verka till annat 
än skadligt öfverflöd; deremot vore kläder på kroppen menniskans första 
behof, och i så måtto vore hans, Wechters, klädesfabrik, också den första i 
landet, af oberäkneligt större nytta.
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 »Hvad det beträffar, bror Wechter,» genmälte Heldt, »så gör du al-
lenast kläde, men Lütke gör sedan sista somras kläder, nemligen tröjor och 
strumpor. Och jag tycker, att när blotta tulln på utrikes röktobak gör in-
emot 400 daler och på snus 170 daler, så torde bror begripa…»
 »Begripa hit och begripa dit, jag begriper att du äst en snusmakare, en 
öfverflödsmakare, en landsförgiftare med din förgiftiga amerikanska smör-
ja», utbrast Wechter, som druckit något för mycket öl på anisbränvinet.
 »Mina värde vänner och gäster», inföll nu borgmästaren, som märkte 
att samtalet tog en hetsig vändning, »mina värdaste vänner! Såframt hög-
vördige biskopen ej har något deremot, så får jag ödmjukast persvadera 
att tömma en mugg öl icke allenast för kära mor, hvars namnsdag har gif-
vit anledning till denna lilla förlustelsen, och för min yngre dotter Helena 
Katha rina, utan fastmer och derjemte för alla Helenor både när och fjerran. 
Måtte de florera i allsköns gamman!»
 »Floreant in æternum!» instämde biskopen, och alla gästerna drucko 
och hurrade, medan borgmästaremor förlägen neg åt alla sidor och den 
saktmodiga, blyga och husliga Karin, sin mors afbild, dolde sin person och 
sin rodnad bakom en reslig terin med mjölk.
 »Tibi, Helena, thu Trojas förstörerska, som suckar efter en Paris!» in-
föll den hederlige Scarin och tömde sin mugg med samma lugn, som han 
brukade uppgräfva en ättehög. Men flickorna i närheten uppfångade orden 
och upprepade sitt tibi, Helena! med låtsad gravitet, och den sköna Eva 
klappade händerna och vände sig från systern till en gammal hvitpudrad 
och snusig kamrer med ett lika gravitetiskt tibi, Paris! hvaröfver hela säll-
skapet utbröt i ett outsläckeligt skratt, så att strand och lunder genljödo af 
deras munterhet.
 Vid pass klockan ½ 2 var måltiden slut, man knäppte hop händerna, lille 
Wechter läste åter sin bordsbön, de öfriga läste sakta efter, biskop Fahlenius 
välsignade maten, alla gästerna kysste värdinnan på hand och ungdomen 
flög kring träd och buskar, för att smälla hvarandra matklapp. Derefter 
skingrade sig sällskapet; några af de äldre gingo in i stugan att söka sig en 
ankarplats för middagsluren; andra sökte den under närmaste träd. Men 
Scarin, som aldrig försummade sin dagliga motion, begaf sig i all stillhet på 
promenad utåt holmen.
 Undertiden hade de unga förehaft något hemlighetsfullt i en åt sidan stå-
ende lada. Klockan 3 gafs signal med en ljudande hornlåt, sällskapet samlade 
sig på gräsplanen, och nu såg man från ladan ett tåg af herdar och herdin-
nor parvis nalkas. Alla voro de utstyrda med bredskyggade halmhattar och 
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fladdrande band, och några af dem ledde motsträfvande får i rosenfärgade 
snören. Dervid sjöngo de på den bekanta melodin, som man ännu får höra:

  Och herdar och herdinnor, de valla sina får, :,:
  De veta att säga hvad kärlek förmår. :,:

 Nu framträdde den främsta herdinnan, under hvars breda hattskärm 
Eva Merthens sköna ögon framblixtrade, hoppade lätt fram till värdinnan 
och sade med låtsad vrede: »ärevördiga fru, med hvad rätt hafven J och 
alla dessa Minervas och Mercurii skötebarn vågat beträda min ö? Veten J 
icke, att jag, Amaryllis den enda, är dessa nejders furstinna, samt med dessa 
mina herdar och herdinnor oinskränkt råder öfver Runsala ö?»
 Då derpå icke följde något svar, fortfor hon i en ton som efterhand blef 
allt mildare: »Väl vore det för mig en lätt sak att förvandla eder alla till 
varulfvar, drakar och läderlappar; men jag har höggunstigt tagit i betrak-
tande det ädla öl J hafven låtit spilla på min mark och det behagliga stekos, 
dermed J hafven uppblandat örternas lustiga anda. Thy tillsäger jag eder 
alla min gunstiga nåd och undskyllan, dömande eder allenast att afhöra min 
öfverste hofpipares underdåniga fägnerim, samt derefter afböta edert brott 
förmedelst sju och sjuttio svängar med menige man.»
 Nu framträdde på en vink af Amaryllis hofpiparen, försedd med en 
ofantligt stor tut af näfver, hvari han blåste ett par fanfarer, deklamerande 
sedan ett långt fägnerim, som man ansåg författadt af den vittre magister 
Samuel Pryss, och hvaruti fru Helena förliknades än vid Juno, alla gudars 
och gudinnors moder, än vid drottning Semiramis, än vid Sara, som mjöl-
kade sin herre Abrahams boskap på Kidrons ängar. Efter dessa haranger 
kom ändtligen slutstrofen, som var af följande lydelse:

  Så höga dygders pracht man måste billigt prijsa;
  Hvi skulle jag ej då uppstämma ock min vijsa
  I Amaryllis chor, som allt på Runsal ö
  Sin får har vallat här alltsedan Noachs sjö!
  Men om jag säija får hvad nu mitt sinne tränger,
  Den hela herdeflock, som lustigt här omsvänger,
  En samfält tanka har: det är Helenas prijs:
  Hon lef ’ i hundra åhr, som i ett paradijs!
  Och sist i ålders dar, när sachtlig döden stundar,
  Lijksom en månljus natt far öfver rosenlundar,
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  En slächt af barnbarnsbarn, så tät som Runsal skog,
  Lyck’ hennes ögon till i en behaglig ro!

 Medan vivat- och hurraropen skallade efter fägneqvädet och nickha-
karna på stranden efter bästa förmåga instämde, kringbars thévatten i stora 
koppar och dracks af alla utan undantag på bit. Denna dryck, som var tidi-
gare i bruk än det ännu sällsynta kaffet, förtjenade sannerligen sitt namn, ty 
dess minsta ingrediens var théet, men deremot var den starkt försatt med 
kardemumma och bittermandel, och serveringen skedde sålunda, att först 
slogs kokt vatten på de ursprungliga ingredienserna och kringbjöds åt de 
förnämsta bland fruntimren i sällskapet samt en och annan fin kavaljer. 
Men sedan kannan var tömd, slogs oupphörligt nytt vatten deri, så att de 
som sist fingo, i sjelfva verket ej kunde hafva mer än en aflägsen aning om 
traktamentets ursprungliga smak.
 Derefter samlade sig herdar och herdinnor till danslekar på gräsplanen. 
Alla togo i ring, och inom den stora ringen dansade ett skildt par, som 
vexelvis valde sin make, alltunder det man sjöng:

  Ungersvennen uti dansen går
  Sin hatt han högt upplyftar,
  Han helsar både på stora och små,
  Men helst på vackra flickor.

  Och vackra flickor tager han i hand,
  Förtroligt dem tilltalar:
  Och du är min och jag är din,
  Så länge leken varar.

Och orden flickor och gossar byttes om, allteftersom den väljande var en-
dera. Men efter den leken kommo flere andra, som ännu någongång höras 
i småstäderna, såsom »Höga berg och djupa dalar», eller »Intet aktar jag 
på rikedomar», eller »Viljen j veta och viljen j förstå, hur bonden han plö-
jer sin åker och sår» – till hvilka alla melodierna ännu fortlefva i minnet, 
äfvensom till den roliga »Väfva vallman» (vadmal) och till

  Skära, skära hafran,
  Hvem skall hafran binda?
  Det skall allrakäresta min,
  Hvar skall jag honom finna?
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  Jag såg honom en afton sen
  I den klara månans sken;
  När hvar tar sin, så tar jag min,
  Och så blir trollet utan.

Nu hvilade man ett ögonblick, för att äta sötost med hallonsylt, hvilken 
landtliga och delikata undfägnad nuförtiden kommit ur bruk, men då var 
lika allmän sommartid, som nu t. ex. à la glace. Och derefter fortsatte man 
med »smussla ring», »hänga» och andra roligheter, samt slutligen enk-
lek.
 Undertiden språkade gubbarna i politik. Det stora samtalsämnet var 
Hattarnes afgjorda öfvervälde vid riksdagen och det förmodade kriget. 
Man talade om sekreteraren Gyllenstjernas arresterande för hemligt för-
stånd med ryska ministern, om Arckenholtz och Mathesius, som blifvit 
anklagade för att af Mössorna hafva låtit bruka sig till hemliga stämplingar. 
Bland desse väckte isynnerhet Mathesii öde mycket deltagande, ty han var 
Finne och, hvad mera var, en ärlig man, som i sin godtrogenhet hade tje-
nat de mäktige till redskap. Om kriget voro tankarna mycket delade. Alla 
köpmän, borgare och akademiske herrar i sällskapet voro till sinnelaget 
uppriktige Mössor och utforo i de skarpaste ordalag om sekreta utskottet, 
Tessin, Gyllenborg, Lewenhaupt och andre partichefer, som i deras tanke 
föga bekymrade sig om rikets välfärd, allenast de sjelfva kommo till mak-
ten. Af andra tankar voro ett par gamla militärer i sällskapet, jemte de flesta 
hofrättsherrar och öfrige tjenstemän, samt borgmästaren sjelf.
 Desse gåfvo sig min af att ligga djupt inne i politiken och visste be-
rätta att hundratusen Fransmän vore i antågande till Sveriges understöd. 
Slutligen lät ett gammalt hofrättsråd undfalla sig några mystiska ord om 
ett mäktigt parti bland Ryssarne sjelfva, som hade uppmuntrat svenska 
regeringen till krig.
 »Jo ser man på – sade en medelålders man med fylliga och klassiskt 
regelbundna drag, i det ett fint leende spelade öfver hans läppar – bror 
Ahlström nöjer sig icke med mindre än att låta Ryssarne sjelfva utrusta 
en armé till Wiborgs, Esthlands och Lifflands återtagande för vår räkning, 
medan vi under otio sapientis här sitta i godt mak och dricka öl på Runsala.»
 »Bror Hassel tyckes vara mera hemmastadd hos de gamle Romare, än i 
nutidens politik», utbrast hofrättsrådet med häftighet. »Men jag skall säga 
bror en sak, som hvarken Cicero eller Virgilius hafva en aning om, nemli-
gen att Lewenhaupt genom markis Chetardie står i hemlig korrespondans 
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med storfurstinnan Elisabeth, som lofvar Svenskarne mycket godt, om de 
vilja förhjelpa henne till thronen. I tysthet kan jag väl ock säga hvad som 
hviskas i Stockholm, nemligen att Storfurstinnan skall företaga en resa till 
sina gods i Karelen och der uppsnappas af ett kompani svenska dragoner, 
hvarefter armén tågar för att sätta den höga furstinnan på thronen.»
 »Mina herrar», genmälte rådman Wechter, också en stor politikus, 
»det är tamme tunnor tusan så omöjligt att något krig blir af, som att göra 
kläde af björnmossa. Hvad pocker, äro de galna? De hafva ej tretusen man 
på benen. Och känner jag Buddenbrock rätt, så sätter han p för den saken.»
 »Bror Wechter skall ej tala hufvudet af sig», hviskade borgmästaren i 
hans öra. »Allas våra hufvuden sitta dessa tider lösare än vanligt, och man 
kan ej veta hvar förrädare lyssna uppå en.»
 »Förrädare hit och förrädare dit!» utbrast den häftige mannen. »Det 
kan ej och det får ej bli krig; hvad pocker, industrin blefve ju komplett 
ruinerad.»
 »Var lugn min bror!» inföll Hassel. »Bror får säkert beställning på 
kommisskläde för arméns behof.»
 »Ja,» tillade hofrättsrådet, »cheferne och landshöfdingarne i Finland 
fingo för tre dagar sedan ordres att rådgöra om uppbrottstermin för trup-
perna; på den marchen komma några par byxor att slitas.»
 »Bara skrämskott!» utropade Mössorna i sällskapet.
 »Eva! Eva!» hördes nu åter borgmästarinnan ropa der borta i löfsalen,  
der de unga satt sig att hvila efter språnget. Men ingen Eva var till finnan-
de. Under enkleken, sade man, hade den snabbfotade sikter Wikman jagat 
henne kring kullar och parker, för att röfva henne från Alanus, hennes make 
i leken; hon hade ilat som ett rådjur öfver ängarne inåt skogen, slutligen 
hade siktern förlorat hennes spår, och ännu var hon ej återkommen. Denna 
underrättelse var för modren i dubbelt afseende ovälkommen. På den här-
tills så molnfria, blott af lätt solrök omtöcknade himmelen stego inemot 
klockan 6 rätt svarta skyar, med dessa skarpa konturer i kanterna, som van-
ligen bebåda ett annalkande åskväder. Aftonmåltiden, som skulle intagas 
innan sällskapet begaf sig på återfärden, kunde derföre ej dukas ute i det 
fria, utan måste försigtigtvis anrättas inne i stugan, och härtill behöfdes 
båda döttrarnas biträde.
 »Gud hjelpe mig för det barnet!» småputtrade modren för sig sjelf. 
»Att springa sin kos, när hon så väl behöfs, och bli ute i ovädret, som står 
för dörren! Det är allt pappas fel, han har låtit henne ha sin egen vilja från 
början.»
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 Emellertid måste man nu hjelpa sig utan Eva. Bordet dukades i största 
hast och gästerna inbjödos att utan dröjsmål taga sig en smörgås, på det att 
man måtte hinna anträda återfärden, innan åskvädret hann bryta ut. Man 
vet hvad »en smörgås» har att betyda vid en välförsedd och välment vär-
dinnas bord. Den goda frun hade icke fått vara med om att anrätta midda-
gen, efter den, bevars, skulle vara en surpris. Hon hade också haft åtskilligt 
att anmärka dervid och var derföre mån om att nu göra allting grundeligare 
och bättre. Men den naturliga följden af denna ifver att upprätthålla hennes 
husmoderliga anseende var att gästerne, för rätternas mängd, alldeles icke 
hade rådrum att brådska för ovädret. Till på köpet kommo herrarne in i 
politikens djupaste labyrinther, och det tog ingen ända.
 Man var just sysselsatt att midtibland de rykande faten diskutera frågan 
om krig eller fred, och Wechter tog himmel och jord till vittne att Hat-
tarne voro galna och kriget rent af omöjligt, när ett bud till borgmästaren 
med mycken brådska anmäldes. Merthen gick ut och återkom efter några 
ögonblick med ett nyss brutet embetsbref. Svettdropparna stodo på hans 
panna, och blekare var han än vanligt. I sällskapet uppstod en plötslig tyst-
nad; enhvar anade nyheter af vigt, och den dunkla förkänslan af hvad som 
komma skulle lät alla hjertan klappa fortare än förut.
 »Mor, låt hemta vin! godt franskt!»
 »Godt franskt hattevin!» gäckade en röst.
 Vin kom.
 Då tog borgmästaren ett nära stående glas, fylldt till brädden; herrarne 
gjorde instinktlikt detsamma, och nu upphof värden sin skarpa, entoniga 
röst och sade:
 »Mina ärade gäster och vänner! Å konglig majestäts och riksens stän-
ders vägnar, får jag, som tropligtig undersåte och magistratsperson, under-
rätta eder, att kongl. majestät den 28 i denna månad under trumpeters klang 
låtit deklarera krig mot Czar Ivan och ryska regeringen. Gud bevare hans 
majestät och riket samt låte denna fejden till bådas heder och båtnad af-
löpa!»
 »Gud bevare konungen!»
 »Gud fördöme Hattarna!»
 Dessa rop hördes om hvarandra. Några drucko sina glas till botten, andra 
utslogo vinet orördt i spiseln; ännu andra, som voro de mest förbittrade, 
kastade sina fulla glas i golfvet, så att vinet stänkte öfver de närmast stående. 
Förvirringen blef allmän; – hat, fröjd, mod, krigslust hos några; nedslagen-
het, fruktan, förbittring hos än flera; oenighet och partisöndring hos alla 
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– sådana voro de känslor, som kommo till utbrott vid den vigtiga nyheten 
om kriget. Och de voro i denna stund en sannfärdig bild af hela landets!
 »Hurra! för riksgränsen till Systerbäck!»
 »Hurra för Liffland och Esthland!»
 »Och Östersjön – för att dränka Hattarna!»
 »Åt helvete med Hattarnas regemente!»
 »Rum i ordning för kosackerna i Åbo!»
 »Hvad är det för en s–ns nattuggla, som spår!»
 »Hurra för riksens ständer, som ladda kanoner med puder!»
 »Låt oss ditstoppa dem sjelfva till förladdning!»
 »Vi göra oss fria från dem och hela skräpet!»
 »Halt! här finnas förrädare ibland oss!»
 »Hvem vågar smäda kongl. majestät och ständerna?»
 »Det har ingen sagt något om kungen.»
 »Hvem var det, som ville göra oss fria?»
 »Prat! Äro vi icke alla trogne undersåter?»
 »Hörpå, fins här någon som icke älskar och ärar konungen?»
 »Nej, nej! Det hafva alltid redliga Finnar gjort.»
 »Och dervid skola de blifva. Hurra!»
 »Lefve konungen!»
 »Lefve fäderneslandet! Hurra!»
 »Och kriget! Hurra! Hurra!»
 I samma ögonblick skakades huset af en fruktansvärd knall, och en 
ljungeld, klarare än dagens ljus, lyste in genom fönsterna. Ovädret hade 
brutit löst med förfärlig häftighet, och efter åskan och blixten begynte ett 
störtregn att smattra mot rutorna. Det var Sveriges och Finlands himmel, 
som profetiskt instämde i hurraropen öfver 1741 års krig.
 Alla som dröjt derute skyndade nu in, för att få tak öfver hufvudet. 
Dysterhet och bäfvan hade trädt i tumultets ställe; man försökte att skämta 
bort den olycksbådande sammanställningen af åskvädret och krigsförkla-
ringen; men det ville ej lyckas, ty vidskepelsen satt djupt rotad i allas sin-
nen. »Stora ofreden begynte ock med åskväder», anmärkte en gammal fru. 
Vid detta förfärliga minne ryste alla; man såg framför sig en ny mennisko-
ålder af ruiner och död, och det hjelpte ej att hofrättsrådet spetsigt inföll: 
»syster Haselia talar om sitt äktenskap med salig man; det lär ha mullrat 
litet på bröllopsdagen».
 »Men huru skola vi komma hem?» frågade halfgråtande en ung fru, i 
det hon hajade till för blixtarna.
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 »Hem? Min söta kusin, nu kan ingen menniska bege sig på sjön. Vi 
måste sofva syskonsäng här.»
 »Men hvar är Scarin?» frågade Hassels röst.
 »Han har ej återkommit från sin promenad kl. ½ 3.»
 »Det var besynnerligt. Och Eva Merthen?»
 »Också borta sedan klockan 6.»
 Och det blef mörker och storm och åska och slagregn till natten.

3. Hexan.
Taflor af skämt och lekar, leende bilder af ljus, grönska, glimmande vågor 
och ljufva dofter i Runsalas ekpark, hvarföre kunna vi ej längre dröja vid 
er! Bort måste vi från sången, löjet och herdespelen, bort till den mörka 
framtid, som redan sändt förebuden af sina blixtar öfver Finlands byg-
der. Skyarna svartna, åskan rullar, ljungeldens tungor slicka molnen, och 
hafvet brusar högt, dåft, olycksbådande mot de skumhöljda stränderna. 
Farväl, ro och glädje! Ödet nalkas, det kommer, det kommer, det ound-
vikliga, mot hvilket de svaga krafter och de ännu svagare viljor förgäfves 
spjerna … redan fattar det himmelens hvalf och skakar det, så att gnistorna 
falla till jorden; skygg böjer sig den späda blomman för ovädret, och när 
hon lutar sig, ser man under hennes blad de tindrande ögonen af en giftig 
orm.
 På den ensligaste udden af Runsala, mer än ¼ mil från de större stu-
gorna, stod vid tiden för vår berättelse en ganska gammal och förfallen 
fiskarekoja. Öppen och obebodd i många år, bar den på tak och fönster 
spår af tidens tand och menniskors glömska. Men nu var den icke mera 
öfvergifven; sedan våren hade tvenne sällsama varelser der sökt en fristad. 
Det var en mormoder med sin dotterson … och det klingar ju idylliskt? 
Låtom oss gå tillbaka till Helenadagen den 31 Juli.
 Vid pass klockan 5 på eftermiddagen såg man på stranden invid denna 
koja en liten gråklädd qvinna speja utåt hafvet. Hon var så utomordentligt 
liten, att man kunnat taga henne för ett tio års barn, derest man ej af det 
gråa håret, den gula vissnade hyn och de rödsprängda, fastän ytterst hvassa 
och genomträngande ögonen kunnat sluta till att man framför sig hade 
en gumma, som uppnått sjuttitalet. Under besynnerliga åtbörder betrak-
tade hon än himlen, än hafvet och mumlade dervid ifrigt på stycken af en 
finsk trollruna, som i öfversättning kunde återges ungefär med följande 
ord: »… Och tror du jag icke känner dig, du hvinande storm, som vägrar 
att lyda min maning? Borta vid stranden af insjön föddes du af en jungfrus 
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suck, när hon väntade vännen, som icke kom. Den sucken tog Ahti, vågens 
herre, och slängde den ut öfver vattnen som en ganska liten pust, och Ahtis 
barn, de blåa vågorna, gycklade med den och förföljde den, tills den tog 
kraft och anda åt sig ur rymderna och vexte på vida hafvet till en jätte, som 
rytande far öfver jord och haf, för att uppsluka båda….»
 »… Och tror du jag icke känner dig, du Ukkos blixt, som gömmer ditt 
gula änne i de ofödda moln? Ganska svag och ringa var du, när du föddes 
deruppe på himlens lock af solens brånad i middagsskyn. Men sedan drack 
du din moders eld och blef en bångstyrig pojke, som fjettrades i koppar-
berget med bojor af jern, till dess du sprängde klipporna och utgick att 
förderfva verlden af öfverdåd.»
 »Nu så manar jag storm och ljungeld att lyda mitt bud och förgöra allt 
lefvande. Jag manar eder vid Hiisis borg och vid helvetes eld; i min hand 
håller jag eder, i jordens innandöme skall jag begrafva eder, om icke J lyden 
mitt ord, och följen J ej min vink, skall jag välta bergen öfver eder, och J 
skolen förgås som eländiga myror i de mörka hvalfven af Tuonela…..»
 Tid efter annan, medan hon utsade dessa ord, for hennes öga qvickt 
öfver himlahvalfvet, och derefter begynte hon åter med än kraftigare ord. 
Slutligen tjocknade himlen allt mera i vester, och ett mörkgrått moln upp-
steg vid horizonten öfver Rimito skär. Då gnuggade trollqvinnan händerna 
af förnöjelse, upphörde med sången och mumlade: »Så tog det då ändtli-
gen! Nu komma de med fart, när de komma, och icke blott himlens tecken, 
utan ock kriget och pestilentien, som skola förgöra detta förbannade land. 
Voi pyhä Pavali ja neity Maria emonen, hvad Waapuri skall skratta, när 
städerna brinna och folket förgås. Då skall hon ropa till de höga herrarne: 
hafven J icke brännt på bålet min moder och min mormoder och min mo-
ders mormoder*)?*)Hafven J icke låtit piska mig med ris och släpat mig från 
häkte till häkte för en liten smula trolldoms skull, för några fattiga fyrkar 
tjufgods, som jag skaffat tillrätta med signeri. Och nu sednast, har icke er 
borgmästare drifvit min dotter, min Lisu, i nöd och elände ifrån mig, blott 
för det att hon var min dotter? Har han icke låtit jaga mig som en tatterska 
från staden, för det jag spått i hand och för det frun påstår att jag med orm-
skinn trollat hennes kor att mjölka blod och satt uppå henne gikt med de 
dödas ben insydda i hufvudkudden? Men nu sen J, att om Waapuri kan så 

*)  Dylika fakta äro historiska. År 1649 dömdes i Åbo en qvinna, Wallborg Kyni 
från Tyrvis, att bålebrännas för trolldom, och som ett stort bevis mot henne an-
fördes att hennes mor och morfar blifvit för trolldom brända.
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ringa ting, så kan hon det som är mer: hon kan göra oväder och pest och 
krig, eder alla, alla till förderf!»
 »Ja,» fortfor hon, i det hon vildt utsträckte sin arm mot den trakt, der 
stugorna stodo och der Helenadagen firades; »nu har den stora profossen 
bjudit alla de små profosserna på kalas och gamman dit ute; om ett par tim-
mar sätta de sig i båtarna, för att återvända, och vid detta laget bör ovädret 
komma, just när de äro på sjön. Sakta, sakta skall du komma, min storm, 
att de icke märka dig, innan du hvälfver dem alla till sjöbotten.»
 Vid stranden landade nu en liten båt, ur hvilken en gosse om 15 eller 16 
år steg ut, bärande i handen en nyssfångad väldig gädda. Det var den gam-
las dotterson Sampu (Samuel), hvilken nu sommartid uppehöll dem båda 
med fiske. Trasig och vild till sitt yttre, som mormodren, vitnade hans drag 
om råhet och elände, men icke om elakhet. En van betraktare skulle genast 
hos honom ha märkt detta egna uttryck i muskelspelet och rörelserna, som 
man finner hos dem, hvilka från födseln saknat tvenne de dyrbaraste orga-
ner: den stackars gossen var döfstum.
 Mormodren tecknade att han skulle föra fisken i kojan och betäcka den 
med löf för flugorna och hettan. Derpå skulle han begifva sig gående fram-
emot stugorna och återkomma med rapport, om herskaperna hade begifvit 
sig på återvägen och om annars något synnerligt förefallit. Gossen lydde 
mekaniskt och begaf sig åstad.
 Läsaren torde påminna sig, att tvenne personer af sällskapet saknades 
om aftonen. Vi vilja nu uppsöka den ena af dem.
 När den sköna och lättfotade Eva Merthen undflydde sin alltför ifrige 
tillbedjare, magistratssekreteraren Wikman, hade hon ingen annan afsigt 
dermed, än att gäcka, uttrötta och förtreta sin förföljare. Såsnart hon märk-
te att detta lyckats och att icke blott Wikman, utan äfven Alanus förlorat 
hennes spår, satte hon sig ett ögonblick att hvila på en kullfallen ek. Hon var 
nu ganska långt borta från det öfriga sällskapet, hon hörde ej mer deras rop; 
solen stod redan temligen lågt, men aftonens svalka uteblef, och luften blef 
allt qvalmigare. Varm af språnget, sökte Eva några åkerbär att läska sin törst, 
och hon fann äfven ett och annat, men sällsynt, ty dessa nordens ädlaste 
bär trifvas ej mera rätt väl så sydligt, som i nejden af Åbo. Aldrig förvillas 
man så lätt, som med den ständigt på marken riktade blicken, när man 
söker bär. Det hände sig derföre, att när Eva blickade upp och såg de stora 
svarta molnen likt mörka tankar uppstiga på himmelens hvalf, visste hon 
till sin häpnad ej mera hvar hon befann sig. Ovädret nalkades, det var helt 
nära, och ingen tid var att förlora. Den unga flickan uppskörtade derföre 
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sin klädning helt litet och ilade med vindens hastighet åt det håll, der hon 
trodde sig återfinna de sina. Men det skedde på slump, ty solen, som skulle 
ha vägledt henne, var gömd i moln, och i stället att uppnå sällskapet, kom 
Eva allt längre in i skogen.
 Nu är Runsala väl en ö, men alltför stor, för att anvisa stranden till väg-
ledare, när man har brådt. Eva föredrog skogen och gräsmarkerna, men 
här voro träden täta och skymde all utsigt; slutligen började några stora, 
tunga droppar falla. Då såg hon just i rättan tid en koja vid stranden, hon 
skyndade dit, och några få minuter innan ovädret brast löst, var den unga 
flickan under tak.
 Hon hade inträdt i gamla Waapuris koja.
 Den gamla steg upp och mätte henne med blicken af en katt, som oför-
modadt ser vid sin sida en intet ondt anande bofink och blott behöfver 
utsträcka sina klor, för att gripa den. Utom sin dotter och dotterson, ha-
tade hon samhället och alla lefvande, af hvilka hon ansåg sig på det grym-
maste förföljd; men mest af alla dödliga hatade hon samhällets styresman 
och sakförare, politieborgmästaren i Åbo. Med eller utan skäl tillskref hon 
Merthen och hans fru alla sina olyckor och all sin smälek dessa sednare 
tider. Och nu var hans sköna älskade dotter, Åbos prydnad och stolthet, 
i hennes våld, ensam, värnlös, under ett oväder, som afskrämde alla men-
niskor ifrån att söka henne!
 När Eva märkte hos hvem hon befann sig, gick öfver henne samma 
lindriga rysning, som de flesta menniskor känna, när man trampar på en 
spindel. Hon kände ganska väl den illa beryktade gamla Waapuri, »troll-
konan», som hon allmänt kallades; i Evas barndom hade Waapuri spått 
märkvärdiga saker i hennes hand, dem hon aldrig kunde förgäta, och äfven 
de sednare åren hade Waapuri ofta varit i största tysthet anlitad af Evas 
vidskepliga mor, än för att skaffa tillrätta en stulen silfversked, än för att 
trolla god smörlycka – ty hvarje värdinna i Åbo hade den tiden egna kor, 
som drefvos ut om morgonen och in om aftonen sommartid öfver gatorna, 
liksom ännu i småstäderna – än för att skaffa åt fåren god ull samt fetma åt 
grisarna och gödkalfvarna. Men sista vintras hade allt gått emot för borg-
mästaremor; korna hade sinat och mjölkat blod, intet smör ville visa sig 
i tjärnan, ullförrådet tröt, kräken magrade, och slutligen fick den vördiga 
frun, hon kunde ej begripa huru och hvarföre, en svår känning af gikten. 
Allt detta, sammanlagdt och begrundadt, ledde henne på den tanken, att 
Waapuri med sina trollkonster satt ondt i huset och på henne sjelf. Hon 
dröjde icke att yppa detta för sin man, och denne, som på embetets vägnar 
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icke hyste godt öga till Lappqvinnan (så ansåg man Waapuri) och redan 
förut låtit bortskicka hennes illa beryktade dotter till ett spinnhus, gjorde 
processen kort och dref gumman ur staden, med hotelse att anklaga henne 
för trolldom och sätta henne på vatten och bröd, derest hon återvände. Allt 
detta visste Eva, men hon var för oerfaren och för god, för att deraf sluta till 
det gränslösa hat, som den gamla hyste till hennes föräldrar och samhället. 
Hennes enda känsla var således förlägenhet och en hemlig rysning, men 
alldeles ingen fruktan.
 »Guds frid, kära mor!» sade den unga flickan och räckte trollpackan 
sin hand. »Det blir ett fasligt oväder, och jag har förvillats i skogen. Ni har 
väl ingenting emot att låta mig stadna qvar hos er, tills det går öfver?»
 »Åhå, jungfru lilla, de höga och förnäma äro alltid välkomna i den fat-
tiges koja», sade hexan försmädligt. »Stor heder för mig, usla qvinna, att 
herbergera en så hög herres dotter. Men vet hon väl, jungfru lilla, att om 
far hennes visste att hon vore hos gamla Waapuri, skulle han skicka henne 
till spinnhuset eller kasta henne bakbunden i sjön?»
 »Ni är väl icke ond på mig, kära Waapuri? Jag har ju aldrig gjort er något 
för när, jag har bett för er, när man ansatte er med lagen, och jag skall göra 
det ännu, till dess min far tillåter er att återvända till staden. Han skall icke 
neka mig det, han har mig så kär.»
 »Jaså att han har er så kär; det är bra; jag menar det är kristligt gjordt af 
föräldrar. Fattig man får hvarken ha barn eller föräldrar kära; nej vasserra, 
när barnet skickas till spinnhuset, då skall modren pligtskyldigast skratta af 
glädje, kyssa de höge herrarne på hand och tacka för nådigt straff. Jag gjorde 
så med, det kan hon tro, jungfru lilla; när jag var femton år brände de mor 
min, likasom de förr gjort med hennes mor och mormoder. Då stod jag 
vid bålet utanför Tavasttull och skrattade; ja hon kan tro, det var mycket 
roligt och vackert att se huru lågorna slogo upp emot himmelen och folket 
hurrade och de svarta presterna stodo deromkring och läste böner för den 
syndiga själen. Skulle jag icke vara glad och tacka dem för att moder min 
genom den timliga elden frälsades från helvetes glöd?»
 »Tänk icke på det der nu, Waapuri!»
 »Kors, inte är jag bedröfvad för det. Jag kommer bara ihåg det, när jag 
ser henne, lilla jungfru; så der vacker och ung var också jag engång. Men 
hon kan förstå, att när man bränner ett finger, så svider det en stund, och 
sedan blir det bra; men när man bränner sig på moder sins bål, då får man 
märke deraf för lifstiden. Hvar gång jag har sett mitt ansigte i den lugna 
sjön, när jag suttit i Sampus båt, har jag tänkt vid mig sjelf: nog vet jag, 
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gamla Waapuri, hvarföre dina ögon äro så röda; de ha blifvit svedda vid 
moder dins bål.»
 »Aldrig mera skall man göra sådana ogerningar.»
 »Hur kan hon veta det, jungfru lilla? När jag var några och fyratio år 
gammal, grepo de mig en dag för mina röda ögons skull och för några små 
konster, som jag lärt af min brända mor. Låtom oss försöka om käringen 
sjunker, sade de, och så bundo de mina händer på ryggen och kastade mig 
i sjön; men jag sjönk inte jag, förstår hon, jag höll andan en god stund, 
och så flöt jag, till dess de togo mig upp igen.*)

*)Då sade de: käringen står i 
komplott med satan; hon skall på bålet! Men innan det blef af, kom Rys-
sen, som Gud löne för den välgerningen, och gaf de höga herrarne annat 
att skaffa, och så slapp jag lös till bättre tider. Men aldrig kommer det bättre 
tider, än stora ofreden; då sutto här andra domare till råds, och de gjorde 
ett bål af hela landet, för att utrota hela ohyran; det var skada att det blef 
släckt, medan ännu bränderna funnos qvar; man måste försöka tända det 
ånyo och icke lemna så mycket som askan i behåll.»
 Blixt på blixt sken in genom den söndriga rutan, under det trollpackan 
uttalade dessa förskräckliga ord. Hela naturen var i uppror, åskan skrällde, 
stormen hven och hafvet slog med raseri mot stränderna.
 »Mins ni hvad ni spådde, när jag var fyra år gammal?» inföll nu Eva 
Merthen, för att leda samtalet på gladare ämnen. »Ni spådde mig att jag 
skulle blifva hög och förnäm, att stora herrar, furstar och prinsar skulle täfla 
om mina ögonkast, och att borta i fjerran skimrade gyllene kronor.»
 Den gamla plirade hvasst med ögonen och nickade.
 »Nå, gamla Waapuri, hvar är nu uppfyllelsen af edra spådomar? Jag är 
nu snart sexton år, redan för ett år sedan har jag gått till skrift, många herrar 
ha bugat för mig, men inga så synnerligen höga, minst furstliga; jag får väl 
nöja mig med en grön myrtenkrona, jag som andra.»
 »Så, så, en myrtenkrona? Men jag skall säga lilla jungfrun en sak: aldrig 
skall den gröna kronan fästas i edert svarta hår. Blir det en, så blir den gul 
– guld eller halm, hvad vet jag?»
 »Guld eller halm? Så ni talar, Waapuri! Engång får också jag myrten, 
om inte förr, så på min likkista.»
 »Om ni får någon likkista. Det är inte så visst.»
 »Hvad? Nej, Waapuri, nu är ni för stygg. Hvad det blixtrar! Hur skall jag 
kunna återvända, innan de resa ifrån mig? Kan ni säga mig det Waapuri?»

*) Historiskt.
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 »Åhjo, Sampu, min son, skall ro er till stugorna, när ni för godt finner.» 
– »Det blir bra, båten är mycket rutten», tillade hon i tankarna.
 »Ni har inte svarat mig om de höga herrarne som komma skulle», sade 
Eva efter en paus, hvars tystnad endast lät henne tydligare förnimma åsk-
knallarna och föreföll henne hemskare, än sjelfva de olycksprofetior, med 
hvilka den gamla roade sig att uppskrämma hennes inbillning.
 »Jaså, har jag spått åt lilla jungfrun höga herrars ynnest? Kan väl vara. 
Tag hit den fina handen; voj, voj, jag tror min själ att den darrar. Underligt 
delar sig lefnadslinien: här visar den ett stilla, obemärkt lif i huslighet på 
landet, kanske på en prestgård, och med ett, två, tre – fjorton barn…»
 »Jag tycker det regnar mindre nu.»
 »Åt andra sidan går den kort och tvär i det mjuka: det betyder lysande 
lif och snar död. Törhända kommer lilla jungfrun att välja mellan det långa 
och korta.»
 »Ni tror det Waapuri? Då väljer jag det korta, men lysande! O, hellre 
gå som ett stjernfall igenom lifvet, brinnande, älskande, beundrad, och tju-
sande, än att blek och förgäten borttråna sitt lif i enslighet!»
 Eva Merthen var skön, när hon, bestrålad af ljungeldarna, uttalade i 
dessa svärmande ord sin ärelystna själs hela hemlighet. Den gamla märkte 
att hon anslagit den innersta strängen af flickans själ, och att denna sträng, 
mot beräkning, darrade af stolthet och fröjd. Hon skyndade derföre att 
tillägga: »ja såvida hon icke dör helt hastigt, jungfru lilla, mycket snart och 
alldeles oförmodadt. Det vore stor skada och sorg för de höga herrarne. 
Här i det mjuka af handen, der linien slutar, der stå den grymmaste sorg 
och de största qval på lur. Våldsamt eller vådligt dör hon i alla fall.»
 »Ännu har ni ej sagt mig något mera om kronan.»
 »Hvad vill hon veta? När min moder brändes, vredo de kring hennes 
hufvud en krona af halm, och i den tog elden först. Kanske lilla jungfrun 
kommer på bålet för sina svarta ögon, likasom jag var på väg att komma dit 
för mina röda.»
 »Ni har riktigt föresatt er att skrämma mig, Waapuri. Men ser ni, jag är 
icke rädd, icke alls. I hela riket brinner icke mer ett enda bål.»
 »Bål eller stupstock, det kan vara detsamma. Der komma nog högre 
hufvuden att falla, än hennes, när det engång blir krig. Och krig och örlig 
och jemmer och nöd, bida litet, jungfru lilla, de komma nog, de komma 
innan hanen gal och klockan slår tolf i domkyrkan. Det blir roligt att se när 
Åbo brinner i alla fyra hörnen.»
 »Det är förskräckligt! Det är afskyvärdt!»
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 Eva Merthen sprang upp vid dessa ord, fattade i den usla kolfven för 
dörren, som saknade lås, och stod i begrepp att fly. Mer ryslig än åska och 
blixt förekom henne den lilla rödögda hexan, som nu under utbrottet af sitt 
vilda hat genomborrade henne med sina blickar och utsträckte armarna, 
likasom för att sönderkrama henne i sina klor. Knappt hade hon märkt 
flickans rörelse, innan hon med sin knotiga arm hastigt trängde sig mellan 
henne och dörren, i det hon ropade: »blif vackert här, tills ovädret går 
förbi! Icke kan jag låta en så förnäm jungfru förkyla sig i regnet. Var icke 
rädd för Åbo, icke lefver hon dåmera, när det sker!»
 Eva tvekade ett ögonblick, om hon med styrkan af sin unga arm skulle 
undanstöta den gamla och öppna sig väg. Men i samma ögonblick bultades 
starkt på dörren utanföre.
 Hexans ögon gnistrade. »Det är Sampu», sade hon.
 Strax derpå inträdde den döfstumme, men icke ensam. Med honom 
följde en gammal man, genomvåt af regnet; det var Scarin, som studsade 
vid den sällsama kontrasten af den vederstyggliga trollpackan och den un-
dersköna flickan här i denna förfallna koja. »Mehercle!» utropade han och 
kisade med de små gråa, lifliga ögonen. »Ser jag rätt? här är ju vårt phæno
menon från kullen i förmiddags, och i sådant sällskap! Camilla cum Sibylla! 
Hvad förer er hit, sköna Camilla, ut ita dicam?»
 »Jag ämnade just göra eder samma fråga, domine professor!» genmälte 
Eva, som uppsnappat den latinska frasen och var färdig att falla den heder-
lige gubben om halsen, så glad var hon öfver hans oväntade ankomst.
 »Jag … är ute att spatsera», svarade professorn icke utan förlägenhet, ty 
regnet rann af honom i stora strömmar.
 »Inbilla mig det!» skrattade Eva. »Professorn har begifvit sig ut för att 
söka det lagerträd, i hvilket Daphne fordom förvandlades af Apollo. Har 
jag rätt?»
 »Concedo, concedo, sköna Camilla; stor skada att jag icke nu är Apollo, 
så visst som jag framför mig har den fagraste nympha. Men säg mig…»
 »Huru jag kommit hit? Det skall jag säga professorn. Jag … är ute att 
spatsera. Men nu är professorn våt, det går inte an, professorn kunde bli 
hes till nästa disputation de faslibus ovädribus Runsalensibus. Skaffa mera 
spånor till brasan, du min gosse!»
 Sampu såg stelt uppå flickan och rörde sig icke. Då gaf mormodren 
honom en vink, och båda skyndade ut ur kojan. Eva samlade några torra 
qvistar ur en vrå, antände dem i spiseln och obligerade professorn att utan 
krus kasta rocken af sig, för att torkas; med så små friheter var man ej så 
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noga. Professorn var ej heller sen att efterkomma denna vänliga anmodan, 
och under denna förtroliga tête-à-tête kom sanningen fram om orsaken till 
hans hitkomst. Han hade nemligen råkat på »en mycket besynnerlig gam-
mal mur» i det inre af ön och fördjupade sig der i begrundande öfver dess 
antiqvariska betydelse. Hade Vitalis lefvat på den tiden, så hade han väl utan 
omsvep förklarat muren tillhöra lemningen af en gammal badstuga, och ho 
vet, om han ej haft rätt deri! Men vår gode professor Scarin tviflade i sin lärda 
oskuld alldeles icke uppå, att han ju såg framför sig qvarlefvan af en gammal 
vikingaborg, kanske ända ifrån de Alaners och Hunners tider. Under dessa 
intressanta funderingar förglömde han både tiden och sällskapet; så kom 
ovädret, och den hederlige antiqvarien irrade, sjelf snarlik en gammal ruin 
från de Hunners och Alaners tider, kring i skogen, förgäfves sökande skygd, 
till dess han anträffades af Sampu och af honom leddes till kojan.
 Nu var professorn, med ryggen vänd åt brasan, just inne i en vidlyftig 
deduktion om bevisen för Alanernas utvandring från norden och Finnar-
nes härstammande från Israels tolf slägter, då kojan i hast förmörkades to-
talt och blott elden från spiseln kastade ett sparsamt sken på fattigdomen 
derinnanför.
 »Det var ett svart moln,» utlät sig professorn, »en umbra Jovis, ut ita 
dicam, en riktig Jupitersskugga.»
 »Nej,» sade Eva och hajade till, »det var en lucka, som slogs för fönst-
ret. Hör … den spikas till!»
 I ett nu var hon vid dörren. Ny förvåning. Den var utanföre stängd med 
en bom, som trotsade hela hennes kraft. De voro instängda utan möjlighet 
att komma ut.
 »Det var besynnerligt!» utbrast professorn och vände helt lugn den 
andra sidan af sin rock mot elden.
 »Den gamla hexan har ondt i sinnet!» utropade Eva och pröfvade ännu 
engång sin kraft mot fönsterluckan. Omöjligt, den var verkligen fastspikad.
 Medan hon ännu höll på dermed, kändes i kojan ett lätt os af rök; det 
tog till, det började intränga från golfvet, från taket, från knutarna; slutli-
gen syntes röken, och man hörde ett sprakande, likasom när stormen far i 
kronorna af en brinnande skog.
 Intet tvifvel mer! Man hade utifrån satt eld på kojan, och ehuru den var 
ganska våt, kunde man förmoda, att stormen, nu sedan regnet upphört, 
skulle om få minuter sätta hela rucklet i låga.
 Evas och den gamle professorns belägenhet var nu ganska kritisk, men 
två mera olika lynnen kunde man icke se i farans stund. Medan den unga 
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flickan med hela sin ålders häftighet bröt sina mjuka fingrar mot den obe-
vekliga dörren, hade professorn i godt mak nedsatt sig på kanten af spi-
seln och demonstrerade, huruledes fordom Sardanapalus och sedermera 
Ingiald  Illrådas fylkeskonungar blifvit lefvande innebrända, och huruledes 
detta sätt att förgöra sig sjelf eller sina ovänner var mycket i bruk hos de 
gamle. Detta ledde honom in på de gamles sed att bränna sina döda, och 
han begynte mycket utförligt beskrifva, huruledes icke allenast brända 
mennisko ben, utan äfven häst- och andra djurknotor blifvit funna i ätte-
högarna. Men slutligen blef röken för stark, det begynte glimma i knu-
tarna; med ett mehercle! sprang den gamle mannen upp och ville på dörren. 
Omöjligt! Efter att några ögonblick ha famlat i röken, föll den arme profes-
sorn döfvad till golfvet.
 Eva hade slutat med sina fåfänga försök. Hög, stolt och skön, med 
glödande kinder och korslagda armar stod hon der med förtviflans lugn 
i det tilltagande eldskenet. Redan svindlade det för hennes ögon, redan 
hörde hon derute hexans hånande utrop: »Ännu ett bål! ännu ett bål för 
halmdrottningen! Brännas skall hon, såsom de hafva brännt moder min 
och mormoder min! Blås du min storm! Den höge profossens dotter skall 
brinna lika präktigt, som förr den fattiga Lappqvinnan! Blås, blås, min 
storm!»…..

4. Bal och Nederlag.
Åbo var fordom ytterst trångt och illa bygdt, med små tomter och krokiga 
gator, intill dess generalguvernören Pehr Brahe år 1640 tillbytte staden 
Mettä kylä och Huikoila hemmans egor af Boyarne och sedan allt fort-
farande utvidgade den, isynnerhet åt slottssidan, görande dervid hvad han 
kunde för dess reglering tillika. Vid början af 1700-talet var staden för sin tid 
ganska väl bebygd med inemot 150 stenhus och andra ståtliga byggnader, 
men stora ofreden anställde der så förfärliga härjningar, att, enligt samtida 
författares vitnesbörd, knappt ett fönster eller en dörr funnos i staden oska-
dade. Många de skönaste husen uppbrunno eller på annat sätt ödelades, 
en del begagnades till stall, andra nedrefvos till bränsle. Ännu år 1741 voro 
spåren af denna ödeläggelse icke utplånade, ruinerna ännu icke till fullo 
bortröjde eller ersatte af nybyggnader; antalet af stenhus hade minskats till 
hälften. En af de ruiner, som mest föll i ögonen, men för hvilken icke kriget 
kan skyllas, var det högresta, år 1685 uppförda domkyrkotornet. Det hade 
år 1738 afbrunnit genom åskeld och var ännu icke restitueradt. Kring dom-
kyrkan stod ännu det gamla akademiehuset med bibliotheket och skolan, 
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samt i närheten deraf landshöfdingeresidenset. Vid stora torget såg man 
hofrätten och på dess östra sida det nybygda rådhuset med dess torn och 
urtaflor, corps de gardet, packhuset och spinnhuset. På norra sidan om 
ån låg presidenthuset, längre ned i Nystaden prest- och fattighusen samt 
hospitalskyrkan. Folkmängden utgjorde vid pass hälften af den nuvarande, 
eller något öfver 6 000 personer.
 Den 25 Augusti 1741 hade gamle landshöfdingen Yxkull i Åbo till nämn-
da sitt residens inbjudit en talrik mängd af stadens anseddaste invånare, för 
att fira krigets utbrott och åtskillige högre officerare, som under genom-
resan från Sverige en kort tid qvardröjde i Åbo. Man gjorde sig i sanning 
icke brådt, ehuru nära än faran stod för dörren; här sågos icke få både mili-
tärer och civile, hvilkas post långt för detta hade bordt vara vid gränsen. 
Många af dem hvilade sig här veckotal efter den besvärliga resan till sjöss 
och lands under rumlande och kurtiserande, men alla hade någon undskyl-
lan. Somliga väntade på manskapet, somliga på befälet, somliga på fartyg, 
andra på hästar; många hade fått ordres, som kunde tolkas efter deras egen 
beqvämlighet. Och i Åbo var man så temligen lugn; fienden var ju så långt 
borta, och alla stora politici voro derom ense, att han ingenting vågade 
företaga, tvärtom med ängslan afbidade Svenskarnes besök i Petersburg. 
Hattepartiet var nu på höjden af sin makt och sitt sjelfförtroende, dess 
säker het hade bragt mången, som nyss förut förbannat krigets utbrott, på 
andra tankar. Här var ett muntert och rörligt lif, stor kommers i följd af kri-
gets behofver, vinning på många händer. Hamnen hvimlade af skepp och 
paketbåtar med resande och nyheter; genomtågande trupper höllo granna 
parader och utströdde penningar, medan deras fältmusik gaf åt alla baler 
lif och glans. Icke under att man af landshöfdingens bal väntade sig mycket 
nöje och mycken fägnad både för ögon och öron.
 Kl. 1 hade de förnämste resande och öfrige honoratiores varit bjudna 
på middag; der hade flödat både vin och tal, men isynnerhet politik och 
kurage; de, som ansågo sig ligga djupast i affärerna, förmenade att general-
löjtnanten Buddenbrock, som förde befälet öfver operationskorpsen vid 
Fredrikshamn, nog skulle veta att begagna tiden, innan general Lewen-
haupt anlände, och af lutter afund mot denne skynda sig att åtminstone 
intaga Wiborg. Men deri instämde alla, att man nu dagligen, ja stundligen 
hade att bereda sig på nyheten om någon stor och lysande vapenbragd från 
krigstheatern.
 Sedan middagen varat i fulla tre timmar och borden ändtligen voro 
undanröjda, anlände klockan mellan 5 och 6 på aftonen de öfriga gästerna 
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af båda könen. Detta var annars i Åbo en ny sed, hvilken af gammalt folk 
betraktades som en osed och en lättfärdighet; ty ännu ett godt stycke in 
på 1700-talet såg man aldrig herrar och fruntimmer tillsammans i större 
samqväm, så framt det icke gällde ett bröllop, eller ett sådant litet lustparti, 
som t. ex. det till Runsala. Konung Fredrik I, som var en artig sällskapskarl 
och isynnerhet en stor vän af könet, hade likväl föregått med goda exempel 
härutinnan, och så hände sig, att landshöfdingen, som gammal hofman, 
införde den nya seden äfven i Åbo. Men det syntes nog att seden var ny. 
Det finska lynnet, som aldrig varit rätt skapadt för salongerna, var det ännu 
mindre nu. Der sutto damerna i strängaste rangordning, från nåderna i sina 
högkarmade fåtöljer från Carl XI:s tid, ända ned till de finska borgarefru-
arna på de gulmålade bänkarna, alla för sig under en ärbar trumpenhet och 
en anständig tystnad, medan herrarne dels packade sig in i sidorummen, 
dels stodo i en klunga i den åt deras sida belägna delen af salen. Stundom 
hände, att från denna brokiga klunga af hvitpudrade peruker, sharlakans-
röda vestar och svarta silkesstrumpor en meteor sköt fram och genomkor-
sade salen; man kunde då hålla tjugu mot ett, att det var en ung seigneur, 
som med sednaste lägenhet återkommit från en resa till Frankrike, eller en 
välboren fänrik, som med hela den stolta sjelfkänslan af sina nya epåletter 
djerfdes öfverstiga det trånga, men af alla respekterade mellanrum, som 
skilde herrarne från damerna. Bland de få studenter, som på grund af för-
näm slägtskap eller informators befattning i något högvälboret hus voro hit 
inviterade, fanns väl knappast en, som icke skydde att sätta sin fot på det 
fruktade mellanrummet. Huru olika här emot hvad det var på Runsala! Här 
gick man på nålar mellan förnämiteterna; hvarje steg kunde vara ett felsteg 
mot rangordningen, hvarje högt ord en förolämpning mot höge förmän i 
sällskapet, hvarje förtrolighet ett brott mot sedoläran. Och likväl passerade 
detta under »frihetstiden», då Sveriges rike var så godt som en republik 
med en kunglig docka i skylten.
 Militärmusik var placerad i ena ändan af salen och spelade långdans 
d. v. s. polonäs. Denna dans, som icke är någon dans, var i det närmaste 
densamma som ännu i dag: måhända voro krokarna något mera krumbug-
tande och sättet att hålla damen i hand något ceremoniösare än nu. Man såg 
en del af de äldste herrarne efter rangordning framträda och föra nåderna 
kring salen, mest under tystnad, ty i hvad vi kalla konversation var man här i 
norden, om möjligt, ännu mycket efter en sednare tid. Derefter framträdde 
fyra eller sex par, som i Stockholm inhemtat blomman af tidens eleganta 
bildning, och uppförde under samtliga öfrigas tystnad och stora beundran 
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en menuett, som dåförtiden var alldeles ny i Finland, af få sedd och af ännu 
färre dansad. Denna dans, som så väl motsvarade tidens afgjorda fallenhet 
för det ceremoniösa och cirklade, gjorde mycken furore, och i sjelfva ver-
ket bör erkännas, att den, väl utförd, är både gratiös och konstrik i all sin 
enformighet. Sällskapet hade således deraf mycken ögonfägnad, och det 
dröjde icke länge, innan menuetten utbredde sitt välde i Åbo och derifrån 
småningom öfver hela landet, der den bibehöll sitt anseende ett halft år-
hundrade igenom, men sedan föråldrades, glömdes och blef en antiqvitet, 
hvaraf man ännu stundom får se en karrikatur på bondbröllopen, beskrat-
tad af det unga slägtet, som icke har någon aning om dess ursprungliga 
behag.
 Mellan danserna bjöds vin, konfekt och gorån i största ymnighet och 
af de vidlyftigaste dimensioner. Konfekterna voro försedda med lustiga 
deviser och gåtor, mest på tyska eller franska; tyvärr har historien icke ännu 
hunnit utreda den vigtiga omständighet, huruvida den svenska vitterheten 
ännu år 1741 kommit så långt, som till karamelldeviser. Nästan kan man för-
moda, att den då redan tagit detta jättesteg i fullkomning. Skulle icke en tid, 
när man förtjente sysslor genom infall och när de största snillen gjorde sin 
lycka med att skrifva biografier öfver loppor och sexstyfversslantar, skulle 
icke en sådan tid vara klippt och skuren till karamelldeviser?
 Den andra menuetten var nu å bane och lyckades utomordentligt väl. 
Den dansades af fem af ortens förnämsta fröknar med deras kavaljerer, för 
det mesta officerare; sjette paret, som i skönhet, behag och ledighet öfver-
strålade alla andra, var dock till rangen vida underlägset de öfriga. Man 
kunde icke se något på en gång ledigare, lättare och värdigare, än detta par; 
hvarje gest var en grace, hvarje min hade ett uttryck. När den sköna flickan 
utsträckte armen mot den unge smärte officern, var det som hade man sett 
en drottning räcka handen åt den förste af sina riddare, och när de sedan 
åter skildes med afmätta steg, var det som hade man sett en prinsessa med 
hög värdighet försaka den hon evigt älskar.
 Detta unga förtjusande par var Eva Merthen, den sköna rymmerskan på 
Runsala, och Agathon Silfversköld, löjtnant vid lifgardet, sedan fyra veckor 
dröjande i Åbo, dels för sjukdom, dels för att, som det hette, exercera efter-
hand kommande rekryter bestämda för kriget.
 När menuetten var slut, väckte det allmän uppmärksamhet, att löjtnant 
Silfversköld, långtifrån att med de flesta öfriga retirera tillbaka till herrarnes 
krets, ledde sin dam till hennes plats bland de öfriga fruntimmerna och der 
ogeneradt intog en ledig stol vid hennes sida. Hvilken annan flicka som 
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helst på den tiden i Åbo skulle hafva råkat i dödlig ångest öfver en sådan 
förtrolighet, och ganska naturligt intogos Evas mor och syster vid denna 
syn af förfäran. Men Eva sjelf hade starka anlag för den frihet och sjelfför-
tröstan i sitt sätt att vara, som äro raska och eldiga lynnen egna och som 
blott då äro tadelvärda, när de icke hejdas af qvinnans naturliga takt och 
värdighet. Hon syntes alldeles icke märka de förvånade och nästan tvety-
diga blickar, hvarmed hon från alla håll betraktades; fri och otvungen, som 
hade hon sutit på en gräsbänk i Runsalas parker, besvarade hon löjtnantens 
tilltal och förstod likväl att ingifva denne djerfve partigångare på salong-
ernas fält så mycken respekt, att hans ord fingo ett uttryck midtemellan 
vördnad och beundran, hvilket borde hafva lugnat dem, som häraf befarade 
några vådor för Evas rykte.
 »Er blessyr är då alldeles läkt?» frågade den unga flickan med delta-
gande. »När man ser er dansa menuett, skulle man icke tro att ni för fyra 
veckor sedan stormat en fästning och räddat tvenne menniskolif. Tillåt mig 
säga er, löjtnant Silfversköld, att det ärr ni på pannan bär af den brinnande 
taksparren oändligt kläder er.»
 »Och jag, mademoiselle, är förtjust af att icke se på er fina hy det minsta 
spår af rök och brand. Sjelfva elementerna skona skönheten. Min Gud, 
hvarföre finnes det menniskor obarmhertigare än de!»
 »Jag skall aldrig glömma, herr löjtnant, att jag har er att tacka för mitt lif. 
Den stackars professor Scarin var alldeles yr af röken, och jag sjelf väntade 
att se taket instörta, då ni så modigt hastade till vår räddning.»
 »Upphör, min nådiga, att nämna en slump, hvilken jag anser som den 
lyckligaste i mitt lif, men hvaraf jag ej kan tillegna mig någon ära. När den 
slup kantrade, med hvilken jag ville återvända till kuttern, och jag med 
knapp nöd kom simmande i land, föreföll det mig förträffligt passande att 
genast finna en brasa färdig att torka mina kläder. Jag skyndade till den brin-
nande stugan, hörde derinifrån en gammal mans nödrop, stötte åt sidan 
en vederstygglig figur, som skrek sin rotvälska i alla fyra väderstrecken, 
och kom i lagom tid, innan detta eländiga ruckel hann beröfva Åbo dess 
dyrbaraste perla. Det var min lyckliga stjerna, och det är allt.»
 »Måtte den följa er i kriget, följa er öfverallt!»
 »Med denna önskan af er, mademoiselle, skall jag vara oöfvervinner-
lig.»
 »Akta er! Man säger att Ryssarne äro tappra fiender.»
 »Tappra måhända, men icke så farliga, som de, hvilka med ett ögonkast 
eröfra de hårdaste hjertan.»
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 »Ert är naturligtvis ointagligt?»
 »För fyra veckor sedan trodde jag detsamma.»
 En fin, nästan omärklig rodnad for vid dessa ord öfver den sköna flick-
ans kinder. Men så hastig den var, bemärktes den likväl af löjtnantens öf-
vade blick, och dristig blefven af framgången, vågade han sänka sin röst 
ända till hviskning, i det han sade: »Ja, mademoiselle, den eld, som hotade 
att förtära er, har i detta hjerta qvarlemnat en outsläckelig glöd, en flamma 
som bränner hela min själ till aska…»
 »Är löjtnantens själ af fnöske?»
 »Mademoiselle, denna förtärande låga…»
 »Var god och kantra en gång till med slupen och dyk litet djupare, så 
blir löjtnanten släckt.»
 »Ni vill då min död?»
 »Nej ett glas limonad, om jag får be.» Löjtnant Silfversköld blef för ett 
ögonblick dekontenanserad. Han kunde ej begripa … »Jag ryckte för has-
tigt fram på öppna fältet», sade han till sig sjelf. »Det bär sig ej; dessa finska 
småstadsflickor måste ha tid att behörigen väga en inklination, liksom de 
väga en bytta smör. Smör? Åhja, den liknelsen passar icke så illa till mina 
inklinationer.»
 Och derpå skyndade han efter limonaden.
 Borgmästarinnan Merthen begagnade denna paus, för att tillhviska sin 
dotter några varnande ord. »Eva, Eva, det passar sig inte att du på detta sätt 
tillåter en ung officer att taga plats vid din sida, ja att säga dig saker dem 
ingen annan hör. Kära barn, du exponerar ditt rykte.»
 »Är det något ondt i det att min kavaljer i dansen händelsevis är litet 
artigare, än de öfriga timmerstockarna, och leder mig till min plats? Och 
om han tilltalar mig, är det så nödvändigt att Pehr och Pål skola höra oss?»
 »Men, kära barn, allt det der passar sig inte.»
 »Hvarföre ej det, min goda mamma?»
 »Derföre … jo ser du, derföre att det ej går an.»
 »Och hvarföre går det ej an?»
 »Eva, Eva, lek inte med menniskors omdöme! Du har alltid haft en 
böjelse att sätta dig öfver hvad du kallar fördomar i umgänget, men mins 
att din mor förstår den saken bättre.»
 »Var lugn, goda mamma! Nog sköter jag en löjtnant, … vore det också 
en hel öfverste.»
 Dessa sednare ord undföllo Eva Merthen vid anblicken af öfverste 
Lewenhaupt, en slägting till landtmarskalken, och som med en förmans 
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nedlåtenhet nalkades vid löjtnantens sida. Öfversten hade vistats flera år 
i Frankrike vid prinsen regentens lättsinniga hof och tog, trots sina 40 år, 
en kärleksförklaring lika lätt som en förste älskare i en komedi af Molière. 
Således efter att hafva ryckt fram med en försvarlig mängd i alla möjliga 
blomster utstyrda artigheter, förklarade han rent ut, att han vore dödligt 
förälskad i mademoiselle och anhöll om en liten bandros från hennes hår, 
för att göra honom osårbar i kriget.
 Härtill svarade Eva: »Jag ville icke lägga band på öfversten, icke ens om 
det vore en simpel ros. Obunden skall öfversten ofelbart med sin vältalig-
het drifva hela ryska armén på flykten, och jag, jag vill ej binda en man, som 
gör fäderneslandet en så stor tjenst.»
 »Men, ma foi, mademoiselle, ni är lika elak, som jag är kär. Jag skjuter 
mig för pannan.»
 »Öfversten? Åh, det vore det första mål, som öfverstens kula träffat. 
Dessutom har jag ett förtroende att göra öfversten. Får jag vara uppriktig?»
 »Tala fritt, förtjusande dame!»
 »Nåväl, jag får då tillstå, att öfversten har för stora anspråk. Öfversten 
är bara en simpel grefve; det är för litet. Är jag, som öfversten behagade 
uttrycka sig, en drottning i skönhetens rike, så antager jag endast prinsar 
till mina tillbedjare.»
 »Hahaha, ni har stora pretentioner, min sköna vän!» utropade öfvers-
ten med skallande löje och svängde sig om. Han visste väl att Lewenhaup-
tarne i denne Hattarnas välmakts tid hade mera att betyda, än mången 
prins, och han kände sig i hemlighet stucken. »Ma foi», yttrade han till 
Silfversköld, i det han gick, »den lilla provinsrosen har taggar; akta er!» 
Men Silfversköld anslog nu en annan taktik; han spelade icke blott den 
glödande, utan äfven den aktningsfulle älskaren; han prisade Runsala, Åbo, 
Finland, och lät endast fint den mening framskymta, att Runsala, Åbo och 
Finland vore förutan mademoiselle en vild ödemark. Äfven detta ville ej 
rätt lyckas; Eva var nu i sitt spotska lynne; hon vände de finaste artigheter 
till löje; hon syntes ej begripa det ringaste; det var omöjligt att komma till 
rätta med henne.
 Men om hon vetat hvad de lössläppta tungor rundtomkring i salen hade 
att säga om dessa förtroligheter, hvilka ej utan skäl ingåfvo hennes mor så 
stora bekymmer!
 »Det är en skandal utan like!»
 »Ett lättsinne utan gräns!» inföll en annan.
 »I min ungdom», anmärkte en tredje, »skulle man icke i sitt umgänge 
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ha tålt en så stor oanständighet! Den gamla goda tiden, när ungdomen ännu 
hade seder, är nu förbi. Verlden blir allt värre och sedelösare. Stackars våra 
barn, hvad skola de upplefva? Jag frågar kusin, när detta kan ske på ljusa 
dagen….»
 »Månne det kan vara sannt, att Eva Merthen för några veckor sedan 
nattetid stämt möte med Silfversköld i skogen på Runsala?» frågade spet-
sigt en ung dam, fröken Mina Seyton, som sjelf förgäfves sökt att fånga den 
vackra gardeslöjtnanten i sina nät.
 »Den som kan ett, kan ett annat.» Och så fortforo hviskningarna. Om 
allt detta gift, hvarmed man så utan förskoning fläckade hennes rykte, för 
en frihet i umgänget, som femtio, ja tjugu år derefter med rätta ansågs som 
temligen oskyldig, var den sköna Eva fullkomligt okunnig. Arma barn, hon 
visste icke, hon kunde icke ana, att det smygande förtalet nu redan spann 
på de trådar, hvarmed det en dag skulle snärja, martera, hetsa henne, lik ett 
jagadt rådjur, ända till förtviflan…. Dock, så utan fel var hon icke. Det ofta 
skefva, förvända och fördomsfulla reglemente, hvilket vi kalla konvenans, 
huru mycket det än må vara skal och tomhet, får, genom sina anspråk att 
gälla som sed, en betydelse, hvilken den unga flickan minst af alla kan med 
trots öfverskrida. Huru olika gestaltar sig icke i olika tider begreppet om 
anständighet! Stjernhjelms dikter, dem sextonhundratalets flickor utan 
rodnad hörde som ett oskyldigt skämt, skulle nu ej kunna läsas i ett stad-
gadt sällskap af gamla fruar. Och omvändt, en flicka från nittonde seklet 
skulle omöjligt hafva vågat visa sig på sextonhundratalet i sin nuvarande 
baldrägt. Men denna olikhet måste respekteras. Det kan synas orättvist 
och grymt, att Eva Merthen fick lida så hårdt för ett sätt, hvilket en liten 
tid derefter blef gällande icke blott som tillåtligt, utan som sjelfva den goda 
tonen; men hon delade öde med mången i historien lysande personlighet, 
som gått under i kampen mot det som deras tid ansåg för det riktiga. Och 
må vi ännu engång erinra: det är icke en flicka, som skall reformera verlden.
 Nu kringbjöds åter konfekt. När betjenten stadnade med sin bricka 
framför Eva Merthen, vände han, likasom händelsevis, mot henne den si-
dan af brickan, på hvilken tvenne ofantligt stora rullar af sockergryn lågo 
skilda från de öfriga. Eva tog dem båda; hon var en passionerad älskarinna 
af sockergryn.
 Knappt höll hon dem i sin hand, innan hon märkte att båda, i stället 
för den vanliga devisen, voro omlindade med en fin pappersrimsa. Utan 
betänkande uppvecklade hon den ena och läste följande med blyertspenna 
skrifna ord:
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Sköna Eva, om ni icke vill att jag skall dö af förtviflan, så bevilja mig 
ett ögonblicks samtal i morgon kl. 4 e. m., då ni passerar bron under 
er vanliga promenad till den fattiga gumman vid slutet af slottsgatan.

En som tillber er.
 Ett stolt löje spelade kring den sköna flickans läppar. Hvad skulle hon 
svara på denna proposition? Hon hade blott ett svar, som var hennes lynne 
likt: hon räckte biljetten åt en af de närmast stående damerna och lät den 
cirkulera kring hela sällskapet.
 Hvilket välkommet ämne för sqvallret och skandalen! Långtifrån att 
häruti skåda oskuldens naiva förakt för en den tiden oerhörd näsvishet, 
trodde man sig här se ett nytt bevis på Eva Merthens obegripliga lättsinne, 
och en hviskning gick som en löpeld genom damernas krets: »hon tar 
emot biljetter af officerarne! Den som är i stånd till ett, är också i stånd till 
ett annat.»
 Obekymrad och leende uppvecklade Eva den andra pappersrimsan. 
Den innehöll blott följande devis:

  När rosen stolt och skön sin doft i rymden sprider,
  Hon ser ej afunds orm, som rundt kring henne skrider.

 Ett ögonblick blef Eva tankfull. Denna devis skickades henne af en vän, 
hon insåg det. Men hon var för stolt att mottaga en varning, der hon trodde 
sig ingen behöfva. Hon räckte äfven denna biljett åt de kringstående. Den 
gjorde mindre effekt än den förra, men den retade mer. »Afund? Hvem 
skulle afundas henne, och hvad? Åh, hon kan vara säker uppå att ingen 
afundas hennes eröfringar!»
 Eva såg ej ett par ärliga blåa ögon, som ur herrarnes hop betraktade 
henne med det innerligaste deltagande. – Det var studenten Alanus, som 
med hela svartsjukans skarpblick hade följt Silfverskölds steg. När han 
märkte att löjtnanten tryckte en penning i betjentens hand och lade på 
brickan sin förrädiska sockerrulle, var han icke sen att i trängseln ditsmyga 
en annan med devisen. Förgäfves, hans ord studsade maktlösa tillbaka från 
säkerhetens och sjelfförtroendets mur kring den unga flickans hjerta.
 Det led inemot midnatt, och soupern dukades upp vid sittande bord. 
Den var kräslig, den var rundelig, men våra läsarinnor måste förlåta att 
vi gå den förbi. Vi äga icke det mod som Sandels, att midt under krigets 
dåfva åskor prisa en dåb på gås. Således: soupern var läcker. Det tvång, 
som hela aftonen förut hade tyngt på umgängessättet, lossade något litet 
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här. Stekar och rangordning förlikas ej rätt. Tafelmusik spelades upp. Man 
skämtade, man log, man var upprymd. Förstås att man ock politicerade. Nu 
steg landshöfdingen upp och höll ett tal, fullt af kongl. majestät och kriget. 
Allt ginge förträffligt. Svenska armén droge mot Wiborg. Före vinterns in-
brott vore den måhända i Petersburg. Systerbäck vore gränsen, ifall den ej 
utsträcktes längre. Gustaf Adolfs tider skulle återkomma. Svenska vapnen 
skulle betäckas med ära. Hvar stund väntades segerbudskap. Ljus måtte an-
skaffas till illuminationerna. De sköna damerna skulle få en lysande bal…
 I detta ögonblick anmäldes en kurir från Fredrikshamn.
 Det klack i allas hjertan. Sorlet tystnade strax.
 Men gamle landshöfding Yxkull utropade gladt: »Låt den gode man-
nen träda in och dricka ett glas med oss, till lön för de budskap han med-
för!»
 Allas ögon vändes åt dörren, och in trädde en ung man höljd af dam och 
blod, med sönderrifna kläder, förstördt utseende och dyster blick. Stilla-
tigande räckte han landshöfdingen ett bref. Denne läste och bleknade, och 
läste åter och bleknade än mera. Och alltefter som färgen vek från den höge 
chefens kinder, vek den äfven från alla öfrigas, hvilka på honom fästade 
blickar af ångest och förfäran, som intogo hvarje hjerta, innan man ännu 
visste hvad depeschen innehöll.
 Ändtligen hördes i den djupa graflika tystnaden gamle Yxkulls röst, en-
tonig, dyster, som en korpalåt midtibland småskogens tystnade fåglaqvit-
ter.
 »Det är ingenting, – sade han med låtsadt lugn, men detta ingenting fick 
af hans darrande röst det obestämda uttrycket af ett fruktansvärdt någon
ting – det är ingenting, en liten affär, som aflupit mot förväntan, men som 
innan kort skall aftvås i fiendens blod.»
 De äldre herrarne trängdes kring landshöfdingen, som med förlägenhet 
blickade på den oroliga, tätt sammanpackade cirkeln. Etikettens band voro 
upplösta: framför det spensliga hofrättsrådet trängde sig den korpulente 
rådmannen, och öfverstens korta figur sökte förgäfves att bana sig väg mel-
lan fänrikar långa som gärdsgårdsstörar. »Så säg då för Guds skull,» ropade 
bakom cirkeln de ängsligaste bland fruarna, »är Ryssen redan i antåg mot 
Åbo?»
 »Mina nådiga damer ha alltför klena tankar om vår tappra armé», sade 
landshöfdingen, i det han bjöd till att le. »Martis gunst har ett ögonblick 
svikit oss, vi ha förlorat Willmanstrand, och general Wrangel har lidit en 
liten förlust, men fienden har förlorat vida mera, och general Buddenbrock 
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anrycker, för att drifva honom tillbaka öfver gränsen. Se der alltsammans; 
den nyheten är så god som en seger. Jag hoppas den ej skall störa vår glada 
sammanvaro. En skål för vår hurtiga armé; måtte den väl gå!»
 Några de närmast stående togo sina glas, men glömde att dricka. »Godt 
franskt hattevin!» upprepade spefullt Mössorna i sällskapet.
 »Och Wrangel sjelf?» frågade en af generalens personliga vänner i säll-
skapet.
 Landshöfdingen teg.
 »Han har stupat!» utropade en.
 »Stupat med hela sin korps!» genljöd det i salen.
 »För ingen del, mina vänner!» återtog Yxkull. »Han är endast fången.»
 »Endast fången!» genljöd det ånyo.
 »Redlige tappre Wrangel!»
 »Man vet ännu icke,» fortfor landshöfdingen, »man gissar blott. Det är 
möjligen en krigslist; törhända har han på omvägar fallit fienden i ryggen.»
 »Hvar är kuriren?»
 »Redan expedierad.»
 »Såg han ut som ett segerbudskap, han?»
 »Allt är förloradt.»
 »Dertill äro de fördömda Hattarne skuld.»
 »I galgen med de landsförrädarne!»
 »Mina herrar, hvad ord!»
 »Här äro inga ord, här är fäderneslandet.»
 »Äro vi icke frie svenske män?»
 »Det skulle bättre anstå ryttmästaren att kommendera sin sqvadron på 
slagfältet, än att fyrtio mil derifrån föra ordet i danssalongen.»
 »Här kommenderar ingen.»
 »Intet gräl: fäderneslandet är i fara!»
 »Derhän vilja Hattarne ha det, för att regera efter sitt bon plaisir!»
 »De ha kokat soppan så het: nu skola de sjelfva få skålla sig uppå den.»
 »Egard för damerna! Är detta skickligt?»
 Denna anmärkning kom för sent.
 De sista läckra faten uppå landshöfdingens bord hade förblifvit orörda, 
och större delen af sällskapet, isynnerhet fruntimren, hade redan skingrat 
sig under en obeskriflig villervalla. Snart följde de öfriga deras exempel, 
den ena häftigt ordande gruppen efter den andra försvann, och om en 
stund såg man gamle Yxkull med rynkad panna ensam vandra af och an i 
sin ödeblifna sal.
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 Men nyheten spriddes i Åbo med vindens hastighet ännu samma qväll; 
det ena ryktet jagade det andra och vexte under farten i allt kolossalare 
dimensioner. De få ofullständiga notiser man uppfångat från kurirens mun 
antogo snart gestalten af detaljerade berättelser om förfärliga olyckor. Rys-
sarne, sade man, vore i full marsch mot Fredrikshamn, och Buddenbrock 
hade förbundit sig att innan vintern spela hela Finland i deras händer. Ar-
mén vore kringränd, landet hvimlade af förrädare, allt vore förloradt, allt, 
ända till hoppet om en lycklig utgång af detta osälla krig!
 En så stor nedslagenhet var den naturliga följden af så många orimliga 
förhoppningar nyss förut. Men den besynnerligaste, den märkvärdigaste 
företeelsen under allt detta var, att olyckan, långtifrån att förena alla spridda 
viljor och olika åsigter till endrägtig ansträngning för fäderneslandets rädd-
ning, tvärtom söndrade ännu mer de redan förut åtskilssträfvande sinnen. 
Partihatet frodades som svampar på nederlagets blodbestänkta mark, och 
det syntes, som hade försynen slagit allas ögon med blindhet, så att de 
i det hotande allmänna skeppsbrottet voro mera betänkta uppå att kasta  
hvarand ra öfver bord, än att med samfält kraft återvinna räddningens 
strand. Det är så, som välden förgås och stora krafter förstöra sig sjelfva.

5. Ryssarne komma!
Ett år har förflutit, sedan vi sist lemnade det goda Åbo på landshöfdingens 
bal i öfverraskning och häpnad öfver slaget vid Willmanstrand. Och hvil-
ket år var ej detta! Säkerhet och fruktan, ny trygghet och ny ångest hade 
derunder omvexlat. Rykten om strid, seger och nederlag foro som hvirf-
velvindar öfver det uppskrämda landet, korsade hvarandra och bestraffade 
oupphörligt hvarandra med lögn. Än hade Svenskarne tagit Wiborg och 
voro på marsch till Petersburg; än hade Ryssarne tagit Helsingfors och 
voro på marsch till Åbo. Kurir på kurir passerade Åbo, för att från Stock-
holm afhämta nya ordres åt den försagde fältherren. Kring hvar och en som 
kom skockade sig skaror af nyfikne och sökte i hans blickar läsa lycka eller 
olycka. Men oftast läste man der ingendera; utmattad och brådskande steg 
kuriren ombord på första skuta han kunde få och slog ifrån sig alla frågor 
med ett: »hvad d–n vet jag; fråga generalerna!»
 I början af kriget var arméns korrespondans åt vester noga bevakad af 
öfverbefälet, på det att inga andra rapporter än chefens måtte förmäla om 
krigets gång. Men snart blef denna kontroll omöjlig, helst inom Finland. 
Bref och resande kommo i mängd från krigstheatern, och allas hufvud-
sakliga innehåll kunde resumeras ungefär i följande ord: »ännu ha vi icke 
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slagits, men snart smäller det. F–n anamme Lewenhaupt och Budden-
brock!»
 I början på året 1742 var man så säker om en lysande fred, att man redan 
uppgjorde ritning till de transparenter, hvarmed freden skulle förherrli-
gas. Borgerskapet samrådde i enskildt tal om en ståtelig fest, och man var 
endast brydd, huruvida det borde blifva en middag eller en bal. Aldrig, 
så beslöt man, skulle Åbo ha varit vittne till en så praktfull högtidlighet. 
Och dertill hade man ju största skäl, ty härtills hade stadens rörelse endast 
vunnit på kriget, och nu ville man dertill betyga sin glädje öfver återvin-
nandet af Wiborg, Kexholm och – Petersburg. Med ett ord, man insöfde 
sig i drömmar, ljufvare än någonsin före olyckan vid Willmanstrand.
 Kom så Mars månad och den paniska skräcken öfver Ryssarnes väntade 
anfall på Fredrikshamn, förenad med jemmerryktena om dödligheten vid 
armén. Transparenterna gömdes i bordslådan; man studsade, man ängsla-
des, man begynte tala om förräderi. Men de som trodde sig veta mer än 
andra togo en hemlighetsfull min, blinkade med ögonen och sade: vi få väl 
se!
 I April och Maj steg modet ånyo. Nu blir det vår, sade man, och det är 
på våren man väntat. Nu skola vi se att de marschera till Petersburg! Gamla 
fruar hade sett Carl XII i drömmen; han hade sagt att Narva vore ett intet 
mot hvad som komma skulle. Men det som kom, det var Fredrikshamns 
förstöring. Då gick det åter en skräck genom bygderna, och talet om för-
räderi kom åter ut bland menigheten högljuddare än förr. Men de kloke 
politici blinkade åter hemlighetsfullt och sade: vi få väl se!
 Begynte så den stora reträtten. Finland har aldrig varit afvigt sinnadt 
inbördes, landskap mot landskap. Till Åboboernas heder får medgifvas, att 
de aldrig tänkte: låt östra Finland gå, endast vi sitta trygga! Hvar fotsbredd 
land, som öfvergafs, det var för dem och alla som en lem lösryckt från de-
ras egen kropp. Redan kommo från östra Nyland och Savolaks flyktande 
familjer, som i nöden och brådskan sammanrafsat allt det lilla de kunde 
medföra, och icke gåfvo sig någon ro, innan de kommo öfver till Stock-
holm. Nu blef oron också i Åbo ganska stor, och de försigtigaste beredde 
sig att under hvarjehanda förevändningar öfverflytta till Sverige. Men de 
kloke och mycket vetande fortforo att blinka och säga: vi få väl se!
 Fienden ryckte mot Helsingfors, och nu väntade man allmänt ett fält-
slag. Ingen dag gick förbi utan rykten om de vidunderligaste tilldragelser. 
Ryska lägret, sade man, var undermineradt och skulle sprängas i luften med 
hela deras armé. Då kom hjobsposten att svenska armén var kringränd och 
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att allt hvad fly kunde flydde från Helsingfors. Obeskriflig var bestörtning-
en i Åbo och hela landet. Hundradetals familjer bergade allt sitt bohag på 
båtar och skutor samt begåfvo sig öfver till Stockholm, eller åtminstone till 
Åland. Auktoriteterna förlorade all fattning. Bort fördes arkiver och dyr-
barheter, universitetets personal skingrades, vigtiga handlingar skickades i 
säkerhet; embetsmän flydde från sina poster; rädde sig hvem som kan, var 
den allmänna lösen. Dock saknades icke män, som ansågo för en vanära 
att i farans stund öfvergifva sin post, och med dem förenade sig ett antal 
borgare, som modigt qvarblefvo, för att trygga sin fasta egendom, eller med 
den gå under.
 För att begripa denna sanslösa skrämsel, måste man erinra sig allt hvad 
Åbo lidit under stora ofreden. Efter den fanns knappt ett hus, som kunde 
bebos, knappt en husfader, som icke var bragt till tiggarestafven. Man kän-
de Ryssarne blott af ryktet och minnet; man visste icke att Czar Peters verk 
och tjugu år hade fört civilisationen i deras leder.
 Och ännu i sista stunden trodde sig de mycket vetande i hela denna för-
tviflade ställning endast upptäcka ett fint maskeradt konstgrepp af svenska 
öfverbefälet till fiendens ruin. De fortforo derföre att blinkande och ännu 
mera mystiskt än förr upprepa: vi få väl se!
 Den 29 Augusti 1742 (allt gamla stilen) klockan mellan 7 och 8 på mor-
gonen såg man en ung flicka promenera framåt den långsträckta, med låga 
kojor bebygda gatan, som ledde till slottet. Morgonen var herrlig och klar, 
nästan för klar, för att lofva en vacker dag; i luften låg redan en lindrig aning 
om höst, och man kunde se uppå kryddgårdarnes ömtåligaste vexter att 
natten varit kall. Men ingen syntes i staden hafva ögon för naturens stilla 
glans; en sällsam brådska, en ovanlig rörelse märktes på gatorna. Menni-
skorna sågo sig om vid hvarje steg, likasom fruktade de en fara bakom sin 
rygg, och med ängslans utrop blandade sig ljudet af gräl och svordomar.
 Utkommen på den friare planen nära slottet, stadnade flickan och såg 
med ett obeskrifligt uttryck af längtan och vemod bort mot åmynningen 
och den spegelklara slottsfjärden. Oaktadt det var söndag, märktes äfven 
vid stränderna och på sjön en ovanlig rörelse. Båtar kommo och foro, saker 
och bohagsting inlastades vid bryggorna, menniskor brådskade ängsligt 
af och an och syntes otåliga att komma ut till sjöss. Hela familjer inpacka-
des på små fiskarebåtar, och barnen klappade händerna af glädje. Men 
på de fullvuxne kunde man se, att deras färd icke skedde för nöjes skull. 
Mödrarna greto högt och sågo sorgsna tillbaka mot den kära stad, som 
de öfvergåfvo, likasom väntade de att aldrig mera få återse den. Männen 
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stodo dystra och tigande i båtstammen och vände sig bort, för att dölja de 
klenmodiga tårar, som hotade att bana sig väg till deras ögon vid afresan. 
Det var en stum, men djup sorg, utan åtbörder, utan klagan, nästan utan 
yttre spår; det är så som Finnen sörjer sitt fädernesland.
 Den unga flickan betraktade denna tafla af flykt och sorg; man såg att 
stridiga känslor kämpade om hennes själ. »Ack,» sade hon sakta och med 
vek stämma, »aldrig har jag trott att Finland skulle vara så skönt, så kärt! 
Men nu ser jag det, nu när jag står färdig att öfvergifva det, kanske för alltid. 
Alla dessa båtar och fartyg, som der med sina hvita segel sakta glida fram 
öfver slottsfjärden och vänta på vind för att lemna Åbo och Finland, föra 
de väl en enda ombord, som icke känner sitt hjerta brista? Ja, ja, om några 
timmar skall också min mor och Karin och jag vara der ute på fjärden med 
de andra. Hur jag gladt mig deråt! Och nu känner jag, att när jag far från 
min finska strand, så far jag bort från mitt väsendes grund, jag far bort från 
mig sjelf!»
 »Men, – återtog hon hastigt och beslutsamt – jag måste bort, långt 
bort! Fly måste jag, men icke för Ryssen … säkert är han barmhertigare, 
än mången här, och jag fruktar honom icke. Frukta! Hade jag varit karl, 
jag hade satt eld på Åbo förr än jag öfvergifvit det. Men här kan jag ej vara, 
jag skulle förgås. De martera mig till döds med sina förgiftade blickar. Min 
Gud, hvad har jag gjort, att de förfölja mig? Allt sedan landshöfdingens bal 
för ett år sedan skyr man mig, man undviker mig som en giftig blomma. 
Mina Seyton har berättat mig allt hvad de sagt. Hon, som jag föraktat, är nu 
min enda vän. Också min mor förebrår mig; Karin tiger; min far ber mig 
skona mitt rykte. Alla misstro mig, och hvarföre? För det jag icke brytt mig 
om deras dumma prudentlighet. Min Gud, så löjligt! Skall jag trotsa deras 
förtal, eller skall jag fly det som huggormen?»
 Klockan i domkyrkotornet slog åtta, och strax derpå begynte det ringa 
till gudstjenst.
 »Tiden skyndar», sade den unga flickan till sig sjelf. »Jag får ej länge 
dröja hos gamla Greta. Skall jag väl säga henne, när jag lemnar min gåfva, 
att jag kommit, för att säga henne, min gamla amma, ett evigt farväl? Nej, 
jag har ej hjerta dertill.»
 Och hon skyndade med snabba steg in i en förfallen koja vid yttersta 
ändan af slottsgatan. Osedd af henne, framsteg bakom hörnet af en annan 
koja en ganska liten och ful qvinna med röda ögon, som illparigt blickade 
efter den sköna flickans smärta gestalt. Det var Eva Merthen, som gick in, 
och utanföre stod hexan Waapuri.
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 Den gamla steg nu hastigt fram på den fria platsen och höll handen 
vid örat, likasom för att uppfånga de ljud, dem vinden förde östanifrån. 
»De höras ännu icke af!» mumlade hon otåligt; »och jag är ändå säker 
uppå att Sampu visat dem kortaste vägen. Stunden nalkas, efter hvilken jag 
törstat. De veta icke mitt verk vid Mendolaks. De veta icke mitt verk vid 
Helsingfors. Åttatio mil har jag vandrat, och nu kommer jag tillbaka, för att 
ropa: ve dig Jerusalem! … Den stora profossen med all sin afföda skall icke 
undkomma mig.»
 I detta ögonblick kom Eva Merthen åter ut ur kojan. Hon gick med 
hastiga steg och utan att blifva den gamla varse. Kommen på kullen med ut-
sigten öfver sjön, stadnade hon ofrivilligt och kastade ännu en afskedsblick 
utåt fjärdarna. En djup rörelse, en innerlig smärta målade sig i dessa annars 
så stolta drag; i de sköna mörka ögonen glimmade tårar af den vekaste sorg, 
och man hörde henne sakta säga: »Jag kan ej resa nu, ej nu! Jag vill säga till 
min mor: gif mig ännu en dag, för att vänja mig vid tanken att icke mer äga 
något fädernesland!»
 »Lycklig resa, min unga vackra jungfru!» ljöd bakom henne en skä-
rande röst. Eva vände sig om och igenkände hexan. Minnet af den farliga 
qvällen på Runsala stod lifligt för hennes inbillning, och hon hajade till, 
under utropet »Waapuri!»
 »Nå än sen då!» återtog hexan försmädligt. »Waapuri önskar lilla vack-
ra jungfrun en lycklig resa och den store profossen, hennes far, ett godt nöje 
på halster och glödande kol, när Ryssen kommer.»
 »Olyckliga, hur vågar ni visa er här?»
 »Det skall jag säga lilla jungfrun. Der ingen kung råder, der råder heller 
ingen borgmästare. Der ingen borgmästare råder, der råder heller ingen 
domstol. Der ingen domstol råder, der bränner man ej heller en stack-
ars gammal qvinna, för det att hon har röda ögon. Nu råder här ingen 
kung ….…»
 »Hon är vansinnig», tänkte Eva och ville gå. Hexan fattade i hennes 
klädning. »Ett ord ännu, lilla jungfru! Är hon rädd?»
 »Gå, olyckliga! om man ser er, är ni förlorad!»
 »Det få vi se. Men svara mig: är ni rädd?»
 »Jag är aldrig rädd.»
 »Det är bra. Jag trodde att lilla jungfrun skulle ha en liten skrämsel för 
mig, alltsedan den der qvällen i stugan på Runsala. Åh bevars, icke rådde 
jag för att åskan slog ned i taket och en gammal stock fallit för dörrn. Men 
efter lilla jungfrun ej är rädd, så skall jag säga henne en sak: bland Ryssarne 
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finnas furstar och prinsar, och jag spådde något jag, när lilla jungfrun var 
liten.»
 »Släpp min klädning, jag har brådt.»
 »Att resa? Vasserra ja. Men efter lilla jungfrun ej är rädd, så skall jag 
säga en sak till. Om lilla jungfrun rymmer och kära far blir qvar, så skola de 
steka honom på sakta glöd, ty det finns icke värre förräderi, än att rymma 
från landet, när man mister en kung och får en kejsarinna i stället.»
 »Hvad menar ni, afskyvärda?»
 »Jag menar att unga jungfrun icke förstår sig på korpalåt. Vänd ert öra 
mot öster och lyssna noga! Hör ni ej något?»
 »Var dock klok, Waapuri! Hvad skulle jag höra?»
 »När man mycket noga fångar vindens ljud, så hör man östanifrån ett 
sakta dån. Jag kan icke säga om det är kanoners dunder, eller hästars traf, 
eller brinnande byars brak, eller menniskors ångestrop. Men ett vet jag, 
och det är att den store profossens välde är slut, Åbo är slut, Finland är 
slut ….…»
 I detsamma kom en stadstjenare från slottet.
 »Bergman!» ropade Eva Merthen till mannen, som dagligen gick i hen-
nes fars hus, för att afhämta sin förmans befallningar. Bergman kom.
 »Hjelp mig lös från denna tokiga qvinna!»
 »Är det du, din förryckta trollpacka!» röt stadstjenaren i sitt tjenstenit. 
»Det är tacken för det vi icke längesedan lagat en brasa åt dig vid Tavasttull, 
liksom åt mormor din. Passpå, min gumma, dig har jag länge sökt, och nu 
skall du ej komma ur mina klor. Hvad nu, du illfundiga babian, understår 
du dig att bära hand på höga öfverheten i nådig jungfruns person? Jag skall 
minsann…….»
 Waapuri släppte sitt tag. »En brasa skall du få, men se till att du icke 
sveder dig sjelf, du rackarens rackare! Sådan herren är, sådan tjenaren.»
 »Nådig jungfrun kan intyga att den pulverhexan kallat höga öfverheten 
rackare!» utropade stadstjenaren och ruskade om den gamla i ifvern af sitt 
embetsnit.
 »Jag sade ju Bergman att qvinnan var tokig. Tag vård om henne, men 
gör henne intet illa.» Med dessa ord skyndade Eva Merthen åter inåt sta-
den.
 Men ännu länge ljödo i hennes öron hexans rop: »kom ihåg prinsarna! 
Kom ihåg halstret!»
 När den unga flickan nalkades domkyrkan, hörde hon psalmerna åter-
ljuda ifrån dess mäktiga hvalf. En stilla rörelse, en oemotståndlig längtan 
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dref henne in: ännu engång ville hon höra dessa sköna orgeltoner, som 
blandade sig med hennes första och ljufvaste barndomsminnen; ännu en 
kort stund ville hon bedja inom dessa vördnadsvärda murar, der slägte 
efter slägte klagat sin nöd och sjungit sina lofsånger under ett halft år-
tusende.
 Församlingen var i dag mera fåtalig än vanligt, men desto andaktsful-
lare. Krigets nöd och ovissheten om den närmaste framtidens vådor, hade 
här församlat alla dem, hvilka ännu trodde sig äga ett ögonblick qvar, för 
att lägga sitt och fäderneslandets öde i Dens hand, som ensam förmår mer 
än legioner af härskaror. Man sjöng psalmen 307: »När vi i högsta nöden 
stå» – och den gången fanns der icke en läpp som skrymtade, icke ett öga 
som ljög med hycklade tårar. Det var 16:de söndagen efter trefaldighet, och 
evangelium handlade om enkans son i Nain. Den gamle doktor Wallenius 
predikade i rörande ord om Christus, som med sitt ord uppväcker de ande-
ligen döda menniskor och i högsta nödens stund bringar en räddning, den 
ingen mera hoppas. De enkla orden föllo som svalkande dagg öfver de be-
klämda hjertan, och när hela församlingen derpå efterstafvade krigsbönen 
och bönen för konungen, samt slutligen instämde i psalmen 310: »Förläna 
oss Gud, så nådelig, Fred i våra dagar» – då gingo dessa suckar ur innersta 
hjertans grund; aldrig hade orgeln ljudat så skön, aldrig psalmerna så en-
stämmiga, aldrig bönerna så andaktsfulla, som nu från dessa menniskors 
läppar, hvilka i hvarje stund väntade krigets åskor öfver sina hufvuden och 
af hvilka mången lemnade kyrkan, för att genast derefter stiga ombord och 
som arma flyktingar utan hem och fädernesland irra ut i den vida verlden.
 Svenska högmessan var slut, och folket strömmade ur domkyrkan. Vid 
stora trappan stod Alanus blek af ängslan och mönstrade alla utkommande. 
Slutligen kom den han väntat. »Jungfru Eva,» hviskade han, hastigt och 
oroligt, »för Guds skull skynda er! Det går ett rykte att kosackerne i natt 
varit i Haliko, och innan någon anar det, ha vi dem här. Fru mor och syster 
äro i största bekymmer öfver er bortovaro, de vänta blott på er och alla 
saker stå inpackade.»
 Eva följde ynglingen och såg honom derunder forskande i hans ärliga 
blåa ögon. »Vet ni hvad, Alanus,» sade hon, »nyss var det någon som frå-
gade mig: är ni rädd? Jag gör er samma fråga.»
 »Om jag är rädd?» upprepade ynglingen förvirrad. »Nåväl, jungfru 
Eva, om jag är rädd, så är jag det icke för mig sjelf … mig må de gerna taga, 
mitt lif är så litet värdt … men jag tänker på … ja jag tänker på er, jungfru Eva! 
Hvad skulle det blifva af er, om ni komme i deras våld?»
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 »Ni tänker alltid på mig, ni, Alanus! Men står icke jag också under Guds 
beskydd? Och vill ni veta hvad Guds beskydd är, så se på den gamla dom-
kyrkan. Huru många gånger har icke hon blifvit plundrad af fiendehand, 
härjad af elden, blixten och tiden? Och likväl står hon än i dag herrlig och 
vördnadsvärd qvar genom alla tidernas stormar. Jag tänker att det är så ock 
med menniskan. När Guds hand hvilar öfver oss, stå vi upprätta under 
sorgen och olyckan, kanske bättre än om vi aldrig pröfvat dem.»
 »Men fruktar ni då allsicke en grym fiende?»
 »Jag fruktar ingen annan än Gud. Ni borde förstå det Alanus, ni som är 
karl. Får jag råda, så fly vi icke.»
 De båda unga voro nu komna till borgmästarens hus. Här var allt i 
villervalla: kappsäckar packade, knyten fullstoppade, stora kistor fyllda 
med kläder och kökskärl, möbler kringkastade, kärror förspända, borg-
mästarinnan vridande händerna, Karin badande i tårar, borgmästaren 
sjelf förvirrad och obeslutsam, tjenstfolket springande omkull hvarandra 
i trapporna. Unge Jonathan Merthen, hvilken, sedan vi sist sågo honom 
på Runsala, ingått som kornett vid Tavastehus regemente och varit med 
i alla krigets olyckor, hade nyss hemkommit och berättat om kapitulatio-
nen vid Helsingfors, samt Ryssarnes snara anryckande. Från ett annat håll 
kom hofrättsrådet Ahlström, ifrig Hatt, som i det längsta ville sauvera ap-
parenserna, med den berättelsen »af säker hand», att en mina sprungit 
i luften vid Ryssarnes inmarsch i Helsingfors, att halfva deras armé vore 
förstörd och den andra hälften fången m. m. Båda berättarne kommo här-
öfver i ordvexling; hofrättsrådet med sin ålder och sin reputation fann det 
otillbörligt att blifva motsagd af en skägglös pojke; kornetten åter, som 
ögonvittne till de förödmjukande uppträdena vid Helsingfors, kunde ej 
medgifva riktigheten af några minor och luftsprång. Emellertid hade her-
skapet Merthens afresa blifvit fördröjd och packkärrornas afgång till bryg-
gorna tillsvidare inställd.
 Midt i denna oreda och obeslutsamhet inträdde Eva. Hennes klara om-
döme uppfattade genast, att brodrens berättelse var den enda riktiga. Men 
allt lifligare framstod för hennes inbillning hexans vink, att Ryssarne väl 
kunde på den qvarblifvande fadren hämnas familjens flykt, och hon låtsade 
tro alla Ahlströms underverk. »Låt oss stadna,» sade hon, »låt oss vänta! 
Kanske kommer ingen fiende till Åbo.»
 »Icke ett ögonblick!» ropade Jonathan, som hade något af systerns be-
slutsama karakter, utan att äga hennes genomträngande förstånd. »Icke ett 
ögonblick, ty jag hade kosackerna i hamn och häl efter mig.»
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 »Du pratar, pojke!» skrek Ahlström. »Du ser spöken på ljusa dagen 
och har ej för två öre hjerta i dig.»
 »Att jag har hjerta, det skall jag strax visa farbror, ty följer icke Eva 
godvilligt, så bär jag henne med våld i båten. Jag lemnar ej min syster till 
pris åt fienden.»
 »Var klok, Eva, och låt oss fara nu strax!» bad modren.
 »Res af!» sade den svage fadren nästan bönfallande.
 »Jag reser icke…» utropade Eva beslutsamt.
 »Du reser icke?» upprepade brodren ursinnigt.
 »Jag reser icke, om ej vår far följer oss.»
 »Jag!» utbrast borgmästaren. »Nej barn, min pligt, min tjenst … Res 
af,  Gud vare med er!»
 »Nåväl, min far, då resa mor och Karin, men jag stadnar hos er, jag 
lemnar icke er till pris.»
 Jonathan steg fram och gjorde min af att uppfylla sin hotelse. Eva sprang 
åt sidan, fattade sin far om lifvet och syntes fast besluten att icke låta slita 
sig ifrån honom. Det var ett uppträde af förvirring och stridiga känslor.
 Alanus vände sig till borgmästaren. »Far med!» sade han. »Far med 
för hela er familjs välfärds skull!»
 »Ack ja, kom med, far med!» ropade modren, Karin och Jonathan med 
en röst. Den gamle, svage mannen tvekade, och under hans tvekan ledde 
man honom med halft våld ut. Alla lassen satte sig i rörelse, och familjen 
följde dem till fots, under tjenstfolkets gråt och klagorop.
 I staden voro språnget och förvirringen allmänna. Nyheten om kapitu-
lationen i Helsingfors gick som en löpeld från mun till mun. På alla gator 
sågos flyktingar skynda nedåt bryggorna, medförande sin i hast samman-
plockade egendom. Det ringde till aftonsång, men ingen tänkte uppå att 
hörsamma klockornas kallelse. Rädde sig hvem som kan! var ånyo lösen 
öfverallt, och oaktadt Åbo redan förut hade förlorat på flykten sin halfva 
befolkning, voro gatorna så lifliga som under en marknad, ty äfven den 
andra hälften var nu i rörelse för att öfvergifva hus och hem.
 Kommen till hamnen, begynte familjen Merthen genast sin embar-
kering. Redan var man nästan färdig dermed, då borgmästarinnan i sista 
ögonblicket påminte sig att hon qvarglömt – sitt silfver? – nej sin kaffe-
panna! Omöjliga voro alla försök att lugna henne öfver denna förlust; hon 
måste tillbaka, för att hemta denna dyrbara pjes, om hvars sällsynthet och 
värde dåförtiden man nu har svårt att göra sig en föreställning. Hon lät icke 
säga sig: en schäs stod färdig; hon for.
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 Man väntade otåligt; hon kom ej tillbaka. Klockorna fortforo att ringa. 
Man väntade ännu; hon kom icke.
 Då blandade sig plötsligt med klockornas klang ett förskräckelsens rop, 
som icke gick ur deras öron, som hörde det: »Ryssarne komma!» Och 
»Ryssarne komma!» genljöd det från alla gator, alla gårdar, alla stränder. 
Hvarje hjerta stadnade, hvarje hand förlamades; man ville fly och fötterna 
nekade sin tjenst; man ville gömma sig, och man fann ingen tillflyktsort. 
Så stor var förskräckelsen för dessa fruktade gäster, att enhvar vid detta rop 
väntade sin sista stund och icke ens hade styrka att undfly den.
 Ryssarne kommo till Åbo förr än man väntat dem och de hade sina skäl 
dertill. Generalitetet i Helsingfors hade förnummit att halfva befolkningen 
i Finlands hufvudstad redan var stadd på sanslös flykt och att andra hälften 
stod i begrepp att följa den första. Att förekomma detta, skickades öfverste 
Kamenkoff med två kompanier dragoner i ilmarscher till Åbo.
 I samma ögonblick dragonerne sprängde in genom tullen, utbrast öfver 
staden ett störtregn, som bidrog att öka den allmänna förvirringen.
 Merthens sutto redan i båten, när hästtrafvet och ropen långs gatornas 
hela längd förkunnade fiendens ankomst. Ögonblicket var högst brydsamt: 
modren saknades. Jonathan ville stöta från land; alla de öfriga satte sig der-
emot. Man väntade ännu fem eller sex långa minuter: den saknade kom icke.
 Men ned till strandgatan sprängde i sporrsträck en liten trupp af fem 
eller sex dragoner. De syntes hafva ett visst mål, som blifvit dem anvisadt. 
Utan att vika till höger eller venster, styrde de rakt på bryggan, vid hvilken 
Merthens båt ännu dröjde; två af dem nedstego från hästarne och grepo 
borgmästaren. Vid denna syn föll Karin afdånad mot båtstammen! Eva 
bleknade mycket, men förlorade icke fattningen; Jonathan drog värjan och 
högg blindt in på de anfallande. I ögonblicket hade dessa dragit sina sablar, 
och efter en kort strid sjönk den raske kornetten blödande ned på strand-
bryggan.
 Dragonerne syntes icke bry sig derom; en af dem lindade hastigt en 
fältbindel kring sin sårade arm; den andre svängde den förvirrade borg-
mästaren framför sig på hästryggen, och så bar det af i galopp till rådhuset.
 Hit samlades efterhand så många af stadens innevånare, höga och låga, 
gamla och unga, som här kunde få rum.
 Vidpass kl. 5 på e. m. hade man hopsamlat de ännu qvarblefne af ma-
gistraten, borgarene och öfrige tjenstemän. Dessa alla uppmanades nu att 
med två uppräckta finger svära kejsarinnan Elisabeth trohetsed. Hvilket 
ock skedde.
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 Under ceremonin stodo dragonerna uppställda i leder på torget. De 
sågo trötta och medtagna ut. Den långa och hastiga ridten, strapatserna och 
kriget hade lemnat synbara spår på deras annars vackra uniformer. Hopen, 
som hämtat sig efter den första förskräckelsen, begapade nu dessa första 
fiender och anställde sina jemförelser mellan dem och de nymunderade, 
ståtliga finska och svenska trupperna, som för få månader sedan paraderat 
på Åbos gator. Och allmänt undrades att segerns lotter fallit så som de fallit.
 Strax efter ceremonin sattes borgmästaren Merthen under bevakning af 
dragoner i sträng arrest i rådhuset. Han skulle ställas för krigsrätt, sade man, 
emedan han, stadens politieborgmästare, blifvit ertappad i det ögonblick 
han ville desertera från sin post. En sådan förbrytelse gällde i krigstid lifvet.

6. Höstmarknaden i Åbo.
Nio dagar hade förgått sedan Ryssarnes inmarsch. Man hade småningom 
hunnit öfvertyga sig, att dessa fiender voro menskligt sinnade. De höllo 
god manstukt och, med undantag af inqvarteringen och den förplägning 
staden måste bestå de oväntade gästerna, hade Åbo intet skäl att beklaga 
sig öfver deras dervaro. Tvertom kände sig mången lättare till sinnes, sedan 
ovisshetens pinsama stunder voro förbi och man hade verkligheten fram-
för sig, hård nog för fosterlandsvännen, men mycket mindre hård för den 
enskilde, än man föreställt sig.
 Den 7 Sept. 1742 var åter i Åbo en ovanlig rörelse, och det af dubbel an-
ledning. Höstmarknaden inträffade dagen derpå, och en mängd landsbor, 
tryggade genom ryktet om Ryssarnes menskliga framfart, begynte redan 
inströmma till staden, ditlockade både af nyfikenhet och hoppet att med 
vinst afsätta sina produkter för truppernas behof. Detta var ett; det andra 
var det vida vigtigare, att general Keith, jemte generalerne Stoffeln och 
Bruce samt ryska hufvudstyrkan, nalkades staden och skulle här inrycka. 
Tidigt om morgonen samlade sig de förnämste af presterskapet samt ma-
gistraten och gingo den antågande fienden till mötes till Pemar Wista. Då-
varande kyrkoherden i finska församlingen, theologie professoren doktor 
Johan Wallenius förde ordet och anhöll hos kommenderande generalen 
om mildhet och förskoning för Finlands hufvudstad. Och Keith var en 
ädel fiende, en man af högsint hjerta och menniskoälskande tänkesätt. Han 
lugnade deputationen med den försäkran, att intet ondt skulle vederfaras 
staden och dess innevånare, endast de fredligt och villigt gingo honom till-
handa i hvad på dem ankom. De utskickade återvände med lättade hjertan 
och fulla af aktning för den fiendtlige fältherrens ädla bemötande.
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 Dock – vi vilja återvända till familjen Merthen, hvilken vi nyss lemnade 
i den mest kritiska belägenhet. När hennes far bortfördes af dragonerne, 
modren var försvunnen, brodren låg blödande på bryggan och systern af-
dånad i båten, var Eva den enda som bibehöll fattningen. Denna unga flicka 
visade här ett beundransvärdt mod och sinnesnärvaro. Vid hennes sida 
stodo blott den gamle trotjenaren Salomon och en tjensteflicka, Anna vid 
namn, lika ung som hon, men mycket mindre behjertad. Eva uppmuntrade 
de skrämda och gråtande tjenarne. Med deras biträde hjelpte hon både 
Jonathan och Karin på en ännu qvarstående tom arbetskärra, lät tillsäga 
att kappsäckar och kistor skulle åter urlastas samt begaf sig till fots, medan 
Salomon körde för kärran, genom bakgator tillbaka till borgmästarens hus.
 Denna färd var icke utan fara för de öfverallt kringströfvande drago-
nerna, men den lyckades öfver all förmodan, och om en stund inträdde 
syskonen åter i det hus de nyss hade lemnat med helt andra afsigter. Men 
hvilken återkomst! Allt tomt och öde, fader och moder borta i fiendens 
våld, bror och syster utan sans, dödsskrämda, blodiga! Arma Eva! Hvem 
var så stark i olyckan, och hvem var lyckan mera värd!
 Nu hade nio dagar förgått sedan familjens flykt och skingring. Jonathans 
blessyrer voro icke farliga och läktes snart: – men i hans hufvud korsade sig 
många planer. En dag sade han till systrarna: »Jag härdar icke ut med denna 
ovisshet! vi måste ännu engång fly, och denna gång skall ingen kaffepanna 
hindra oss.»
 »Fly utan far och mor!» utropade Karin smärtsamt.
 »Vår mor är borta! det är just derföre vi ej böra dröja, ty säkert har 
hon i första brådskan gått ombord med andra flyktingar, i förmodan att vi 
afseglat redan förut. Stackars vår mor, hon söker oss kanske redan i detta 
ögonblick på alla jakter och skutor, som ankra på Stockholms redd.»
 »Och vår far?» frågade Eva tankfullt.
 »Jag har en plan, men kan jag lita på er tystlåtenhet?»
 Eva gjorde en gest af otålighet och svarade ej.
 »Vår far sitter icke i häktet, utan i vestra hörnkammaren. Fönstret har 
inga galler: man tror sig säker om fången, emedan en soldat icke lemnar 
hans rum hvarken natt eller dag.»
 »Nå väl?»
 »Nå väl, nätterna äro mörka, soldaterna sömniga och Bergman, vår vän 
stadstjenaren, skall förstå att praktisera in en biljett. Första månlösa natt 
reser jag en stege mot fönstret.»
 »Och soldaten?»
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 »Hans lif beror uppå hans goda sömn.»
 Karin ryste. Eva sade kallt: »Din plan duger ej.»
 »Och hvarföre ej?» utropade Jonathan med häftighet.
 »Emedan fienden är på sin vakt i ett eröfradt land och emedan det vore 
en dårskap att sätta vår fars, din egen och allas vår välfärd på spel, just i det 
ögonblick general Keith hitväntas. Man säger att han är en menniskoäls-
kande man: han skall ej för en så ringa förbrytelse beröfva oss vår far.»
 »Och du skulle vilja tigga vår fars lif af den man, för hvars kulor tusen 
af våra landsmän blödde vid Willmanstrand!»
 »Jag tigger ingen nåd, jag begär endast rättvisa, och jag högaktar en 
tapper man, äfven om han vore min och din fiende.»
 Jonathan teg. Han fann icke för godt att yppa för systrarna, det han 
redan genom Bergman underrättat fadren om sin plan och blott väntade 
på en öfverenskommen signal, för att med list eller våld befria den fångne. 
Han nöjde sig med en uppmaning till flickorna, att hålla sig beredda hvarje 
natt, i fall en hastig flykt blefve för dem alla nödvändig. Men Eva å sin sida 
hade sin egen plan hon ock, hvilken hon ej åt någon förtrodde, och denna 
brist på förtroende syskonen emellan hade följder af den mest afgörande 
vigt.
 Samma dag på aftonen sammanträffade kornett Merthen och stads-
tjenaren Bergman vid rådstuguhörnet; natten var kolmörk; duggregn och 
dimma insvepte Åbo i en ogenomtränglig slöja; man såg knappt handen för 
ögonen. Kornetten och hans förtrogne hviskade sinsemellan och drogo sig 
tätt under muren, för att icke upptäckas af den vid porten på vakt posterade 
soldaten. »Det måste ske i natt,» sade kornetten med låg röst; »för en 
timma sedan kom bud att ryska högqvarteret står vid Pemar Wista i natt, 
och i morgon är ryska öfvergeneralen här. Nu eller aldrig, och 100 daler åt 
dig, Bergman, om saken går bra.»
 »Och hundra kosackpikar i ryggen, om vi misslyckas», puttrade Berg-
man, i det han helt varligt uppreste en stege mot väggen af rådhuset. »Tvi 
sådan otäck natt! Jag tycker mig vara hackad till mos af dessa fördömda 
dragoner. Få de fatt på mig, vill jag säga dem, att jag varit ute för att ställa 
om rådstuguklockan.»
 Hastigt stod bredvid honom en liten krokig gestalt, hvars konturer man 
mera kunde ana, än urskilja. »Ställ du dina klockor,» sade en skärande 
röst, »det fins ingen tid mera i Åbo, alla klockor i hela Finland ha stadnat 
på midnatt, för se nu är det slut, slut med den store profossen, slut med 
Åbo. I morgon bryr sig ingen mera om att fråga hvad klockan är.»
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 »Hexan! allt är förloradt!» hviskade Bergman och högg med sin polis-
vana hand efter gestalten i mörkret. Men Waapuri – ty det var hon – vek 
åt sidan och skulle ofelbart hafva undkommit sin arffiende, om hon icke i 
mörkret stött på kornetten, som med hastig beslutsamhet hade aflöst sin 
halsduk och nu kastade den kring hennes hufvud samt tillknöt den så hårdt 
öfver munnen, att den gamla ej kunde gifva ett ljud ifrån sig. »Så var det 
slut med den korpalåten», utropade kornetten med dämpad röst, i det han 
med Bergmans tillhjelp lyftade hexan in i den halföppna rådstugukällaren 
och stängde dörren så godt sig göra lät.
 Detta undangjordt, drogo sig de båda sammansvurna bakom hörnet, 
i händelse postkarlen hade blifvit uppmärksam på det lilla buller de icke 
kunnat undvika. Men lyckan gynnade dem öfver all förmodan; vare sig att 
posterne icke ansågo fångens bevakande af synnerlig vigt, eller att de velat 
begagna den sista aftonen före den stränge generalens ankomst till ett litet 
rus; alltnog, de voro både döfva och blinda, stegen upprestes, kornetten 
klättrade in och återkom få ögonblick derefter med den befriade fången. 
I samma stund skramlade hjulen af en schäs öfver den illa stenlagda, eller 
rättare steniga gatan. De tre männen drogo sig åter i djupaste skuggan; de 
stodo nu tätt invid källardörren och hörde hexans röst, som ur mörkret 
ropade: »vänta litet! vänta litet! Om den store profossen nu hörde schäsen 
skramla, skulle han väl gerna tillstoppa sina öron med all den bomull som 
i Åbo finns, ty nu just reser hans fagra dotter i Ryssarnes våld.»
 »Hvad skall detta betyda?» utropade borgmästaren, som stod så nära, 
att orden icke kunde undfalla hans uppmärksamhet, och en ofrivillig rysning 
gick igenom hans kropp. – »Bry er icke om henne, min far», hviskade kor-
netten. »Det är den galna Waapuri, som så när hade röjt oss, och nu ill fänas 
hon der i sin ondska. Skynda, min far, med Bergman till bryggan, jag ilar 
hem för att hemta flickorna och är hos er inom mindre än en halftimma.»
 De tre männen skildes åt, kornetten mera sprang än gick och var snart i 
fädernehuset. Här träffade han Karin ensam, uppskrämd, gråtande. För en 
halftimma, sade hon, hade gamla Waapuri infunnit sig i köket och erbjudit 
sig att spå. Då man icke gjorde henne till viljes, hade hon hotande yttrat: 
ryska öfvergeneralen stode nu i Pemar Wista, och när han i morgon bittida 
erhöll rapport om borgmästarens tillämnade flykt, skulle han icke dröja ett 
ögonblick att underskrifva dennes dödsdom. Derpå hade Eva låtit Salo-
mon spänna för schäsen, omfamnat systern, medtagit de penningar fadren 
samlat för flykten och på sena qvällen åkt ut, i det hon yttrat: »Vår far skall 
räddas, men icke som Jonathan vill; låt mig handla!»
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 Jonathan stod bestört och rådvill. Han erinrade sig hexans ord i käl-
laren, och en aning genomfor hans själ, att Eva, rask och beslutsam som 
alltid, hade vågat ett obetänksamt steg. Men ögonblicken voro dyrbara, 
borgmästarens flykt kunde bli röjd och kornetten hade intet annat val, än 
att medtaga Karin ensam och skynda till stranden, sedan han qvarlemnat 
Anna med tillsägelse att underrätta Eva om deras flykt och uppmana henne 
att söka en fristad hos Wechters, till dess hon funne lägenhet att komma 
öfver till Stockholm.
 Vi skola nu lemna den flyende familjen Merthen åt sitt öde och följa 
den modiga Eva på hennes äfventyrliga färd.
 När den unga flickans schäs rullade öfver de ödsliga mörka gatorna af 
det då till hälften öfvergifna Åbo, fanns blott en enda tanke i hennes själ, 
den, att, kosta hvad det kosta ville, – fruktan, förödmjukelser, förtal, – rädda 
sin far. Hon såg icke den svarta skuggan af domkyrkans höga torn, som i 
natten aftecknade sig mot det mörka himlahvalfvet; ej de dunkla murarna 
af rådhuset, der hennes far satt fången. Just i det ögonblick, när han befriad 
nedsteg på gatan, ilade dottren ovetande förbi, utan att ana, det hvarje steg 
förde henne längre och för alltid från den, för hvars numera onödiga rädd-
ning hon vågade hvad ingen flicka på hennes tid skulle ha vågat. Auras 
höstliga vågor brusade så dåft, och nära i vester vräkte slottsfjärden sina 
sjöar mot stränderna. Hon hörde dem ej, hon for såsom den, hvilken i lif-
vet har blott ett enda mål och föraktar allt annat. Vid hennes sida satt den 
gamle Salomon trumpen och fåordig, endast mån om att med sin gråa jacka 
skydda den unga flickan mot nattkylan. När de klockan 1 eller 2 på morgo-
nen voro komne inemot Piikis kyrka och Rungo gästgifveri, bröt Salomon 
tystnaden. »Det är sent», sade han, »och unga jungfrun behöfver hvila; 
får jag ej vika in till gästgifvaregården?»
 »Låt gå förbi,» svarade Eva; »vi ha nära till morgonen och långt till 
fienden.»
 I detta ögonblick hörde de tydligt framför sig ljudet af hästhofvar. »Låt 
oss vika in till Rungo,» upprepade Salomon ännu en gång; »natten är 
mörk och vägarne osäkra. Jag tycker mig höra ljudet af ryttare, som i sakta 
traf rida utför backen vid Rungo.»
 »Är du rädd, gamle vän, så se här!» och Eva framtog ur schäslådan 
ett par långa ryttarepistoler, hvilka hennes far brukat begagna på resor 
och dem hon sjelf hade laddat vid afresan. Några ögonblick derefter om-
ringades schäsen af fem eller sex okände män till häst. »Halt», dundrade 
anförarn för ryttareskaran, i det han fattade de resandes häst i tygeln och 
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vände den tversöfver vägen. »Här kommer ingen förbi, den här vägen bär 
åt fanders, jag menar till Pemar, och vi äro tullförvaltare för alla varor, som 
passera in och ut på det hållet. Hvad ären J för folk? Förb. mig jag kan se 
om J bären mustacher eller kjolar.»
 »Och hvilka ären J, som öfverfalla fredliga resande på röfvarevis?» ut-
ropade Eva behjertadt.
 »Jag har sagt att vi äro tullförvaltare, annars f. d. dragoner i f. d. kung 
Carl den XIII:s tjenst.*)

*) Hvad pocker, den rösten kom ifrån en vacker mun; 
kanske lilla dufvan i största tysthet ger mig en liten kyss.»
 Vid dessa ord slog ryttaren sin arm kring Evas hals och lutade sig dris-
tigt framåt, för att låta handlingen följa på orden. Men innan han hann 
utföra sin afsigt, small ett skott, hvars eldsken för ett ögonblick upplyste 
vägen och de vilda ryttaregestalterna rundt kring schäsen. Den djerfve an-
förarn kastade sig tillbaka och hans häst skyggade. Men Evas hand hade 
icke varit lika säker, som hennes mod var fast; skottet hade endast afsvedt 
ryttarens ögonbryn och kulan snuddat förbi hans panna. »Skock millioner 
och granater!» utropade han; »är det artighet mot artighet? Marsch med 
schäsen uppför byvägen till torpet, vi skola se hur du ser ut, min sköna 
etter bölla. Till dess råder jag dig att lägga bort de der leksakerna, ty du bör 
veta att här finns både säckar nog stora och sjöar nog djupa att expediera 
sådana vilda kattungar som du.»
 Eva fann att motstånd var omöjligt. Hon erbjöd åt ryttarne sina ringar 
i lösen, om de ville låta henne passera. Förgäfves, tåget satte sig i rörelse, 
och innan kort hade man uppnått torpet. Ryttarne stego nu af sina häs-
tar och undersökte schäsens innehåll. Der fanns icke mycket; en svart 
siden klädning, ett par skor, ett par handskar och andra toilettsaker. Eva 
och Salomon leddes in i den lilla mörka stugan, hvars invånare väcktes 
ur sömnen genom ett skott, som man sköt in genom fönstret. Eld upp-
tändes, och man såg en uppskrämd gumma, jemte en 18-årig gosse, som 
genast smög sig ut. En af dragonerne grep honom i kragen; »låt honom 
gå», sade gumman, »det är en främmande döfstum gosse, som här sökt 
nattqvarter.»
 De vilde männen studsade vid anblicken af sin fånges aktningsbju-
dande skönhet och den höga värdigheten af hennes hållning. »Ers nåd», 
sade anförarn, en ung man af redligt, ehuru förvildadt utseende, i det han 
förlägen aftog sin trekantiga hatt – ers nåd, vi ha misstagit oss, vi väntade 

*) Syftar på Lewenhaupt, som kallades Carl XIII.
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i natt en skrifvare från Åbo, den man sagt oss resa som spion till fiendens 
läger. Tunnor och tusan ers nåd, en spion! vi skulle ha kramat honom.»
 »Det är bra», sade Eva; »hemta mig det lilla skrinet från schäslådan 
bakom sitsen.»
 Anföraren gick som en lydig tjenare och återkom snart med ett litet 
messings beslaget skrin, som, öppnadt af Evas hand, befanns vara fylldt 
med guld- och silfvermynt. »Mina vänner», sade Eva, »jag anser er icke 
för röfvare, utan för ärliga soldater. Detta skrin innehåller 10 000 daler 
silfver mynt; jag skänker hälften deraf, åt den, som innan kl. 7 på morgonen 
för mig till general Keiths högqvarter vid Pemar Wista.»
 Dragonerna sågo på hvarandra, deras uppsyn mulnade och tycktes säga: 
vi ha ändå icke misstagit oss, hon är spion! Blott en af dem hviskade, till 
hälften på allvar, till hälften på skämt: »det är Judith, som far för att afhugga 
Holofernes’ hufvud.»
 »Ers nåd», sade anförarn allvarsamt, »ni har sagt sannt, vi äro ärliga 
soldater och vi sälja icke vårt land för pengar. Vi måste veta hvad orsak för 
er till det fiendtliga lägret.»
 »Er fordran är billig; jag vill uppfylla den. Men säg mig», afbröt Eva, 
i det hon hastigt lyssnande vände sig mot fönstret, »jag tycker mig höra 
ljudet af hästtraf i natten utanföre……..»
 Dragonerna sprungo upp. De visste icke att hexans son, den stumme 
Sampu, välbekant i Ryssarnes läger, hade på genvägar fört till stället en 
fördelning af 30 fiendtliga kosacker. Dragonerna funno stugan omringad 
och deras hästar förlorade. Till råga på olyckan sutto deras pistoler qvar i 
sadelhölstren, och de hade nu blott sina sablar.
 Nu ropades utifrån att dragonerna skulle gifva sig, allt motstånd vore 
förgäfves. Svaret blef att fönster och dörrar barrikaderades, men fien-
den sköt in, och hans kulor slogo stycken ur spiselmuren. En lycka var, 
att stugan, våt af regnet, icke lätt kunde antändas utifrån. Det varade en 
god halftimma, innan dörren sprängdes och under tiden blef det ljus dag. 
Dragonerne värjde sig tappert; sjelfva sårade, afvisade de kosackerne med 
blodiga hufvuden, men slutligen öfvermannade, gåfvo de sig fångne. Sist 
och ursinnigast slogs anföraren; han stod under striden som en skyddande 
mur framför Eva, hvars mod och skönhet syntes hafva gjort på honom 
det djupaste intryck; han parerade alla de blinda hugg, som regnade öfver 
dem båda; ändtligen sjönk han blödande ned för Evas fötter. Han hade icke 
bedt om pardon; redan lyftades piken, som skulle genomborra hans bröst; 
då kastade sig Eva öfver honom med sin höga och smärta gestalt. Solens 
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första stråle genom det sönderslagna fönstret upplyste denna scen af mod 
och försakelse; piken hejdades, sänktes, sjönk: en så sällsam anblick hade 
rört sjelfve den skäggige kosacken. De sårade fastbundos på hästarna; en 
kosack och en dragon hade stupat, Eva sattes på den enas häst, den af för-
skräckelse halfdöda Salomon på den andras, och så bar det af i galopp till 
ryska högqvarteret.
 Klockan var inemot 7 på morgonen, när ryttaretruppen med sina fångar 
nalkades lägret vid Pemar. Kosackernas anförare var alldeles icke känslo-
lös för sin fånges behag; han hade i början varit böjd att tillåta sig några 
friheter, men den ljungande mörka blicken från den fångna flickans ögon 
hade hastigt förvandlat honom från segrare till besegrad. Han hade med 
en viss osminkad artighet tillbjudit henne schäsen; Eva hade likväl, i hopp 
att komma hastigare fram, föredragit att rida, endast man skaffade henne 
en tvärsadel, och i blinken var en sådan tillredd af kosackernas vana hän-
der. Desse sågo med förundran att Eva hade lika brådt som de att komma 
till lägret, ja än mer. Och snabbt gick färden öfver vägar och ängar, i det af 
daggen glimmande gräset. Allt sedan barndomen hade rida varit ett af Evas 
älsklingsnöjen; man kunde ej se en ledigare hållning, en smidigare vext, 
en mera van och säker hand i tygeln under susande galop ventreàterre. 
Kosackerne sågo henne med en beundran blandad med vördnad; sjelfva 
tillhörande ett af jordens utmärktaste ryttarefolk, voro de kompetente do-
mare öfver denna här så sällsynta färdighet.
 Icke långt från lägret syntes tvenne officerare till häst från en kulle be-
trakta nejden med kikare. Den äldre af dessa män kunde vara omkring fem 
och fyratio år; han var af medellängd, kraftigt byggd, något mörk och med 
en hy, som icke blifvit skonad af solen. Dessa drag, på afstånd bistra, blefvo, 
ju närmare man nalkades, ljusa, öppna, ädla och ridderliga. Denne mans 
hållning hade någonting på en gång så förnämt och så anspråkslöst, så be-
fallande och så intagande, att man stadnade i villrådighet om man framför 
sig hade en personlighet, hvilken man borde frukta eller älska. Snart fann 
man sig efter omständigheterna hafva skäl till båda delarna. Ty denne man, 
den öfvermodiges gissel och skräck, den tappres belönare, den redliges vän, 
den sårades tröst, den lidandes värn, den förorättades hämnare, högt älskad 
af soldaten för sin rättvisa, sin omsorg och sin oegennytta, men ännu högre 
af den fredlige innevånaren, som såg hans skyddande hand ständigt beredd 
att afvända fasorna af ett olyckligt krig, denne man var Skotten Jakob Keith.
 Septembersolen sken med en nästan vemodig skönhet öfver den redan 
höstlika nejden. Tankfull lät Keith sina blickar irra öfver land och sjöar. 
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»Det är ett skönt, ett ädelt land, detta Finland!» sade han liksom till sig 
sjelf. »Jag vet ej hvaraf det kommer sig, men sedan tjugu år har icke mitt 
Skottland så lifligt stått för min inbillning, som i denna stund. Det före-
kommer mig som hade jag något att älska här i detta land. Vid Gud, dessa 
Svenskar förstå icke att värdera det; de skulle då icke så lätt och så skymfligt 
hafva lemnat det i våra händer!»
 I detta ögonblick jagade en trupp af några och trettio ryttare vä-
gen framåt och nalkades kullen, der generalen höll med sin adjutant. 
»Lascy!»  sade generalen – ty adjutanten var en son till marskalken – 
»det synes mig som före dessa kosacker fångar med sig. Rid ned och 
in fordra deras rapport. Jag vill framförallt att fångarne behandlas med 
mensklighet.»
 Befallningen efterkoms, och truppen höll stilla. »Ers excellens,» sade 
den återvändande Lascy, »de medföra fyra fångne dragoner, jemte ett 
ungt fruntimmer och hennes betjent. Den unga damen anhåller enträget 
att blifva förd till ers excellens.»
 Keith red ned till landsvägen. Hans öra var alltid öppet för den bönfal-
lande.
 Eva Merthen steg af hästen och nalkades den fiendtlige fältherrn öd-
mjukt, men värdigt. Aldrig var hon skönare än i detta ögonblick. Den 
hastiga ridten hade jagat blodet på hennes kinder, de mörka ögonen hade 
fått en hänförande glans, hennes långa nattsvarta lockar hade under ridten 
frigjort sig från sina band och svallade kring hennes kinder och hals som 
en nattlig våg kring en strand af rosor och snö. Hon tänkte icke derpå, hon 
mindes icke oordningen i sin tätt åtsittande svarta drägt, hon mindes blott 
att hennes fars öde nu berodde af hennes mod och vältalighet, och hon 
närmade sig generalen med den enda fruktan att hennes ord skulle utan 
verkan studsa mot den hårde krigarens bröst.
 Eva Merthen visste icke att hon i detta ögonblick eröfrat Finlands er-
öfrare. Den ädle Skotten betraktade henne med ofrånvända blickar, såsom 
man betraktar en glänsande meteor i en stjernlös natt. Den oförklarliga 
dunkla känsla, som nyss hade talat i hans innersta och sagt honom att han 
i detta land hade något att älska, den antog nu inför hans ögon gestalt och 
verklighet. Hur sällsamt! Han, som sett de ljusa smäktande dragen af så 
mången engelsk skönhet, beundrat så många blixtrande ögon från Spaniens 
balkonger, lyssnat till de läspande välljuden från så många sköna fransys-
kors läppar och nu de sednare åren med flyktigt nöje låtit sina ögon hvila 
på polska, ryska, besarabiska, persiska, cirkassiska skönheters österländskt 
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yppiga behag, – han såg med en namnlös känsla, den han aldrig förr er-
farit, denna flicka från ett aflägset och bortglömdt land, om hvilket han 
knappt hade anat, att kärlek och skönhet äfven här kunde utöfva sin makt 
på menniskohjertat – och denna anblick syntes honom så oväntad, att han 
ett ögonblick glömde sin ställning som segrande fältherre inför en fånge i 
ett fiendtligt land.
 »Tala!» sade han ändtligen, och hans röst var så mjuk, att man aldrig 
skulle hafva ansett den för samma stämma, som öfverröstat kanonerna vid 
Willmanstrand.
 »Ers excellens!» sade Eva på icke alldeles korrekt tyska – och hon viss-
te ej hvarföre hennes kind vid generalens tilltal färgats än mera högröd 
än förr – »ers excellens, jag är säkert mycket djerf, mera djerf än ni kan 
förlåta, men jag har en far, som jag älskar så högt – ack ers excellens, hvad 
vill man icke göra för att rädda sin far! De vilja döda honom, min Gud, de 
säga att ni ännu i dag vill underskrifva hans dödsdom, emedan han varit 
nog svag att lyssna till sin familjs böner och velat fly från sin tjenst, när vi 
väntade fienden. Men man säger om er att ni har ett ädelt, ett menskligt 
hjerta – icke sannt, ers excellens, ni skall ej tillåta att man beröfvar en hel 
familj dess stöd, för det en far har älskat de sina alltför högt? Det är ju så, 
ni skall förlåta honom, och er första handling i Åbo skall vara en mildhet, 
som skall göra er seger fullkomlig, emedan ni har vunnit mer än ett land, 
mer än en stad, – ni har vunnit tacksama hjertans välsignelse.»
 Vid dessa sista ord hade Eva fattat generalens hand för att kyssa den. 
Han drog den sakta undan hennes läppar, men behöll hennes hand i sin 
och sade med ovanlig värma:
 »Er fars namn, mitt vackra barn?»
 »Carl Merthen, politieborgmästare i Åbo.»
 »Var lugn! Ännu aldrig var Keith en bödel, och minst emot den, som 
har den lyckan att äga en sådan förespråkerska.» – Dessa sista ord yttrade 
generalen med en lätt anstrykning af galanteri, som kom Eva att draga sig 
tillbaka och omedvetet föra handen till lockarna, för att tämja deras förvil-
dade flygt. Men snart återtog hans röst sitt första, nästan faderliga uttryck, 
i det han tillade: »jag ser att ni af ett misstag befinner er bland fångarna; 
förlåt detta lilla obehag, mitt vackra barn, hennes majestäts armé för icke 
krig mot damerna. Ma foi, den måste ju respektera sin herskarinnas eget 
kön. Om en half timma är armén i full marsch till Åbo, der vi hoppas in-
träffa före aftonen. Tillåt, min unga vän, att jag tillbjuder er min vagn för 
ditresan. Adieu, var lugn, vi återse hvarandra.»
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 Vid dessa ord, och sedan han gifvit några hemliga ordres åt Lascy, red 
generalen tillbaka till lägret. Eva stadnade qvar som i en dröm: för hen-
nes ögon stod ännu den ädle, stolte och likväl så milde krigarens gestalt 
och bortskymde för ett ögonblick hennes faders. Snart återkommo dock 
för hennes minne dessa ord: var lugn, ännu aldrig var Keith en bödel! – 
ja, hennes far var räddad, hon nedsjönk på en tufva invid vägen och gret 
af glädje, men häftigt, enthusiastiskt, såsom hennes själs lynne var: tusen 
skilda känslor bröto sig en väg genom samma damm och likasom förlorade 
sig alla i ett ändlöst haf af sällhet.
 Hon hade icke suttit länge, innan den unge adjutanten Lascy vördnads-
fullt närmade sig hennes plats, förde handen till hatten och sade på tyska: 
»min fröken, armén är i marsch och förtrupperna visa sig redan vid vägens 
krökning; behagar ni stiga in i vagnen?»
 Eva såg sig om: en mörk massa af menniskor och hästar uppfyllde redan 
vägen, hon ville fly, men huru och hvart? Hon varseblef nu, att den unge 
guldsmidde adjutanten icke kommit ensam. Vid hans sida redo 12 af lifgar-
dets husarer i sina vackra blåa uniformer med rikt befransade tröjor och 
små koketta tschakåer med silfversnodder. De voro alla utvaldt ståtliga och 
förde sina hästar med ett behag, som skulle anstått konstberidare. Genom 
deras leder fördes den unga flickan med utsökt artighet fram till vagnen, 
hvilken Keith endast då plägade begagna, när hans vid Otschakoff erhållna 
blessyr i knäet ännu ibland smärtade honom. En rysk kusk framföre, tvenne 
lakejer i rikt liveri bakuppå, fyra stolta engelska hästar i spann för vagnen 
och de tolf granna husarerna som eskort efteråt, – sådan var Eva Merthens 
återfärd till Åbo, helt olika hennes resa derifrån!
 Icke långt ifrån Pemar möttes vagnen af den redan nämnda deputa-
tionen, som kom för att bedja general Keith om förskoning för Åbo. De 
hedervärda herrarna höllo stilla, när de sågo den rikt förgyllda vagnen med 
dess eskort af husarer; de trodde sig förmodligen här möta generalen sjelf. 
Men i vagnen satt endast ett fruntimmer, en flicka, som af en obestämd 
känsla gerna hade velat beslöja sitt ansigte inför desse stränge sededomare, 
hvilkas skoningslösa omdömen hon kände redan förut. Detta var nu ej 
möjligt. Åbo-herrarnes schäsar körde af vördnad nästan i diket, medan den 
stolta vagnen passerade långsamt förbi, och det fanns icke en bland dem, 
som ej trodde sig drömma, när han i den förmodade generalen, eller kan-
ske generalskan, helt tydligt igenkände Eva Merthen, deras egen unga vän 
och gamla bekanta. De hederlige herrarne blefvo af förvåning stumma, de 
trodde icke sina ögon, och de hade utan tvifvel åkt förbi i den tron att en 
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underbar likhet eller en sällsam villa hade förbländat deras syn, om icke 
Eva hade helsat uppå dem alla med den behagliga böjning af hufvudet de 
så väl igenkände. Deras tvifvel skingrades fullkomligt, när rådman Wechter 
passerade förbi i sin schäs och Eva glädjestrålande tillropade honom att 
hennes far nu vore fri. Den gamle rådmannen upptog denna nyhet helt 
annorlunda än Eva väntat; hans panna drog sig i djupa fåror, hans blick 
mulnade som ett åskmoln, och han for förbi utan att bevärdiga den unga 
flickan med en nick, än mindre ett svar. Då for genom Evas själ den första 
aningen om hvad detta steg skulle kosta henne; – sorgset lutade hon sitt 
sköna hufvud och gret, gret bittert; men strax derpå uppreste hon sig åter, 
aftorkade sina tårar och sade sakta och stolt: »hvad rör det mig!»
 I Åbo var marknad, och att döma af trängseln på de trånga gatorna, 
kunde man icke ana att staden var öfvergifven af sin halfva befolkning. 
Strömmen var uppfylld af båtar, torgen af handelsstånd och kärror lastade 
med handelsvaror. Här såg man, utom vanliga produkter från fältet och 
ladugården, nätta trädkärl från Letala och Nykyrka, tunnor från Pöytis, 
näfver från Lundo, fisk af alla slag från skärgården och Åland, tjära från 
Ruovesi och annat mer, medan allmogen i utbyte tog kramvaror af alla 
slag, något litet specerier, spanmål till skärgården, Wechters gröfre kläden, 
Lütkes regarnströjor m. m., men isynnerhet Heldts smakliga långtobak. 
Allt utvisade ett rörligt lif, och det var endast af de mot nyländska tullen 
riktade blickarna och de vid hvarje buller från detta håll sammanlöpande 
folkskarorna man kunde gissa att en segrande fiendtlig armé hvarje ögon-
blick väntades inom stadens portar.
 När general Keiths vagn med de tolf husarerne körde in genom tullen, 
skockade sig folket på alla gator som en mur å ömse sidor, och de nyfiknaste 
blickar riktades på det ståtliga ekipaget, emedan man här, likasom herrarne 
på landsvägen, ej kunde annat föreställa sig, än att det var generalen sjelf, 
som med en så ovanlig prakt intågade. Alltsedan borgerskapet på rådhuset 
svor trohetseden åt kejsarinnan Elisabeth och man således ej annat visste, 
än att Finland skulle öfvergå till ett lydland under den ryska spiran, hade 
tusen gissningar kommit i omlopp om landets blifvande regeringsform. 
Manifestet af den 18 Mars var den medelpunkt, kring hvilken alla förmo-
danden vände sig. Man trodde sig häraf sluta, att Finland endast medelbart 
skulle stå under den höga furstinnans lydnad, såsom ett skyddsland, med 
titel af hertigdöme, och hvad var naturligare, än att man i den kommende-
rande fiendtlige öfvergeneralen såg den nye hertigen af Finland! Att general 
Keith var ungkarl, det kände man icke här; således, när man i den praktfulla 
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vagnen såg ett ensamt fruntimmer, gick det ett sorl genom alla gator och 
genom alla folkmassor: »det är hans gemål, det är hon sjelf, det är hertigin
nan af Finland!»
 Men snart blandade sig utrop af förvåning och tvifvel i detta sorl. Åbo 
med sina 6 000 innevånare var den tiden icke större, än att stadsborna in-
bördes kände den ena den andra nästan utan undantag. Det dröjde derföre 
icke länge, innan det gick som en löpeld genom alla gator och folkmassor: 
»det är icke hon, det är borgmästarens dotter, det är Eva Merthen!» Alla 
ville med egna ögon öfvertyga sig om att det verkligen så var, och när man 
icke längre kunde tvifla derpå, togo alla gissningar fart, och de sällsamaste, 
de otroligaste rykten uppstodo och spridde sig ögonblickligen bland de 
förvånade massorna.
 »Det är hon sjelf! det är obegripligt.»
 »Jag såg henne i staden i går.»
 »Kan hon trolla?»
 »Gud vet. Gamla Waapuri har ofta gått der i huset.»
 »Hon har gifvit generalen en kärleksdryck.»
 »Så ung, så vacker, och redan så förderfvad!»
 »Att lägga sig in med fienden!»
 »Och förråda sin egen fädernestad!»
 »Och sedan vara nog djerf att åka in i Åbo så här!»
 »Det är afskyvärdt.»
 »Jag har länge trott det. Hon är grymt högmodig.»
 »Ingen har varit god nog åt henne.»
 »Och ändå har hon haft hemliga möten med officerarne!»
 »Silfversköld,…. ja, jag kommer ihåg.»
 »Der ser man följderna af en lättsinnig uppfostran!»
 »Gudskelof att våra döttrar ha seder!»
 »Ja Gud bevare dem för den onda tidens förderf!»
 Dessa sednare ord yttrades af tvenne ärbara Åbofruar i långa koftor och 
bindmössor, hvilka styrt ut sig dagen till heder och för att visa de främ-
mande officerarne att också Åbo kunde följa med sin tids nyaste mode. 
Nära dem stod en ung student i sin blåa rock af vadmal, och så blek var den 
unge mannen, att man hvarje ögonblick trodde honom färdig att svimma. 
Men när de förklenliga orden nådde hans öron, öfvergjötos hastigt hans 
kinder af en flammande rodnad, och han steg fram, liksom för att yttra 
några häftiga ord. Men smärtan och vreden gjorde honom stum, han for 
med handen öfver pannan, liksom för att öfvertyga sig om att icke alltsam-
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mans var en elak dröm, och rusade derpå in i folkmassorna, som trängdes 
efter den långsamt framrullande vagnen.
 Emellertid hade flygande rykten retat massorna och, som vanligt, re-
tade de sig sjelfva genom ständigt nya utrop och hotelser. Det dröjde icke 
länge, innan det inbillade förräderiet satte alla sinnen i låga, och hastigt 
vexte sorlet till högljudt knot och till gräsliga förbannelser. Bland hopen 
såg man en gammal rödögd qvinna upphetsa de kringstående, och det var 
hon som först utropade:
 »Der far hon som förrådt sitt fädernesland!»
 »Guds död, skola vi tåla det, vi?» ropades i folkmassan.
 »Hon litar på de tolf granna dockorna efter sig.»
 »Låt oss rycka dem ned af hästarna!»
 »Låt oss stena ryssdrottningen….»
 »Hurra! åt h– med förräderskan och hennes anhang!»
 Knappt var detta sagdt, innan ett hagel af stenar regnade öfver vagnen 
och den olyckliga flickan, som satt deri. Eva Merthen var så hvit som en 
marmor; hon hade under den långsama färden tydligt hört hvad man sade 
om henne, ty månget ord yttrades med afsigt så, att det måste komma till 
hennes öron. Nu böjde hon sig undan för stenregnet, husarerna drogo sina 
sablar, trängde folket åt sidan och gjorde min af att hugga in på massorna. 
Men i detta ögonblick befallte Eva kusken att stadna och steg sjelf uppå 
vagnssätet, så att hela hennes höga, smärta, herrliga gestalt blef synlig för 
mängden, ett mål för allas blickar och för de ännu flygande stenarna: skön 
och blek stod hon der, de mörka blixtrande ögonen hvilande på folkmas-
san, med ett nästan öfvermenskligt lugn. Hopen blef icke känslolös för 
denna anblick; den unga flickans mod anslog äfven de vildaste, och utan 
att Eva yttrat ett ord, upphörde stenkasten, och en nästan högtidlig tystnad 
efterträdde det nyss så hotande sorlet. Ett ögonblick syntes hon njuta af 
denna ofrivilliga hyllning; derpå ljöd hennes klangfulla röst till massorna, 
och den lindriga darrning deri, som i början förrådde hennes inre strid, 
hade snart lemnat rum för det klaraste lugn.
 »Hvad illa har jag gjort,» sade hon, »efter J viljen för min skull draga 
olycka öfver Åbo i samma stund en fiendtlig armé rycker in genom dess 
portar? Jag ser många bland er, dem jag känner från barndomen, och som 
känna mig alltsedan dess. Hvad ondt kunna de säga om mig? Vilja de räkna 
mig till last att min far sitter fången i fiendens våld och att min bror har 
slagits för fäderneslandet? Jag är en värnlös flicka, och J kasten stenar uppå 
mig; jag kunde säga till dessa husarer: försvaren mig! men jag säger det 
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icke, emedan jag vet att J ej kunnen hämnas på en som älskar sitt fädernes-
land lika högt som J sjelfva. Sen uppå mig! darrar jag? fruktar jag eder? Om 
jag nu stode här och hade, som någre af er säga, förrådt mitt fädernesland, 
tron J att jag då skulle våga se eder så öppet i ansigtet? Skulle jag ej då af 
blygsel och fruktan vilja gömma mig under jorden?»
 »Hon har rätt,» sorlade hopen, träffad af denna enkla bevisning; »det 
är omöjligt att en förräderska kan visa ett sådant mod.»
 »Hennes mod!» gäckade en hvass röst; »veten J hvad som gör henne 
så modig? Det är ryska armén, som följer henne i hälarne.»
 »Det är sannt,» ropade en Ålänning i sin långskörtade vadmalsrock; 
»hvad har hon gjort i ryska lägret? det hade jag lust att veta.» – Och sinnes-
stämningen, som nyss hade vändt sig till Evas förmån, vände sig vid denna 
farliga fråga åter ifrån henne. »Ja, hvad har hon gjort i ryska lägret?» sor-
lade mängden ånyo.
 »Hvad jag der gjort?» upprepade Eva, och en lindrig rodnad färgade 
hennes bleka kinder; »det kan jag säga för hela verlden. Jag har rest dit ut, 
för att hos kommenderande generalen bedja om min fars lif.»
 »Hon ljuger! hon ljuger!» ropade en röst; »borgmästaren har rymt i 
natt, det visste hon nog förut.»
 »Är det med sådan ståt man brukar komma från fienden, när man farit 
till honom blott för att bedja?» sorlade åter nya röster.
 »Håll munnen!» skrek en bredaxlad sjöman i sin blåa holländska tröja. 
»Den flickan har hjerta i bröstet som en hel matros, och vid alla taljor och 
block, den som vidare knystrar, han skall få med mig att göra.»
 Hopen syntes nu råka sinsemellan i strid. Medan några ånyo upptogo 
stenar, för att slunga på vagnen, ställde sig flere sjömän, och bland dem 
studenten Alanus, som en mur kring vagnen och förklarade att de skulle 
klyfva skallen på den förste som lyftade sin hand mot flickan.
 Äfven husarerne, som med största möda och blott på Evas enträgna 
böner afhållits ifrån att rida in på folkmassan, gjorde nu min af att mot 
hennes vilja hämnas denna skymf, och ett förfärligt tumult var nära att 
uppstå, då massornas uppmärksamhet plötsligt afleddes af det välkända 
och förskräckande ropet: Ryssarne komma! 
 General Keith och ryska armén ryckte in i Åbo. Det var en egen syn: 
hela regementer, som marscherade med ljudlös ordning, folkmassor till 
flera tusendetal, som med stum nyfikenhet sågo derpå. Ingen triumf å ena, 
ingen förtviflan å andra sidan. Dock såg man uppå den ryska soldatens 
nöjda uppsyn, att han här hoppades få hvila ut efter det besvärliga fälttåget. 
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Astrachanska regementets grenadierer redo partals och buro till segerteck-
en en afbruten tallqvist uppå tschakåerne. Komna till stora torget, gjorde 
trupperna halt och mönstrades ännu en gång af sin general. Keith höll till 
dem ett kort tal: de hade förtjent att hvila och de skulle få det; ingenting 
skulle fattas dem. Men ett lade han dem på sinnet; de skulle glömma att de 
vore i ett eröfradt land; tapperhet i striden vore oskiljaktigt förenad med 
mensklighet mot den öfvervunne. De visste hans vilja i detta afseende; 
han hoppades att de skulle ställa sig den till efterrättelse och så göra deras 
kejsarinnas namn lika älskadt, som fruktadt.
 Trupperna besvarade detta tal med ett hurra. Om det från alla läppar 
var uppriktigt, kan vara osäkert. Münnich, under hvilken mången af dem 
hade tjenat i turkiska kampanjen, var icke så samvetsgrann, som Keith, i 
ett fiendtligt land. Soldaten klagade sedan ofta, att han här hölls strängare 
än i eget land; det syntes honom vara ganska obilligt af en segrare, och han 
knotade derföre mången gång. Men invånarne lärde sig snart att älska Keith 
som en far och täflade om att förse honom med allt hvad han behöfde, så 
att det vackraste förhållande ägde rum mellan segraren och de besegrade.
 Detta hindrade icke Keith att med sitt skämtsama lynne roa sig åt de 
goda Åboboarnes första häpnad. När han mönstrat trupperna, infann sig 
hos honom en deputation af borgerskapet, som inbjöd honom att taga sitt 
logis i presidenthuset. »Nåväl, J gode herrar,» sade han till deputationen, 
»hvarmed viljen J nu undfägna de gäster J bjudit till Eder?»
 Efter grenadiererne inredo i Åbo kosacker och efter kosackerne kal-
mucker. Kring desse kalmucker skockade sig folkmassorna med en viss 
skygg nyfikenhet, ty alltsedan stora ofreden gingo om dem vidunderliga 
rykten, såsom att de brukade steka barn och derefter uppäta dem. Alla 
mödrar skickade derföre i god tid sina små i säkerhet; men kalmuckerne 
läto aldeles icke märka några menniskoätande afsigter. De släpade allenast 
med sig en utdömd häst, och när de voro komne på lilla Aningais gatan 
framför Sierckens port, stötte de en lång knif i kreaturets bröst, så att det 
genast föll. Då skrattade de vilda männen, så att de hvita tänderna glänste 
fram mellan deras svarta skägg, sprungo ned från sina hästar och hade med 
sig hvar sin pipa, med hvilken de sögo åt sig det varma, rinnande blodet. 
Derpå styckades kreaturet, enhvar tog den bästa bit han kunde öfverkom-
ma, hvilket icke aflopp utan trätor, och resten lemnades till sköfling åt hun-
darne.
 Man kan tänka att detta var ett ämne för marknadsfolkets nyfikenhet. 
De begrepo icke att hästkött låter äta sig så bra som något annat.
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7. Ensam i verlden.
Knappt hade general Keith besörjt de närmaste åligganden hans befäl i 
Åbo erfordrade, innan han erinrade sig den unga flickan, som begärt hans 
beskydd för sin fångne far. Han erfor då att borgmästaren Merthen hade 
lyckats fly ifrån fängelset, och denna underrättelse var honom temligen 
likgiltig. Det var den sköna, mörkögda flickan, som närmast intresserade 
hans ridderliga sinne, och hon stod icke mera att finna. Hon hade stigit ur 
vagnen vid sin faders hus, och sedan hade hon försvunnit utan spår.
 En var det som visste hennes tillflyktsort; det var den unge Lascy, som 
ifrån första ögonblicket hade fattat för Eva Merthen den häftigaste kärlek. 
En annan visste det ock; det var en gammal tillbedjare, eller kanske rättare 
en uppoffrande, oegennyttig vän, studenten Alanus.
 När vagnen ändtligen hade lyckats bana sig väg genom folkträngseln, 
susade det som ett ljud genom Evas öron, att någon i hopen hade omtalat 
hennes fars flykt. Hon kunde ej tro derpå; men hemkommen till fadrens 
hus, sade henne snart den ödsliga tomheten och Annas berättelser, att rös-
ten talat sanning. Borta voro far, syster, bror – en obeskriflig känsla af öfver-
gifvenhet föll öfver den arma flickans själ; de öde rummen fyllde henne 
med fasa, hon ville fly långt, långt bort – ett ögonblick svek hennes själs 
styrka, hon föll på knä i det rum, der hon lekt som barn, och bad att här få 
dö. Denna bön blef icke hörd, men en gnista af mod och hopp begynte åter 
upplefva i den öfvergifnas själ, hon stod upp och sade till sig sjelf: »jag vill 
gå till Wechters, och söka en fristad der; jag vill anropa dem derom, kufva 
min stolthet och vara ödmjuk som ett barn. De skola förstå att jag intet illa 
gjort.»
 Eva kastade öfver sig en lång kappa och gick till Wechters. Det var afton 
och började redan skymma. I porten stod rådmannen sjelf och talade med 
en af sina vänner om krigets betryck och de starka kontributioner staden 
nu torde få vidkännas. Skyggt och ödmjukt bad Eva den stränge gubben 
om en fristad uti hans hus, emedan hon vore ensam och utan försvar, sedan 
alla hennes anhöriga flytt. Wechter mätte henne från hufvud till fot och 
svarade i början intet. Derpå vände han sig bort och yttrade gäckande: »ers 
furstliga nåde behagade söka sig en beqvämare boning; mitt hus är alldeles 
för ringa och lågt för att inrymma en så hög person, som hertiginnan af 
Finland!»
 Det var första gången Eva hörde denna titel, som innan kort hade blifvit 
allmänt bekant. Hon fattade ännu icke hela den för henne förskräckande 
betydelsen af detta ord, men hon anade den, och Wechters mening kunde 
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icke missförstås. Smärtan gjorde henne stum, ty rådmannen var en af de 
äldste vänner i hennes föräldrars hus, och hon hade varit hans förklarade 
gunstling alltsedan barndomen. Utan ett ord till svar gick hon bort och 
sade till sig sjelf: »jag vill uppsöka Mina Seyton, hon är min verkliga vän, 
hon skall ej förskjuta mig.»
 Seytons bodde vid början af slottsgatan. Det var ett rikt hus med en 
rymlig förstuguqvist emot gården, och som qvällen var vacker, sutto der 
flera flickor, Evas bekanta, och åto lingon i sirap. Eva gick fram till dem; 
en känsla af förödmjukelse genomfor hennes stolta själ, hon helsade och 
sade intet. Men Mina Seyton ansåg sig utan tvifvel icke behöfva affektera 
någon förskoning för en flicka, hvilken, såsom Eva i dag, hade varit det 
allmänna samtalsämnet. Hon mötte den kommande med en gäckande 
 artighet: »hvad förskaffar oss den äran,» sade hon, »att i vårt ringa hus se 
hertiginnan af Finland? Hennes höghet har förmodligen lemnat sin vagn 
med de tolf husarerne utanföre?»
 »Jag förstår dig icke», sade Eva undfallande och sammanpressade i 
det innersta af sitt upprörda hjerta den harm, som redan våldsamt jagade 
blodet på hennes kinder. »Du åtminstone kan icke låna dina öron åt det 
vanvettiga prat, jag i dag fått höra af vänner och ovänner.»
 »Ers höghet är alltför god», fortfor den trolösa vännen i samma gäckan-
de ton. »När ers höghet engagerar sin hofstat på Åbo slott, kan jag måhända 
hoppas en plats deri, som en af ers höghets ringaste kammartärnor.»
 »Mina, jag besvär dig, upphör med denna ton, den söndersliter mig. 
Det är omöjligt att Du, också du, kan så grymt förolämpa mig.»
 »Ers höghet är mer än nådig, som tilltalar mig, ringa flicka, i en så för-
trolig ton. Jag fordrar icke ett så stort nedlåtande; jag smickrar mig aldrig 
att hafva stått eller mera komma att stå i något förhållande till en så ryktbar 
personlighet.»
 »O min Gud,» utbrast Eva i höjden af sin smärta, »de öfvergifva mig 
alla, alla, och jag har dock ingenting gjort att förtjena detta!»
 Vid dessa sista ord återtog hennes ansigte den marmorblekhet, som i 
vagnen hade gjort henne nästan förskräckande skön, och hon sade med 
den skenbart kalla tonen af det djupaste förakt: »Farväl, Mina Seyton! Jag 
trodde dig äga ett hjerta och jag bedrog mig. Olyckliga, du förlorar mera 
än jag; – jag mister blott en trolös vän, men du, du förlorar en, som hade 
blifvit dig tillgifven in i döden!»
 Och med fasta steg lemnade Eva Merthen de bestörta flickorna, som 
förgäfves sökte att le åt allt detta.
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 Qvällens mörker föll öfver staden, och ute på den ödeblifna gatan stod 
den förskjutna flickan, öfvergifven af alla, ensam, utan värn och utan vän. 
Hvart skulle hon gå? Voro icke alla jordens portar stängda, och endast him-
melens stodo öppna för den olyckliga!
 I detta ögonblick af obeskriflig öfvergifvenhet framstod för Evas minne 
bilden af denne främling, som visat henne, den af de sina förkastade, ett 
så ädelt, nästan faderligt deltagande, och det for som en ljungande blixt 
genom hennes tankar: jag går till generalen!
 »Ja,» tillade hon halfhögt och bittert, »de hafva stött mig ifrån sig utan 
skäl, de hafva i åratal marterat mig med sina smädliga rykten utan grund; 
nu vill jag gifva dem skäl och grund! jag går till generalen!»
 »Och er far, er mor, er syster, er bror?»
 Dessa ord yttrades nära invid henne af en gestalt, som lutad mot Sey-
tons port hade obemärkt varit vitne till utbrottet af Eva Merthens harm och 
trots.
 Eva vände sig om med en känsla som hade hon plötsligt blifvit ertappad 
vid begåendet af ett stort brott. »Är det ni Alanus!» sade hon slutligen.
 »Ja, det är jag, som i dag följt alla edra steg, utan att ni visste det, och 
som aldrig skall öfvergifva er, om ni också öfvergifver er sjelf.»
 »Gå, Alanus, gå! Jag är född till olycka och jag drager olycka öfver dem 
som älska mig. Såg ni mig icke uti generalens vagn och vet ni icke hvilken 
titel hvarje gatpojke i Åbo ropar efter mig?»
 »Ack Eva, jag vet ingenting, ingenting mer än … att jag outsägligt älskar 
er…. jag skulle aldrig ha sagt det, om icke ni sagt det sjelf.»
 »Stackars gosse,» sade Eva vemodigt, »det är icke nog att älska, man 
måste också högakta den man älskar. Och vet ni icke hvilket omätligt djup 
af fasa och vanära, som innefattas i detta enda ord: hertiginnan af Fin-
land?»
 »Jag vet ingenting, jag hör ingenting, jag tror ingenting, mer än att jag 
älskar er och vill rädda er.»
 »Kalla mig du, efter du är den ende som ännu har någon godhet för 
mig. Du är god, Alanus, jag känner det som en svalka öfver mitt brännande 
hjerta; men du är svag; den som älskar mig, han måste kunna hata mig, om 
jag förtjenar det.»
 »Om hela verlden sade mig att du förtjenar det» – han utsade detta du 
med en skygghet, som gränsade till vördnad – »så tror jag det icke ändå.»
 »Nej, jag förtjenar det ej, och likväl står jag nu här, utan hem, utan 
fristad. Detta är menniskors rättvisa.»
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 »Jag har tänkt uppå en fristad åt dig, till dess du kan fly till Stockholm, 
för att uppsöka dina föräldrar. Kom, jag vill följa dig till gamla Greta, din 
amma.»
 »Det är en god engels ingifvelse: jag följer dig.»
 Snart försvunno de båda i den mörka trängseln af slottsgatan, och 
när man följande dagen efterfrågade Eva Merthen i hennes fars hus, viss-
te ingen hvart hon försvunnit. Men på aftonen samma dag såg man åter 
tvenne gestalter sträfva i mörkret åt samma håll, som qvällen förut den 
unga flickan och hennes ledsagare. Denna gång var det en ung officer, af 
hvars granna uniform man blott då och då såg en skymt, när luftdraget fick 
makt öfver den vida slängkappan. Hans följeslagarinna var, så vidt man 
i mörkret kunde urskilja – ty den tiden lyste ingen enda lykta på Åbos 
gator – en liten krokig gestalt, hvars ögon snarare kunde tagas för en katts, 
än en menniskas, så besynnerligt lyste de genom mörkret rundtomkring. 
Officern tycktes bråka några ord svenska, törhända också finska, för att 
blifva förstådd, och derpå svarade den krokiga: »Waapuri vet allting, ers 
nåd; Waapuri spänner nätet och ers nåd behåller den vilda fågeln. Här är 
huset.»
 De båda stadnade nu invid en liten förfallen koja vid slottsgatan. Så 
oansenlig den syntes, hade den likväl luckor för fönstren, ty tiderna voro 
osäkra; men dessa luckor voro murkna, så att man utan möda kunde 
lösbryta en bit ur kanten och genom denna öppning se in genom rutan. 
Officeren dröjde icke att pröfva sin händighet, det lyckades honom, och 
när ljusskenet inifrån föll på det fina välbildade ansigtet, igenkände man 
Keiths adjutant, den unge Lascy. Hans blickar spejade girigt in i den lilla 
kojan med dess till hälften förfallna spis af gråsten, och derinne såg man 
den gamla amman liggande i halfslummer på sin säng och Eva Merthen i 
en tjensteflickas grofva, men vårdade drägt läsa högt för henne ur finska 
psalmboken. Lascy hade i början haft för afsigt att sans façon, under någon 
förevändning söka inkomma i kojan, men en förr okänd grannlagenhet, en 
ovan känsla af aktning för olyckan höll den lättsinnige, men icke förderf-
vade unge mannen tillbaka. Både denna och följande qvällar stod han länge 
som en bild vid den söndriga rutan, alla gånger med fast beslut att klappa 
på, men hvarje gång utan mod dertill; kanske väntade han att den inspär-
rade fågeln skulle flyga ut ur sin bur och i ett obevakadt ögonblick fångas.
 Detta skedde likväl icke, och flera dagar förgingo, utan att någon änd-
ring spordes i Evas enformiga lif. Hvar dag kom Alanus med den nedslå-
ende underrättelsen att ännu ingen lägenhet yppade sig till flykt, emedan 
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Ryssarne på det strängaste bevakade hela kusten. En dag kom han mörkare 
än vanligt, hans blick syntes vilja genomtränga Evas innersta. Hon märkte 
detta och smålog godsint i känslan af sin öfverlägsenhet. Den mörka tanken 
måste ut ur ynglingens själ, och han sade med darrande röst:
 »Hvem är den officern, som hvar afton besöker dig?»
 Evas talande sköna blick fördystrades ett ögonblick, men snart speglade 
sig ett fint, skalkaktigt löje deri, och hon svarade skämtsamt: »jag tror att 
min lilla Celadon är svartsjuk.»
 Ynglingen rodnade djupt och sade under synbar ansträngning att kufva 
sina känslor: »Eva, du vet att jag tror på dig som på Guds ord, och du be-
höfver blott säga mig att jag tager miste, så vill jag icke ens tro mina egna 
ögons vitnesbörd.»
 »Jag förstår dig icke.»
 »Jag vankar som en gengångare natt och dag kring din boning, och hvar 
afton möter jag en officer, som kommer härifrån.»
 »Och det oroar dig?»
 »Skulle det icke det för din skull?»
 »Nåväl jag skall säga dig hvad jag gjorde i ditt ställe. Jag skulle taga min 
studentvärja under kappan, ställa mig i nattvandrarens väg och säga till 
honom: herre, hvemhelst ni må vara, jag begär att veta i hvilka afsigter ni 
smyger kring detta hus.»
 »Och sedan?»
 »Det kan du fråga! Sedan drager du din värja och säger: vore ni en 
man af ära, skulle ni blygas att smyga som en tjuf i mörkret. Jag förutsätter 
derföre att ni är en skurk och förklarar er att ni från denna stund måste 
upphöra med edra nattvandringar: i motsatt fall kommer det att kosta mitt 
lif eller ert.»
 »Vid himmelen, Eva, jag blyges inför dig. Du talar som en man och jag 
som en qvinna. Jag vill följa din vink.»
 »Gå, Alanus, och Gud beskydde dig!»
 På eftermiddagen samma dag hade general Keith ridit ut till slottet, för 
att besörja om inredandet af magasiner och tyghus för ryska arméns för-
råder. Detta hade sina svårigheter, ty det gamla slottet var mycket förfallet, 
och så hände sig att generalen der qvardröjde inpå aftonen och red derifrån 
i mörkret tillbaka, åtföljd blott af sin trogna neger Daydie, hvilken han år 
1740 hade erhållit som skänk af sin broder lordmarskalken, i utbyte mot en 
ung janitscharflicka, Emetulla, ett barn, hvilket Keith hade räddat från de 
rykande ruinerna af Otschakoff. Kommen till de första låga kojorna, der 
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staden vidtog, förnam den ädle generalen ett rassel likasom af korsande 
värjors klang. Hans svarta häst kände sporrarna och flög som en vingad 
nattfogel genom skuggorna. I blinken var generalen der.
 Värjklangen hade upphört och man såg der en ovanlig grupp. En ung 
officer, hvars kappa under striden fallit till marken, stod med blottad klinga 
höjd öfver en yngling i civil drägt, som, fallen till marken, med möda stöd-
de sig uppå sin venstra arm. Mellan dem båda stod, lutad öfver den fallne, 
en qvinlig gestalt, afböjande det hugg, som den segrande syntes färdig att 
måtta åt den besegrade. Och i dörren till den låga kojan nästintill, stod en 
darrande gumma med snöhvitt hår, belysande hela det hemska uppträdet 
med skenet af ett klart glimmande pertvedsbloss.
 General Keith igenkände genast två af personerna i denna grupp: hans 
adjutant Lascy, med blottad klinga, och Eva Merthen, afböjande döden 
från den fallne, i hvilken läsaren utan tvifvel igenkänt den redlige, men 
alldeles icke i fäktkonsten hemmastadde Alanus.
 »Eh diable, Lascy, que faites vous la?» ropade generalen med den barska 
stämma hans krigskamrater väl kände från Willmanstrand och Otschakoff 
– »hvad d–n har ni för er, Lascy?»
 Adjutanten rättade sig förvirrad och saluterade sin chef med den bara 
värjan: »Ers excellens jag blef öfverfallen af en slyngel på gatan och har 
inplantat uti honom respekt för den ryska uniformen.»
 »Stick er värja i slidan, jag skall låta undersöka det der» sade generalen 
sträft; – »men», tillade han vid en blick på den ännu knäböjande flickan, 
»ha mina adjutanter för sed att lyfta värjan också mot fruntimmer?»
 »Ers excellens … jag visste icke … hon kastade sig emellan oss, när den-
ne usling stupade för min klinga.»
 »Godt, ni går direkte till högvakten och anmäler er till 24 timmars ar-
rest; det vidare få vi undersöka.»
 Adjutanten gjorde en stum salut och gick.
 Generalen steg af hästen och befallte Daydie att bära den sårade Alanus 
in i kojan. Sjelf bjöd han sin återfunna skyddsling armen och följde henne 
in. Den gamla Greta skrek af förskräckelse vid negerns inträdande. Daydie 
grinade, som hans sed var, när folket begapade honom, och visade gumman 
två rader perlhvita tänder; förfärad sprang hon på dörren, men stötte der 
på sin unga fröken arm i arm med den ståtlige generalen. »Bevare oss, det 
är trolleri!» utbrast hon bestört.
 Negern undersökte Alanus och fann honom blöda ur ett temligen djupt 
värjstygn i högra skullran. Eva framsökte linne, för att förbinda honom. 
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»Befatta er intet med det der,» sade generalen mildt afböjande; »Daydie 
har en van hand, han har förbundit mången värre blessyr än denna och för 
alltid med sig charpie och bindtyg.»
 I sjelfva verket syntes negern ifrig att rättfärdiga sin herres goda tanke 
om hans konst. Alanus blef så snabbt och så väl förbunden, att ingen af 
svenska arméns barberaregesäller kunnat visa ett bättre handalag och större 
flinkhet i läkarekonsten. Eva lugnade sig snart, och hade sedan öra blott för 
generalens välvilliga frågor. Huru olika var icke deras möte nu, emot gång-
en förut! Der såg hon kommenderande generalen för en fiendtlig armé; här 
den ridderligt sinnade krigaren, som icke ansåg det under sin värdighet, att 
i den låga kojan med ädelt deltagande göra sig underrättad om tvenne så 
ringa personers öde, som en fattig student och en af alla förskjuten värnlös 
flicka.
 General Keith var en af dessa personligheter, hvilkas öppna och inta-
gande väsende nästan ögonblickligen tillvinner dem menniskors förtroen-
de. En viss förnämhet i sätt och hållning, genom börd och uppfostran 
blifven hans andra natur, stod väl tillsammans med den själsadel och den 
öppna välvilja, som lyste genom hans kraftfulla och af många fälttågs solar 
brynta drag. Han var icke mera ung; 46 års erfarenhet under många lifvets 
stormar hade bofäst det manliga allvaret uppå hans vackra panna; men de 
mörkblåa ögonen hade bibehållit hela ungdomens eld, och hans nästan 
alltid glada och skämtsama lynne, som bland alla hans krigskamrater före 
och efter denna tid gjorde honom så bekant för hvad man kallade »Keiths 
lakonismer», gaf det uttrycksfulla ansigtet den beständiga stämpeln af lef-
nadsfriskhet och kraft.
 Den unga flickans första känsla vid sidan af denna man var en för henne 
aldeles främmande, nemligen, undergifvenhetens, ödmjukhetens. Van att 
herska öfver en svag mor, en ännu svagare far, en saktmodig syster, en ännu 
omyndig bror och en omgifning, som burit henne på händerna alltifrån 
barndomen, fann sig Eva Merthen nu för första gången sviken af den med-
vetna öfverlägsenhet, med hvilken hon plägade betrakta alla som omgåfvo 
henne. Och besynnerligt! det var icke generalen, icke den förnäme främ-
lingen, för hvilken hon kände sig böjd och ödmjuk i sin själ, – endast en 
fars räddning hade kunnat förmå den stolta flickan att böja sig för makten i 
hans person – det var menniskan, mannen, som här med en öfverlägsenhet 
utan anspråk, utan tvång, kom henne att känna sig ödmjuk, hängifven och 
likväl icke betryckt eller förkrossad vid generalens sida. Hvad som inför 
honom höjde Eva Merthen i hennes egna ögon, var den öfvertygelsen, 
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att generalen icke kunde dela verldens dom öfver hennes seder, han som 
bäst visste huru oskyldigt hon kommit att lida för sitt intåg i Åbo och som 
genom sitt bemötande, så fullt af aktning och välvilja, syntes visa att han 
icke delade hennes omgifnings fördomar om det tvång, som hvilade öfver 
qvinnan denna tid. Hon mötte honom med ett förtroende lika öppet som 
hans, hon beskref uppå hans deltagande frågor, hela den väfnad af förtal, 
som fläckat hennes rykte alltsedan Runsala färden och landshöfdingens 
bal, och hon slöt med att bedja generalen visa henne den utmärkta gunst, 
att förskaffa henne lägenhet att öfverresa till de sina i Sverige.
 General Keith var ingen fruntimmershatare. Under sin brokiga kri-
garebana hade han flyktigt brunnit för mången skönhet, kysst måhända 
mången vacker mun, men soldatlifvets vilda seder hade icke fått någon 
makt öfver hans högsinta själ, och han hade icke kunnat förmå sig att välja 
en maka, ja, han hade afslagit det lysande anbudet af en furstinna Dolgoru-
kis hand, erbjuden honom af hennes farbror, den då i Ryssland allsmäktige 
fältmarskalken furst Iwan Dolgoruki, och detta allt emedan hans hjerta icke 
hade känt någon allvarsamare böjelse. Men denna flicka i en vrå af verlden 
hade från första ögonblicket gjort på honom ett intryck omöjligt att likna 
vid något annat, som han erfarit under hela sitt lif. Vid mötet i Pemar hade 
hans kännareblick allenast haft tid att beundra hennes sällsynta skönhet, 
den smidiga stoltheten af hennes vext och det underbara behaget i hela 
hennes väsende. Här i kojan framblixtrade hennes ljusa förstånd, högheten 
af hennes tänkesätt, det på en gång stolta och hängifna i hennes strid mot 
det grymma förtal, som stötte henne bort från hennes landsmäns krets, 
och allt detta syntes den ridderlige fältherren så ovanligt, så sällsamt och så 
intagande, att en ny känsla rann upp i hans barm och ögonblickligen kom 
honom att glömma en hel lefnads föresatser. Det skottska blodet brusade 
mäktigt omkring hans hjerta, han häpnade vid den tanken att en så lysande 
meteor uppå hans hittills ensama bana skulle spårlöst försvinna, och han 
fattade den unga flickans hand, i det han sade med en djup rörelse i det 
öppna manliga ansigtet:
 »Du skulle fly! Nej aldrig!»
 Eva bleknade vid denna plötsliga värma i generalens röst och steg omed-
vetet ett steg tillbaka. Hon var van vid eröfringar – hela Åbo hade ju burit 
henne på sina händer, för att sedan desto djupare förtrampa henne – men 
den tanken att han – den enda på jorden, som syntes henne vara en man i 
den höga betydelse hon fästade vid detta ord och till hvilken hon såg upp 
med en beundran, en hängifvenhet, värda ett bättre öde, – att han skulle 
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behandla henne som en leksak, som föremål för ett flyktigt galanteri – ty 
hvad kunde hon annat tro? – denna tanke syntes henne så förkrossande, så 
tillintetgörande, att hon nästan i vanmakt stödde sig mot den låga kojans 
fönster. Keith var en finkänslig man, han anade hvad som föregick i den 
unga flickans själ, och hon steg i hans ögon än högre. Hans röst återtog det 
lugna uttrycket af en faderlig väns välvilja, i det han fortfor:
 »Jag kallar dig du, emedan du är ett barn, och jag – jag är icke mera ung. 
Du är olycklig och öfvergifven, se der dina anspråk på mig, ty i denna stund 
har hvarje oförskyldt lidande inom Finlands gränser en rättighet att säga 
till Keith: gif mig rättvisa! Var lugn, jag vill sörja för ditt väl, men lofva mig 
att icke ännu så hastigt fly.»
 »Ers excellens – denna koja är allt hvad jag äger öfrigt af mitt fäder-
nesland; en bräcklig gummas tårar är allt hvad jag äger qvar af landsmäns 
tillgifvenhet. I Sverige, der de mina vistas, är nu mitt fädernesland och mitt 
folk. Ers excellens är ädel och högsinnad! döm om jag kan, om jag bör 
emottaga det direkta beskydd ers excellens har den godheten bjuda mig.»
 Generalen syntes tankfull; han kämpade en hård strid med sig sjelf. 
»Men», sade han, »dina föräldrar skola återvända hit efter freden, och du 
skall återvända med dem. Förtalet hvilar aldrig, förtalet glömmer ingenting 
och lär ingenting; de skola sönderslita dig, din far skall ej kunna beskydda 
dig, och min arm räcker ej mera hit.»
 »Ers excellens, man är aldrig olycklig sålänge man icke förlorat akt-
ningen för sig sjelf. Jag ber som en nåd att få fly; det öfriga må himlen styra. 
Jag kan bära allt, till och med föraktet, allenast jag kan stå upprätt inför mitt 
eget samvete.»
 »Du är en högsint flicka», sade generalen rörd, och man såg, att segra-
ren i så många fältslag hade vunnit den svåraste segern öfver sig sjelf. »Du 
är fri, du kan resa, när du behagar, och jag skall bereda dig medel dertil. Jag 
äger ej mera något att befalla öfver dig, men om du gör något afseende på 
en väns bön, så unna mig ännu ditt sällskap under två veckor. Denna tid 
skall ej förgå onyttigt för dig sjelf; jag vill skaffa mig säker underrättelse 
om dina föräldrars vistelseort, på det jag sedan med lugn må veta dig vara 
i goda händer.»
 »Jag tackar ers excellens och dröjer två veckor qvar.»
 »Och jag får då stundom besöka dig?»
 »Jag skall anse mig hedrad deraf. Jag har ingenting mera att förlora i 
mina landsmäns ögon, och ers excellens är en ädel man, som känner sin 
ställning och min.»
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 Generalen gick. Men från den sårade studentens bädd hördes en djup 
suck. Var det blodförlust? Var det sinnesrörelse? Alanus hade sjunkit i 
en djup svimning ur hvilken det först efter timmars omsorger lyckades 
att väcka honom. Dagen derpå blef han efterskickad och förd till ett litet 
rum i nedra våningen af presidenthuset, der han sköttes af Keiths egen lä-
kare. Den arme ynglingen lydde mekaniskt. Hans kraft var bruten, mera af 
själs- än kroppslidanden; han såg på Eva med en afskedsblick, som gjorde 
henne ondt, och hans sjukdom blef lång.
 Under de följande två veckorna red General Keith dagligen ut till Åbo 
slott och återvände ensam, åtföljd blott af sin neger Daydie. Då, säger sagan, 
red han aldrig förbi den gamla Gretas koja vid slutet af slottsgatan, utan att 
lemna hästarne i Daydies vård och sjelf gå in; och långa timmar dröjde han 
der, timmar, dem han blott genom ansträngdt arbete kunde rycka undan 
sin tjensts mångfaldiga göromål.
 Det enda vittnet till dessa förtroliga timmar, den halfblinda gumman, 
Evas amma, förstod intet af de ofta lifliga samtalen mellan generalen och 
hennes unga jungfru. Hade hon förstått dem, hon skulle då hafva sett den 
berömde fältherren för hvarje dag mera intagen af den unga flickans skön-
het och behag, men äfven för hvarje dag mera lugn; mera granlaga emedan 
hans aktning vexte i samma mån som hans kärlek. Hon skulle hafva sett 
Eva Merthen för hvarje dag mera hänförd af beundran vid de högst intres-
santa skildringar ur hans förflutna lif, dem generalen meddelade henne 
i sin vanliga lekande ton, och som på en gång vidgade hennes blick och 
riktade hennes hjerta, men utan att hennes vexande beundran, hennes till 
dyrkan gränsande tillgifvenhet förmådde ett ögonblick rubba hennes fasta 
föresats, att följa sin pligt och fly, – fly från den mans närhet, hvars kärlek 
för henne måste innebära förnekelsen af föräldrar, syskon, fädernesland, 
rykte och måhända sjelfva samvetets frid. Hvem räknar de tysta strider, 
dem Eva Merthen under dessa dagar kämpade mot de frestande demo-
nerna i hennes eget hjerta! Men hon svigtade icke, hennes vilja var oböjlig, 
hennes mod orubbligt, och lik den man hon beundrade, förmådde hon allt, 
emedan hon förmådde segra öfver sig sjelf.
 Generalens besök hade icke länge kunnat blifva en hemlighet i det 
pratsama Åbo. Man utspanade snart hvem de gällde, och det tusentungiga 
ryktet förde med vindens hastighet öfver stad och land de orimligaste 
berättelser. Det föll ingen in, att Eva Merthen ännu i denna stund var ren 
som dagens ljus; hon som stämt möte med officerarne, hon som utan 
försyn gått utöfver det skickligas gräns i sällskapslifvet, hon som haft den 
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otroliga djerfheten att intåga i Åbo som general Keiths förklarade mätress, 
hvad skoning förtjenade hon, och hvad undskyllan ville man gifva dessa 
hemliga möten mellan den fiendtliga fältherren och en så djerf, så förlo-
rad flicka?
 Dessa rykten hade ett eko, som nådde Evas öron. Förbi hennes fönster 
tågade med afsigt rusiga sjömän, skojande gatpojkar, och i deras plumpa 
visor blandades ofta »hertiginnans» namn. Eva lät detta passera med för-
akt; hon aktade sig att nämna något derom för generalen: det hade kommit 
att stå de sjungande dyrt. Och när han frågade henne om hon lefde fredad 
och trygg i sin gömda fristad, svarade hon ständigt sitt glada ja. Hon bidde 
sin tid. Men innan den kom, slog ljungelden ned öfver hennes sista för-
hoppningar och kastade henne med makten af ett obetvingadt öde in på 
den bana, hvilken hon med hela kraften af sin beslutsama själ gjorde allt 
för att undfly.
 Det var i sista dagarna af September; hösten göt sina strida störtregn 
öfver det gamla Åbo och omhöljde det med sitt mörker. De två veckorna 
voro tillända, och Eva Merthen väntade hvarje dag det fartyg, som skulle 
föra henne till Stockholm.
 Ett enda hinder syntes ännu vilja fördröja hennes resa: gamla Greta 
hade sedan flera dagar varit sjuk, och Eva kunde ej förmå sig att öfvergifva 
den gamla, äfven om hon med sitt dröjsmål satte hela sin egen välfärd på 
spel. Men äfven detta hinder syntes nu undanröjdt; hela det sednaste dyg-
net hade den sjuka legat i en stilla slummer, och den syntes så lugn, så sund 
att Eva hoppades hennes snara förbättring.
 Då hördes hästhofvarnes välkända dån, och general Keith trädde in. 
»Fartyget ligger segelfärdigt och slupen väntar dig vid stranden», sade han 
med lugn, men sorgsen röst. »Res, mitt barn, du är fri, och mins på den 
fjerran stranden en man, som gerna velat gifva ett konungarike för lyckan 
att ständigt få lefva vid din sida.»
 Eva stod upp, fattade generalens hand och höljde den med sina tårar. 
»Ja», sade hon, »jag far, om ock mitt hjerta skulle brista. Men, ers ex-
cellens, jag far med er godhet inpräglad i min innersta själ, jag far med 
den sällheten, att en gång hafva kännt en man, som förtjent att älskas och 
beundras mer än någon annan på jorden, och med den smärtan att aldrig 
mera få återse honom. Ers excellens, om några få minuter ser jag er icke 
mer; mitt beslut är fast, det vacklar icke. Må denna eviga skilsmessa gifva 
mig rätt till den bekännelse, att jag för er velat uppoffra allt, utom min 
barnsliga pligt! Ack, jag har varit stolt, mycket stolt, och himlen har straf-
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fat mig. Men vid er sida hade jag velat tjena som den ringaste slafvinna, 
okänd, föraktad, blott för den outsägliga lyckan att se er, höra er alla dagar. 
Det kan ej ske … och jag bjuder ers excellens med den djupaste tacksam-
het…. ett evigt farväl.»
 »Farväl!» sade generalen med synbar rörelse. »Man säger», tillade 
han, skämtande med sjelfva smärtan, – »man säger det vara ärofullt att 
vinna en batalj: hvad skall man då säga om tvenne stridande, som båda 
segra, båda taga hvarandra till fånga och likväl båda efter striden qvarblifva 
döda på platsen?»
 Eva lade sina saker tillsamman.
 »Parbleu», inföll generalen hastigt, »jag hade så när glömt att jag med-
för ett bref från din far.»
 »Min far!» utropade Eva med häftighet.
 »Ja,» sade generalen; »den kurir jag skickat till Stockholm med pro-
position om vissa fångars utvexling, hade i uppdrag att derunder uppsöka 
din familj. Han har funnit den välbehållen, jemte andra flyktingar, i nejden 
af hufvudstaden, och medför från dem detta bref.»
 Eva bröt det hastigt och läste … och ju mera hon läste, desto marmor-
hvitare blefvo hennes kinder, desto dunklare glansen af hennes mörka 
ögon. Och när hon hunnit till slut, var denna starka själs mod brutet, och 
hon dignade ljudlös, afdånad ned vid generalens fötter.
 Hvad hade hon läst? Generalen tänkte icke derpå, han egnade all sin 
omsorg åt henne, som han älskade så högt, och han lyckades efter långa 
ansträngningar att återkalla henne till lifvet. Eva uppslog sina ögon och 
for med handen öfver sin panna, der de ur bandet lösta mörka lockarna 
drefvo sitt fria spel. »Nej», sade hon långsamt och eftersinnande, »det är 
icke möjligt … jag har drömt en förfärlig dröm!»
 Generalen fixerade henne och sade intet. Han räckte henne blott det på 
golfvet fallna brefvet, hvilket hon mekaniskt fattade, utan att synas förstå 
dess betydelse. Men knappt föllo hennes ögon ånyo på innehållet, innan 
hon spratt upp, som hade hon blifvit biten af en orm, fästade på Keith en 
sönderslitande blick och utropade: »Säg mig, ers excellens, säg mig för 
Guds barmhertighet, att det är ni sjelf som skrifvit detta bref! Säg mig att 
ni, för att äga mig, har begått den svartaste handling, och jag vill välsigna 
er, jag vill tacka er på mina knän, emedan jag då ännu har en far, en mor, en 
syster, en bror, … Säg mig, herr general det otroligaste, säg mig att ni handlat 
som en niding, och jag vill älska er som en Gud.»
 Keiths öga mörknade. »Du är sjuk, mitt barn, sätt dig och samla hela 



151

Hertiginnan af Finland

  5

10

15

20

25

30

35

styrkan af din själ, för att bära ditt öde. Hvad än detta bref må innehålla, så 
var viss att det kommer direkte från din far.»
 »Det är hans hand, hans hand!» upprepade den unga flickan med 
smärtans hela uttryck i sin röst – »hans hand, men icke hans hjerta. Förlåt, 
ers excellens, mina vansinniga ord! Jag ser nu att förtalets huggorm stungit 
mig så djupt, att min egen far stöter mig som en dödligt förgiftad blomma 
bort i förderfvets famn. Läs – och döm!»
 Generalen fattade brefvet och läste:
 »Min fordom älskade, nu för evigt förlorade dotter! Ehuru jag icke 
kan tro att du numera det ringaste bekymrar dig om dina olyckliga föräld-
rar och syskon, vill jag likväl, då tillfälle gifves, underrätta dig, att vi be-
finna oss i säkerhet och icke mera ämna återvända till ett land, der skam 
och vanära skulle blifva vår lott för din skull. Wechter har i bref underrät-
tat oss om allt. Vi veta att du med afsigt flydde från din far och din bror, 
i samma stund du fruktade att af oss blifva ryckt från dina äreförgätna 
planers fullbordan. Vi veta att du, efter vår afresa, icke haft försyn att of-
fentligen visa dig som den ryska generalens förklarade … och att denna 
din nesliga förbindelse än vidare fortfar. Det är öfverflödigt att säga dig, 
att jag och din mor, efter hvad som händt, icke hafva mer än en dotter, 
vår fromma Katharina, som aldrig har gjort oss någon sorg, och att dina 
syskon icke mera erkänna dig som syster. Försök icke att urskulda dig; 
all din slughet, skall icke mera förvilla oss. Far fort på din syndiga bana, 
du vanartiga, gudlösa barn, men upphör att hädanefter bära det namn 
du vanhedrat. Och skulle Guds hand upplysa dig, så att du ser hela vid-
den af ditt brott, så dölj dig i främmande land för menniskors ögon och 
dö med dina föräldrars och syskons förlåtelse för all den sorg du hopat 
öfver deras hufvuden; – men visa dig aldrig mera för deras ögon, de hafva 
med dig intet vidare att skaffa. Stockholm den 25 September 1742. Carl 
Merthen.»
 General Keith sönderref brefvet med harm och kastade bitarna i den 
nära spiseln. »Gud sjelf», sade han, »förlåter den största syndare, som af 
uppriktigt hjerta ångrar sina brott, och här vågar en far bortstöta sin dotter, 
äfven om hon vill ångra sina förmenta fel. Och denna dotter är likväl utan 
fläck; jag, Keith, vill förklara detta i hela verldens åsyn. En sådan far har ej 
förtjenat att äga en sådan dotter.»
 »Jag har likväl älskat dem så högt», sade Eva och gömde sina tårfulla 
ögon emellan sina händer. »Jag har älskat dem så högt, och de uppoffra 
mig åt förtalet, liksom Carthaginenserne fordom kastade sina barn i den 
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glödande Molochs gap. Föräldrar, syskon, fädernesland – jag har icke mer 
några sådana – hvem står så ensam i verlden som jag?»
 »Icke ensam,» sade generalen allvarligt, »icke ensam! Ofvan dig finnes 
en Gud och vid din sida står en vän: mången är mera ensam än du.»
 »Ja,» fortfor Eva tankfull och nästan drömmande, »här är min mor, 
mitt fädernesland!» Och hon pekade med handen på gamla Greta, som 
låg i sin stilla slummer och icke rört sig på länge.
 Generalen lade sin hand på den gamlas panna. »Icke heller här», sade 
han med vacker röst. »Du arma flicka, dina vänner och stöd, de öfvergifva 
dig på engång alla. Din gamla Greta har slumrat in till ett bättre lif!»
 »Också hon!» upprepade Eva.
 »Också hon!» sade Generalen lugnt.
 »Hvem lefver numera för mig på jordens ring?»
 »Jag.»
 »Du!» – Och Eva Merthen förskräcktes sjelf för den ton, med hvilken 
hon till den berömde fältherren uttalade detta enda ord.

8. Hertiginnan af Finland.
Så svagt är menniskohjertat, att äfven de största, de starkaste naturer be-
höfva luttras af mycken sorg och genomgå många pröfningar, innan guldet 
af deras karaktärer framträder renadt från slagg som en ädel skatt inför Gud 
och menniskor.
 Eva Merthen var en af dessa sköna karaktärer, som af olyckan endast 
förädlas, och som ur hvarje ny pröfning framgå förädlade och bättre än 
förr. Den djupaste smärta, de häftigaste själslidanden hade icke rubbat 
jemvigten hos denna rikt begåfvade flicka, men de hade gifvit hennes 
väsen en annan färg och en bättre. Den som såg henne en månad efter nyss 
beskrifna uppträden, i sena hösten år 1743, skulle knappt hafva igenkännt 
denna nyss så häftiga och stolta karakter. Det öfverlägsna, nästan spotska 
i hennes sätt, som beredt henne så mycken afund och fiendskap, hade 
alldeles försvunnit och lemnat rum för en ödmjukhet, en mildhet, som, 
förenad med en okonstlad medfödd värdighet, spridde en dager och en 
ljufhet kring hela hennes personlighet, sådan man aldrig sett hos henne 
förr. Olyckans och föraktets bittra läkemedel hade böjt hennes sinne till 
undergifvenhet; kärlekens makt hade ställt henne på qvinnans naturliga 
plats: icke herrskarinnans, men den hängifna allt uppoffrande väninnans, 
hvars allsmäktiga välde består just deruti att försaka allt för den hon äls-
kar.
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 Och general Keith och Eva Merthen älskade hvarandra, såsom endast 
stora och sköna själar älska. Den tappre krigaren, hvars hela lif förgått i 
det vilda, brokiga hvimlet af ständiga krig, resor och hofkabaler, kände sig 
mildare, bättre, menskligare vid den sköna flickans sida, hon den första, 
som lärt honom kärlekens stora, försonande och förädlande makt öfver 
menniskohjertat. Hon åter kände sig säll att vid hans sida afsäga sig all den 
stolthet, all den öfverlägsenhet, hvarmed hon förut betraktat sin omgif-
ning; hon kände en stolthet af helt nytt och annat slag, den att hel och 
hållen försvinna, fördunklas, förgätas i glansen af den berömde mannens 
personlighet, och denna känsla höjde henne lika högt, som den böjde 
henne djupt. Hon bodde, sedan en månad, i Keiths egen boning, presi-
dentshuset, der generalens omsorg hade åt henne inredt fyra rum afskilda 
från hans och möblerade med en nästan furstlig prakt. Här lefde hon i 
början mycket indraget, utan umgänge, men långtifrån sysslolös. Keith, 
sjelf en bildad man, hade funnit sin unga skyddslings uppfostran alldeles 
icke motsvara hennes rika naturliga anlag, och han hade beslutat fullända 
den både sjelf och genom andra. Hvarje dag stal han ett par timmar från 
stats- och krigsangelägenheterna, för att tillbringa dem hos Eva, under de 
lärorikaste samtal i ämnen hörande till den allmänna bildningen. Han viss-
te att anskaffa de skickligaste lärare, som den tiden stodo att fås, till en del 
förskrifna enkom för hennes skull från Petersburg. Och den unga flickan 
kastade sig med hela den energiska kraften af sin vilja på dessa för henne 
nya läroämnen; hon arbetade med flit, fattade allt med stor lätthet och 
gjorde förvånande framsteg. Innan kort uttryckte hon sig med ledighet på 
fransyska, samt gjorde närmare bekantskap med tyska och engelska språ-
ken, hvilket sednare Keith gerna talade i förtroliga stunder, emedan det var 
hans modersmål. Och då latinet den tiden ännu ansågs såsom höjden af 
all bildning, ingick äfven detta i Evas studier; ja hon bragte det så långt att 
hon sedermera obehindradt läste Tacitus.*)

*)Och dessa språk införde henne 
i hela den rika litteratur, hvilken de då representerade; hon blef det mest 
bildade fruntimmer i Åbo, likasom hon obestridligen var det skönaste.
 Vänd icke, du hulda läsarinna, dina blickar ifrån den öfvergifna flickan 
som nu i de praktfulla, men stängda salarne af presidentshuset vid sina 
böcker söker att förgäta sin smärta och sina lidanden! Hennes dag nalkas, 

*)  Historiskt. »Sie sprach das Deutsche nicht geläufig, aber drückte sich vortreff-
lich im Französischen aus, las den Tacitus lateinisch und hatte überhaupt ihren 
Geist sehr gebildet», säger om henne Keiths biograf.
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när äfven hon skall vinna rättvisa och när förtalets orm, qväfd af sitt eget 
gift, skall sträcka sig död vid hennes fötter. Aura popularis – fläkt af gunst 
eller ogunst i hopens sinnen – huru hastigt du vexlar! Huru föga man kan 
bygga på ditt bestånd, i ondt som godt!
 General Keiths hus var öppet för hvarje nöd, hvarje klagan, och sådana 
kommo hoptals att anlita hans starka arm och hans milda hjerta. Han hade 
sin tolk, en Wiborgare, hvars namn är förgätet, men han begynte att mera 
sällan anlita denne än förr. Eva Merthen erbjöd sig sjelfmant att vara med-
larinna mellan generalen och hennes nödställde landsmän, och han såg det 
icke ogerna: han kunde derigenom förena behaget af hennes sällskap med 
långa timmars tröttande omsorg om landets väl. Än var det en tjensteman 
som hade att föredraga för honom stadens angelägenheter; än en borgare 
som klagade öfver inqvarteringen, än en bonde som beskref huru man tagit 
ifrån honom hans enda häst, hans sista bröd. Alla deras ord gingo öfver 
Evas läppar, och de gingo icke maschinmessigt, som öfver Wiborgarens. 
Hon visste att gifva hvarje angelägenhet sin vigt för landets bästa, hvarje 
klagan sin rättvisa, hvarje nöd sin lifliga färg, som talade till generalens 
mensklighet. I början betraktades hon med misstroende och fruktan af de 
besökande; de väntade icke godt af henne, som i folkets mun bar namnet 
af en förräderska och en fallen flicka. Men snart märkte de den välgörande 
verkan af hennes bemedling; de förstodo att deras sak hade i henne en 
förespråkarinna, hvars ädla deltagande var omisskänneligt och hvars välde 
öfver den allrådande generalen städse bar för landet och dem sjelfva välsig-
nade frukter. De funnos, som i det längsta voro böjda att anse äfven detta 
inflytande som ett hyckleri, ett förräderi, men resultaterna motsade dem 
oupphörligt; ingen dag gick förbi utan att man visste omtala en ny mild och 
verksam förbön från den af sina landsmän förskjutna flickans läppar. Man 
såg så tydligt att en god engel stod vid generalens sida och ledde alla hans 
handlingar till landets väl, och man kunde icke misstaga sig hvem denna 
goda engel var. Man förvånades, man tvekade, man begynte afpruta någon 
del af sina förra hårda omdömen om Eva Merthens personlighet, och slut-
ligen fingo tacksamhetens känslor öfverhand.
 Då hände det sällsama, det otroliga, att hon, hvilken nyss var förkastad 
och smädad af alla, efterhand begynte att anses som Åbos och hela Finlands 
skyddsengel. Man visste att omtala de ädlaste drag, de största uppoffringar, 
med hvilka denna alltför ryktbara flicka likasom tvang åt sig sina landsmäns 
kärlek. Ingen suck förklingade ohörd vid hennes dörr; ingen klagan gick 
ohulpen från hennes tröskel. Dagligen strömmade massor af nyfikne till 
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hennes boning, för att se henne utdela penningar, kläder, bröd åt de fattiga; 
man forskade i hennes drag efter den mäktiga favoritens förmätenhet, den 
allt förmående mätressens högmod och herrsklystnad, men man fann deraf 
intet spår; man fann blott det milda, sorgsna uttrycket af en själ, som fin-
ner sin enda lycka uti att lefva för andra och uppoffra sig för dem. Då gick 
genom folkmassorna en hviskning af helt annan art än förr: »hon är icke 
så elak som man sagt; det syns på henne att hon icke utdelar sina gåfvor af 
skryt. Hvad hon är vacker och hvad det är skada att hon ej är hans verkliga 
och vigda hertiginna!»
 Det var folkets sedliga känsla, som uppreste sig mot den enda fläck 
på Eva Merthens rykte, hvilken alla hennes goda handlingar icke kunnat 
aftvå. Men uttrycket: »hertiginnan», »hertiginnan af Finland» hade bytt 
sin betydelse och blifvit en hederstitel. Få hertiginnor, legitima genom sin 
börd och sin ställning i samhället, hafva upplefvat det underbara öde, som 
Eva Merthen, att så hastigt se det allmännaste hat och förakt öfvergå i den 
allmännaste beundran och kärlek.
 Likväl funnos i Åbo familjer, och deribland de förnämsta och ansed-
daste, hvilkas stränga åsigter om sedlighet ej tilläto dem att mildra sina 
omdömen om en flicka, som förut trotsat konvenansen och nu trotsade 
sjelfva sedekänslan. Detta undföll icke general Keiths skarpa blick, och 
han beslöt att kufva och tillintetgöra denna tysta opposition. Han för-
mådde Eva att med honom göra visiter i alla de förnämsta hus, och hon 
lydde, ehuru smärtsamt det för henne var att mötas på månget håll af en 
illa dold förlägenhet och köld. Ty den man, i hvars händer hela Finlands 
öde då hvilade, för honom vågade man ej stänga sina dörrar; men det 
afmätta sätt, på hvilket man emottog hans följeslagarinna, lät henne tyd-
ligt märka, hvad man ännu tänkte om henne. Hon led deraf obeskrifligt, 
men Keith syntes icke märka anledningen dertill; han ville att hon skulle 
respekteras som hans legitima gemål och visade henne sjelf all den akt-
ning henne tillkom som sådan. Till den rika och stolta fru Heldt, som icke 
brydde sig om att cachera sin afvoghet, sade Keith: »madame, genera 
er inte; min hertiginna är icke stolt, hon ihågkommer ej sin rang i ett så 
älskvärdt fruntimmers sällskap.» – Till Wechter, hvars gamla vänskap med 
Merthens hus satte honom nästan i faders ställe för hans gudotter och 
för hvilken Eva bar en hos henne ovanlig fruktan, talade generalen ur en 
annan ton: »lugna er, min herre, jag älskar för mycket er gudotter, för att 
icke anse hennes heder lika dyrbar som min egen. Jag ger er mitt ord att 
kyrkans band skall förena oss, såsnart kriget är slut, och hennes ställning 
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skall vara betryggad, äfven om krigarens öde skulle träffa mig på slagfältet 
hvilken dag som helst.»
 Den gamle rådmannen, som hade en Finnes hela envishet, kände sig 
blidkad, men icke öfvertygad. Evas böner studsade länge mot hans oböjliga 
sinne. Slutligen lofvade han att inlägga sitt förord hos hennes föräldrar, och 
vid samma tid skref Eva sjelf till dem ett bref, fullt af ödmjukhet och kärlek, 
men på hvilket länge intet svar följde.
 General Keith var icke nöjd med den tvungna aktning hans lilla herti-
ginna, som han kallade henne, hade vunnit hos borgarearistokratin i Åbo. 
Han utfann ett annat medel, i hvilket hon lika undergifvet fogade sig. Han 
tillställde baler, lysande, muntra tillställningar, vid hvilka den dittills i Åbo 
rådande stela konvenansen var bannlyst och der en okonstlad glädtighet 
lifvade alla. De goda Åboborna häpnade i början; de kunde icke fatta huru 
en flicka utan mors eller mostrars förkläde tätt vid sidan kunde tilltala »en 
främmande karl», utan att förgås af blygsel. Flickorna sjelfva funno det 
snart alldeles icke omöjligt; de unga officerarne voro så artiga, så hyggliga, 
att innan kort de flesta Åboflickor hade försett sig med samma fel, som 
det, hvilket först bragte ondt rykte öfver Eva Merthen på landshöfding-
ens bal. Man glömde både konvenans och krig; sällskapstonen blef friare, 
otvungnare, utan att någonsin förfalla i det oskickliga, ty Keiths öga vakade 
strängt öfver officerarnes uppförande; de visste det, och de hade ingen lust 
att ådraga sig den stränge fältherrens misshag.
 Vid dessa baler var Eva Merthen värdinna. Hon visade sig der i hela 
glansen af sin skönhet, hon älskade att bära en krans af hvita rosor omkring 
sina nattsvarta lockar, och kring den smidiga gestalten flöt en hvit klädning, 
lik det ljusa sommarmolnet kring en strålande fé. Keith fordrade att hon 
der bar de dyrbara presenter, de perlor och juveler, hvilka han slösat på 
henne. Men hon visste att i sjelfva prakten inlägga enkelhet, och hennes sätt 
förenade den största anspråkslöshet med en värdighet, som eftergaf intet 
af en furstinnas höghet, på samma gång, som den tycktes sänka sig till den 
ringaste borgarflickas blygsama hållning. Och denna tid var en aristokratisk 
tid, der höghetens afgud dyrkades af alla stånd. De ädlaste handlingar hade 
derföre icke tillvunnit Eva Merthen så mycken beundran, som denna lyck-
liga förening af godhet och värdighet i hennes sätt. Är hon icke hertiginna, 
hviskade man, så förtjenar hon åtminstone att vara det.
 På detta sätt förgick vintern, och hertiginnans rykte gick ut öfver land 
och rike, buret af folkets beundran och kärlek. Från aflägsna landsorter, 
från det fjerran Österbotten, från yttersta gränsorna af Savolaks och Kare-
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len kommo resande af alla stånd till Åbo, för att hvar i sin mån frambära 
till Keith sina ansökningar och sina besvär. De gingo nästan alla genom 
Eva Merthens hand, som var Keiths translator, ej mindre än hans tolk, och 
så afskräckande exempel man äfven må hafva på fruntimmers inflytande 
i regeringsärender, så litet behöfde man frukta något missbruk här. Eva 
Merthen fortfor att vara Finlands goda genius; – hon fortfor att med kärlek 
löna det land, som förskjutit henne.
 Emellertid hade både ryska och svenska sändebud anländt till Åbo, för 
att uppgöra den blifvande freden. Underhandlingarna gingo långsamt, näs-
tan omärkligt, och när våren kom år 1743, stod kriget med alla dess fasor 
ånyo för dörren. General Keith fick nu nya bekymmer med truppernas 
utrustande och byggandet af nya galerer. Allt mera sällan kunde han un-
danrycka en timma för de långa bildande samtal, af hvilka Eva inhemtat 
en så oskattbar erfarenhet. Men hon arbetade nu vid hans sida, så ofta han 
satt vid sitt skrifbord: hon var mer än hans sekreterare, hon var hans rådgif-
varinna mången gång, en annan Maintenon, lika klok, lika skarpsynt, om 
också icke lika diplomatisk. Och Keith behöfde icke ångra detta biträde af 
en qvinna. Man visste icke i Petersburg, att mången rapport öfver landets 
ställning, beundrad för klarheten af dess uppfattning och dess omsorgsfulla 
utarbetning i minsta detalj, var af Eva Merthens, af den der okända finska 
flickans hand.
 Keith reste från Åbo i medlet af Maj, för att uppsöka de ryska galererna 
vid Hangöudd, och blef under kryssningar och små affärer mot svenska 
flottan borta till början af Augusti. Då ändtligen, den 7 Augusti 1743, afslöts 
freden i Åbo, som kostade Sverige ett stycke af Finland intill Kymmene 
elf, men som, efter tvenne års ängslan och nöd, af folket helsades som en 
försynens välgerning.
 Fredsslutet firades i Åbo med utomordentliga högtidligheter. En sam-
tida författare berättar härom, att det afkunnades under pukors och trum-
peters klang, med klingande musik och ljungande styckeskott. Om aftonen 
var hela staden illuminerad. General Luberas lät på väggen af hofrättshuset, 
der han bodde, upphänga en ofantlig tafla, på hvilken man såg tvenne mot 
hvarandra sträckta händer, öfverallt med ljus i vacker ordning besatta, och 
derunder stod: Pax et Æternum fœdus, »fred och evigt förbund». Ljusen 
brunno hela natten. »Om morgonen – säger den samtida berättaren – sågs 
taflan i allt öfrigt oskadd, allenast ett ljus hade brännt bokstafven Æ i ordet 
Æternum, så att man läste: Pax et ternum Fœdus, som gaf på devisen en 
helt annan mening och gjorde hos mången en hjerteknyck.»
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 På Åbo torg var upprest en ofantligt stor pyramid, bestående af hvete-
brödssimlor. Derinvid stod ett ovanligt stort bord, betäckt med duktyg, 
och på detta bord upplades en enda rätt, men en som dugde. På Puolala 
backen var nemligen uppgjord en eldbrasa, och på denna stektes en stor, 
fet och välgödd oxe, hel och hållen begjuten med smör. Denna, så snart den 
blifvit stekt, drogs af ryska soldater på en släda till torget under högljudda 
hurrarop och uppställdes på bordet, så stor den var, med förgyllda horn 
och svansen liggande ostekt bredvid. Rundtomkring garnerades stekta an-
kor med förgyllda näbbar. Folket svärmade jublande kring denna kolossala 
anrättning, hvars doft förspordes öfver hela torget; men man glömde icke 
heller att besöka excellensen Cedercreutz boning vid domkyrkan, ungefär 
vid nuvarande Frenckellska tomten, hvarest vin rann ut genom ett fint rör 
och uppfångades i mössor och kärl af den törstiga folkhopen.
 Undertiden var en lysande bal hos general Keith, till hvilken höga och 
låga vidtomkring voro inbjudna. Då, säges det, försakade värdinnan, den 
sköna Eva Merthen, dansens nöjen för en stund och satte sig vid det öppna 
fönstret med en fjerdingssäck fylld med silfverrublar, hvilka hon utkastade 
bland den jublande folkmassan, som helsade henne lik en drottning med 
de mest enthusiastiska glädjerop.*)

 Detta glada sorl varade flera timmar, då på ett gifvet tecken furst Rumän-
zoffs kock sprang upp på en stege till bordkanten och skar den stekta oxen 
i tusen stycken, i det han tillika fyrdelade ankorna, hvarefter hela kalaset, 
bröd och stek, gafs till sköfling åt folkmassan. Der ville visserligen ingen 
vara den siste: det var ett skrik och ett täflande om de bästa bitarna, som var 
lustigt att skåda, och emedan det var kungjordt, att den som finge behålla 
oxens svans skulle få premium, så blef det om den ett sådant brottande, att 
en karl, som lyckats eröfra den dyrbara trofén, ej såg någon annan utväg att 
få behålla den, än att springa ut till medjan i Aura å.
 Åbo fick vid denna tid lika som nytt lif och en ovanlig rörlighet. Från 
alla håll strömmade flyktingarne tillbaka; vid alla stränder var ett hvimmel 
af båtar, som förde hela skaror förrymda landsmän tillbaka till fäderneslan-
det. Der såg man hela familjer med glädjetårar helsande hemmets älskade 
strand; och när de åter med barn och blomma satte sin fot på de välbekanta 
gatorna, betraktade de hvarje hus, hvarje port, hvarje träd, man kunde säga 
hvarje gatsten så noga, som ville de riktigt öfvertyga sig att allt ännu fanns 
qvar oförändradt och välbehållet. Man hade väl sagt dem förut, att fienden 

*) Historiskt, likasom hela denna skildring af fredshögtidligheterna.
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framfarit skonsamt och mildt; men några förstörda gator, några plundrade 
hus och ihjälslagna menniskor väntade de dock att få se. De sågo det ej, allt 
var sig likt, förutom här och der en främmande guldsmidd officer, eller en 
trupp soldater, som gick att aflösa vakterna. Vid hvarje steg möttes gamla 
bekanta, som aldrig väntat att mera återse hvarandra: genom hela staden 
gick ett sorl af fröjd, ett jubel af återseende; de öde husen befolkades ånyo, 
tvenne år af ångest voro i en hast förgätna. Så utan alla spår hade de dock 
ej förgått: här och der en skingrad familj, en ruinerad förmögenhet, en af 
andra bortträngd tjensteman, bevarade minnet af den sorgfulla tid som 
varit.
 En var det, som förgäfves med längtande blickar sökte bland ankom-
mande båtar och jakter den, som skulle föra i hennes famn de länge förlo-
rade kära. Det var Keiths hertiginna, som hvarje morgon bittida red ut att 
spana vid stränder och bryggor. Mången bekant såg hon komma der, de 
undveko henne med tvekan och fruktan; men föräldrar och syskon kommo 
icke, de qvarblefvo i Stockholm. Borgmästaren, sade man, hade sökt och 
erhållit tjenstledighet.
 Strax efter freden begynte ryska trupperna rusta sig till aftåg, för att 
utrymma landet. General Keith, som hade att sörja för både armén och 
galererna, var strängt sysselsatt. Hans myndighet i landet hade upphört de 
jure, men fortfor de facto. Ännu i sista stunden strömmade till honom an-
sökningar af alla slag och från alla håll; han hade ej mera tid öfrig för dem: 
de gingo alla genom Eva Merthen, hon fördubblade sina ansträngningar, 
och aldrig hade hennes ädla fosterländska hjerta visat sig i en vackrare da-
ger, än just denna sista tid.
 Det dröjde likväl med aftåget, och innan det blef af, kom på hösten den 
oväntade befallningen till general Keith, att med 30 galerer och 11 000 man 
gå öfver till Sverige. Danmark hotade med krig och svenska regeringen 
hade begärt Rysslands väpnade bistånd. Först i Oktober blefvo trupperna 
i ordning till öfverresan. Förgäfves invände cheferna att köld och storm 
skulle ruinera hela expeditionen. Keith lät dem uppsätta sina betänklig-
heter skriftligen, men stoppade deras anföranden olästa i fickan och gaf 
befallning till uppbrott. Kölden var ganska stark, men hafvet frös icke, 
och öfverresan blef kort. Denna demonstration var tillräcklig att afskräcka 
Danmark och de ryska trupperna, som af motvindar hindrades att afgå till 
Skåne, förlades i vinterqvarter i de närmast Stockholm liggande landska-
pen. Generalen sjelf logerade i hufvudstaden, i egenskap af rysk ambassa-
dör och öfverhopades med hedersbetygelser af konungen och hofvet. Till 
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nyåret 1744 erhöll han af konungen en dyrbar guldvärja, och vid sin afresa 
från Stockholm påföljande midsommar thronföljarens porträtt samt 2 000 
duka ter.
 Eva Merthen åtföljde generalen till Stockholm, dit hennes rykte hade 
föregått henne. När generalen inviterades till hofvet, kunde hans hertiginna 
icke göra anspråk uppå, att blifva der presenterad: samme aristokrater, som 
visade den kungliga mätressen, fröken Hedvig Taube, så mycken artighet, 
emedan hon var ett riksråds dotter, kunde ej förmå sig att offentligen erkän-
na den sköna hertiginnan af ringa börd. Men hemma i sitt hus tålde genera-
len ingen sidvördnad mot henne, hvilken han betraktade som sin maka. Här 
böjde sig månget pudradt och aristokratiskt hufvud för den inflytelserika 
värdinnan, hvilken, likaså stolt som de, med sin okonstlade värdighet vid 
första anblicken kom det ironiska, spefulla leendet, att fly från de förnäma 
herrarnes läppar. Samtida berättelser försäkra att Eva Merthens ankomst 
till Stockholm var ett evenement, som väckte föga mindre uppmärksamhet, 
än den berömde generalens egen. När hon besökte gudstjensten i Storkyr-
kan, ditströmmade Stockholms högsta société, för att obemärkt och utan 
att kompromettera sin värdighet, få tillfälle att se denna ryktbara och ädla 
personlighet, Finlands skyddsengel. Hennes boning omringades af folket, 
som med höga hurrarop betygade henne sin tacksamhet. Då, säger berät-
telsen, hände det, att Eva Merthen visade sig på balkongen eller i fönstret, 
för att tacka folket för denna dess sjelfmanda hyllning, och så imponerande 
var denna höga uttrycksfulla gestalt, att den som engång sett henne, sedan 
behöll ett minne deraf intill sednaste ålderdomen.
 En söndag några veckor efter sin ankomst till Stockholm besökte Eva 
ånyo Storkyrkan. Hon hade med afsigt valt en af de mest bortskymda plat-
serna, för att undgå folkets för henne plågsamma nyfikenhet. Midtemot 
henne, på andra sidan om gången sutto tvenne sorgklädda fruntimmer, 
hvilka syntes bedja med mycken andakt. En enda gång sågo de upp, och 
deras blickar mötte Evas. I samma ögonblick bleknade alla tre; nästan i 
vanmakt sjönk Evas hufvud ned emot bänkens karm.
 När gudstjensten var slut, möttes de tre vid utgången. Följda af folk-
massans uppmärksamhet, måste de beherska sin djupa rörelse; de tryckte 
blott hvarandras händer, de följdes åt till ett hus af obetydligt utseende 
längst uppå söder. Der föllo de i hvarandras famn med tårar på en gång de 
bittraste och de ljufvaste, som någonsin flutit ur menniskoögon. Eva hade 
återfunnit sin mor och sin syster; i sina hjertan hade de längesedan förlåtit 
henne, men de hade tvekat om hennes hjertas känslor, de hade fruktat att 
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med köld och förlägenhet emottagas, om de uppsökte henne i generalens 
stolta hôtel. Huru orättvist! Det behöfdes intet ord, för att öfvertyga dem 
derom; de återfunno Eva förändrad, så som man blir det af en smärtsam 
erfarenhet, men förändrad till det goda; ömmare, ödmjukare, undergifnare, 
mildare, än någonsin förr.
 Borgmästaren Assessor Merthen, som hela vintern varit sjuklig, hade 
dött några dagar före Evas ankomst, och hans sista ord hade varit en väl-
signelse öfver den förskjutna dottern. Kornetten Jonathan Merthen hade 
återinträdt i tjenst vid skånska husarerne och stod nu vid norska gränsen i 
fält mot de väntade Danskarne. Underrättad om familjens öden, visade ge-
neral Keith de båda fruntimmerna det vackraste deltagande. Han besökte 
personligen deras anspråkslösa boning, hyrde åt dem en bättre, mottog 
dem med öppen välvilja i sitt hus och förskaffade dem sedan, påföljande 
vår, en säker lägenhet att återvända till Åbo.
 Hit återvände äfven Eva ännu på ett kort besök, innan hon för alltid 
skulle säga farväl åt sitt fädernesland. Det var om sommaren 1744, tre år 
efter vår berättelses början. Tiden hade alltmera utplånat det onda förtalets 
spår, och endast minnet af allt det goda Eva Merthen uträttat qvarblef i 
hennes tacksama landsmäns hjertan. Man emottog henne vid återkomsten 
med icke ringare heder, än en verklig hertiginna. Alla hus stodo nu öppna 
för henne; till hennes ära författades verser, och höllos lyckönskningstal, 
och när det blef bekant att hon skulle lemna landet, tackades hon i en de-
putation af magistraten för det för landet så gagneliga sätt, på hvilket hon 
användt sitt inflytande.
 Bittida om morgonen hade Eva ridit ut, som hon vanligen brukade. Då 
mötte henne på slottsgatan en stojande hop, som med fröjderop och be-
gabbelser följde en liten rödögd gumma, som släpades i armen af en stads-
betjent. »Se på den illmariga trollpackan!» skreko gatpojkarne. »Hon vill 
icke gå, hon är van att rida; gif henne en qvast, så skall man se, att hon rider 
raka vägen in genom skorstenen i tukthuset.»
 »Bergman!» ropade Eva Merthen och höll stilla med sin häst. Vid den-
na välkända röst stadnade den nitiske stadstjenaren, hvilken vi förut lärt 
känna vid borgmästarens flykt, rättade sig och ryckte mössan af hufvudet. 
Hela den stojande hopen följde nästan omedvetet hans exempel, och det 
blef en djup tystnad, när den ståtliga ryttarinnan höjde sin röst och frågade: 
»hvad ondt har den arma Waapuri nu åter gjort?»
 »Ingenting annat, som jag vet,» svarade Bergman förlägen, »än att hon 
gått och spått i husen samt varit otidig mot vällofliga magistraten och höga 
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kronan. Jag har nu vällofliga magistratens dom att inspärra henne som lös-
drifverska och farlig person för lifstid i tukthuset.»
 »Håhå», utropade hexan med sin hvassa gnällande röst, »ni skulle 
bränna mig strax vid Tavasttull som ni gjort med mor och mormor min, så 
skulle ni slippa mig fortast. Sitter hon icke der, hon också, ryssdrottningen, 
den gamle profossens afkomma, och fröjdar sig åt att de ha mig fast! Hon är 
värre lösdrifverska än jag; sätt in henne på tukthuset och låt mig bli drott-
ning i hennes ställe.»
 »Vill du hålla din giftiga tunga i styr!» skrek Bergman och ruskade om 
sitt skröpliga byte.
 »Släpp henne lös, Bergman!» sade Eva mildt och fogligt. »Jag vill ut-
verka åt henne magistratens tillåtelse att flytta på landet långt härifrån och 
skall draga försorg om att hon inackorderas till dödedag hos något besked-
ligt folk.»
 »Som ers nåd befaller!» svarade Bergman djupt bugande och släppte 
synbart ogerna hexan lös.
 »Jaså, du vill försörja mig, du ryssdrottning!» utropade hexan, halft 
trotsande, halft tvekande. »Vet du också hvad ondt jag gjort åt dig och hela 
ditt land?»
 »Om ni velat mig ondt, har jag längesedan glömt det; hvad ni för resten 
gjort, må Gud förlåta er.»
 »Vet du då icke att jag hatat dig och hela din slägt och hela din stad och 
hela ditt land, för fädernes missgerningar och för den store profossens, din 
fars, skull? Vet du icke att det var jag, som först sådde i din själ det fåfängliga 
begäret efter makt och prakt, som fört dig dit, der du nu står? Var det icke 
jag, som ville bränna dig lefvande i Runsalas natt? Var det icke jag som för-
derfvade hela ditt land, genom att sticka igenom dammen vid Mendolaks 
pass och genom att visa Ryssarne vägen att kringränna Helsingfors?»
 »Himmelens Gud», skrek hopen, »hvad vilddjur är detta!»
 »Ja», ropade hexan triumferande, »jag har hämnats mors och mor-
mors bål mer än någon af er, dumhufvuden, kan begripa. Men vänta, ryss-
drottning, så skall du få höra än mera! Det var jag, som förhindrade de 
dinas flykt och skickade ryska dragonerna att gripa profossen, din far. Det 
var jag, som förledde dig att resa om natten till Pemar, hvarigenom du blef 
en visa i folkets mun. Det var min son, som förde kosackerne till kojan vid 
Rungo, för att förgöra dig. Det var jag som kastade den första stenen emot 
din vagn, när du tågade in, ryssdrottning, och det var icke mitt fel, att du ej 
stenades på stället till döds. Det var ändtligen jag, som förde den granne 
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adjutanten till Gretas koja, för att förderfva dig. Och du vill befria mig, du 
vill försörja mig, du!»
 »Det vill jag», svarade Eva med värdighet. »All er onda vilja har blott 
bidragit att bereda min sällhet.»
 »Är du lycklig, du?» Och hexans röst darrade.
 »Ja,» svarade Eva lugnt och mildt; »jag har varit olycklig, men himlen 
har unnat mig den högsta sällhet på jorden, den att älska och att vara älskad 
tillbaka.»
 »Jaså», sade hexan med våldsam rörelse, i det hon sökte dölja sina 
snyftningar. »Du är lycklig! hvad har jag då vunnit med all min hämd? Och 
du vill försörja mig? Du är den enda på jorden, som vill den stackars Waa-
puri väl? Det finns då en Gud, som leder det onda till godt…. det trodde 
jag aldrig förr.»
 »Ja det finns en Gud, och han skall icke heller öfvergifva er.»
 »Du tror det, du! Och dig har jag kunnat hata, dig som jag mot min 
vilja måste välsigna. Förlåt mig det, du aska af de fordom brändas ben: jag 
kan icke annorlunda. Farväl, hertiginna! En spådom gifver jag dig ännu till 
tack. Jag spådde dig på Runsala en hastig och våldsam död. Då talade den 
onda anden genom min mun. Nu talar den goda, som aldrig ljuger, och den 
säger mig, att af alla nu lefvande vuxna personer i Åbo är det blott en, som 
skall öfverlefva dig.»*)*) 
 »Tack!» sade Eva småleende, och hexan försvann. Det behöfver icke 
nämnas att beskyddarinnan höll ord.
 Vid det Eva red nedåt slottsgatan, greps hon af längtan att återse gamla 
Gretas koja, der hon, för snart två år sedan, hade tillbragt både glada och 
sorgsna stunder. Hon lemnade hästen i den efterföljande Daydies vård – 
negern var henne så tillgifven som en hund sin herskarinna – och gick in. 
Stugan beboddes nu af Gretas systerson, en sjöman och hans familj. Men 
det var icke sjömannen, som vid hennes inträde sprang upp och störtade 
till hennes fötter – det var den fordne älskaren, som spökade här i den 
älskades fordna boning, det var den öfvergifne, af kärlek och svartsjuka 
förtärde Alanus.
 »Ändtligen!» ropade han med nästan vansinnig häftighet – »ändtligen 
kommer du, engel eller demon, som jag sökt öfver haf och länder förgäfves! 

*)  Denna spådom, enligt sägen verkligen gjord, uppfylldes. Bland alla den tidens 
Åboboer öfverlefdes Eva Merthen endast af gamla Mamsell Heldt, som dog år 
1813.
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Eva, Eva, Eva, min Gud, att jag kan se dig och du kan se mig och vi sjunka 
likväl icke båda i jorden! Ha då ändtligen mina böner kallat dig tillbaka från 
afgrunden, för att återvända till himmelen? Kommer du hit för att fly med 
mig?»
 »Lugna dig, Alanus, min vän, min bror! Jag kommer för att säga farväl 
åt denna koja och dig.»
 »Du reser då med din mor till främmande land?»
 »Nej jag reser med honom som är min make inför Gud.»
 »Nej det är omöjligt, det är susande vindars lögn, som mina öron höra. 
Säg att jag är vansinnig, säg att du vill fly med mig, med den ende som älskar 
dig, olyckliga, af alla förskjutna flicka!»
 »Hvarföre kallar du mig olycklig? Jag är det icke mer. Jag har uppoffrat 
fader, moder, syskon, vänner, fädernesland och rykte för den jag älskat: är 
icke detta en sällhet så stor, att det blott kan finnas en större, den att älskas 
lika omätligt tillbaka! Också den äger jag.»
 »Du är då lycklig? Du – lycklig! du!»
 »Outsägligt … så som jag önskar att du vore det.»
 »Du lycklig … och jag som ville rädda dig från förtviflan! Farväl … herti-
ginna!»
 »Din hand, Alanus! När du förstår hvad som utgör qvinnans sanna 
lycka, hvad som för henne är mera än fader, moder, fosterland, ja mer än 
hedern, som dock är det högsta, och mindre endast än Gud – då skall du 
döma mig mildare än nu. Haf tack, du redlige gosse, för hvad du gjort och 
hvad du velat göra för mig! Aldrig skall jag det förgäta; så länge jag andas, 
skall jag minnas dig och bedja för din välgång. Farväl!»
 »Eva, du är stor, du är stark – och jag är svag. Som en blixt far det genom 
min själ, att jag nu först förstår din storhet rätt. Och kan jag ej vinna din 
kärlek, så skall jag blifva en man, för att vinna din aktning. Farväl!»
 Alanus höll ord. Denne vekhjertade yngling blef en dag sitt fosterlands 
och universitetets prydnad.
 Och bort gungade Eva Merthen från Åbo och Finland på den vimpel-
prydda galeren under tusendes tårar och välönskningar. Generalen hade 
rest förut till Petersburg, hon följde honom dit. Hennes hus blef en sam-
lingsplats för alla Finnar, som den tiden besökte den stolta kejsarestaden. 
Landsmän af de bildade klasserne erbjödos fri taffel vid hennes bord; per-
soner af lägre stånd undfägnades på annat sätt. Alla behöfvande fingo hos 
henne råd, hjelp, understöd, och återvände derifrån med hennes beröm 
på läpparne. Under tiden dog Borgmästarinnan Merthen; Eva bjöd då sin 
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syster Karin till sig, och hon kom verkligen. Men när hemlängtan slutligen 
fick makt öfver systerns hjerta, skickade Eva henne tillbaka till Åbo, rikt be-
gåfvad med 1 000 rubel silfver, juveler, en garderob »så stor», säger berät-
telsen, »som om hon haft ett sekel att lefva», samt en årlig pension.*) Karin 
Merthen dog ogift i Åbo på 1790-talet och disponerade sin qvarlåtenskap 
åt en af sina vänner, som vårdat henne på äldre dagar.
 Hon flyr ifrån oss, den sköna bild, vi så länge med undran och kärlek 
följt. Hennes spår gå från Åbo till Petersburg, från Petersburg till Berlin, 
från Berlin till Breslau, från Breslau till Stralsund … Skola vi än vidare följa 
henne?
 Ack nej – bakom oss ligger det dystra kriget, och freden derefter är så 
ljuf. Ginge vi till Tyskland, så skulle vi der ånyo höra kanonernas dån och 
de döendes jemmerskri … Der tände sig få år efter vår berättelse det sjuåriga 
krigets förhärjande brand, och midt ibland dödar och fasor skymtar åter 
för våra ögon den ädla bilden af Keiths hertiginna.
 Må vi hellre se bort från de blodiga taflorna, bort till den stilla bo-
ning i Breslau, dit konung Fredrik II:s personliga vän och högt värderade 
vapen broder, fältmarskalken Jakob Keith, understundom ilade, för att 
njuta några ögonblicks hvila från krigets ansträngningar. Ja, det är han, 
det är samma ridderliga gestalt med den förnäma och likväl så menskligt 
milda hållningen; blott hans hår har grånat, han står vid sextiotalet, och 
mången bister dag i fält qvarlemnar dock slutligen sina spår hos den star-
kaste.
 Till hans möte ilar en ung qvinna med kärlekens snabba elastiska fjät. 
Det finnes personer som aldrig åldras: det är de, hos hvilka själens spänsti-
ga kraft fortlefver genom öden och tider samt ännu i ålderns dagar blickar 
fram genom ögats oförkolnade eld.**) Keiths väninna var en bland dessa få, 
och skulle hon icke vara det, hon hvars själ var, om möjligt, än skönare och 
starkare, än hennes yttre gestalt! Men också hennes kropp var härdad som 

  *)  Som ett bevis på de vidunderliga rykten, till hvilka Eva Merthens sällsama öden 
gåfvo anledning, må anföras följande. Man sade i Åbo att Eva af svartsjuka 
stuckit sin syster i ögat med en pennknif, för att vanställa henne och sedan bort-
skickat henne med de rika presenterna. Man döme af allt det föregående, om 
denna saga kan hafva någon rimlig grund. Kunde man kalla hela den sköna her-
tiginnans samtid ur grafven, skulle den med tusen tungor förklara denna saga 
för – kaffesqvaller.

**)  När Varnhagen von Ense talar om Eva Merthens ålderdom, nämner han ännu 
med beundran hennes sköna ögon, »hvilkas blick var så mäktigt genomträng-
ande».
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en äkta nordisk natur: alltintill senaste ålder hade hon för sed att vinter och 
sommar bada i iskallt vatten.
 Denna trogna ömma vän, som så kärleksfullt flyger till den gamle fält-
herrens möte, det är hon, det är Eva Merthen, skön ännu som en dag, vid 
två och trettio års ålder. Sitt namn behåller hon ännu, och hvarföre icke 
det? Var hon verkligen, som några med visshet påstå, den berömda fälther-
rens vigda maka, ehuru hon, af skoning för tidens aristokratiska fördomar 
och de förnäma kretsar, i hvilka hennes make lefde, försakade äran att dela 
hans namn? Eller hade dessa fördomar och denna högdragna omgifning 
varit mäktiga nog, att böja åt sidan den redan lyftade hand, som skulle 
förenat de båda med kyrkans välsignelse? Huru lätt hade icke dikten kun-
nat förklara det förra för mer än sannolikt, förklara det för visst! Men den 
behöfver det ej – och det är det stora i Eva Merthens personlighet, att vigd 
eller ovigd står hon för efterverldens ögon lika hög, lika ren, lika odödligt 
skön ändå. Ack, dikten förstår så väl och aktar så högt den sed, hvilken 
engång och med rätta uttalade sin hårda dom öfver Eva Merthens förbin-
delse; hvem led deraf så djupt, som hon sjelf! Men denna sed, som man 
aktar, som man ärar och som man aldrig ostraffadt bryter, – inför ett helt 
lif, odeladt egnadt åt plikten, äran, kärleken, samvetet, abdikerar den sin 
makt, eller rättare: den abdikerar icke, den igenkänner sig sjelf i det som 
den från början bortstött, och dess vitnesbörd blir dock slutligen det, på 
hvilket man närmast igenkänner »hvad Gud hafver sammanfogat» och 
hvad »menniskor icke skola åtskilja».
 Och i den förtroliga kretsen af maka och barn*)

*)sitter den åldrige 
fält herren så säll, så lugn, som tänkte han aldrig mera på krigets dån och 
slagtningens tummel. Stundom kommer i kretsen en nära vän: törhända 
igenkänner man under den tätt knäppta öfverrocken och den styfva peru-
ken sjelfva kungen, »den gamle Fritz», som på sitt eget trumpna sätt tar 
äldste sonen under hakan och lofvar honom en plats bland sina berömda 
grenadierer. Eller är det prins Henrik af Preussen, hvars stora beundran 
för Eva Merthens karakter och skarpa förstånd öppet uttalades i den kor-
respondans hon med honom förde under en sednare tid**). Och händer 
det, att krämpor och fordna blessyrer lägga den älskade gamle marskalken 

  *)  Om deras barn vet man endast, att de af fadren mycket älskades och fingo en 
vårdad uppfostran. Man tror att deras afkomlingar ännu lefva. I ryska arméns 
officersrullor finnas Kurländare med namnet Merthens.

**)  »Er schrieb ihr die ehrenvollsten Briefe», säger härom Keiths biograf. Dessa 
bref blefvo, enligt hennes önskan, sedan förbrända.
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på sjuksängen, då vårdar honom hans maka så som ingen annan det kunnat, 
och med hans kärlek till henne blandar sig ett tacksamt minne af det land, 
som gifvit honom denna goda engel vid hans sida.
 Keith dog så tappert som han lefvat. I månsken och dimma tidigt på 
morgonen den 14 Oktober 1758 föll Daun med sina 50 000 Österrikare 
som ett stormväder öfver de alltför säkre Preussarne vid Hochkirchen. 
I den gränslösa förvirringen var Keith en af de förste, som med tvenne i 
hast samlade regementen kastade sig mot fienden. Rundtomkring rasade 
en mördande eld ur kanoner och handgevär. Den tappre marskalken fick 
en kula i underlifvet, men fortfor att föra sina trupper fram. Då träffade 
en annan kula hans bröst, och i samma ögonblick störtades han af en 
kanonkula från hästen. Han föll i det han räddade konungen och större 
delen af armén – aktad, ärad, älskad och saknad af alla, men högst och 
mest af hans efterlemnade maka. Så stor var Eva Merthens kärlek för den 
hädangångnes minne, att hon icke för något pris afstod hans sköna, en-
kom åt henne af Pesne målade porträtt åt konungen, som derföre bjöd 
stora summor*).*)

 År 1789 eller 90 lefde i Birkala socken i Finland en sjuttioårig qvinna, af 
allmogen kallad »Preussin Anna». Hon hade år 1762 hemföljt de från Pom-
mern återvändande finska soldaterne och det var först af hennes berättelser 
man här erfor Eva Merthens sednare öden. Det var samma trotjenarinna, 
som ett par gånger förut i vår berättelse förekommit.
 Skola vi än längre följa den sköna hertiginnans spår? Skola vi följa hen-
ne ända till den 15 Oktober 1811, då ett yngre slägte under varma tårar och 
välsignelser följde den åttatiofemårigas sista färd öfver de höstliga gatorna 
af Stralsund? Nej vi stadna innan vi kommit dit: hennes lif var långt, lyck-
ligt och rikt, såsom få andra dödligas; men vi kunna ej skilja oss från bilden 
af Eva Merthen i glansen af hennes ungdom och skönhet.
 Hvarföre stod hon så ensam, så stor och så förtjusande på den brokiga 
taflan af hennes upprörda tid? Säkert icke för det att himlen begåfvat henne 
rikare än någon af hennes omgifning: hon stod der så som en glänsande 
ljusbild målar sig mot fonden af en svart och dyster natt – så som ögat 
med tjusning dröjer vid den glimmande ljusterflamman uppå en dunkel 
sjö. Kanske är det derföre också vi någongång med mera beundran och 

*)  Historiskt. Eva Merthen kom sedan i process om qvarlåtenskapen med Keiths 
äldre broder, den s. k. lordmarskalken. Tvisten gällde icke så mycket gods och 
guld, som ej fastmera dyrbara minnen af den aflidne. Keiths testamente lydde 
till förmån för Eva, konungen stadfästade det och hon vann processen.
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kärlek dröjt vid hennes anblick, än som skulle ha anstått den lugne berät-
taren. Den kalle betraktaren skall måhända le deråt, kritiken skall finna det 
tadelvärdt – men läsarinnans ömma hjerta skall göra oss rättvisa, och vi 
sluta med den enda sorg, att icke nog stort, nog skönt hafva kunnat måla 
hertiginnan af Finland.



169

Häradshöfdingen

  

5

10

15

20

25

H ä r a d s h ö f d i n g e n.
Romantisk berättelse i flera kapitel.

1. Hvad Häradshöfdingen egentligen var för en karl.
Tingsskrifvar Nybom i tiden – han var förmodligen känd? – visste, bland 
många andra historier, äfven att berätta en om Häradshöfding Lars Löf, 
och som det hade sina egna sidor med den saken, kom jag att teckna den 
till pappers, ehuru meningen visst icke var den från början. Jag tycker mig 
ännu se salig Nybom i sina snusbruna permissioner och sin loslitna ljusblåa 
frack med den höga kragen och de stora blanka messingsknapparna sitta i 
godt mak i min fars stoppade skinnlänstol och röka fem blåa bröder ur sin 
korta porcellinssnugga med den lilla messingskeden vid skaftet, ty finare 
tobak aktade han ej stort bättre än mossa, och min mor, kammar rådinnan, 
brukade alltid säga: Calle, du må ej draga hit den snuskige Nybom en an-
nan gång, jag är ej menniska att få bort ur rummen hans gemena tobaks-
lukt, och se bara hur den otäcka karlen spottat på mattorna! Men icke för-
thy lirkade jag snart åter lof af gumman att få bjuda min kära Nybom på ett 
(eller par) glas rhumthoddy, ty det var en karl, som var mera fullspäckad 
med historier, än en modern resebeskrifvare med lögner, och sällan bru-
kade han, som andra krutgubbar och anekdotbusar, komma fram med en 
och samma historia två eller tjugu gånger, utan gemenligen kom der alltid 
något nytt på tapeten, isynnerhet medan andra glaset passerade till sin be-
stämmelse. Jag måste tillägga, att någon supig person var icke Nybom; han 
hade hvad ungkarlar emellan kallas godt fall, men mycket ordentligt begaf 
han sig hem hvar afton när hans tjocka engelska rofva visade på 9 och hvar 
morgon kl. 5 såg man honom i hvit stickad nattmössa vid fönstret, der han 
roade sig med att laga ur och förfärdiga gäddkrokar. Äfven har jag af honom 
lärt mig att binda ryssjor och röka böckling, som må nämnas till prof på 
mannens händighet och många talenter.
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 Men för att nu komma till häradshöfdingen*),*)så hette han, som sagdt, 
Lars Löf och var född, som jag tror, på 1750-talet i staden Raumo, der hans 
far var klockare och hans mor förmodeligen knypplade spetsar, efter man 
icke vet att hon vanslägtades från andra sina stadsboer. Beträffande hans 
unga år, håller jag för sannolikast, att desama varit så temligen lika andra 
pojkars, dock med undantag af tvenne kuriösa omständigheter: det skall 
väl visa sig, hvarför jag kallar dem kuriösa. Den ena var den, att Lasse (han 
kallades den tiden klockar-Lasse) var märkvärdigt dum. Och ändå blef han 
häradshöfding? frågar läsaren. Ja se det var den tiden, svarade mig Nybom, 
när jag gjorde samma fråga. Den andra omständigheten skall ock bevisa, 
att jag (d. v. s. Nybom) ej velat härigenom förklena häradshöfdingarne, för 
hvilkas insigter jag (d. v. s. Nybom) hyser den allrastörsta aktning. Ty det 
är att märka, att om Lasse icke var så väl ecklärerad i öfra våningen, som 
kanske andra Raumopiltar, så skref han en utmärkt vacker stil och gick alltid 
så putsad och snygg i sin vadmalströja och sina välsmorda pjexor, att man 
förundrade sig. Ni skall få se att Lasse blir något stort i verlden, brukade 
modren säga; jag håller vad om tio bundtar spetsar att han en dag blir prost. 
Ah var tyst med dina spetsar och dina prostar, brummade då fadren; Lasse 
har ej minne att lära sig en predikan utantill, han kan vara nöjd om han blir 
klockare, det kan väl duga det. Men gumman log för sig sjelf, hon visste 
hvad hon visste, och det var att hennes Lasse ej hade den ringaste röst, fast 
fadren inbillade sig att pojken sjöng med, när han stod bredvid honom i 
koret, och likväl brukade Lasse endast gapa, som han såg fadren göra.
 Emellertid kunde saken ej länge döljas: Lasse skulle kantänka surprenera  
sin mor med en psalm på morqonqvisten af hennes födelsedag. Men det 
var då rakt ogörligt: icke en ton. Klockaren Löf, fadren, skrufvade peru-
ken på venstra örat och förklarade i sitt hjertas häpnad och bedröfvelse, 
att sonen Lars skulle bli skomakare, eftersom han ej dugde till klockare. 
Men ödet hade bestämt annorlunda och det visade sig att gumman Löf 
hade spått rätt: Lasse var född till en högre plats än trefoten. Ty med sko-
makareplanen förhalades nu veckor och månader, till följd af modrens 
sluga invändningar: än felades något i gossens linne, än i hans strumpor, 
och halfrustad kunde han ej vandra till Åbo i lära. Under allt detta blef Lars 
Löf 14 år gammal och hade nu bragt det så långt i Raumo skola, att han 

*)  Jag ber att ingen nu lefvande häradshöfding må finna värdigheten mankerad i 
Löfs person. Tvärtom, en häradshöfding är en likaså vanlig och respektabel per-
son i en finsk berättelse, som en baron hos friherrinnan Knorring, en professor 
hos mamsell Bremer och en konglig sekter hos fru Carlén.
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skref den allraprydligaste handstil, men i räkenkonsten hade han kommit 
så långt att han kände  ziffrorna och i katechesen hade han arbetat sig fram 
till tredje hufvudstycket: andra ämnen lärdes ej den tiden i Raumo skola. 
Till kroppen var han stor och stark, till lynnet fredlig och oförarglig; men 
vild var han när hans sinne vändes till vrede.
 Vid den tiden inlopp till Raumo den vigtiga underrättelsen, att Härads-
höfdingen i Vehmo domsaga Nils Peron behöfde till skrifvarebiträde en 
stadgad och ordentlig yngling, som, jemte ett så pass hyggligt yttre att han 
kunde spisa vid herrskapets bord, förnämligast borde hafva en prydlig 
handstil. Härtill fanns nu i hela Raumo ingen tjenligare person än vår vän 
Lasse Löf, hvilken ock, efter något puttrande å fadrens sida, till stor förlust 
för skomakareembetet, verkligen blef den lycklige. Icke litet jublade nu 
modren: prostgården hade försvunnit från hennes Lasses horizont, men 
lagmanskapet uppgick deröfver i stället som en sol öfver töcknen; och sannt 
var det, att från den stunden hörde man ej mera talas om klockar- Lasse, om 
icke möjligen i skolan, der läraren brukade säga till de mest mörkhufvade: 
»det der skulle tillochmed klockar-Lasse ha tagit reda uppå».
 Sådan smälek bekymrade föga numera Sekter Lars Löf, der han i en 
vindskammare hos häradshöfding Peron satt och skref ut protokoller och 
fastebref m. m. från morgon till qväll, dervid utdragande bokstäfverna till 
så förunderligt breda, att på hela första sidan icke rymdes stort mera, än 
JAG NILS PERON, H ÄR A DSHÖFDING etc., för hvilket pappersöderi 
snubbor vankades, när det gick längre än lag medgaf, men deremot beröm, 
när derigenom många ark med dryg lösen på lofligt vis lösskrefvos. När 
således Lars blifvit rätt inkommen i det lofliga och lagliga pappersöderiet, 
råkade han i mycken gunst hos sin principal. Ty hvad stora herrar behöfva, 
det är underlydande, som hvarken tänka eller resonnera, utan till punkt och 
pricka efterkomma ordres, utan att se sig om hvarken till höger eller vens-
ter. Just en sådan man var Lars Löf. Han hade sitt gifna dagverke: att skrifva 
rent, och det gjorde han som en transportörmachin, ja som en daguerro-
typ. Der conceptet hade stor bokstaf, der hade ock afskriften, och aldrig 
sparade Lars på slängarna, der anständigheten fordrade att de borde vara 
rätt vidlyftiga. Det enda han understod sig att bortlemna, var plumparna. 
Sannt var det, att Lars aldrig vågat sig ut på det hala med att sätta ihop en 
mening sjelf, och klokast var det; men hans utomordentliga noggrannhet i 
kopieringen behagade så häradshöfdingen, att denne brukade säga: Löfven 
är just en sådan pojke jag behöfver, rak som en lineal; han vore i stånd att 
renskrifva sin egen dödsdom utan att mista kontenansen. – Han hade kun-
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nat tillägga: utan att veta deraf, ty Löfven skref på den fason, att han aldrig 
visste hvad han skref, endast arket blef fullt.
 Emellertid gingo åren och Lars Löf blef i sin vindskammare allt längre, 
axelbredare och massivare till kropp och själ, hvilket är ovanligt hos en 
skrifvare. Det var denna axelbredhet som gjorde att kamraterne, de öfriga 
spenslige och lungsigtige sekreterarne, endast i mjugg vågade göra sig lus-
tiga öfver hvad de kallade Löfvens feta förstånd; ty ehuru de fina pikarna 
icke gjorde stort mera verkan, än knappnålsstygn i sidan på en elefant, be-
fanns att den muskelstarke sektern var ganska ömtålig för grofheter, som 
gingo rakt på saken, och deraf kom att skämtet behörigen stadnade vid det 
för Löf obegripliga. En sak var emellertid brydsamare: vår Lars skulle vid 
18 års ålder konfirmeras och pastorn i församlingen, Prosten Alopæus, såg 
ej genom fingrarne med sina skriftebarn, hvarföre Löf nödgades begära tre 
månaders permission för att inhämta det återstående af Swebilii kateches 
med öfrigt dithörande, som kostade onaturlig möda att lära utantill. Ändt-
ligen gick ock Löfs ihärdighet i land dermed, allt blef som det skulle och 
skrifningen begynte ånyo med fördubblad ifver. Löf fick nu 100 plåtar i lön, 
en betydlig summa den tiden, och dessa ökades efter några år till 150 och 
200, som tillfyllest bevisar principalens ynnest och välbehag. Och så är i 
korthet att förmäla, huruledes Löf i häradshöfdingens hus öfverlefde åt-
minstone tre generationer lungsigtige sekreterare, som med tiden uppstego 
på ärones trappa ända till sokne- och häradsskrifvaretjenster, medan Lars 
Löf uppnådde det slags storhet, att han blef 3 alnar och 2 tum lång, men 
för resten nöjde sig med sin obemärkta och anspråkslösa plats i vindskam-
maren hos häradshöfding Peron. 

2 Kap. Huruledes Lars Löf skiljes från Häradshöfding Peron.
Men, kära Nybom, frågade jag, när berättelsen avancerat så långt, att hjelten 
var 6 fot och 2 tum lång: huru gick det då till att Lars Löf blef Härads-
höfding? Tålamod, svarade min sagesman och blåste ur snuggan mot 
kakel ugnen, så att jag med bekymmer tänkte på min mor och tobaks askan; 
tålamod! Hvar och en är född till något här i verlden: jag till skrifvare, 
du kanhända till president (jag studerade den tiden Bonsdorffs Kameral-
lagfarenhet) och Lars Löf till häradshöfding. Du skall få höra. När Löfven 
tjenat 13 år och 3 månader hos sin principal, hände något märkeligt. Bland 
skrifvarne i huset fanns en liten svartmuskig och blek sekter som hette 
Blomster, men likaså gerna kunnat heta Tistel, ty han var så arg och hvass 
som han var liten. Denne Blomster hade nu råkat bli kär i häradshöfdingens 

 Tecknet markerar att ett avsnitt i tidningsföljetongen slutar.
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tredje dotter (der fanns af den sorten fyra) som hette Clara och hade ett 
trindt och näpet ansigte med de allraklippskaste små blåa ögon. Peron åter, 
som var enkling, hade i sitt sinne ämnat flickan åt sin gunstling Löf, så snart 
denne med tiden kunde genom hans rekommendation bli häradsskrifvare. 
Häraf visste Löf i sin oskuld icke det bittersta, der han satt och präntade 
dag ut och dag in, men lille Blomster, som var skarpsyntare, hade vädrat 
ugglor i mossan och begrundade länge och väl huru han skulle bli af med 
sin långe rival, som icke stod illa hos flickan, för sitt manhaftiga utseen-
des och fromma lynnes skull. Ändtligen tillställde han följande förargeliga 
uppträde, som utgjorde en vändpunkt i Löfvens lif och hvarförutan denne 
troligen skulle ha suttit och skrifvit protokoller i denna dag, notabene om 
han icke dött för tjugu år sedan.
 Häradshöfding Peron hade nyligen dömt i en långvarig och intrass-
lad ägotvist angående flera hundrade tunnland jord mellan några byalag i 
Pyhä maa socken kärande och Lætala sokneboer svarande. Utslaget hade 
fallit sålunda, att käranderne, på anförda skäl, förlorat processen och dess-
utom blifvit dömda att ersätta rättegångskostnaden med närmare 800 daler 
silfvermynt. Men som Pyhämaaboerne häröfver besvärade sig till lagmans-
rätten, infordrades alla handlingarne i målet, hvilka derföre, såsom synner-
ligen vigtiga, lemnades åt Löf att renskrifva. Detta förledde Blomster till 
det illmariga puts att i hemlighet snatta concepterna och i dem öfverallt 
sätta käranderne i stället för svaranderne och tvärtom, hvaraf uppkom det 
mest konfysa mål, hvarmed någonsin en jurist plumpat i protokollet, äfven-
som emot all rim och reson Pyhämaaboerne förklarades ha vunnit. Van 
som han var att utan prut och resonnemanger skrifva sina concepter rent, 
fullgjorde Löf ock denna gången sitt åliggande på det allrapunktligaste, 
och Peron, som kände hans noggrannhet, afskickade handlingarne till 
lagmansrätten, utan att i brådskan besvära sig med kollationeringar. Man 
kan föreställa sig att lagmansrätten fick stora ögon. Handlingarna lästes 
och omlästes och ingen menniska kunde begripa, huru en så lagkunnig 
och gammal jurist som häradshöfding Peron kunnat sammansätta så vid-
underliga funderingar. Det värsta var att konfusionen ej ens kunde bort-
resonneras som skriffel, ty den återfanns mycket konseqvent hela utslaget 
igenom, och Lætala boerne måtte ha hvilka rättsgrunder som helst på sin 
sida, de dömdes likafullt taliter qualiter att mista sin jord och till på köpet 
betala 800 daler. Handlingarne återremitterades nu med en skarp skrapa 
och förklaring infordrades. Häradshöfding Peron föll, om möjligt, i än stör-
re förundran, än lagmansrätten. Burdus efterskickades Löfven. Herre! röt 
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principalen med en af vrede darrande stämma, hvad är det ni understått er 
att skrifva? Se här, läs! Vill ni drifva gyckel med rätten, eller är ni betald af  
Pyhä maaboerna att än vidare krångla bort saken? Jag fordrar en nöjaktig 
förklaring, eller …
 Löf, fattig karl, rodnade som en pion och stod der högst förbluffad. Han 
trodde frågan var om något vigtigare skriffel, såsom att han skrifvit H. M. 
Konungens titel med litet k i stället för stort. Men förgäfves genomletade 
han dokumenterne; det syndiga felet fick han ej reda uppå. Nog är det 
rätt skrifvet, sade han på sitt ärliga vis, i det han återräckte papperen. Rätt 
skrifvet! upprepade principalen; i h– är det rätt skrifvet, herre, ni drifver 
gäck med mig; från mina ögon, säger jag.
 Man finner häraf, att gamle Peron, sådan hedersman han var, icke tålte 
motsägelser, minst af någon sin underlydande, och särdeles när det gällde 
en så himmelsfängd konfusion som denna gången. Löf åter var lika hals-
starrig som ärlig, och när han omöjligen kunde få i sitt hufvud att han skrif-
vit miste, hvilket han rätteligen ej heller gjort, så fann han sig på det högsta 
mankerad af en slik orättvisa. I denna sin förtrytelse stärktes han af lille 
Blomster, hvilken det icke föll någon menniska in att misstänka för detta 
streck, helst han dervid såg mera häpen ut än häradshöfdingen sjelf och 
behändigt bortsmusslat concepterna, som kunnat röja hans illmarighet.
 Fromma, godsinta och ärliga naturer råka gemenligen i uppror vid så-
dana grofva beskyllningar, som antasta deras trohet och heder. Löf hade 
blifvit oförskylldt angripen från den sidan och det var mer än han kunde 
fördraga. »Betald af Pyhämaaboerna! betald!» upprepade han för sig sjelf, 
och för hvarje gång han omsade det fatala ordet, gäste hans sinne allt högre. 
Betald! upprepade han ännu engång, der han mätte med stora steg sitt lilla 
vindskammargolf, och dervid slog han näfven i skrifbordet med den kraft, 
att bläckhorn och sanddosa hoppade högt upp och tömde sitt innehåll 
 öfver de olyckliga handlingarne, som nyss genomläste lågo der framme. Ja 
är det icke skamlöst? instämde Blomster, som flinade i ett hörn; att ha tje-
nat sin principal så troget som en hund i 13 år och 3 månader och sedan bli 
behandlad på det sättet! Vet du Löf, det der skulle jag inte tåla i ditt ställe. 
Jag skulle visa häradshöfdingen jag, att jag inte äter nådebröd hos honom, 
utan nog får mig plats hvar jag behagar hos andra. – Det hade Löfven icke 
tänkt på: att gå från huset. Men i hasten och hettan föll det honom in att 
göra det, som ock skedde.
 Således såg man icke fullt tre timmar efter den olycksbringande remis-
sens ankomst Lars Löf med sina få effekter och 300 sparda plåtar på fickan, 
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inpackad på en simpel bondkärra, resa från gården, utan att ens ha sagt far-
väl åt häradshöfdingen, som tagit nyckeln ur sitt rum. Från vindskammar-
fönstret åsåg lille Blomster med triumferande skadeglädje den hatade 
 rivalens afresa. Mamsellerna och husfolket sågo hjertligen bestörta ut, ty 
Löfven var af alla väl liden för sin beskedlighets skull. Endast den rund-
kindade Claras näpna ansigte syntes med röda ögon i kökskammarfönst-
ret; hon visste väl med sig att hon i tysthet instoppat en färsk limpa, en stekt 
orre och en ask nyss kärnadt smör i Löfvens reskärra, men hvad hjelpte 
det, der for nu den långe godsinte sektern för evigt bort, och himlen allena 
visste om hon nånsin mera kunde få en så rask fästman; ja ja, det kunde 
väl hända, att hon, som andra, finge nöja sig med en urvattnad sextioårig 
assessor eller kamrer, och när hon tänkte derpå, gret hon rätt bitterligen.
 Emellertid när Lars Löf kommit tre fjerndelar från gården, började han 
ångra sig och befallte skjutsbonden att hålla stilla, medan han öfverlade om 
han ej borde vända om och bedja häradshöfdingen om förlåtelse. För första 
gången föll det honom in, att han aldrig mer skulle få se den lilla Clara, som 
alltid brukade lägga för honom så stora portioner af hans favorit rätter och 
så mången gång sytt band i hans chemisetter, och hans sinne blef helt vekt 
vid tanken på den goda husliga flickan. Men åter framställde sig för hans 
minne det fatala »betald af Pyhämaaboerne», och harmen steg återigen till 
kokpunkten, tills slutligen ett kör på! gjorde slut på ovissheten och kärran 
rullade af som förut framåt landsvägen. – Häradshöfding Peron åter hade 
icke väl hört att Löfven rest, innan det föll honom in, att han nu blifvit af 
med sin pålitligaste skrifvare och till på köpet sin blifvande måg, hvarföre 
han just stod i begrepp att skicka express efter Löfven och kalla honom 
tillbaka, då Blomster inträdde med de illa nedbläckade handlingarne, så-
som ett nytt bevis på sin kamrats elakhet. Häröfver råkade gubben Peron i 
största vrede på nytt, expressen uteblef, Blomsters kanaljösa påfund lycka-
des komplett och så var det slut med den saken. 

3 Kap. Huruledes Häradshöfdingen blef Häradshöfding.
En ganska vacker söndagsmorgon i Maj månad år 1788 såg man en bond-
kärra, med sätet fastgjordt vid flaken midt öfver hjulen, framrulla långs den 
efter vårslasket gropiga vägen framåt tullporten i Raumo, som den tiden 
var gulmålad och försedd med stadsvapnet, ett kors, och i hjertskölden sta-
dens namn. Den som sett det lilla flitiga rödlätta småtrefliga Raumo i dess 
nuvarande skick, kan någorlunda döma till dess utseende för 60 år sedan, 
ehuruväl husen den tiden voro lägre, fönsterna af olika storlek på samma 
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vägg, taken för det mesta grönskande sommartiden, gatläggningen en lyx-
artikel och gatlysningen en oerhörd sak. Långe Lars Löf, ex-sekreteraren,  
som på sin kärrflake erhöll de mest kännbara påminnelser om länsmannens 
efter låtenhet med vägarne, återsåg med blida ögon den gamla katholska  
»Helga-Kors-kyrkan» med dess väggar af tunga gråstensblock, men omöj-
ligt hade han nu tid att stiga af och fråga om den halfmurknade blekta röd-
blommerade abbotskåpan, den röda gyllenduks messhaken med de tre 
vise män på bakstycket, eller de fyra (beklagligen toma) munke koffertarne 
ännu funnos i behåll. Utan efter han kom norr ifrån genom Bondeqvarte-
ret, for han förbi både kyrkan, den spetsiga klockstapeln med det gamla 
urverket, kyrkokällaren och det då bofälliga skolhuset samt på sidan om 
prestgården och »Tallin-keto» framåt till sin mors lilla klockarestuga der i 
närheten, hvarest han fann gumman Löf, rask och kry på gamla dagar, just 
utstofferad i bindmössa och koft, efter hon ämnade sig i kyrkan. Fadren 
deremot, klockaren Löf med sin kopparstämma hade för 4 år sedan sjungit 
ut och samlats till sina fäder, men folk sade att man ännu påsktiden, då salig 
mannen brukat ha sin kollekt, sent om qvällarne hört honom sjunga i koret, 
hvaröfver mycken split i staden uppstod mellan fritänkarne och de troende.
 Det förstås att moder Löf himlade och välsignade sig, när hon så oför-
modadt såg sin kära Lars inköra på gården, men som det redan ringde tredje  
gången och ingen tid var att förlora, inbars i hast Lars’es grön målade kista 
från kärran, derur framtogs den bredskörtade helgdagsrocken af 7 plåtars 
holländskt kläde, hakan slätades med engelsk rakknif, håret in mjölades i 
Stockholms puder, knäbyxorna knäpptes med mycken omsorg, de danska 
silkesstrumporna och blanklädersskorna drogos tätt öfver vrist och vad, 
och en god stund efter sammanringningen trädde sekter Löf som ett full-
ändadt lejon ut ur kammaren till sin otåliga mor i stugan. Svag, som alla 
mödrar, för sin raske herr son, betraktade gumman Löf med en blandning 
af fåfänga och bekymmer den ståtliga utrustningen. Voj, kära Lars, utropa-
de gumman, voi sellaisia kauniita sihterin kaluja! jo nyt sinä tullut tuoma-
riksi, vaika asseroriksi, koska sull’on pänniä jaloilla ja jauho hiuksen-lakilla 
voi mitä se kaikki tyyni maksanut? Och så fortfor gumman att mönstra 
hvarje plagg och fråga hvad det kostade, tilldess hennes Lars, som hvarken 
ville ro ut med sanningen om sitt sekterskap, ej heller gerna ville fram med 
den bekännelsen att hans halfva årslön åtgått till paryren, fann för godt att 
påminna om kyrkogången. Men oaktadt gumman Löf tog de längsta steg 
hon i sin lifstid tagit, hade prediksstolspsalmen allaredan begynt när de 
framkommo; något som aldrig händt förut i gummans lefnadsdagar.
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 Nu – fortfor Nybom, i det han plirade med ögonen och framtog ur 
fickan sin blårutiga snusnäsduk – han begagnade annars gerna hvad man 
kallar »Brahestadsnäsduken» – nu skall det visa sig att Löfven hade 
lycka. Ty sedan församlingen med mycken andakt åhört den långa predi-
kan  –   hvilken uppenbarligen påminte om pastor Woldstedts bekanta 
»känner jag mina goda Ny-Carlebybor rätt, så tåla de ett (tim)glas till» 
– visade sig de öfversta hårstråna af klockarens hjessa i predikstolstrappan 
och kungörelserna följde i ordningen. En af dessa fann Löf vara synnerligt 
märkvärdig. Fältkommissarien Jacob Österman lät nemligen pålysa, att ett 
antal slagtkreatur, potates m. m. komme att med allraförsta af kronan upp-
handlas för provianteringen af Åbo läns regemente, hvarom menige man 
underrättades, med tillägg, att jemväl en skrifkunnig person komme att för 
kommissariatets räkning i tjenst mottagas med 150 plåtar i lön. Detta kom-
mer ju alldeles som efterskickadt, tänkte Löfven. Halftannathundra plåtar 
äro väl icke hela verlden, jag hade mer hos Peron, men klokt folk glunkar 
att det skall bli krig, och krig, det är just min sak. Jag går med i fält, jag 
slåss på förmiddagen och skrifver rapporter på eftermiddagen, törhända 
blir jag på det sättet till slut general, sådant har man sett förr, som står att 
läsa i historien om Cassander och Leonilda m. fl. sanfärdiga äfventyr. – Så 
sagdt och gjordt. Gumman Löf torkade sig oupphörligt i ögonen med för-
klädssnibben, när hennes Lars redan tisdagsmorgonen begaf sig på väg till 
Åbo, och det enda som tröstade henne, var att hon med tiden skulle blifva 
moder åt en general eller åtminstone en fältkommissarie, i hvilket fall ingen 
kunde förvägra henne en plats i rådmansfruarnas bänk i kyrkan, – derest 
den syndiga begärelsen skulle falla mig in, tillade hon strax efteråt, och satte 
sig tålig och förnöjd som förr vid knyppeldynan.
 Lars Löf deremot kuskade af till Åbo och lyckan följde honom i galopp 
efter. Icke nog med att han blef antagen som fältskrifvare, regementssekter, 
eller huru hans då vunna titel må hafva klingat; fältkommissarien Österman 
insåg jemväl snart, hvilken punktelig man han fått att göra med, och innan 
kort lemnades åt Löf de vigtigaste räkningarna att renskrifva. Emellertid 
hade krigsryktena blifvit full visshet; Ryssarne, sade man, hade anfallit en 
svensk postering i Puumala, och Åbo läns regemente kommenderades att, 
jemte öfriga finska trupper, marchera mot Fredrikshamn. Kommissaria-
tet, som kunde räkna sig till trossen, fick ock ordres att följa med, ty fingo 
soldaterne ingenting att äta, så kunde man vara säker uppå, att de ej heller 
voro vid lynne att slåss, och Österman, den beskedlige mannen, drog alltså 
försorg om detta vigtiga vilkor för krigslyckan. I Åbo och långs hela kusten 
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blef nu alarm och buller af intågande och uttågande, ett kanstöpande, ett 
gissande, ett politiserande, ett gevärsfejande, ömma afsked, förlofningar 
och bröllop i största hast, så att det var förunderligt. Värst var det, att man 
så litet tänkt på förnödenheterna för ett fälttåg, att fast alla qvarnar molo, 
alla slagtare vadade i blod, alla skräddare sydde uniformer af tre slag (för 
stora karlar, för små gubbar och för Melanders mellansort), och fast Löf 
och hans gelikar bittida och sent skrefvo och adderade i sitt anletes svett, 
ville ändå ingenting bli som det skulle, hvarföre det ock i stället blef som 
det blef. Strax efter midsommar trodde man sig likväl vara barsk nog att se 
hvitögat på fienden, och alltså drog man östanut med pick och pack, kom-
missarier, skrifvare och öfriga tillbehör.
 Hvad är det för ett praktexemplar till skrifvare Österman består sig? 
sade en dag Öfverste Hästesko till fältkommissarien, medan man rastade i 
Helsingfors. Karlen bär sin längd temligen bra och jag ger mig f–n uppå att 
korpral Hagel inom två veckor vore i stånd att göra en frontkarl af honom. 
– Det tror jag knappt, vet öfversten, svarade Österman. Naturen roar sig 
ibland att kläda fårkroppar i lejonpels, och ett sådant oanständigt misstag 
har hon begått med min skrifvare Löf. Det ges ingen fredligare själ i Hans 
Majestäts rike, likasom ingen ärligare, och jag må tillägga: ingen dummare. 
Ville man plugga exercis i den karlen, så fick man nyttja samma surrogat för 
höger och venster, som malisen berättar om Kongl. Maj:ts trupper i Vasa: 
»vänder eder mot Calamniuses hörn!» och: »vänder eder mot Grönbergs 
gatubod!»
 Öfversten skrattade allenast och sade: nå nå, vi få väl se, om detta dum-
ma olagliga krig kostar folk, så vet jag ett led der Löfven passar in; men icke 
lär han behöfvas, ty det kan väl hända att freden kommer förr än somliga 
föreställa sig. – Och derpå marscherades vidare fram emot Fredrikshamn, 
kriget började på fullt allvar och på ömse sidor slogs man om riksgränsen, 
så det var ett nöje att se. Ofta brukade Löf sedan omtala, huru det klack i 
bröstet på honom, när han ifrån skrifrummet i högqvarteret hörde gevärs-
eldens smattrande, och det förekom honom dervid, som vore han ensam 
karl att nedlägga en hel armé. Men när då den ene blesserade efter den 
andre inbars på gården och här en arm, der ett ben i brådskan afkapades, 
fick Löfven qväljningar och nöjde sig med att släcka sitt krigiska mod på 
de näsvisa flugorna i skrifrummet.
 Emellertid – fortfor Nybom – var konungen ankommen till högqvarte-
ret.  Icke såg han just ut som en krigare, der han satt till häst i skor och 
sidenpantalonger, och att han derjemte bar kyller och en stor värja, som 
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skulle likna Carl XII:s, det gjorde rustningen så mycket besynnerligare, 
nästan theatralisk. Men om jag får lof att säga min tanke, var Gustaf III, det 
oaktadt, en underbar man, som kunde linda sitt folk kring fingret, åtmins-
tone Svenskarne, ty Finnarne ha i alla tider varit ett obändigt slägte. Det 
var kuriöst med trupperna: de voro sin konung så tillgifne, att de kunnat 
följa honom i döden, och ändock förrådde de honom; de helsade honom 
med högljudda hurrarop hvargång han sprängde förbi lederna, de lyssnade 
till hans tal såsom till kungaord, och likväl sjöngo de i sjelfva lägret nedriga 
smädevisor, hvari det bland annat hette:
 
  Gustaf Adolfs kyller, ack!
  Pirum –
  Med vår Gustafs röda klack:
  Cum colleri o. s. v.

Hvaraf man kan begripa, att de funnos, som unnade konungen illa. Hade 
jag varit kung Gustaf, min själ, hade jag icke låtit ladda kanonerna mot 
Fredrikshamn med dessa landsförrädare; jag menar att deras flintskallar 
hade gjort bresch i murarna. Apropos, har Calle nånsin hört talas om An-
jala  förbundet?
 Jo men, svarade jag.
 Nå då skall Calle också begripa, huru det gick till att Lars Löf blef 
 häradshöfding. 
 Sent en aftonstund den första Augusti 1788 lät Öfverste Hästesko en 
ordonnans kalla fältkommissarien Österman till den bondstuga, som för 
närvarande utgjorde öfverstens qvarter. Hvad pocker, tänkte Österman, 
månne här vankas snubbor för proviantens dåliga skick? månne han vet 
att jag köpte den lika billigt, som kronan betalar den dyrt? – Samvetet slog 
honom, förstår man. Men när han kom till Hästesko, fann han der Öfverste 
von Otter och ett par andra stabsofficerare, och alla sågo så mystiska ut, 
att kommissarien baxnade. Sitt ner Österman, sade öfversten, och tag er 
en sup genever, ty daggen faller kylig i qväll. Utan krus, min vän! Jag och 
dessa herrar ha önskat språka litet med er. Jag känner er såsom en redlig och 
pålitlig person, tillgifven land och rike och mån om dess lagsvurna friheter.
 Österman gjorde stora ögon, men söp ändå.
 Ja, min kära Österman, fortfor öfversten, edra förtjenster skola icke bli 
obelönta. Mitt förord, hoppas jag, skall innan kort skaffa er hufvudlefveran-
serna för hela armén och man skall dervid gerna unna er en billig profit. 



180

H I S T O R I S K A  N O V E L L E R

 

5

10

15

20

25

30

35

Men för att komma till saken, så har jag en liten tjenst att be er om. Hvad 
tänker ni om detta krig?
 Jag? herr öfverste! frågade Österman.
 Just ni. Glöm icke, min vän, att ni är en fri svensk man och derföre bör, 
liksom hvarje medborgare, ha ett ord med i laget om rikets angelägenhe-
ter. Synes det er icke, att detta krig är i högsta måtto olagligt, orättvist och 
ofelbart ledande till rikets säkra förderf? Ni vet, att konungen, enligt 72 års 
regeringsform, icke utan ständernas hörande får börja ett anfallskrig. Och 
det är dock skedt; tyrannen och lagbrytaren, icke nöjd med att inskränka 
rikets frihet och det patriotiska ridderskapets makt, skickar några af sina sol-
dater, förklädda till Ryssar, för att anfalla posteringen vid Puumala, plundra 
och bränna i eget land, på det man skulle tro riket vara angripet af en fredlig 
granne, som icke vill annat, än Sveriges välgång. Så, min kära Öster man, 
uppkom detta krig genom konungens tyranniska ärelystnad samt utländska 
mutor, och följderna måste blifva förfärliga. I sådana förtviflade fall är det 
hvarje medborgares pligt att rädda sitt fädernesland från undergång, och ni 
skall icke neka er patriotiska medverkan dertill. Armén skall icke rusa till 
förderfvet; den skall försvara riket och lagen, men icke blindt lyda en despots 
nycker. Befälet skall gifva signalen. Denna proklamation – öfvers ten framtog 
ett papper – skall underrätta manskapet om rikets fara och deras skyldighet. 
Tjugu afskrifter deraf behöfvas till i morgon bittida. Det är derföre jag låtit 
kalla er, min kära Österman, det är ni, som skall besörja om afskrifterna.
 Jag? upprepade Österman för andra gången och såg dervid mera för-
bluffad ut, än anständigt var.
 Öfversten rynkade ögonbrynen och fortfor med en skärpa i tonen, som 
icke undföll kommissarien: det tycks förundra er, att jag hedrat er med 
anbudet att bidraga till rikets räddning. Men jag skall säga er, min kära 
Österman, jag vågar dervid lika litet som ni. Posito att ni sprunge med 
sqvaller till konungen: hvad skulle det skada vår goda sak? Hela armén är ju 
på vår sida, och ni vore icke mera kommissarie i öfvermorgon. Nå nå, min 
vän, jag känner hur edra fatalier stå. Låt oss derföre handla gemensamt: 
jag går med mitt hufvud i borgen för att det skall lyckas. Armén här – alla 
missnöjda i Sverige der – åh det går som en dans och Gustaf är för slipad 
för att riskera sin krona. Alltså, för att ej prata bort en dyrbar tid, så skaffar 
ni mig tjugu afskrifter af detta i morgon bittida kl. 8. Klockan är nu 10; ni 
har således 10 timmar på er. Ni finner likväl, att det fordras en flink penna, 
för att taga tvenne korrekta och läsliga afskrifter i timmen; jag säger läsliga, 
ty soldater äro icke alltid de bästa läskarlar. Vidare får arbetet icke anförtros 
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åt flera än en skrifvare, ty soppan, förstår ni, får ej vidbrännas af för många 
kockar. Det är derföre nödvändigt att genast engagera dertill en pålitlig karl 
med snäll hand, en karl som arbetar hela natten igenom utan att mucka och 
som framförallt ej ger sig att resonnera öfver hvad han afskrifver. Kan ni 
assistera mig med en sådan person?
 Jag menar, svarade Österman, att min skrifvare Löf vore den man herr 
öfversten behöfver.
 Löf? Jag tycker mig ha sett den karlen. Var det icke den praktupplagan, 
som väckte min attention i Helsingfors?
 Ja och som herr öfversten ville göra till frontkarl. Jag gaf honom då det 
intyget, att han är lika trög i hufvudet, som flink i fingrarna. Jag går i borgen 
för att Löf skrifver, utan att resonnera öfver innehållet. Och korrekt skrifver 
han som en machin.
 Det är bra, min kära Österman, jag estimerar er tjenst, ni kan vara öfver-
tygad derom. Här är för Löf en specieriksdaler i timmen, och hvad er sjelf 
beträffar, så kan ni anse lefveranserna som edra. Adieu, min vän, jag litar 
på er flinkhet och tystlåtenhet.
 – Det var nu saken, ser Calle, hvarföre Österman efterskickades. Man 
konspirerade mot kungen och tillställde myteri midt under brinnande krig. 
Det var fult, fast icke så illa menadt, om man får tro visst folk. Och hvad 
gjorde väl Österman? gick han till kungen och sade: Ers Majestät, se sig 
före! Nej vasserra, han hade ju löfte om de stora lefveranserna, som rende-
rade sina 100 procent, och han begrep icke engång, att när man gjort slut 
på kriget, skulle armén skingras och fältlefveranser ej mer behöfvas. Utan 
ganska riktigt återvände han till kommissariatet, väckte Löf ur hans söta 
sömn och gaf honom papperen till afskrift, med sträng tillsägelse att hafva 
dem färdiga till morgonen derpå kl. 8 samt att icke visa dem för någon kris-
ten själ. Derpå lade han på bordet fem nya specieriksdalrar med kungens 
bild uppå till arfvode, ty dålig räkenkarl hade han varit, om han ej snutit 
hälften. Och så gick han till kojs. Men Löfven betraktade skiftevis pappren 
och de blanka riksdalrarna och trodde att han drömde, ty han begrep icke 
det ringaste af allt detta. 
 Jag tycker mig se min kära Löf, der han yrvaken stod i skrifrummet och 
bligade med sina stora dumma ärliga ögon på det högförrädiska papperet 
och icke begrep deraf det allraringaste. Hvad f–n kommer åt Österman? 
tänkte han, ty i krig lär man sig svära tillochmed i tankarna. Tjugu afskrifter 
och fem specieriksdaler, jaså! Och dermed satte han sig att skrifva, så lydig 
som ett barn, men med ofantliga gäspningar.



182

H I S T O R I S K A  N O V E L L E R

 

5

10

15

20

25

30

35

 Klockan 4 på morgonen, då han medhunnit 14 eller 15 afskrifter, tog 
ändock naturen ut sin rätt, så att skrifvarens ljuslockiga tunga pomaderade 
hufvud började nicka och de stora ögonen falla ihop till helt små. Bokstäf-
verna dansade nu gavotten på pappersarket och pennan begynte skena ut 
i obehöriga krumelurer. Slutligen, huru Löf ock spjernade emot och sökte 
raska upp sig, gick det så långt, att han tvärsomnade.
 Då klappade det på porten hårdt och ljudeligt. Deraf vaknade Löf med 
förskräckelse, kastade ögonen på papperet och märkte nu hvarjehanda 
krångliga figurer i afskriftens ställe. Besitta! tänkte han, hvad är det jag 
skrifvit? Tänk om det går med mig som det gick hos Perons! Tänk om jag 
blir af med tjensten i morgondag! Nå så knäfveln regera, har jag icke här på 
flera ställen skrifvit Konungen med litet k. Det gäller min rygg, så här i krig 
är ingen säker. Låt oss se åt: jo originalet har också litet k. Men efter Peron 
blef så befängd öfver den saken, måtte ett sådant k vara just ett rackartag. 
Hvad skall jag nu företa mig?
 Då bultade det ännu mycket hårdare och Löfven såg sig nödsakad att 
springa ut och öppna. Tvenne herremän i officerskappor inträdde. Gå och 
väck opp kommissarien, sade den ena i befallande ton; sacre nom, här ha 
vi bultat en god qvart på denna fördömda port. Men Löfven rörde sig ej 
ur fläcken, utan såg den talande stinnt i ansigtet. Hör ni ej, karl, hvad Hans 
Majestät befaller? brummade den andre af herrarne. Gå fort och väck opp 
Österman, Hans Majestät har inspekterat vakterna och vill tala med kom-
missarien.
 Men Löf i sin förbluffelse hade tankarna annorstädes. Konungen! tänk-
te han. Besitta mig, om jag låter ett sådant tillfälle gå ur händerna; hvem kan 
väl bättre än konungen sjelf ha reda på, om hans titel bör skrifvas med stort 
eller litet k? Ers Majestät! stammade han, och framräckte en af afskrifterna, 
som han ännu höll i handen; jag ber allerunderdånigast om ursäkt, men jag 
skulle be Ers Majestät …
 Jaså, en supplik! afbröt Gustaf III – ty det var han – och stoppade hos 
sig det framräckta papperet. Det är bra, min vän, jag skall ta notis derom 
vid tillfälle, men gå nu genast och säg kommissarien att jag väntar honom 
i förrummet. Fort!
 Häpen och perplex i högsta grad, skyndade Löf att fullgöra den kung-
liga befallningen. Men blef han bestört, så blef Österman det icke mindre. 
Samvetet klack i mannen, han tog för gifvet att hela planen var upptäckt 
och eftersinnade, om det icke vore rådligast att bege sig på flykt i tofflor 
och nattrock. Men detta tyckte han dock vara alltför oanständigt och be-
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slöt derföre att skjuta hela skulden på Löf. Till all lycka eller olycka anade 
likväl kungen icke det minsta, utan befallte kommissarien kort och godt att 
genast ombesörja transportmedel för allahanda förnödenheter, emedan  
armén, efter Fredrikshamns intagande, ofördröjligen skulle marchera rakt 
på Petersburg. För min del håller jag före att konungen icke yppat en så 
vigtig plan för en simpel fältkommissarie, men visst är att Österman för-
stod halfqväden visa. Och derpå fortsatte kungen sin rund, sägande: foi de 
gentilhomme, min kära Wrede, aldrig i mitt lif har jag sett en sådan jätte föra 
pennan, som denne konfyse skrifvare; jag slår vad att han begär engage-
ment vid mitt garde. Vi skola i stället rekommendera honom åt Sergel till 
modell för en Herkules.
 Underligt spinner sig här i verlden händelsernas tråd. Hade nu kungen 
gifvit sig tid att genomläsa det papper Löf i sin enfald räckte just åt rättan 
man, så hade han icke blifvit öfverraskad, som han blef, af komplottens ut-
brott, hans kungliga vrede hade krossat hufvudmännen, hopen hade gapat 
och lydt, Fredrikshamn hade blifvit eröfradt och … ja hvem kan säga hur 
det då sett ut här i landet? Åtminstone hade Löfs namn gått med gloria till 
efterverlden. Men papperet glömdes oläst och Gustaf III intrasslades i sitt 
öde; det var den 3 Augusti 1788 som Anjala förbundets planer mognat, det 
var då, när kungen befallte att storma Fredrikshamn, som armén vägrade 
att lyda och Hästesko hviskade i den bestörte monarkens öra: akta sig, Ers 
Majestät; ögonblicket är afgörande. Kom ihåg att ett enda förfeladt steg kan 
medföra förlusten af Ers Majestäts krona!
 Vid denna punkt af berättelsen råkade tingsskrifvar Nyboms loyala 
sinne i uppror, han slog näfven i bordet så att glasen dallrade och afbröt 
sig sjelf med ett: tamme och tusan tunnor, hade jag varit kung, jag skulle ha 
knostrat hela armén till pulfver, regera och besitta, jag skulle ha malat den 
till snus! – Nå hvad sade kungen? frågade jag. – Kungen? Han tappade, mot 
sin vana, concepterna den gången, trodde sig blifva arresterad af sitt eget 
garde och reste hals öfverhufvud till Sverige igen. Kommen i ro på sitt kära 
Haga, fann han af en händelse bland medförda papper Löfvens proklama-
tion, som han tagit för en supplik. Gustaf III hade godt minne och erinrade 
sig genast den långe sektern; uppenbart, tänkte han, var det den konfyse 
karlens mening att underrätta mig om komplotten. Trohet bör belönas: 
a la bonheur, jag ger honom till en början häradshöfdingetitel. Sedan få vi 
se till. 
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4 Kapitlet. Huruledes häradshöfding Löf betedde sig  
tappert i krig och belönades med en domsaga.

Den natten kungen i egen hög person gick ärender till kommissariatet, 
– något som blott kan ske om natten före en stormning – kom sedan ingen 
blund i Löfvens stora ögon. Hvad månne Hans Majestät menade med att 
han skulle se till vid tillfälle? tänkte Löf. Det är en elak vana hos de stora 
att inte låta de små (Löfven var ett hufvud längre än kungen) tala till punkt. 
För att emellertid ej skrifva hufvudet af mig, är det bäst jag ändrar alla små 
kungliga kkk till stora K. – Så sagdt och gjordt. Löfven skref nu så att svet-
ten lackade och på slaget 8 var den sista afskriften komplett, men af en viss 
besynnerlig instinkt grep Löfven nu för första gången i sitt lif till en osan-
ning och besvarade Östermans fråga, om någon fått se afskrifterna, med ett 
sträft nej. Derpå gick saken sin gång, som vi sett, de sammansvurne togo 
munnen full med granna ord, kungen teg och begaf sig sin kos till Sverige, 
underhandlingar öppnades med fienden och d. 12 Aug. 1788 fick Löfven, 
såsom en bepröfvad fäderneslandsvän, den äran att renskrifva den vida be-
ryktade Anjalaförbundsakten. Härmed trodde nu mången saken vara slut. 
Men de misstogo sig. Kungen var icke den som lät huttla med sig. Ännu på 
hösten reste han till Dalarna, vann allmogen på sin sida, sammankallade en 
riksdag till vintern, genomdref Säkerhetsakten, och i Mars 1789 befunno sig 
Anjalaherrarne i godt förvar på Fredrikshof, hvarifrån Hästesko icke utgick 
förrän till stupstocken. Hvad Österman beträffar, kände han väl stundom 
åt om hufvudet satt qvar på hans axlar, men som ondt krut ej lätt förgås, så 
axlade han sig så mästerligt, att han gick kuppfri den gången och fick blott 
ta sig om näsan med de utlofvade lefveranserna.
 När det började se knagligt ut med förbundets affärer, retades de öfriga 
skrifvarne med Löf och sade: du har just ställt vackert till för dig, när du 
skref förbundsakten. Nu tror kungen att du på köpet författat den, och 
det minsta blir att du hissas upp i den högsta tall i Tavastland, androm till 
varnagel. – Löf blef icke rätt väl till mods vid dessa förespeglingar; men 
hvad hände! En vacker dag kommer Österman helt förbluffad och räcker 
honom en häradshöfdingefullmakt, tilläggande att denna utmärkelse skett 
på  konungens egenhändiga befallning och med afseende på Löfs trohet och 
nit för Kongl. Maj:t och riket. Då skall man tro att folk gjorde stora ögon 
och de största gjorde Löfven sjelf. Ty hvarken han eller någon annan kunde 
begripa hvarutinnan Löf haft tillfälle att visa Kongl. Maj:t ett så utmärkt nit. 
Passpå! skämtade dock kamraterne: du skall få se att kungen gjort dig till 
häradshöfding endast för att kunna hänga dig med desto större högtidlighet.
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 Emellertid började kriget ånyo med fördubblad ifver och lyckan vände 
sig än med, än mot Svenskarne. I April 1790 öfverkom Gustaf III till Fin-
land och begaf sig till S:t Michel, der Öfverste Armfelt just stod i begrepp 
att gå löst på fienden. Partakoski och Kärnäkoski blefvo den 15:de i sam-
ma månad tagne från Ryssarne och Konungen reste derpå hasteligen till 
Borgå samt vidare österut åt gränsen till. Vid Valkiala stod nu den 29 April 
en ganska het och blodig affär, der man å ömse sidor slogs med mycken 
tapper het och manspillan, dock så, att fienden slutligen nödgades vika 
och lemna vapen, tross och magasiner i sticket. Till denna utgång bidrog 
 väsendteligen häradshöfding Lars Löf.
 Löf! utropade jag med högsta förundran.
 Som jag säger, Lars Löf. Oaktadt han var blefven häradshöfding, fann 
han sig icke förnedrad af att följa armén som fältskrifvare, väl besinnande 
att titel utan tjenst icke är stort bättre än ett brödstycke måladt på papper. 
När det i den friska vårmorgonen började gå hett till i granskapet och ge-
värsknallarna piffade och paffade i skogsdungen, och här och der en förflu-
gen kula pipande dansade fram mot byn, der kommissariatet för tillfället 
uppslagit sina bopålar, kände vår vän Löf en besynnerlig hjertklappning 
i sitt breda bröst och den annars fredlige mannens håg började svälla af 
sällsamt kurage. I skrifrummet stod en förglömd huggare utan slida. Utan 
att just veta hvarföre, grep Löf i huggaren, gömde den under sin frisöfver-
rock och begaf sig ut för att åskåda slaget. – Till venster om byn låg en 
liten bergsklack, glest bevuxen med tall och enrisbuskar. Dit styrde Löf i 
all tysthet sin väg, i hopp att der ha en öfversigt af affärens gång. Här fann 
han en kamrat, Maths Poronen, f. d. Savolaks jägare, men på gamla da-
gar sockenskomakare och nu stadd i samma ärende som Löf, nemligen att 
betrakta slaget. Poronen hade medtagit två lodbössor och ammunition, ty 
hvem vet? tänkte han.
 På sidan om kullen var en sumpmark så sank, att häst och karl kunde 
sjunka derin öfver öronen, och på sumpen befanns en kavelbro af björk-
stammar, hvilken man troligen begagnat till skogskörslor. Men Löf brydde 
sig nu ganska litet om kärr och björkar; desto ifrigare betraktade han slaget, 
nedanför passet. Jag sade att man slogs bra, både Svensk, Finne och Ryss, 
och sannt var det. Stedingk var en annan karl han, än sedermera den fete 
Klingspor, hvilken satt och drack thoddy i NyCarleby under Oravais slag 
och mottog den ena adjutanten dammigare och blodigare än den andre, 
tills han slutligen fick det nöjet att kommendera sitt favoritkommando: reti-
rera! Löfven och hans kamrat stodo der heta om öronen och sökte genom 
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krutröken urskilja om de blågula eller de grönröda uniformerna hade öfver-
taget: men det var icke så lätt, ty gevär och kanoner talte samma tungomål. 
Hiuj! kom en sexpundig kula susande och pipande genom luften och slog 
ned i bergsklacken, så att skärfvorna flögo Löf om öronen. Nå nå, tänkte Löf 
och drog sig ett stycke åt sidan, men som han der ej hade god synvidd, jem-
kade han sig öfver kavelbron och stod just i begrepp att klifva upp på en stor 
sten på andra sidan om sumpen, då han varseblef en liten trupp infanteri 
hukande och smygande närma sig stället. Genast drog han sig tillbaka öfver 
bron, men fattade vid dess slut posto bakom en alnstjock tall och vinkade 
till sig Poronen, som, obekymrad om kulorna, qvarstod på kullen. Hvad ha 
de der i sinnet, efter de huka så der bakom buskarna? frågade Löf. – Kas 
Helsinki! hviskade Poronen, det är fienden som ämnar besätta höjden här 
och beskjuta de våra i flanken. Lyckas det, så viettiin suorasti vihille. Voj 
voj, jos mä nyt täss’ olisimme muutamia miehiä, eihän sittä sillan yllitte 
pääsäis’ ej hengikin. Tairakos Riivari ampua? – Jo men, sade Löf, som var 
ganska flink fågelskytt. – Noh perkele, fortfor Poronen, då skall »Riivari» 
stå bakom tallen och knäcka hvarenda käft som vågar sig öfver bron, och 
jag skall sätta mig här bakom stenen och ladda, för jag har dålig syn.
 Löf stod ännu villrådig och jag tror mest att hjertat klack en smula i 
honom, men i detsamma hade fienden närmat sig bron och Poronen ryckte 
honom förtvifladt i rocken. Nu var ej tid till vidlyftiga funderingar, snart 
hade Löf lagt an mot tallstammen och paff! der låg den förste som beträdde 
bron. Fienden studsade och såg sig omkring, men vågade ej skjuta, för att 
ej väcka Svenskarnes uppmärksamhet. Den sårade bars unnan och försöket 
förnyades. Paff! der låg den andre och paff! der tumlade den tredje. Nu är att 
märka, att bron var så smal, att knappt två kunde passera deröfver i bredd. 
All Ryssarnes tapperhet blef onyttig för den svåra lokalens skull. Hvarochen 
af de främste, som föll, stängde med sin kropp vägen för de efterföljande 
och soldaterne, som fruktade att falla i ett bakhåll, stadnade oupphörligt för 
att se sig omkring. Just denna trängsel och obeslutsamhet gåfvo Poronen 
rådrum att ladda och Löf, som alltmera lifvades, sköt i skocken, tills böss-
piporna blefvo heta, och hvarje kula fann sin säkra man. Ändtligen fann 
fienden att detta icke bar sig; en del försökte gå på sidan om bron, men 
insjönko genast under armarna. Andra förbittrades öfver sina kamraters fall 
och började gifva eld på den mordiske skytten bakom tallen. Snart smattra-
de skotten allt tätare, kulorna haglade som ärter kring Löf, och slogo in i tal-
len, hvars bark ordentligen yrde omkring honom, hvar gång trädet träffades. 
En kula tog hans mössa, en annan rispade hans arm, en tredje gaf honom 
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en kontusion på kinden, men högröd med gnistrande ögon stod han qvar 
och fortsatte sitt mordiska arbete, utan att låta sig bekomma. Allt närmare 
framträngde fienden, allt tätare blef kulregnet kring den raske sektern och 
just i det vådligaste ögonblicket, när fienden hämdlysten och oförskräckt 
upphunnit brons ända på tio stegs afstånd från Löf, ropade Poronen bakom 
stenen: tag till fötters, Riivari, ammunitionen är slut!
 Men i det ögonblicket var Löf ett lejon, och det ärliga finska manna-
modet, som dittills hos honom slumrat under skrifvareyrkets vekliga ro, 
behöfde blott en gnista för att uppflamma till förakt för en säker död. Hvad 
gjorde nu Löf, den dumme, den tafatte, Löf lejonharen, som kamraterne 
i smyg benämnde honom, han som icke troddes duga till rekryt engång? 
Med en rådighet, som man aldrig skulle ha väntat, ropade han åt Poronen 
att för brinnkära lifvet hasta efter undsättning; sjelf ville han försvara pas-
set så länge han kunde. Och derpå framdrog han huggaren och störtade på 
fienden just i det ögonblick denne var på vägen att passera bron och få fast 
mark under fötterna.
 Jag har förut nämnt, att Löf var en man om fulla sex fot och fyra tum, 
bredaxlad och muskelstark som en björn, trotts allt sitt skrifvande, icke 
just af de vigaste, men seg och ihärdig som en äkta Finne. From var han 
till lynnet, som ett barn, men ursinnig när han retades till vrede. Ingen-
ting kan heller förliknas vid det raseri, med hvilket han nu, förbittrad af 
den mordiska striden, rusade fienden på lifvet. Den förste han mötte föll i 
ögonblicket och stängde passagen för de öfriga. Medan de främste studsade 
för det oväntade försvaret, trängde de efterföljande otåligt på och kom-
menderande officeren framförde sitt folk med yttersta häftighet. Ändtligen 
träffades den tappre häradshöfdingen af en kula i högra axeln, en annan 
krossade hans högra arm, ett bajonettstygn upprispade hans kind, mattad 
af blodförlust och ansträngning dignade han ned på knäna och ….
 Och sen då? ropade jag, när Nybom hämtade andan.
 Sen hade det ganska säkert varit slut både med Lars Löf och min his-
toria, om icke just i sista stunden ett kompani af Åbo läns regemente visat 
sig på höjden tätt invid, ditkommenderadt när man hörde skjutandet, re-
dan innan Poronen hann fram. Nu gaf fienden allt hopp förloradt att vidare 
forcera passet och höjden, reträtt kommenderades och verkställdes, och 
svenska armén vann ett slag, som väl ofelbart varit förloradt, om fienden 
fått besätta höjden och taga den i flanken.
 Hvad Löf beträffar, återfördes han illa tilltygad till högqvarteret, der han 
förbands och småningom hämtade sig. Ryktet om hans modiga bedrift blef 
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kunnigt i hela armén och kom jemväl till kungens öron. Gustaf III besökte 
Löf personligen på lazarettet, skakade hans venstra hand och sade med 
det egna intagande sätt, som tillvann honom så mångas tillgifvenhet: Ni 
har missförstått er kallelse, min kära Löf; ni har egnat er åt pennan, men 
naturen har bestämt er till soldat. Skada att det nu är för sent, då, som man 
sagt mig, er högra arm är lam för lifstiden. Svärdsorden kan jag icke gifva 
er, men mottag likväl min kungliga bevågenhet och Kajana domsaga, som 
från detta ögonblick icke mera är ledig!
 Derpå gick kungen med en nådig nick och alla tyckte det vara litet sär-
deles att förlora en arm och vinna en domsaga. 

5 Kapitlet. Huru häradshöfding Löf sätter  
sig att hvila på sina lagrar och har otur i frieri.

Nu kunde väl mången tycka, att det borde vara slut med historien om Lars 
Löf, sedan merbemälde vår vän så oförmodadt kommit sig upp på domare-
sätet. Att han klifvit dit med armstyrka, det bör ej förundra någon, som vet 
huru bastant han var öfver-hufvud-taget. Dessutom var väl Löf den förste, 
som blifvit häradshöfding för det han slagit ihjäl folk; man kan säga att han 
var en riktig huggare till jurist. Jag håller också före, att det är sak samma 
huru man kommer sig till en syssla, blott att man har den, ty det är många 
krokar i långdansen. Förstås att jag talar om Gustaf III:s tid, då skägglöse 
piltar kommo sig till pastorater, för det en vacker grefvinna lade sig ut för 
dem, såsom fallet var med prosten Bock i Bugala. Således: Lars Löf var 
häradshöfding med domsaga och dermed punkt. Jag tycker det är nog.
 Men berättelsen är icke slut för det. Icke har man uppnått all mensklig 
fullkomlighet för det man blifvit häradshöfding. Och till, när man, som 
Lars Löf, blifvit det med högra armen lam, tör mången tänka, att man beter 
sig venstervridet. Och visst har det sina sidor.
 Det var vid midsommartiden 1790 Löf utskrefs som frisk från lazaret-
tet. Mager var han som en afbarkad gran, armen låg för ankar i en svart 
halsduk och långs högra kinden hade den fatala bajonetten ristat sin eviga 
åminnelse, ungefär som olycklige älskare bruka göra i barken af en asp. 
Löf kände sig likasom litet skroflig till sinnes, när han såg sig i spegeln, ty 
han hade allt en viss svaghet för sitt vackra utseende och sin paryr. Men 
derpå var nu ej tid att tänka: han hade ju domsaga. Domsaga! Ah, man 
skulle ha sett huru de fordne kamraterne krusade och huru fältkommis-
sarien Österman projekterade brorskål, ty han tog för afgjordt att Löf var 
kungens förklarade gunstling och väl med tiden kunde bli lagman. Derpå 
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tänkte den beskedlige Löf icke det bittersta. Han förundrade sig endast 
öfver menniskornas ovanliga vänlighet och kruserlighet; stridsluften hade 
alldeles öfvergifvit honom, han var ett lam, som hans lynne bjöd, och för 
hans yrke var väl det till slut det bästa.
 Kriget hade emellertid sin öfvergång och brusade förbi som ett åsk-
väder. Ännu samma år slöts freden i Verälä och allt blef som det varit, med 
undantag af de dödskjutna, de lemlästade och annars tilltygade, om hvilka 
i fredsslutet icke nämndes ett ord. Löf, fattig karl, begaf sig nu på väg till 
Kajana och passerade på uppresan Raumo, derifrån han medtog sin gamla 
mor, som gret åtminstone sju förkläden fulla, först öfver sonens förlorade 
arm, sedan öfver respengarne som kungen gifvit och sist och mest öfver 
den oförlikneliga heder och den kungliga nåd och upphöjelse, som veder-
farits hennes käre Lars. Sen minä aina aavistanut, menade gumman, mutta 
ei koska isä uskonnut sitä. Och derpå tillträdde Löf sin domsaga, och som 
han hade lycka i allting, gick det så väl, att han fick sig till biträde en gam-
mal skrifvare vid namn Tingelin, en karl med det yppersta hufvud och den 
ärligaste själ och som derjemte hade lagbok och domaregöromål på sina 
fem fingrar, när han var nykter; skada bara att det hände så sällan. Ären-
derna gingo sin gång, stundom på rätt, stundom på sned, allt efter som 
Tingelin var klarare eller mörkare i öfra våningen, ty Löf fortfor att uppfylla 
sin lefnads bestämmelse: att skrifva rent, ehuru det numera skedde med 
venstra handen. Den då ännu helt unga hofrätten i Vasa, som nog kände 
både Löf och tillgången vid hans befordran, såg länge genom fingrarna 
med de formfel och tjensteklunsar, hvilka tid efter annan förspordes från 
Kajana, och nöjde sig med att gifva nog tydliga vinkar, när det befanns att 
häradshöfdingen plumpat för groft i protokollerna.
 Så förgingo vid pass fem år, och Löfven hade sluppit temligen helskin-
nad, då från helt annat håll, än kongl. hofrätten, ett moln uppsteg, som 
hotade att störa hans behagliga ro. Detta moln var hans mor.
 Det hade nemligen ej undfallit gumman Löfs moderliga skarpsynthet, 
att Tingelins droppar och thoddyglas de sednare åren småningom förledt 
hennes kära Lars mer än just nyttigt var både för honom och domsagan. Väl 
märktes aldrig något spiritusos i Löfs kopparhjerna; han hade varit karl att 
tömma en så dragonpunsch och likväl stå kapprak i en båt under farten ut-
för Ämmäkoski. Men hvad gumman lade märke till, det var rhum uppköpen 
på Kajana marknad, och dessa blefvo större år från år. En dag – det var 
just efter en marknad, när gumman med häpnad sett det ena rhumankaret 
efter det andra inlyftas i huset – trädde hon in till Löf och förklarade kort 
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och godt att det nu vore tid för honom att gifta sig; hon blefve för gammal 
för att styra och ställa om ett stort hus; han sjelf stode på god väg att bli en 
suput, som Tingelin, och ett alltför gudlöst lefverne förde tingsherrarne. 
Korteligen, fru behöfdes i huset och den ville hon, modren, bespara honom 
mödan att välja: Paldamoprostens äldsta dotter Susanna hade funnit behag 
för hennes ögon och nästa söndagseftermiddag borde Lars spänna Polle för 
snäckan och fara att fria.
 Modren hade alltid haft stort välde öfver den fromsinte häradshöf-
dingen, och så begaf det sig nu, att han lät öfverrumpla sig. Med tungt 
hjerta for han åstad, ty han visste nog med sig att han icke var talare, och 
fruntimmer hade han alltid beundrat på behörig distans. Det var en spräng-
kall Februari dag kaffetiden på eftermiddagen, då Löf åkte in till prostgår-
den, klädd i storstöflor och vargskinnspels. Han visste icke, stackars karl, 
att han råkade komma på en dag, då ungdomen i huset, fyra flickor och 
fem ungherrar, var bjuden på danslekar till kronofogden Possén; kära mor 
hade lagat sin Lars i så god tid tillvägs, att drängarna på prostgården just 
utdrogo täckslädorna för att spänna i åt mamsellerna. Ej under att i gården 
blef alarm och häpnad, när häradshöfdingen körde in; prosten sof middag, 
prostinnan klädde flickorna, ungdomen hade fullt opp att syssla. En piga 
införde gästen i det oeldade förmaket, det dugde, bevars, ej sämre rum, 
och der bjöd man honom tre koppar kaffe med fem minuters mellanskof. 
Löf drack och frös och drack åter; men när han tänkte på sitt ärende, svet-
tades han. Ändtligen kom prosten och började tala om ägotvister; slutligen 
kom ock prostinnan och förde talet på marknaden. Ungherrarne reste af 
de. Flickorna åter, som tittade genom nyckelhålet, hoppades i det längsta 
att Löf endast haft något embetsärende och skulle fara sin väg, men allt 
led tiden och Löf satt orörlig på karmstolen vid förmaksdörren. Slutligen 
skickades pigan att be prostinnan ut, och hela den unga skaran anfäktade 
gumman i kökskammaren med böner att ändå få fara till Posséns och lemna 
häradshöfdingen qvar att prata om processer och kaffepriser bäst han lyste. 
Men dertill sade prostinnan pass, hon var slug nog att ana rätta afsigten med 
besöket, och flickorna måste bli hemma, så sura miner de gjorde. Ganska 
trubbiga introppade nu den ena efter den andra i förmaket, och enstafviga 
ord fick den arma Löf på alla håll. Men så var icke heller han mångstafvig, 
och på det sättet blef aftonen odödligt lång. Thé bestods icke den tiden, 
men i stället en grundelig qvällsvard kl. 9, och Löf fick sin plats bredvid 
Malin, den andra långa och magra dottern i huset; hvar och en annan än 
Löf skulle ha förstått meningen. Men Löf begrep icke annat än ordres, och 
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styrde kursen på Susanna. Förspillda voro alla vinkar och inviter att slå på 
annan bog, och när han ändtligen, så godt som med vargskinnspelsen på, 
kom fram med ärendet, befanns det, att Susanna allaredan lofvat lycklig-
göra komminister Waselius med sin hand. Nu trodde sig prostinnan böra 
komma den blyge friaren till hjelp och lät förstå, att en slägtskap med kusin 
Löf ändå vore henne mycket kär, att Malin vore en utmärkt huslig flicka 
och annat mer; men allt för döfva öron. Löf hade för länge kännt sig på 
sjufamns vatten här i huset, för att icke göra pinan kort, och medan prost-
innan ännu prisade sin Malin, satt friaren redan i snäckan, inkrumpen i sin 
vargskinnspels, gaf Polle en snärt och kuskade af med föresats att icke så 
snart igen begifva sig ut på friarebestyr. 

Sjette och sista kapitlet, som handlar om  
lyckans gunst och häradshöfdingens slutliga öden.

Nu skulle man väl tro, att missödet på Paldamo prostgård för evigt afskrämt 
Löf från alla friareförsök. Men så stor var lyckans gunst mot denne man, 
att hon beskärde honom inalles sju korgar, innan han fann sin sökta hälft 
förverkligad.
 Lyckans gunst? invände jag något förundrad.
 Vänta litet grand, fortfor min berättare, så skall det visa sig hvarför jag 
kallar det mer än halfva dussinet korgar en gunst. N:o 1 det var då prost-
mamsellen; hade Löf fått henne, så hade han för hela sitt lif blifvit ställd på 
half ranson, ty när flickan sedan gifte sig med sin adjunkt och med tiden 
avan cerade till prostinna sjelf, blef hon en visa i hela det gästfria Öster-
botten för sin orimliga snålhets skull. Aldrig var herrskapet hemma när 
resande sökte nattqvarter; der ställdes toma kärror tvärs öfver tåget vid 
prostgårdsgrind, der räknades sockerbitar, der lefdes med ströming och 
spisöl och kokta rofvor hela året om, och på läsförhören for prostinnan 
alltid med, för att engång ändock slå sig lös och kalasa – på böndernas 
bekostnad. Tviflar Calle ännu, att den korgen var en lyckans gunst?
 Nej vassera, sade jag, derpå tviflar jag ej mer.
 Nå godt. När nu Löf ingen fred fick för sin mor, tog han ytterligare 
friarevargen på, ty det namnet fick med tiden hans pels, och gjorde sitt 
anbud hos handelsman Ramanders dotter i Uleåborg. Det var en för rik 
och vacker flicka, för att taga en oborstad häradshöfding med högra kinden 
upprispad af en rysk bajonett. Der vankades korgen N:o 2, och det var rätt 
väl, ty flickan var alldeles för fin och educerad för Löf: de skulle ha förlikts 
som eld och vatten: elden hon och vattnet han.
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 N:o 3 var en länsmansdotter från Idensalmi; det enda jag vet om henne, 
är att hon dog strax derpå i kopporna.
 N:o 4 var Etta Wilander, hvars far, tror jag, var tullvaktmästare i Brahe-
stad. Hon hade »näsan af den hvassa sort» och var icke stort kortare till 
vexten än Löf sjelf, hvarföre jag befarar, att han kommit illa under toffeln, 
om han ej lyckligtvis fått korgen för det han sparkade ihjäl hennes favorit-
mops, som blef ursinnig vid anblicken af friarevargen.
 Den femte skall ha hetat Brita Rislachia. Hennes far var kaplan och hade 
sju flickor; det hade så när blifvit parti af, ty Löfven friade och fick ja, men 
när det var skett, erbjödo sig alla de sex oförsörjda systrarna att komma och 
hjelpa till i sin blifvande svågers hushåll, hvaröfver Löfven billigt häpnade 
och reste sin väg till Kajana, der han prisade sin lycka när förlofningsringen 
återsändes ett år derefter.
 Den sjette var dotter till en förmögen hemmansägare i Kemi, och fadren, 
svag för äran, öfvertalte flickan att gifva sitt samtycke. Men flickans hjerta 
tillhörde en ung laxfiskare, och huru nu de unga månde hafva konspirerat 
tillsamman, alltnog, vissa omständigheter tvungo fadren att återta sitt löfte 
till Löf och ge det åt laxfiskaren. Löf prisade åter sin lycka, att misstaget blef 
kunnigt före giftermålet.
 Nej, tänkte Löf, hos flickor har jag alls ingen tur; jag vill söka mig en 
ärbar enka. En sådan trodde han sig finna i enkefru Monstrin, hvars man 
varit sjökapten. Men olyckan ville att frun, som i 20 år dragits med en supig 
man, af beställsama vänner fick höra att Löfven var något svag för thoddy. 
Strax vankades sjunde korgen, och Löf prisade åter sin lycka, när han besin-
nade att hans tillämnade var 10 år äldre än han sjelf.
 Nu ansåg Löf det vara platt utan ändamål att vidare spjerna mot ödet, 
tog för sista gången friarevargen på och reste ned till Raumo för att sälja 
sin fädernegård, som stått der och murknat så godt som öde hela tio åren. 
Hans väg gick händelsevis genom Vehmo och det rann honom så bjert i 
hågen, att det var här han tillbragt de 14 flitigaste och gladaste åren af sin 
lefnad hos häradshöfding Peron. Månntro gubben lefver ännu? tänkte han 
vid sig sjelf. Och mamsellerna? och Clara? sannt nog fick jag en snöplig 
affärd derifrån huset för några lumpna skrif-fels skull; det var impertinent 
gjordt af häradshöfdingen. Men jag är nu karl för min hatt och har råd att 
glömma gammal oförrätt. Venstersväng, Polle!
 Det var 1799 om våren … 
 Jaså, skrattade jag, 99 om vårn?
 Ja, hvad var det jag sad’, 99 om vårn? Det var då den stora hundpesten 
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grasserade. I Mars månad var det, en lördagsqväll, då Löf åkte in till bostäl-
let, och ingen kände igen honom i förstone. Det var sig allt så likt som för 
11 år sedan. Blott de två äldre döttrarna voro bortgifta, men Clara, fastän 
27 års flicka, hade blifvit qvar för att pyssla om sin gamle far, som drogs 
med gikten dag och natt. Och Clara var det ock, som lyste den främmande 
in och som släppte staken af förvåning när hon igenkände sin gamle till-
bedjare, så snart han väl var krupen ur friarevargen. Nu linkade Lagman 
Peron fram, han var nu lagman, och skakade Löfs hand och när thoddyt 
rykte på bordet, kom det till muntra explicationer. Strax sedan bror reste, 
88 om våren, sade lagmannen, fanns af en händelse det concept, hvilket så 
illmarigt ändrades af den skurken Blomster. Att karlen kördes på porten, 
det gjorde ej det gjorda ogjordt, bror var nu engång borta och det blef an-
nat att tänka på i krigsbullret; men visste blott, huru jag kunde godtgöra 
brors lidna oförrätt, så tamme den och den … 
 Topp, svärfar! svarade Löf. –
 Ty medan lagmannen talade, flögo Löfvens ögonkast öfver till Clara; 
han mindes ännu så väl alla chemisetter hon strukit åt honom, alla varmbul-
lor hon skickat upp i hans kammare, ja tillochmed den rara smörbyttan och 
orren, som hon smög i hans reskärra den der olyckliga dagen. Clara i sitt 
sinne jemförde den upprispade 39-årige häradshöfdingen med den fordne 
finhullige skrifvaren och suckade smått, men hjertat på karlen, det märkte 
hon, var detsama som förr. När då lagmannen talade om att godtgöra sin 
oförrätt mot Löf, voro de unga i sitt sinne redan ense om satisfaktionen. 
Topp, svärfar! sade alltså Löf och lagman Peron begrep genast inviten. Det 
var just, skam att säga, min gamla plan, svarade gubben. Clara såg i golfvet, 
men – den åttonde korgen uteblef. Veckan derefter lystes det. Och Lars 
Löf och Clara Peron blefvo ett förnöjdt och lyckligt par, ty hvad Löfven 
behöfde, det var just en klok hustru, som med allt sagtmod lindade honom 
kring fingret, och en sådan hustru var Clara. Aldrig kunde någon sedan 
märka, att thoddyglaset spelade för vigtig roll i huset, och sjelfva afunden, 
i skepnad af alla Löfvens fordna försmående eller försmådda älskarinnor, 
måste erkänna, att mången gammal ungkarl råkat värre deran, än Löf, och 
mången öfverblefven flicka fått hålla till godo med skralare parti, än Clara 
Peron.
 Ja ja, fortfor min vän, tingsskrifvar Nybom, och torkade försigtigt ögo-
nen med den blårutiga snusnäsduken; jag såg det herskapet på nära håll, 
ty ett par år före sista kriget kom jag i deras hus som skrifvare. Och visst 
får jag tillstå, att Löfven ett par gånger var suspenderad för något orediga 
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begrepp om lagparagraferna, men det var också det enda moln på hans 
 aftonhimmel. Jag minns så väl ännu, huru alla tjufvar och banditer hvitnade 
i synen, när den jättelånge häradshöfdingen såg bister ut vid domarebordet, 
och häradshöfdingskan, henne kan jag aldrig förgäta i hennes bindmössa 
och blårandiga bomullsklädning, som hon väfvit med egen hand. En dag 
kom till bostället en usel försupen slarf och tiggde en allmosa, och det var 
ingen annan än sekter Blomster sjelf, han som fordom stämplade så ondt 
mot Löf. Häradshöfdingen såg i början något buskig ut, när han igenkände 
sin skurk till rival, men strax tog häradshöfdingskan honom om halsen 
och talade så vackra ord, att Blomster icke allenast mottogs som gammal 
bekant, utan jemväl fick renskrifvararbete i gården till dödedag, Det var, ta 
mig f–n, vackert att se, och fördenskull lät vår Herre Löf och hans hustru 
komma till en behaglig ålder och deras ögon tillslutas af den allrakäraste 
flicka till dotter, som ännu lefver och skall vara gift med en häradsskrifvare 
i de nordliga orterna.
 På det sättet, ser Calle, påstår jag i sten, att lyckan icke utväljer sina 
gunstlingar bland de klokaste och förnumstigaste här i verlden. Ty hvad 
säger salig gumman Lenngrén:

  Min kära gosse, blif ett fån,
  Ett nöt, en spån,
  Så går dig allting väl i händer.

Jag vore väl ändå en skurk, om jag dermed ville oqväda Lars Löf på hans 
döda mull. Derföre lägger jag en vers till, som, om den icke är lika qvick, 
åtminstone är lika sann, nemligen:

  Var alltså dum, men haf likväl
  En ärlig själ,
  Så lider nog en dag omsender.
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V e r n a s  r o s o r .
Novell.

1. Huru två riddare redo i skogen.
Söderom de stora, af åsar genombrutna dalar, i hvilka Saima, Puulavesi 
och Päjänä utbreda sina klara vattenspeglar, smyger sig från öster till vester 
en vacker höjdsträckning, omvexlande med tallbevuxna sandåsar, mäktiga 
massor granit och täcka, med löfskog klädda kullar, der björken trifves godt 
uppå sluttningen af fordna svedjemarker. Söderom dessa höjder, som ut-
göra den gamla historiska gränsen mellan Nyland och Tavastland, sänka 
sig östra Nylands och vestra Gamla Finlands slätter långsamt mot hafvet, 
likväl ej utan intrång af täta kullar och vattendrag, som i krigstider blif-
vit ryktbara genom militäriska positioner, der en ringa styrka med lätthet 
kunnat försvara landet mot en anryckande fiende. Landet är vackert, med 
bördig lergrund, och derföre tätare befolkadt, än de flesta andra nejder af 
Finland. Det är också rikare än de flesta orter på betydande frälsegods, 
der en fordom mäktig adel var bosatt och derifrån berömlige män gått ut. 
Men seklernas mal och rost ha tärt uppå adelns stora jordagods; de mesta 
bland dem ha förskingrats eller halkat bort ur de gamla familjernas händer, 
och krigens vexlingar ha ömsom dragit skiljemuren af en riksgräns emellan 
fordna bröder, ömsom åter kullstörtat muren. Mycket är annorlunda nu än 
förr, men ännu qvarlefva i dessa trakter namnen Wrede, Armfelt, Creutz, 
De Geer, Boye, m. fl., som stadnat qvar i lifvet eller i minnet.
 I dessa nejder, i en af skogstrakterna norrom Elimä kyrka, der landåsen 
förlorar sig uti en angenäm vexling af höjder och dalar, sågos sent på en 
afton i Juni månad år 1788 tvenne ryttare mödosamt bana sig väg genom en 
oländig och obebodd vildmark. De hade i det längsta följt vägen, som går 
åt Filppula och Ithis, men sannolikt velat taga en ginväg, som snarare förde 
dem till målet för deras färd, och derunder hade de efterhand råkat vilse. 
Det gick likväl an, sålänge de ännu hade en gångstig att följa, trampad af 
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vandrare, hvilka haft samma afsigt som de. Men slutligen förlorades äfven 
denna ledning, och de båda ryttarne sågo sig i det brydsama val, att anting-
en vända om, eller riskera att än längre fördjupa sig i okända skogstrakter.
 Vid denna årstid var natten alldeles ljus och skulle under andra förhål-
landen anslagit sinnet med de ljufvaste intryck. Talltrasten sjöng outtrötte-
ligt sina melodiska visor i skogen och parodierades på afstånd af kornknar-
rens hesa stämma i det daggiga gräset. En mild förklaring, efterglansen af en 
sjunkande sol, dröjde ännu öfver björkarnas ljusgröna löf och spelade öfver 
den glänsande fjärden af en liten skogssjö, hvars strimma blänkte emellan 
trädens stammar. En lätt dimma steg lik ett tunnt hvitt moln från fuktiga 
ställen i skogen. Stundom uppflög en tjäder, skrämd af ryttarnes ankomst, 
tätt framför hästfötterna. Oräkneliga svärmar af myggor dansade i luften 
och skingrades stundom som rök för en pust af den somnande nattvinden.
 »Låt oss vända om, Jacques!» sade otåligt den ene af ryttarne, en 
knappt tjuguårig yngling, insvept i en vid kappa, under hvilken framskym-
tade en uniform, som den tiden bars af Nylands dragoner. »Vi rida åt öster 
i stället för vester och ha kommit till skogs på denna ginväg. Hör du icke 
likasom ett brusande på afstånd? Var säker derpå, det är Anjala fors.»
 Den andre ryttaren, en solbränd och skäggig man om vidpass 40 år, 
i samma uniform, men utan kappa, höll stilla ett ögonblick och utbrast 
derefter i ett buttert löje. »Anjala fors!» upprepade han med stark finsk 
brytning. »Det är icke forsen du hör, Göran, vi äro minst fyra mil derifrån. 
Det är en torndyfvel, som surrar dig omkring öronen.»
 »Men jag säger dig att vi rida åt öster», fortfor Göran förtretad. »Märk 
huru himmelen rodnar der i sydvest. Vi få storm och regn öfver oss, innan 
vi komma ut ur denna infama ödemark, och det är allt ditt fel.»
 »Var det icke du sjelf som föreslog att lemna stora vägen, för att komma 
fortare fram?» genmälde den andre saktmodigt. »Litet har du ridit i skog 
förut, när du ej utan solen till vägvisare kan leta dig fram. Jag vill lära dig 
något till en annan gång. Gif akt på furorna; märker du att en sida af stam-
men är nästan utan grenar, medan motsatta sidan har desto flera? Ingenting 
är enklare: den kala sidan är den som vändes mot norr; den greniga sidan 
vändes mot söder. Förstår du nu att vi rida åt vester och att himmelen rod-
nar i nordost före soluppgången?»
 »Öster och vester ger jag d–n, bara vi komma ut ur detta vargboet. Jag 
är hungrig, törstig och trött som en utpiskad trosshäst. Jag får bestämdt 
katarrh af den gemena nattkylan; det blir skönt att kommendera i morgon 
och gala som en hes tuppkyckling.»
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 »Håll en minut stilla. Jag tycker mig höra en koskälla derborta vid sjö-
stranden. Någonstädes träffa vi till sist på menniskor.»
 »Förmodligen åter en torndyfvel, du vise profet! Men det är detsam-
ma. Jag är färdig att bortskänka alla Helsingfors kaserner mot en bofällig 
torpare koja, alla Stockholms pastejer mot en försvarlig bit bondost …»
 »och hela arméns punschbålar mot en näfverrifva med rent vatten ur 
bäcken derborta. Drick, min son, det vare dig väl unnadt.»
 »Nej så långt går ej min filosofi, broder Jacques Bonhomme! Skaffa mig 
en bit mat, ett stop mjölk, en sängvrå, en halmkärfve, en fårskinnsfäll, 
och jag vill glömma fältlifvets mödor, kommissariatets skinnerier, mina 
rekryters oefterrättlighet, – jag vill platt förgäta riksdagar, konspirationer, 
tyranner, frimurare, stalldrängar och hela rikets välfärd och som en be-
skedlig narr och tropligtig undersåte lägga mig först på det ena, sedan på 
det andra örat, för att drömma om min flicka – eller rättare mina flickor, 
Jacques, – legio, ty de äro många. Ack – och talet afbröts af en oerhörd 
gäspning – en fårskinnsfäll är nu min enda ärelystnad. Med den under mitt 
sköte är jag färdig att sjunga: ’Er mitt famntag, myriader! Dig min kyss, du 
vida verld!’»
 »Men så tig då. Nu hör jag ej mera koskällan.»
 »Nej, nu vill jag prata. Tanken på den der delikata bondosten har gifvit 
mig åter mitt briljanta humör. Vet du, Jacques, lifvet är dock en underlig 
komedi. En sådan lyckans pilt, som jag är, hittad nästan på landsvägen och 
tagen till nåder af dig, gamla hedersplanta, har jag dock ännu för tre tim-
mar tillbaka haft mina ärelystna drömmar om en lysande framtid. Fältmar-
skalksstafven har ofta tyckts mig så nära som denna rönn här i skogen; en 
grefvinnas hjerta har synts mig lättare att taga, än denna häggblomma, som 
jag räcker med handen, och sedan vi börjat likasom svärma litet i politik, 
har jag icke ansett en storfurstlig krona, såsom den finska, hänga sär deles 
högre än denna tallkott, som jag kan fånga med spetsen af min sabel. Nu 
deremot, Jacques, (ny gäspning) synes mig lifvet likna en ljungmosse och 
lyckan, den nyckfulla damen, hon klingar i våra öron med ljudet af en veri-
tabel koskälla – än här, än der, än nära, än fjerran, beständigt svekfull, gäck-
ande, oupphinnelig …»
 »Det är skada på dig, Göran, att du ej super. Du hade då blifvit minst 
en Lidner.»
 »Raillerie à part, Jacques, jag börjar ledsna vid lifvet. Jag har ännu intet 
annat gjort, än druckit för ro skull, duellerat för ro skull, älskat för ro skull 
och konspirerat för ro skull. Det är så futtigt att konspirera; jag blir konungs-
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vän par depit. Få vi ej snart slåss, så går jag ensam mot Fredrikshamn, skju-
ter ihjäl den första rysse jag möter och säger sedan till någon ärlig själ i grön 
jacka: var så god och skjut mig – det der har jag också gjort för ro skull.»
 »Skulle naturen kanske ha ämnat dig till filosof?»
 »Jag vet icke. Men det vet jag, att länge härdar jag ej ut med att lefva 
för ro skull. Andra ha far och mor och syster och bror och en sådan riktig 
hjertevän, som jag aldrig har haft – och jag har ingen. Jag ser ut som den 
der bruna mossen borta vid skogsbrynet. Ingen enda grön qvist vexer uti 
mig. Och vet du, det är fatalt.»
 »Är jag då alldeles ingenting för dig, Göran?» sade den andre med den 
buttra stämman så ovanligt mjuk, att en sjöman skulle ha vädrat saltvatten 
i toppseglen.
 »Nej, förlåt mig, Jacques», svarade ynglingen i något vekare ton, också 
han. »Du är det strå, som håller mig vid lifvet, ja, en vidja är du, en riktig 
seg och knottrig enrisvidja, som binder mig fast. Se så, var ej ond nu, jag 
pratar bara dumheter, som jag alltid gör. Parbleu, der ha vi vår idylliska skälla 
alldeles nära.»
 I sjelfva verket öfverraskades de båda ryttarne med anblicken af icke 
en, utan femton eller tjugu kor, som fredligt tillbragte sin sommarnatt vid 
den kyttande röken af en hög fuktiga rötter, itända på en inhägnad trädes-
åker med öppet gärde. I detsamma ljusnade utsigten, skogen glesnade och 
lemnade rum för en liten vacker dal af ängar och åkerfält. Men ännu syntes 
endast här och der en lada eller en ria och ingen menniskoboning. Ej heller 
syntes något vallhjon vaka vid hjordens sida.
 »Lyder allt detta under ett torp, så ville jag vara torpare», fortfor den 
pratsame Göran. »På min ära, Jacques, jag känner en försmak af något an-
nat än bondost och fårskinnsfäll. Rida vi litet längre, så passa på – ett slott 
vexer ur jorden inför våra ögon!»
 I fall unge herr Göran på allvar väntade sig ett slott, eller åtminstone 
en stor herregård i den obekanta nejden, fann han snart sin villfarelse. När 
båda vännerne ridit ett stycke längre, smalnade dalen ånyo, skogen tog åter 
vid, och icke den minsta koja, icke en enda menniskovarelse kunde vidare 
upptäckas så långt ögat nådde.
 »Böfvelen! äro vi då i en förtrollad nejd?» utbrast ynglingen söm-
nigt och otåligt. »Slottet har sjunkit i jorden, och hvar är den trollformel, 
 Jacques, som bringar det åter i dagens ljus? Ollon, öppna dig!»
 »Jag tycker mig höra en hund skälla», genmälde kamraten, alltid upp-
märksam. Man hörde verkligen en ovanligt grof bandhundsstämma ljuda 
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inifrån skogen. Ryttarne följde ljudet, ehuru med någon tvekan, ty det 
ledde dem betydligt åt sidan.
 Denna gång redo de icke förgäfves, ty efter att ha ledt sina hästar upp-
för en hög kulle och genom en tät björkdunge, sågo de under sina fötter 
en smal invikning af dalen, genomfluten af en klar bäck och på alla sidor 
omgifven af betydliga höjder, mellan hvilka ett smalt pass ledde ut till den 
något större dalen utanföre. I denna gömda nejd stod, skymd för verldens 
blickar, en boning af den tiden mindre vanligt byggnadssätt. För liten att 
anses för en adelig herregård, var den likväl för stor, för att vara en simpel 
bondgård. En façad af sex med omsorg tillbommade fönster, en front-espice 
deröfver med tre fönster utan luckor, en täck balkong, ett slags galleri med 
helt små fönster mot gårdssidan, ett par tillbyggnader, likaledes väl reglade 
och bommade, en trädgård, en hundkoja, ur hvilken den grofva stämman 
fortfor att ljuda – sådan var anblicken af den boning, som utgjorde våra 
trötta resandes sista förhoppning. Var huset bebodt? Var det öfvergifvet? 
Och hvilken varelse, skygg för menniskor, hade här sökt en fristad? Ingen 
svarade. Utom hunden syntes ej heller här något lefvande väsen. 

2. Huru riddarne kommo till ett förtrolladt slott.
När de båda ryttarne, varsamt ledande sina hästar, nedstego utför kullens 
sluttning, befunno de sig snart framför en låg stenmur, som sträckte sig i 
en vid cirkel rundtomkring den hemlighetsfulla boningen och trädgården 
derinvid. Murens höjd ökades af ett deruppå anbragt rödfärgadt staket, och 
lyckades man klättra deröfver, så hade man framför sig på inre sidan om 
muren en tät, hög och ogenomtränglig häck af enkla törnrosor, hvilka just 
nu begynt blomma och spridde en förtjusande vällukt i den svala sommar-
natten.
 Ganska förtretade följde ryttarne murens krökningar, sökande för-
gäfves en ingång till gården. Slutligen funno de en liten port uti muren, 
men dermed var ingenting vunnet. Porten var stark och väl reglad: omöjligt 
att besegra dess motstånd. Här var intet annat råd, än att binda hästarne vid 
ett träd och klättra öfver porten.
 Göran, harmsen och otålig, gjorde början; med ett språng stod han inne 
i trädgården. Hans lugnare vän följde honom med något ovigare rörelser. 
Så voro de, att börja med, inom det förtrollade slottets mur och sågo sig 
omkring med en hastig blick.
 Trädgården erbjöd en ganska ovanlig anblick. Den öfverflödade af säll-
synta utländska praktvexter, vårdade med en omsorg, uppdrifna med en 
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skicklighet, som skulle hedrat den erfarnaste trädgårdsmästare. Isynnerhet 
praktfulla voro rosorna. Ägaren eller ägarinnan måste ha hyst en särdeles 
förkärlek för dessa älskliga vexter. De funnos der till nästan otalig mängd 
och af flera varieteter, än Göran och hans vän någonsin kunnat drömma om. 
Skyddade för vinden, öppna för den väntade solen, visade dessa in tagande 
rosor alla vextens utvecklingsstadier, från den första späda telningen ända 
till den fullt utbildade blomningen, och det syntes förunderligt att några 
hunnit så långt under det kyliga Finlands korta, ehuru rastlöst drifvande 
vårsommar.
 Så hastig än anblicken var, förfelade den ej sitt intryck på de båda vand-
rande riddarne. »Nej, Jacques», sade Göran, »jag slår ej in dörrarna, jag 
bultar ej ens som man har rätt att bulta, när man har privilegium på hunger 
och törst. Här är någonting underbart, som håller min hand tillbaka. Det 
är besynnerligt, jag vågar knappt svärja – hvilket också vore min obestrid-
liga rätt. Det förekommer mig som om rosorna då blefve misslynta på 
mig.»
 »Alla dörrar stängda! Alla fönster i nedra våningen väl tillbommade!» 
anmärkte den mera prosaiske vännen. »Om icke den fördömda hunden 
fortfor att skälla, kunde man anse hela gården obebodd. Låt oss tjudra häs-
tarna och söka oss något skjul uti uthusen.»
 »Aldrig med fastande mage!» svarade Göran, som af denna anmärk-
ning återfördes till verkligheten. »Obebodd, säger du! Dessa rosor skulle 
sköta sig sjelfva! Jacques, du är en god kamrat, men en dålig profet. Passa 
på, så skall du få se huru jag tager notis om det inre af detta förtrollade 
slott.»
 Vid dessa ord afkastade Göran sin kappa, drog af sig stöflarna och före-
tog sig ett af dessa vågstycken, hvilka man annars företar endast när man 
är pojke, när man är kär eller när man är – kapten, i fall man ej råkar vara 
på engång allt detta. Huset var hvitmåladt och brädbeslaget, så att denna 
horizon tela yttre beläggning bildade likasom ränder med fotfästen tillräck-
liga för en katt, men ytterst knappa för en menniskofot. Göran klättrade 
först uppför knuten, klängde sig sedan fast vid brädbeläggningen och jem-
kade sig så småningom framåt väggen, tilldess han lyckades uppnå bal-
kongen, som låg framför medlersta fönstret i frontespicen. Här fattade han 
i jerngallret, steg på randen af balkongen utanför gallret och kastade inåt 
fönstret en på samma gång nyfiken, djerf och nästan skyggande blick.
 »Nå, hvad ser du?» ropade kamraten nedanföre. »Hvad är der för slag 
– spindelväf, klädtvätt eller en välkonditionerad hylla med mjölk?»



201

Vernas rosor

  5

10

15

20

25

30

35

 »Jag ser en liten täckt möblerad kammare med dörren öppen till ett 
rum emot gården. Sch, Jacques, för all del, skrik ej så förb., jag har framför 
mig den finaste jungfrubur jag ännu har sett.»
 »Klif in på balkongen, så ser du bättre.»
 »Nej, det vågar jag inte. Besynnerligt, jag har aldrig förr varit besvärad 
af sådana betänkligheter … Blott solen ville gå opp. Der är så skumt i rum-
met, att jag ej kan urskilja något i det inre deraf.»
 »Just nu stiger solen öfver kullen bakom byggnaden. Är der ett fönster 
i rummet åt gårdssidan, så måste hon skina in derigenom.»
 »Der är ett fönster, och det börjar verkligen ljusna alltmera. Himmel, 
Jacques, jag tycker mig se en fin hvit bädd …»
 »Narr … det vore mig kärare, om detta hvita vore en filbunke.»
 »Nu rodna rutorna … ja, jag misstog mig ej, det är verkligen en bädd. 
Men den är tom!»
 »Det är du som rodnar och icke rutorna. Kom då ned eller knacka på 
fönstret, endera. Det blir kyligt att vänta i solgången.»
 »Nu skiner den första strålen in genom rutan. Jacques … jag har miss-
tagit mig … jag ser en liten hvit arm … Solen avancerar. Om två minuter 
måste hon lysa på hufvudgärden.»
 »Måtte hon hellre lysa på ditt förstånd!»
 »Nu är der skymning. Ah, jag förstår, det är skuggan af fönsterposten. 
Bör jag klifva in på balkongen? (Till hälften öfver gallret, drog han sig åter 
tillbaka). Solstrålen kommer … Jacques!»
 »Nå?»
 »Vid mitt lif, det är verkligen en ung flickas hufvud. Solskenet förgyller 
hennes blonda lockar. Jag kan ännu ej se hennes ansigte. Men dessa lockar 
skulle pryda ett englahufvud.»
 »Bulta då på fönstret, att menniskan vaknar! Hur böfveln kan en per-
son vara så tungsöfd, medan en bandhund skäller så att han kunde väcka 
opp de döda?»
 »Du skall få se att hon vaknar snart. Solen skiner henne på högra kin-
den. Hvilken fin hvit kind! Jag ville breda ett flor öfver den.»
 »Gör det, kära du. Gå in och beställ oss mat.»
 »Jacques … hon vaknar! Hon för handen till ögat … Nu ser jag hennes 
ansigte. Himmel och jord, hvad hon är skön!»
 »Nu blir du topprasande. Håll fast dig i gallret.»
 »Om du kunde se henne! Aldrig i mitt lif har jag sett något så oskyldigt 
och så täckt!»
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 »Håll fast dig i gallret, säger jag.»
 »Jacques … hon beder sin morgonbön. Den som kunde bedja så der! …
Nu uppstår hon … Är hon en engel? Är hon en dödlig? Aldrig har jag anat 
ett väsen så ädelt, så fint … Vid himlen, jag tror hon ser mig … ja … hon när-
mar sig fönstret …»
 »Göran … om du ej håller fast dig i gallret ….»
 Varningen var på sin plats, men den sades för döfva öron. I samma 
stund gjorde ynglingen en rörelse likasom för att fly, men glömde sitt smala 
fotfäste, förlorade balansen och störtade ned från balkongen. 

3. Huru en förtrollad prinsessa bodde i slottet.
I samma stund som Göran föll från balkongen, syntes i mellersta fönstret 
af frontespicen en hvit skepnad, som hastigt åter försvann. Riddar Jacques 
– tillsvidare kunna vi kalla honom så – visade härvid en ganska ringa por-
tion nyfikenhet. Dels hade han nu nog att syssla med Göran, dels var han 
öfvertygad om att den ovanliga syn, som förbländat hans vän, ej kunde i 
verkligheten vara något annat än en med lagom behag utrustad hushåller-
ska, eller på sin höjd en liten rödkindad och småtreflig mjölkkammardeja.
 Första effekten af fallet var ett slags argt mumlande ljud från den äldre 
vännens läppar. »Galna pojke! Återigen en dumhet! Anamma allt qvinn-
folk!» … Men utbrotten af den ädle riddarens förargelse öfvergingo de-
crescendo till en mjukare tonart, och slutade nästan doloroso, när han såg 
sin myndling och följeslagare med någon möda resa sig upp, medan en fin 
röd strimma vid tinningen utvisade att ynglingen måste ha stött sig i fallet.
 »Jag sade ju det! Att släppa ett jerngaller, för att famla efter en flickby-
ting! Tio alnars höjd! Det är väl inte så farligt, Göran? Besitta, jag tror du 
blöder? Pojke, hur är det med dig? Du svarar inte? Hvad i himmelens namn, 
du är ju hvit som en hare om vintern!»
 Göran hade i sjelfva verket slagit sig rätt illa mot en utspringande kant af 
stenfoten. Blodet begynte droppa från tinningen. Men, van vid alla äfven-
tyr, återfann han om några sekunder fattningen. »Såg du henne? Står hon 
qvar vid fönstret ännu?» voro de första, till hälften förvirrade frågorna.
 Innan kamraten hann svara – och det skulle bestämdt ha ånyo skett i 
den första tonarten – hände något, som i blinken förstummade hans tunga 
och tilldrog sig bådas spända uppmärksamhet.
 På balkongen framträdde en ung flicka, hvarken en hushållerska eller 
en engel, hvarken en mjölkkammardeja eller en fé, – en efter allt utseende 
dödlig varelse, likasom andra flickor, såsnart de icke stå i perspektivet af 
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kärlekens färgade synglas, men det oaktadt en ganska täck och ganska 
ovanlig personlighet. Hon var snarare liten än lång, smärt och smidig, 
hade ett mycket blondt hår af den färg som skalderne likna vid guldets, 
och detta hår var lätt och konstlöst kastadt tillbaka à la Marie Antoinette, 
så att panna och tinningar voro fria, likasom för att bättre låta beundra en 
hy så mjällande hvit med helt bleka rosor på kinderna, att läkarne skulle 
tänkt uppå lungsot, medan poeterne talat om nyfallen snö. Klädseln för 
öfrigt – ja der lärer berättaren komma till korta. Vi äro ledsna att tala om 
något så föga idylliskt, som en klädning af vanligt musselin, hvitbottnig och 
rödblommig, skir och lätt ändå som en morgondimma – men det vore ett 
stort mankemang att förtiga en så vigtig omständighet, och vare det till en 
början nog sagdt om den lilla prinsessans yttre gestalt.
 Hon stadnade på balkongen nästan bestört och betraktade främling-
arne med en förunderlig blandning af skygghet och nyfikenhet. Hvarje 
vexlande intryck speglades ögonblickligen i hennes lifliga drag – fruktan, 
nöje, tvekan, förundran, och den lätta foten, redan lyftad till flykt, blef likväl 
ett par minuter orörlig. Då målade sig med ens ett nytt intryck, bestörtning, 
oro, medlidande, uti flickans ansigte. Hon lutade sig öfver balkongen, för 
att bättre se. Derpå vände hon sig om, lätt som en fläkt, och försvann ånyo 
genom det öppnade fönstret, hvilket tillika tjenstgjorde som glasdörr.
 Göran glömde sin blessyr, Jacques sina bekymmer. »Jag sade ju det!» 
upprepade ynglingen. »Det är en engel vi möta midtuti ödemarken.»
 »Menniskan ser bra ut, men nästan för spenslig», genmälde riddar 
Jacques, och det var troligen det amplaste loford han någonsin sagt om en 
qvinna.
 »Hvilken grace! Hvilken enkel värdighet! Det måste vara en dame 
af börd», fortfor Göran, i det han skyndade att åter pådraga sina aflagda 
stöflar.
 »Hm», menade Jacques i det han ofrivilligt slätade sin något medtagna 
uniform och jemkade hårtofsarna, i hvilka han, efter tidens sed bland sol-
dater och lägre befäl, bar ett par blybitar fastbundna, för att hålla ett par 
buskiga och gensträfviga tofsar slätt nedhängande en vid hvardera örat. 
»Jag känner ej seden hos de förnäma damerna nuförtiden», tillade han. 
»Kanske är det på modet att hvarken helsa på folk eller bjuda folk stiga in 
på en smörgås, när man kommer burdus ifrån skogen.»
 »Sådana åsnor vi voro! Det var ju vi som glömde att helsa. Hon måtte 
fått sköna tankar om vår edukation. Och dessutom, så här tidigt på morgo-
nen …»
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 »Der är hon tillbaka», hviskade Jacques.
 Den unga flickan stod åter på balkongen och betraktade främlingarne 
med ett ögonblicks tvekan. Derpå tycktes hon fatta mod, framtog hastigt 
en liten repstege, fäste den vid balkongen, nedfällde stegen till marken, 
hoppade lätt som en fågel öfver gallret, sedan nedför stegen och stod, innan 
Göran och Jacques hunnit hämta sig från deras förvåning, på marken helt 
nära dem.
 »Tusan!» mumlade Jacques vid sig sjelf. »De förnäma damerna ha ock 
sina knep, likasom annat simplare folk.»
 Flickan stadnade ånyo och betraktade dem utan en gest, utan ett ord. 
Göran ansåg nu tiden vara inne att godtgöra sin försummelse, lyftade artigt 
på hatten, letade i sitt minne en af de bekanta artiga fraserna, som aldrig 
svikit honom förrän nu, och lyckades slutligen få ihop ett slags helsning. 
»Sköna obekanta», sade han, »ni har rätt att undra öfver vår djerfhet, när 
vi så bittida på morgonen störa er hvila. Jag ber er, tag ej illa upp. Vi ha ridit 
vilse i skogen och finna oss nu emot all förmodan rikt belönade för vårt 
missöde. Mitt namn är Göran Ros , ryttmästare vid kgl. majestäts nyländs-
ka dragoner …»
 »Och mitt namn är Jakob Peura, kornett dersammastädes», inföll med 
en styf krumbugt riddaren Jacques, som ansåg tillbörligt att hosta fram äfven 
sitt namn, medan hans förman och myndling gjorde en paus … »Eljest kallas 
jag också Peuronius, efter min bror presten», tillade han med ökad förlä-
genhet, som visade att han ännu icke var hemmastadd med sitt nya namn, 
hvilket, enligt loflig sed eller osed, nödvändigt skulle rådbråkas efter latinet.
 »Kanske», fortfor Göran, »våga vi hoppas min nådiga frökens tillgift, 
om jag nämner att vi samla krigare under fanorna till landets försvar under 
påstående ofred. Vi komma från Lovisa, ha mönstrat en trupp rekryter 
i Elimä och begifva oss nu i samma afsigt till Artsjö. Man visade oss en 
ginväg öfver skogen, men vi togo miste och måste bekänna vår fullkomliga 
okunnighet om stället, hvarest vi nu ha den lyckan att befinna oss.»
 Påtagligen väntade den unge ryttmästaren nu ett svar. Det utföll också, 
men, till hans stora öfverraskning, helt annorlunda än han väntade.
 Den unga flickan närmade sig honom med en blandning af blyghet och 
förtrolighet, fattade hans hand, såg honom med ett blidt smålöje rakt uti 
ögat och – kysste honom.
 Derefter gick hon till riddaren Jacques, fattade äfven hans hand och 
– berättelsen lemnar det oafgjordt, huruvida ej den hederlige kornettens 
gamla mustacher för första gången alltsedan deras spädaste gryning skulle 
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berörts af ett par fina jungfruläppar, derest han icke bestört tagit två steg 
tillbaka och lemnat flickan, hvars lifliga mimik uttryckte mera förundran, 
än förlägenhet.
 Göran, den hundrade gånger förut förälskade Göran, han som vid sina 
tjugu år trodde sig känna qvinnohjertat i grund, stod nu der fullkomligt 
bragt ur fattningen af denna qvinnliga gåta, hvilken, tigande som en Sfinx, 
med kyssar i stället för ord emottog två män, dem hon nu såg för första 
gången. En liten paus uppstod, under hvilken han med näsduken aftorkade 
blodet som fortfor att drypa ifrån hans tinning.
 Vid denna syn tycktes den unga flickan åter erinra sig något, som hon 
varit på väg att glömma. Hon sprang till den nära bäcken och hämtade 
derifrån en kruka med vatten. Derpå fuktade hon sin näsduk, lade sin hand 
förtroligt på Görans hufvud, aftorkade blodet, undersökte blessyren, lade 
en kompress af fint linne deröfver, löste från sin hals en röd sidenshawlett 
och knöt den med skicklig hand öfver kompressen kring ynglingens huf-
vud. Derunder kom hennes hand mer än engång att vidröra Görans brän-
nande kind, men icke en enda gång darrade handen, icke ett enda återsken 
af den unge krigarens brännande rodnad syntes på flickans kinder. Mildt 
och godt, med en nästan systerlig omsorg, fortfor hon med sin oombedda 
läkarevård, och när förbandet var gjordt, nickade hon blott, likasom ville 
hon säga: det är icke så farligt, nog blir det bra.
 Likväl yttrade hon derunder ej ett enda ord. Endast spelet af hennes 
 mimik och vissa obegripliga gester med händerna läto ana hvad som före-
gick i hennes inre.
 Göran föll på den tanken, att hans vackra läkarinna med sitt något egna 
sätt möjligen var en nyss hitkommen utländska och icke förstod svenska 
språket. Han tilltalade henne ord, fulla af erkänsla, på fransyska – förgäf-
ves; på tyska – lika förgäfves. Han ihågkom några engelska ord – allt lika 
förgäfves. Han gjorde ett förtvifladt försök med några bland soldaterne 
uppsnappade ryska svordomar – utan framgång! Jacques trodde sig ha fun-
nit nyckeln till gåtan, tog kurage uppå sig och framförde några kiitoksia på 
finska. Beständigt förgäfves. Flickan betraktade dem än med en likgiltig-
het, som gränsade ända till slöhet, än med en otålighet, som åter röjde sig 
i lifliga gester. Slutligen sprang hon ifrån dem till rosenhäckarna, valde två 
rosor, bröt dem och var med ett språng åter tillbaka. Nu fäste hon en ros 
vid hvarderas bröst, och Göran märkte ej utan hemligt nöje att hans var 
mycket vackrare. Derpå såg hon åter forskande på dem, liksom ville hon 
säga: mina herrar, var det det som ni begärde af mig?
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 När hon ej i deras uppsyn läste svaret på sin fråga, pekade hon på rep-
stegen, derefter på balkongen och nickade sedan rätt inbjudande. Görans 
förlägenhet ökades. Men nu blef den unga flickan otålig, såg på honom, 
sprang med otrolig vighet uppför stegen och strax ned tillbaka, kom ånyo 
till Göran och pekade ånyo på stegen. Göran förstod nu att han borde 
klättra upp. En sådan bjudning föreföll honom på engång så angenäm och 
så befängdt löjlig, att hans muntra lynne kom åter. Han tog sitt parti och 
klättrade uppför stegen. Knappt var han på balkongen, innan redan flickan 
stod vid hans sida och vinkade åt riddaren Jacques att följa dem uppför 
stegen.
 Det var likväl lättare sagdt än gjordt. Den hederlige Jacques mätte höj-
den med sina blickar och tummade förlägen på stegen. Men den sannolika 
utsigten, att »menniskan» ändtligen ville bjuda dem något att äta, segrade 
till slut öfver alla betänkligheter. Jacques företog sig den halsbrytande klätt-
ringen. Lyckligtvis hann han ej högre än till fjerde trappsteget. Då brast ste-
gen midtpå tvärt af, riddaren Jacques föll till backen, tung som en mjölsäck, 
och de båda unga försvunno skrattande in genom fönstret. 

4. Huru riddar sankt Göran funderade på prinsessans förtrollning.
Med den gunstige läsarens tillåtelse vilja vi nu tillsvidare lemna riddaren 
Jacques åt sitt öde och följa riddar sankt Göran genom fönstret in i den 
förtrollade prinsessans gemak.
 Det borde väl höra till sagan, att här tala om en djup kammare i berget, 
eller åtminstone om ett grufveligen högt torn med starka jerngaller för de 
små fönsterna. Men något sådant stod icke till att finna. Tvärtom steg man 
ifrån balkongen rakt in uti en ganska ljus och vacker kammare med två 
fönster utåt trädgården och ett annat rum utanföre med två fönster mot 
gården. Tredje rummet med det tredje fönstret mot trädgården var läst, och 
fjerde rummet i frontespicen bestod af trappan till nedra våningen. Det blir 
kanske nödigt att ihågkomma denna inredning framdeles.
 Morgonsolen sken nu in ifrån gårdssidan och kastade ett ganska rödt 
sken öfver alla föremål. Ty fastän morgonen ännu var rodnande skön, hade 
svarta moln uppstigit vid horizonten och betäckte redan inemot halfva 
himmelens hvalf. En välbekant dyster susning hördes ifrån de mörka furor-
na i den nära skogen och bebådade omisskänneligt, att ovädret icke mera 
var långt borta.
 Lyckliga unga, de märkte intet, de stodo ännu i det första rosenröda 
morgonskimret af ungdom och kärlek. Den unga flickan mottog sin gäst 
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med ett så blidt och oskyldigt småleende, att det syntes Göran som hade 
han aldrig sett ett sådant löje förr. Det var sol deri, som skalden säger, men 
icke en brännande sol – en sådan som nu gick upp under svarta moln, – 
utan snarare den milda återglansen af solsken i en speglande källa. Hon 
strålade af glädje, när hon åter räckte Göran handen och bad honom med 
en vink af handen sätta sig i den lilla soffan med öfverdrag af ljusrödt kat-
tun. Men sjelf satte hon sig på en pall vid hans fötter och såg uppå honom 
– såg beständigt och såg ånyo med lycksaliga ögonkast, likasom fågeln från 
tufvan betraktar en grönskande björk i våren.
 Hvem kan förtycka Göran, att han såg på flickan tillbaka med nästan 
likaså klara ögon? Visst var der uti hans blickar mera eld än solsken; han 
rådde ej för det, han var en yngling, och han var tjugu år. Men så litet lik-
nade detta alla hans förra kärleksäfventyr, att han icke ett ögonblick mera 
tänkte på det förunderliga uti att nu befinna sig uti en ung flickas sofkam-
mare, inbjuden af henne sjelf den rakaste och intressantaste af alla vägar, 
den genom fönstret. Man säger att oskuldens blick kan afväpna sjelfva ti-
gern. Och Göran var ingen tiger. Han var en något lättsinnig ung krigare, 
likasom den tidens och alla tiders unge riddare hade för sed att vara; hvilket 
de ansågo för en deras stånd tillkommande obestridelig rättighet. Men vare 
det sagdt till Görans beröm, att han hade det bästa hjerta i verlden, och han 
skulle icke för priset af millioner flickors kyssar haft samvete att förråda en 
ung varelse, som med en så barnslig förtrolighet, utan skymt af misstanke 
eller bryderi, bjöd honom in uti helgedomen af hennes innersta boning.
 Derföre såg han endast på flickan tillbaka och såg med en blick, som 
nästan blef fuktig af tårar, ty det syntes honom som visste han icke rätt, 
om detta blida väsende, som ödet så plötsligen kastat i hans väg, vore för 
honom en syster eller en älskarinna. Och Göran hade af de sednare haft 
många; men aldrig hade han förr haft en syster att älska.
 Det är svårt att säga hvad Göran tänkte vid allt detta. Troligast är att han 
tänkte alldeles ingenting, såsom man gör när man är lycklig.
 Det gick en känsla igenom honom, liksom hade de båda varit bekanta 
för längesedan och älskat hvarandra redan då. Detta intryck blef för honom 
så mäktigt och så klart, att han begynte tala till flickan såsom man annars 
aldrig talar till en, hvilken man ser för första gången.
 Han tog hennes hand ånyo och sade: »när du ser på mig så der, är det rätt 
förunderligt vackert. Jag vet icke hvem du är, och du vet knappast hvem jag 
är. Jag kommer rakt ifrån skogen såsom en himmelens fågel, och hvem har 
sagt dig, att jag icke är en röfvare, som vill stjäla din frid? Jag finner dig här, 
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likasom händelsen låter en blomma vexa på ängen der vandrarens fot går 
fram, och hvem har sagt dig, att ej denna fot skall förtrampa dig i detsamma 
han går dig förbi? Du helsar mig under tystnad och förbinder under tystnad 
min panna och bjuder mig tigande in till dig. Dina ord och ditt hjerta äro för 
mig likasom osagda tankar och en tillsluten bok; och hvem har sagt mig, att 
detta outsägliga icke är en gycklande dröm eller en fin förställning? Men jag 
tror uppå dig; ja ja, du kan också tro uppå mig. Jag vet ej engång ditt namn, 
och likväl förekommer det mig som kunde jag aldrig säga till dig något annat 
än du. Men så säg då, hvarför svarar du mig icke?»
 Flickan fortfor att se på honom. Göran blef nu varse att hon såg på hans 
läppar. En rysning gick igenom hans nerver. Han vågade knappt utsäga den 
tanke, som föll honom in.
 »Store Gud», utropade han. »Är det då möjligt att detta hulda väsende 
är dömdt till en evig tystnad! Älskade, dyra flicka, säg mig ett enda ord, som 
skingrar denna grufliga tanke. Låt mig icke hädiskt anklaga försynen för 
den grymmaste orättvisa emot ett af dess skapelses skönaste mästerverk. 
Säg mig ett enda litet ord, det minsta, det fattigaste ord, som låter mig veta 
ändock att du hör!»
 Flickan fortfor att med någon oro betrakta honom. Intet ord kom öfver 
hennes läppar, men de små hvita händerna gjorde allehanda rörelser, lika-
som det teckenspråk, hvilket de olyckliga begagna, dem naturen alltifrån 
födelsen nekat hörselns och talets himmelska gåfvor.
 Åter ilade en rysning igenom Görans nerver. Han såg sig omkring uti 
rummet med en hastig blick. Hans sista hopp var att der finna ett musika-
liskt instrument, som kunde beslå hans fruktan med lögn. En ingifvelse 
sade honom, att om icke denna unga flicka var straffad med den stora 
olyckan af en fullkomlig döfhet, måste hon känna musikens herrliga konst. 
Hela hennes väsen var ju idel musik.
 Till sin outsägliga glädje såg han en cittra hänga på väggen. Han nedtog 
den med nästan darrande hand. Han lade den i hennes famn. Med blicken 
mera än med ord sade han till henne: spela!
 Hon smålog godt och litet förlägen. Hon begynte knäppa på cittran. 
Handen var icke ovan vid greppen. Man såg att det icke var första gången 
som hennes fingrar lekte öfver strängarna. Men … men! Cittran var alldeles 
ostämd; hvarje sträng ljöd i dissonans mot den andra. Och flickan märkte 
det icke. Hon fortfor att spela, och denna älskliga hand, danad af himlen för 
de skönaste harmonier, lyckades endast att ifrån cittrans strängar framkalla 
skärande missljud.
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 Göran rördes ända till tårar. Han fattade cittran, stämde den och sjöng 
med vacker, men sväfvande röst en visa för ögonblicket:

  Hör du rosornas tal,
  När vinden i häcken susar?
  O, så lindra det qval
  Mig skrämmer och mig förtjusar!
  Rosorna be:
  Sjung och le!
  O, så älska och sjung som de!

  Hör du vaktelens sång,
  Som qvittrar i björkens krona?
  Låt din stämma engång
  I morgonrodnaden tona!
  Fåglarna be:
  Sjung och le!
  O, så älska och sjung som de!

  Hör du kärlekens röst,
  Som hviskar invid din sida?
  O, bekänn vid dess bröst,
  Att du kan älska och lida!
  Englarna be:
  Sjung och le!
  O, så älska och sjung som de!

 Göran bortlade cittran. Med hvilket hopp, hvilken fruktan hade han 
ej under sången försökt att läsa i flickans drag en enda skymt af tonernas 
makt, ett enda litet tecken, som röjde att hon hörde hans visa och förstod 
dess genomskinliga mening! Men nej – denna enda skymt uteblef; detta 
enda tecken fanns icke. Hon hade som förr betraktat hans läppar, betraktat 
hans händer, – hon hade med uppmärksamhet följt de vexlande uttrycken 
i hans ansigte; de hade i samma sekund återspeglats i hennes mimik – men 
hört honom hade hon icke, derom måste nu Göran känna sig fullkom-
ligt öfvertygad. Den olyckliga sanningen stod framför honom i hela dess 
smärta. »Rättvisa himmel, – sade han med låg röst, likasom för att ej ändå 
blifva hörd – detta arma barn är blomma, men icke fågel – doft, men icke 
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ton – måleri och skulptur, men icke musik! Hvilket öde, att vara så ung, så 
skön, så full af behag, godhet och oskuld, och med allt detta vara endast 
– en döfstum flicka!»
 Vid dessa ord kunde Göran ej längre hejda utbrottet af sin smärtfulla 
öfverraskning. Han kysste den fina hvita handen – vände sig bort och gret.
 Hvar finns ett språk så vältaligt som tårarnas! Den unga flickan förstod 
honom genast. I stället att svara som förr med att återspegla hans egna 
känslor, stod hon upp med ett leende af oefterhärmligt behag. Hon fattade 
hans arm, vände honom åter om, såg honom i ansigtet med en klar blick 
och sade med låg, men tydlig stämma det enda ordet: »bror!»
 Göran spratt till, likasom skidlöparen på Lapplands ödsliga tundror, 
när han i natt och snöstorm, långt ifrån menniskors boningar, plötsligen 
hör en mensklig stämma ropa helt nära hans namn. »Säg om det ännu!» 
utropade ynglingen med glädjens hänförelse. »Säg om detta enda ord, som 
återför dig till lycka och lif och som straffar min olycksfulla tanke sjufaldt 
med lögn. Detta samma ordet, hur var det, säg!»
 »Bror!» sade flickan ånyo med en min af triumf, likasom ville hon 
säga: ser du, jag visste nog att du bedömde mig orätt! Men hon uttalade 
ordet på ett alldeles eget sätt. Vokalen var ganska ren, men konsonanterne 
voro otydliga, isynnerhet r. Det föreföll Göran som hörde han rösten och 
uttalet af ett litet barn. Han stadnade ånyo i en underbar tvekan. Han visste 
i sanning ej mera hvad han skulle tro.
 Flickan blef utom sig af glädje öfver den lyckliga effekt, som det enda 
ordet frambragte. Hon hoppade upp, gick till sin byrå och framdrog sina 
små dyrbarheter, för att roa sin gäst. Än var det en tafla, som hon troligen 
målat sjelf; än en bok med bilder för barn; än en botanik med plancher; än 
en ring med små diamanter; än en kråsnål i form af en ros. Göran var för 
grannlaga, för att icke visa sig road och förvånad, och det tycktes göra hans 
unga värdinna lycklig. Men beständigt kommo samma tvekande frågor till-
baka uti hans själ: hör hon mig? förstår hon mig? Talar hon? Är hon stum? 
Men det enda ordet likväl …»
 Nu hämtade flickan fram en dyrbarhet, som säkerligen var hennes kä-
raste, ty hon vidrörde den nästan med andakt. Det var en fin guldkjed med 
en vidhängande medaljong, och på denna såg man bilden af ett ungt och 
intagande fruntimmer i den klädsel som brukades då för tjugu år tillbaka. 
Likheten med flickan sjelf var omisskännelig. Men äfven den förutan hade 
bildens drag ett förunderligt älskligt tycke, som anslog Göran, utan att han 
visste hvarföre. Han betraktade den länge och med synbart intresse.
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 Det tillvann honom ännu mera ägarinnans bifall. Hon betraktade än 
bilden, än Göran, fattade åter hans hand och sade det enda ordet: »mam
ma!»
 Således hennes mor. Men huru förklara dessa sällsama, enstaka, barns-
liga och barnsligt uttalade ord? Ännu ett försök, tänkte Göran. Kan hon 
uttala en brors och en mors namn, så borde hon också kunna säga mig sitt 
eget.
 Han kysste medaljongen och återlemnade den. »Säg mig», sade han 
med så uttrycksfulla gester han kunde ihågkomma, »säg mig, hvad heter 
då du? Allting i naturen kan jag nämna vid namn, alla vexter, alla stenar, 
alla djur, blommorna i din trädgård och fåglarna i din skog. Dig allena kan 
jag ej nämna ännu – dig, som är mig kärare och vackrare än de alla. Om jag 
kallar dig min första och enda verkliga kärlek, så är det sannt; du är det. Om 
jag nämner dig skogarnas ros och ödemarkernas skönaste perla, så vet jag 
att jag sagt rätt, ty du är det, och det är visst. Om jag kallar dig den finaste, 
luftigaste bild, som någon pensel frambragt på duken och någon mejsel 
huggit i marmorn, så har jag åter sagt ut en del af ditt väsen, ty sådan är du, 
jag vet det. Du är för mig så bekant, som hade vi vuxit ur samma rot, och 
likväl är du för mig en gåta, hvars inre jag icke förstår och hvars väsen uti 
dess helhet sväfvar för mig uti dunst och dimma. Älskade, allt detta blir 
bättre, när jag får veta ditt namn, ty då har jag ett ord, som fattar hela ditt 
väsen i sig. Derföre, säg mig, ditt namn … förstår du mig? ditt namn, ditt 
eget ljufvaste namn! …»
 Flickan betraktade honom med en stor blå blick, nickade derpå till 
tecken att hon förstått honom och svarade: »Verna!»
 »Verna!» upprepade Göran drömmande. 

5. Huru draken, som vaktade slottet, kom hem  
och for illa med riddaren Jacques.

Så ungefär stodo nu sakerna, såsom det är skildradt i förra kapitlet af denna 
märkvärdiga historia, då en händelse inträffade, hvilken man hade allt möj-
ligt skäl att vänta uti ett förtrolladt slott. Den gunstige läsaren behagade 
icke taga sig illa vid; men för att säga sanningen, så hände det verkligen att 
draken kom hem.
 Emellertid, för att icke alldeles förgäta den hederlige och manhaftige 
riddaren Jacques, blir det nödvändigt att se till hvad han företog sig under 
den timma vidpass, som riddaren sankt Görans förstånd stod stilla i fronte-
spicen af slottet. Jacques, eller – för att nyttja det vigare namnet – Jack, blef 



212

H I S T O R I S K A  N O V E L L E R

 

5

10

15

20

25

30

35

stående en stund i samma ställning, der vi lemnade honom vid den brustna 
stegen under balkongen. Han glömde derunder icke att föra handen till 
örat, snyta sig på riddarevis – ty det finns ingenstädes omtaladt att någon 
vandrande riddare nyttjade näsduk – och för öfrigt göra allt hvad man i 
hans ställning billigtvis kunde begära, nemligen att då och då kasta träng-
tande blickar upp till den skönas fönster, under en suck vid åtanken på den 
väntade frukosten. Läsaren lärer likväl något bättre än han begripa hvarföre 
intet bord blef dukadt deruppe. När då Jack länge nog förgäfves räknat 
alla rutor i de tre öfra fönsterna, började han finna sin ställning tråkig och 
gick att se efter hästarna. När dessa befunnos på sin behöriga plats, gick 
Jack ånyo till balkongen, väntade tåligt åter en stund och begynte slutligen 
gäspa öfvermåttan. Till all lycka kom han att märka himmelens misstänkta 
utseende och fann för godt att söka sig en fristad emot det annalkande 
ovädret. I denna lofliga afsigt gjorde han en liten inspektionsresa inåt går-
den och fann slutligen en stallsdörr öppen. Der befanns en af de toma krub-
borna fylld med ren och gul halm, och den som ridit en natt utan hvila 
igenom skogen skall säkert finna det förlåtligt, att den trötte riddaren utan 
vidare omständigheter kastade sig ned på halmen och inom två minuter låg 
djupt försänkt i den ljufliga sömnens armar.
 Ödet, eller kanske rättare hexorna, som alltid sammansvärja sig mot 
vandrande riddares nattero, hade likväl beslutit, att denna angenäma veder-
qvickelse icke länge skulle förunnas vår hederlige vän Jack. Orediga dröm-
mar, foster af en fastande mage, gycklade för den gode riddarens inbillning. 
Än tyckte han sig rida genom en sjö af filbunke, hvars hvita vågor häfde sig 
ända upp under hans läppar; men såsnart han öppnade munnen, sjönko 
vågorna åter tillbaka. Än hade han framför sig ett ofanteligt grötfat, i hvilket 
smörögat lyste som en sol på firmamentet; men i hela den vida skapelsen 
var det icke möjligt att finna en enda sked. Än grep han efter en stor gul 
ost, som dinglade för hans ögon på osynliga trådar; men då runno honom 
i hågen Görans fantasier om det förtrollade slottet, osten förvandlades till 
en afskyvärd hexfysionomi, som naffsade efter hans hand med sina hvassa 
tänder, och två grofva bandhundstassar grepo honom omildt i kragen, ho-
tande att med ens göra slut på hans ridderliga äfventyr …
 Med förfäran satte sig Jack upp i halmen, gnuggade ögonen och såg 
den sista delen af sina onda drömmar lifslefvande framför sig. Der stod 
hexan, lutad tätt öfver hans person, liksom ville hon uppsluka honom; 
bandhundstassarne, behörigen åtföljde af ett morrande gap, krafsade hal-
men omkring honom, och en arg stämma hördes ropa: »här är röfvaren! 
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Anders! Kajsa! Skaffa hit tåg för att binda honom! Och du Simon, hvar hål-
ler du hus, eländiga palsternacka? Brölloppsruset osar ännu i ditt hufvud, 
gamla öltratt, och här lemnar du mig ensam att sköta den banditen, som 
stulit sig in i stallet, för att plundra och mörda hela huset!»
 Den nitiska person, som så tappert stod uppå husets bästa, var en 
temligen bedagad amazon, lång, knotig och ganska passande att i denna 
märkvärdiga historia motsvara den ryktbara hexan Meg Merillies. Hon var 
klädd i en svart kamlottskjortel, för närvarande dragen upp öfver hufvudet, 
medan en randig underkjol af tvetydig färg syntes bestämd att mottaga alla 
märken af ovädret. De nakna och magra armarna med deras uppvikta ärmar 
och de bara fötterna (ty strumpor och kängor bar hon i ett knyte) voro icke 
särdeles egnade att förhöja de personliga behagen hos den person, som 
ödet sändt att så föga gästfritt förverkliga riddarens drömmar.
 Anders, en handfast dräng, och Kajsa, en liten knubbig ladugårdspiga, 
voro icke sena att infinna sig med ett par tömskaft, som i största hast surra-
des kring den arme Jacks händer och fötter, innan han ännu hade gjort sig 
reda för om han drömde eller vakade. Simon deremot, en liten krokig och 
flintskallig gubbe i kort jacka med stora messingsknappar, knäbyxor, svarta 
ullstrumpor och nedkippade skor, gjorde sig ingen synnerlig brådska. »Jag 
kommer, jag kommer, kära Rebecka», svarade han saktmodigt. »Håll fast 
röfvaren, Anders! Släpp honom inte, Kajsa! Jag kan ju ej lemna den stack-
ars bläsen, han har fått en sticka i foten och haltar så Gud sig förbarme. 
Hvad tro ni kapten säger, när han kommer hem och bläsen är halt? Jo jag 
menar det blir ett ragassande. Och våt är han, stackars kräk, en trasa är han, 
säger jag er, det blir aldrig mera folk utaf honom. Jag kommer, jag kommer, 
kära Rebecka! Puh, det är ju ett herrans väder … käringen må väl ej ha hjerta 
att neka mig en sup …»
 Denna sista önskan uttalades i en betydligt lägre ton, som tillräckligt 
lät ana hvem som förde regementet i huset. Obillig syntes den icke, ty gub-
ben liksom alla de andra, dröp af regn, som hade han varit doppad i sjön. 
Åskvädret hade brutit löst med ovanlig häftighet. Blixtarna korsade hvar-
andra tätt som svärdshugg, och slagregnet stod som spö uti backen. Men 
det oaktadt kunde gubben ej förmå sig att lemna bläsen med stickan i foten, 
ty i stallet var för mörkt för att utdraga den.
 Jack hade undertiden, något för sent, kommit till full besinning och 
begynte med skäl känna sig förolämpad af ett sådant emottagande. »Hvad 
kommer åt menniskan? Är hon galen? Hör på, god’vänner, jag tror d–n 
rider er. Tycker ni att en röfvare skulle lagt sig att sofva i stallet? Släpp töm-
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skaftet, slyngel! Hut, käring! Anamma dig, pigmenniska, om du understår 
dig att surra fast mina händer! Så regera och anfäkta, eder skall hin hårde 
taga med hull och hår ….»
 Nu var riddarens tålamod slut, och då var Jack icke god att göra med. 
Med en förtviflad ansträngning lyckades han rycka lös sina händer, sparka 
bort hunden, rappa drängen en örfil, knuffa omkull Rebecka och jaga pigan 
på flykten. Hela sällskapet var tvunget att retirera, och ganska sannolikt 
hade segern blifvit på rättvisans sida, derest icke amazonen, ej mindre tap-
per än riddaren, hade lyckats slå stallsdörren igen midtför hans näsa och 
utifrån bomma den stadigt till. Jack var nu fången; det hjelpte ej att han 
derinne bultade och lamenterade allt hvad han förmådde, icke så mycket 
för sin egen skull, som ej fastmer af den grundade fruktan, att hans älskade 
Göran skulle röna ett lika oblidt emottagande.
 Rebecka, stolt öfver sin seger, blef honom icke svar skyldig utanför 
dörren. »Bulta nu, din rackare», ropade hon. »Bulta på bara, nog håller 
bommen. Kanske kom han till slut i kurran, munsjör! Jo jo, icke är det så 
långt till länsman; en smula jern om foten skall göra gunstig herrn spak. 
Han tänkte väl göra ett godt kap, kan jag tro, medan allt folket var borta på 
bröllopp. Vi hade varit långt för detta tillbaka, om vi farit öfver sjön, men si 
det tordes vi ej göra för ovädret, och så måste vi rida och gå genom skogen. 
Till all lycka visste nog brölloppsfolket berätta om eder, ni rymmar-rackare, 
som deserterat från Lovisa och drifven omkring för att stjäla hästar och 
plundra i skogstorpen. Hvad sad’ jag, när vi sågo hästarna vid porten? Jo, 
sad’ jag, de der hästarna äro stulna, och rymmarne äro i gården. Fönster 
och dörrar äro bommade, sad’ jag; alltså ha kanaljerna ej sluppit in uti huset 
ännu. Lycka att flickungen sofver, sad’ jag. Låt oss söka i stallet, sad’ jag, ni 
skall få se att tjufstrykarne gömt sig. Men (och här tog Rebeckas ordflöde 
en vändning, som än mindre behagade Jack) hvad i all verlden säger jag! 
Så sannt jag här står, äro de två. Och hvart har den andra tagit vägen?»
 »Skrik lagom, gamla trollpacka!» ropade Jack inifrån, för att leda går-
dens polis uppå villspår. »Hvar hade ni korpluckorna, när ni ej såg min 
kamrat, som sofver här uti andra krubban?»
 »Si det ljuger den skälmen så lång han är!» svarade plågoanden utan-
före. »Nej vassera, icke lurar man en gammal katt med ett trådnystan. Han 
tänker få hjelp af den andra landstrykaren. Simon, din gamla pertsticka, jag 
säger dig, om du ej lemnar bläsen, slå de ihjäl oss. Tag du såstången, Anders 
tar bössan, Kajsa tar yxen, och jag tar pisken. Så sannt jag Rebecka heter, 
här skall bli vargskall kring hela gården!» 
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6. Huru riddar sankt Göran gömde sig för draken.
Vi lemnade riddar Göran förvånad och betagen, när den unga flickan så 
hastigt fattade hans fråga och sade sitt namn. Något latin mindes Göran 
ännu från skoltiden, ty dålig var då ännu den kronans officer, som ej kun-
de konjugera amo på originalspråket. Göran tvekade blott i namnets rätta 
öfver sättning. Det Verna, som säges om båda könen, betyder inhemsk, hem
född, stundom också en hemfödd slaf. Men det Verna, som säges blott om 
det mildare könet, betyder vårlig och till våren hörande, t. ex. Aura Verna, 
en vårfläkt; och det är förunderligt, att ännu ingen lärd professor, omgifven 
af de gamle romares damm, fått det lyckliga infall att gifva sin dotter två 
namn, på engång så klassiska i deras språk, så sköna i deras betydelse och så 
musikaliska i deras tonfall. Göran kände sig genast böjd att godkänna den 
sednare öfversättningen, fastän Aura saknades. Ett mera vårligt väsende 
hade han ännu aldrig skådat bland menniskobarn. Men åter, när han tänkte 
på de tillbommade portarna, på flickans förvånande enslighet, huru hon 
ändock var en fånge uti sin boning och huru hon nödgades begagna stegens 
list, för att komma ut ur sitt fängelse – då föll det honom tungt i hågen, att 
ödets eller menniskors grymma ironi hade lagt i hennes namn den dubbla 
och tvetungade betydelsen af ett vårens barn och en hemfödd, vid hemmet 
för alltid bunden slafvinna.
 Kanske ökade denna tanke än mera hans stigande hänförelse. Han 
glömde alldeles sin förra tvekan och tilltalade flickan så som man annars i 
lifvet talar förtroliga ord till ett älskadt väsende, som har ett öra för orden 
och ett svar på läpparna.
 »Verna!» upprepade han. »Huru detta namn kan vara på engång så 
vackert och så sorgset. Jag känner att det utsäger ditt rätta väsende, fastän 
dess betydelse ännu ej är fullt klar för mig. Verna; – nu när jag vet ditt 
namn, kan jag säga dig öppet, att jag älskat dig ifrån första sekunden jag såg 
dig.»
 Vid dessa ord föll en svart skugga af åskmolnen in genom fönsterna, och 
rummet blef nästan mörkt, men Göran märkte det icke.
 »Verna!» sade han åter. »Ju oftare jag säger detta namn, desto djupare 
känner jag att det skall vexa in i mitt innersta hjerta. Jag vet ej hvarföre det 
förekommer mig liksom det redan förr varit knutet tillsamman med en del 
af min själ. Verna, älskar du mig?»
 Just nu sken en stor gul blixt med solens ögonblickliga klarhet in genom 
fönsterna, och flickan spratt till. Göran märkte det knappt och upprepade 
samma ord:
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 »Verna, älskar du mig?»
 Den unga flickan förstod hans fråga i ögonblicket – och hvilken flicka 
skulle ej ha förstått den? Hennes svar var vältaligt. Hon såg på Göran med 
en blick, som ej kan beskrifvas. Derefter korsade hon båda händerna öfver 
bröstet, nedböjde hufvudet och rodnade starkt.
 En hastig solblink genomträngde molnen och strålade på flickan en säll-
sam förklaring. Om det är sannt, att kärleken är sammansatt af den högsta 
fröjd och den djupaste smärta, så hade Göran båda för sina ögon. Verna 
som såg på honom med detta outsägliga ögonkast, det var Verna våren, 
Verna hoppet, som i höjden af sin sällhet tömde hela sin själs skönhet i 
en enda solblick. Hon åter, som böjde sitt hufvud och korsade sina armar 
öfver bröstet med nästan österländsk undergifvenhet, det var Verna slaf-
vinnan, Verna fången, Verna sorgen, som i djupet af sin olycka ödmjuk och 
försakande nedslog sina ögon för honom, den frie och stolte ynglingen, 
hvars lycka och ära hon ansåg sig för ringa att dela. Hvilken underbar mot-
sats i ett enda försvinnande ögonblick mellan sol och blixt!
 Detta intryck grep Göran så mäktigt, att han förstummades. Tyst förde 
han Vernas hand till sina brännande läppar, likasom ville han säga: icke 
slafvinna, nej icke så, utan en jemnlike med det bästa och ädlaste på jorden 
och värd att dela dess högsta lycka! Det är jag, syndige, fallne yngling, som 
ej bör lyfta mina ögon till dig, du rena väsen, som står så högt öfver mig uti 
oskuldens majestät!
 Hvarföre äro sällhet och skönhet på jorden blott en vingad sekund! 
Innan Görans känslor ännu funno ord, skakades hela huset af ett väldigt 
åskslag, rummet svartnade, blixt på blixt klöf himmelens hvalf, en stormby 
nedbröt häckar och gärden, störtregnet föll öfver tak och trädgård med ett 
smattrande ljud. Båda de unga skrämdes ur sina drömmar. Flickan smög 
sig rädd till ynglingens sida, och han omslöt henne stödande med sin arm, 
likasom ville han för henne trotsa elementernas raseri.
 De gingo till fönstret. Dalen, höjderna, skogen, rosengården, hela den 
nyss så glänsande och fridfulla utsigten öfver det lugna nordiska sommar-
landskapet var med ens förvandlad till en vildskön och dyster tafla af eld 
och mörker. Björkarnas gröna lockar flögo för vinden som furiers hår; den 
högsta furan på backen låg ända från toppen till roten klufven af ljungelden, 
och den lilla sorlande bäcken forsade som en förstörande störtflod genom 
den härjade dalen.
 Då pekade Verna med oro åt den del af nejden, der hästarne stodo 
bundna nära vid trädgårdsporten. Göran följde henne med blicken och 
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såg invid porten fyra gestalter, en ridande och tre gående, som närmade sig 
porten. Läsaren gissar utan möda, att dessa fyra voro desamma, som kort 
derpå så omildt foro fram emot riddaren Jack. Den långa Rebecka red, men 
de öfriga gingo till fots.
 Nu först kom Göran ihåg, att tre af hans bästa vänner, Jack och häs-
tarne, voro derute i det hiskliga ovädret. Hans första tanke blef att gå ned 
och skaffa dem tak öfver hufvudet. Men knappt märkte Verna hans afsigt, 
innan hon med de lifligaste åtbörder höll honom qvar och sökte göra för 
honom begripligt, att en stor fara förestod både honom och henne, om de 
nykomne blefvo honom varse.
 Göran var icke den, som brukade öfverge vänner i nöden. Men så be-
vekande voro Vernas böner, så tydligt hennes teckenspråk, att Göran slut-
ligen till hälften lät öfvertala sig. Han beslöt dröja en stund ännu, för att 
upptäcka den rimliga eller orimliga orsaken till flickans rädsla.
 Undertiden tilldrog sig det uppträde i och invid slottet, som är skild-
radt i föregående kapitel. Derefter begynte, som läsaren minnes, Rebeckas 
»vargskall».
 Först öppnades dörrar och fönsterluckor i nedra våningen. Det dröjde 
en god stund; kanske ombytte inqvisitionen torra kläder; kanske under-
sökte den noga om allt fanns i behåll. Göran märkte med förtjusning, att 
Verna lyssnade med örat tätt tryckt mot dörren till trappan. Slutligen måste 
hon hafva hört faran nalkas i den gamla Rebeckas person, som med tunga 
steg klef uppför trappan.
 Nu fattade Verna Göran i armen och ledde honom först till den lilla 
bädden med dess förhängen af hvitbottnigt och ljusrödt kattun. Men der 
stadnade hon, betänkte sig, vände om och ledde ynglingen till en liten al-
kov, i hvilken hon förvarade sin garderob, och gömde honom der bakom 
klädningar och öfverplagg. Sedan sprang hon sjelf till bädden, kastade sig 
på den, neddrog förhängena och låtsade sofva. Göran väntade med förund-
ran hvad komma skulle. Hans muntra lynne återkom. Det syntes honom 
blifva en förträffelig öfvergång från det sentimentala till det komiska.
 Men han gissade blott till hälften rätt den gången.
 Har du, käre läsare, om icke just alltid i verkligheten, så likväl i femtio 
romaner och komedier, läst om en gammal Argus, som lik en uggla, med 
två glasögon på den hopknipna näsan, vädrande »kristet blod», träder in 
i en ung flickas sofkammare, – då kan du ungefär göra dig en föreställning 
om den hyggliga personage, som nu öppnade Vernas dörr och mönstrade 
hennes rum med spejande blickar. Det var Rebecka sjelf. I samma stund 
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hade hon märkt den nedtagna cittran, tog den och synade den på alla si-
dor. Derefter gick hon till bädden, drog undan förhängena och betraktade 
flickan. Verna sof.
 Men den gamla måste ha funnit det misstänkt, att flickan var klädd. Hon 
tog henne hårdt i armen och väckte henne. Verna spelade sin rol förträffligt 
och vaknade alldeles som en annan skulle ha vaknat i hennes ställe. O du 
medfödda qvinnolist! tänkte Göran, som leende tittade fram mellan klä-
derna i alkoven.
 Derpå följde en explikation af frågor och svar, dem Göran icke begrep, 
af det naturliga skäl, att de å ömse sidor fördes med teckenspråk. Lyckligt-
vis hade gummans talföra mun ett oemotståndligt behof att ändock vara i 
någon verksamhet. Man hörde henne mumla följande kommentarier till 
det tysta teckenspråket:
 »Jaså … hon har varit uppe och väntat oss? Hon har haft ledsamt? Hon 
har blifvit hungrig? Hon har lekt med cittran? Hon har lagt sig ånyo och 
somnat? Det vore för besynnerligt. Så så, min dufva. Man narrar icke så lätt 
en gammal uf … Hon smeker mig? Hon kallar mig sin kära Rebecka? Det 
är besynnerligt. Skulle hon verkligen ha haft ledsamt efter mig? Stackars 
barn! Att också lemna henne så länge allena, när tjufvar och röfvare äro i 
grannskapet! … Är du hungrig? Fattiga varelse! icke är jag af sten. Vänta 
litet, jag skall hämta dig mat …»
 Så långt hade förhöret aflupit till ömsesidig tillfredsställelse och hade 
alla utsigter att lyckas, då en oförmodad upptäckt gjorde allt om intet.
 Man hörde nemligen Anders, som var ställd på utpost i trädgården, 
ropa med hög röst: »mor Rebecka! mor Rebecka! Här är en stege, som går 
till frökens fönster! Tjufven måste helt säkert vara derinne i rummen!» 

7. Huru riddar sankt Göran stridde med draken.
Man kan ej nog varna unga flickor, som nedfälla en stege från deras kam-
marfönster, att ingalunda lemna stegen qvar, sedan den uppfyllt sitt ända-
mål. Måtte de af denna lärorika historia inhämta, hvilka förskräckliga 
följder en sådan oförsvarlig uraktlåtenhet kan medföra, och måtte de be-
ständigt erinra sig den förtrollade prinsessans öde, hvilken för en dylik 
försummelse var hardt nära att uppslukas af en den grymmaste drake, som 
den nyare historien vet omtala.
 För att återkomma till berättelsen, så var det tyvärr blott alltför visst 
att stegen var upptäckt, och denna nyhet förfelade icke sin ögonblickliga 
verkan på Rebeckas långa och magra ansigte. Likasom den förvillade vand-
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raren, i det ögonblick han tror sig hafva utsigten fri, plötsligen ser framför 
sig en ful basilisk, som stänger för honom vägen till räddning, så hajade 
Verna tillbaka för sin fångvakterskas blick, hvari all verldens arghet tydligen 
målade sig. »Jaså!» ropade hexan, glömsk af sitt teckenspråk, med gäll röst 
och uppdragna ögonbryn. »Jaså … du har bedragit mig! Du har mottagit 
en främmande! Du har gömt en bandit och en rackare i ditt rum! Men är 
du galen, flicka! I mer än femton år har jag vaktat dig som man vaktar en 
vargunge i en jernbur. Icke rår jag för det; jag måste ju göra det, otacksama! 
Har jag ej gifvit dig mat och kläder till öfverflöd? Har jag någonsin sparat på 
att låta dig styra ut dig sjelf och ditt rum med allehanda grannlåt, som kostat 
riksdaler alnen? Har jag ej låtit dig följa din vurm för rosor och skräpblom-
mor af alla slag? Har jag ej låtit dig vara ute alla dagar under min uppsigt i 
trädgården? Allt har jag gifvit dig och tillåtit dig, utom det omöjliga, som 
jag ej fick och ej kunde tillåta dig. Ja, jag har hållit af dig, du otyg, du orm, 
du listiga kattunge! Jag har älskat dig mer än mina egna barn, ifall jag haft 
några, och för din skull har jag stängt mig från verlden och ej varit med 
min fot utom gården på femton år, innan detta olycksaliga brölloppet kom, 
och kunde jag säga nej åt min enda systers enda barn, som stod brud? Och 
nu lönar du mig så, du brännässla, du filfras, du trolösa roffågelunge med 
dufvan i dina ögon och höken uti ditt hjerta! …»
 Här måste Rebecka ett ögonblick hämta andan, och troligen inbillade 
hon sig att hon gret, ty hon torkade flera gånger ögonen med förkläds-
snibben. Men derefter begynte hon ånyo, om möjligt än desperatare, i det 
hon på engång talade och tecknade likasom en telegraf, der orden ögon-
blickligen öfversättas i elektriska stötar. »Du har gömt honom, säger jag 
dig! Hvar har du gömt honom? Hur har du gömt honom? Hvem har lärt 
dig sådana konster? Himmelens under! I femton år har den orma-affödan 
ej sett någon annan karl, än far sin och presten, som är åttio år, och Simon 
och den rödhårige Anders – och ändock flyger hon i famnen på den förste 
röfvare som kommer från skogen! Hvem har lärt dig det? Och hvar har 
du honom? Och hvad har han stulit? Visa mig på stunden hvar du gömt 
honom, annars…»
 Och det sista ordet beledsagades af en så uttrycksfull pantomim, att 
 Göran, som lyssnade med spänd nyfikenhet, i hopp att få veta något mera 
om den underbara flickan, redan var färdig att springa fram ur sitt göm-
ställe. Men Rebeckas långa ordflöde hade gifvit Verna tid att hämta sig från 
den första förskräckelsen, och Göran såg med förvåning hennes fintliga 
försök att ännu engång leda hexan på villspår.
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 Verna låtsade i början icke alls förstå hvarom fråga var. Derefter läste 
man i hennes lifliga ansigte först häpnad, sedan förundran, sedan ånger. 
Hon tecknade att hon väl begått ett stort fel, men icke ett sådant, för hvil-
ket hon misstänktes. Hon ledde Rebecka till balkongen – regnet hade nu 
upphört – och förklarade med en tydlighet, som sjelfva Göran begrep, huru 
hon haft ledsamt allena och gjort sig en stege, för att komma ned i träd-
gården, emedan dörrarna voro stängda. Der hade hon sett en karl, som 
vid hennes anblick flydde till skogen och qvarlemnade hästarna. Men sjelf 
hade Verna blifvit skrämd, flytt uppför stegen, som brast i brådskan, och 
sedan somnat uti sin ensamhet.
 Göran kände sig mycket böjd att, liksom nyss Rebecka, fråga: men 
hvem i all verlden har lärt dig detta? Var detta att ljuga, så var det åtmins-
tone ett nödvärn. Hvar finns en flicka, nog engel att ej en enda gång i sitt lif 
ha uppoffrat sanningen för att rädda sin älskling?
 Rebecka återvände till hälften öfvertygad. Åter ljusnade utsigterna, och 
åter skulle de plötsligt förmörkas af en olycklig tillfällighet. Rebecka var 
färdig att gå och på andra håll fortsätta sina efterspaningar, då ödet, som 
alltid är afundsamt emot älskandes lycka, fogade så fatalt, att hon blef varse 
Görans mössa, som qvarlåg nedfallen bakom en stol.
 Nu skulle man sett en två gånger bedragen Argus i hela dess prakt! Den 
uppbragta qvinnan sprutade eld. Hon fattade mössan och gnuggade den 
mellan sina händer, likasom ville hon slita den uti stycken. »Bra, bra!» 
skrek hon. »Försök att tämja lokattens ungar! Stäng in dem! Svält ut dem! 
Ryck bort deras tänder! – de skola nog bita dig ändå, när de en dag blif-
vit stora! Jag har alltid sagt det: äpplet faller ej långt från trädet. Din mor 
var … men behöfver jag säga dig hvad din mor var? Du värdiga dotter till 
den trolösaste af alla qvinnor, – blif hvad hon blef! Lef som hon lefde! Dö 
som hon dog! Men skyll icke mig; jag har gjort hvad jag kunnat, och nu 
kan jag ej mera. Det är förbi med dig … femton års möda! Allt förbi!»
 Så otroligt det låter för oss, som härtills sett den långa Rebecka ej utan 
framgång täfla med Hekate, Tisiphone och Megära tillsammantagna, måste 
dock Göran bekänna, att furiernas medtäflerska i den stunden väckte mera 
fruktan än löje. Det låg ett så förfärande allvar, en så sönderslitande san-
ning i hennes gåtlika ord, att de nödvändigt måste leda tanken på stora och 
 dystra familjehemligheter, begrafna med omsorg för verldens ögon. Det 
kom öfver honom en känsla, ungefär liknande den som en vandrare erfar, 
när han midt i en förtjusande trädgård plötsligt ser framsticka ur mullen 
den lilla runda armen utaf ett mördadt barn.
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 Verna stod slagen. Icke en min, icke ett tecken förrådde någon vidare 
afsigt att neka till verkligheten. Åter korsade hon armarna öfver bröstet och 
nedböjde hufvudet … Verna slafvinnan stod åter för Görans ögon.
 Det står icke antecknadt i denna historia om långa Rebecka verkligen 
gret, men visst är, att hon åter torkade ögonen med förklädssnibben och 
med en nästan bedjande åtbörd tecknade, att hon ville veta röfvarens göm-
ställe. Verna skakade på hufvudet och tecknade tillbaka, att man förr skulle 
döda henne, än hon förrådde flyktingens fristad.
 Då vaknade åter furielynnet hos den ondsinta qvinnan. Innan Göran 
ens förstod hennes mening, hade hon fattat Verna i armen, uppläst dörren 
till sidorummet mot trädgårdssidan, skjutit den bestörta flickan in uti rum-
met och derpå stängt dörren till. Allt detta var gjordt inom mindre tid än 
vi här beskrifva det.
 Men knappt var det också gjordt, innan Göran med fem eller sex långa 
steg stod midt i rummet framför den förvånade Rebecka. »Hvad vågar ni 
göra, gamla trollpacka?» utbrast han med uppretad stämma. »Skäms ni 
icke att förolämpa och misshandla ett oskyldigt barn, hvars enda brott är 
att ha gifvit förvillade resande en fristad mot ovädret?»
 Visst väntade Göran den gången att få svar på tal. Men han bedrog 
sig. Rebecka betraktade honom med en blick så lång, så bestört, att hen-
nes tunga glömde att göra tjenst, och hon liknade snarare en menniska, 
hvars förstånd står stilla vid den oväntade synen af ett spöke på ljusa 
dagen.
 »Det fägnar mig att ni verkligen tycks skämmas för ert beteende», åter-
tog Göran med något lugnare ton. »Till tack för det skall jag säga er, att jag 
hvarken är en röfvare eller en bandit, utan bär en så ärlig klinga som någon 
annan bra karl i konglig majestäts och kronans tjenst. Men hvad är det för 
en arrest, der ni stänger in er fröken? Vet ni väl, madam Ragata eller Ursula 
eller Barbara, hvad f–n ni må heta, att jag alldeles inte ämnar tillåta en piga 
vara så oförskämd mot sitt husbondefolk, och med eller utan ert tillstånd 
ämnar jag i kongl. majestäts och kronans namn både nu och framdeles 
befria er fånge från vidare misshandlingar.»
 Vid dessa ord hade Göran ryckt nyckeln ur Rebeckas hand och läste 
upp dörren till sidorummet, utan att hon försökte att hindra det. Hvilken 
syn! När dagern föll in genom den öppnade dörren, såg Göran ett litet rum, 
svartklädt från golf till tak, med dess enda fönster så noga betäckt af tjocka 
tillslutna luckor på insidan, att icke en enda ljusstråle fick bana sig väg der-
igenom. Ett litet bord framför fönstret var rummets enda möbel, och på 
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det stod en dödskalle. På golfvet var utbredd en gammal halmkärfve, och 
på den hade Verna kastat sig ned med ansigtet emot golfvet.
 »Verna, älskade, kom ut till frihet och lif!» ljöd Görans röst genom 
dörren. »Hvad skall detta betyda? Rättvisa himmel, hvem är den afgrunds-
ande, som uppfunnit för dig detta rysliga fängelse? Kom – ej en sekund 
mera! Detta är mer än ett fängelse – det är en graf!»
 Med halft våld ryckte han flickan från halmbädden. Skrämd och viljelös 
lät hon sig ledas. Först när hon åter kom ut i den ljusa sofkammaren, vågade 
hon upplyfta sina ögon, och när de mötte Görans fasta och manliga blick, 
syntes hon åter fatta mod, men smög sig tätt till hans sida, likasom fruktade 
hon, att ställets onda genius ännu engång skulle blifva både honom och 
henne öfvermäktig.
 Nu kokade blodet i den unge krigarens ådror, och han vände sig till Re-
becka med af vrede darrande stämma. »Eländiga hexa, hvad har du vågat 
göra? Se denna flicka, så ung, så skön, så olycklig! Hvad har hon gjort dig, 
omenniska, att du vågar behandla henne så, som ingen lag och ingen domare 
vågar behandla den gröfsta förbrytare? Är det så som jag fruktar, att hörselns 
gåfva är henne förnekad, då måste ju sol och ljus vara hennes själs glädje, af 
hvilken hon lefver. Och det har du, nedriga, beräknat med en grymhet, för 
hvilken jag ej har ett namn. Du stänger henne i mörker, henne hvars hela 
väsen är ljus! Du omger henne med sorgens dystraste svärta – henne, som 
är skapad för glädjen och behaget! Och henne, hvars själ måste längta efter 
lif och sällhet – henne omger du, eländiga bödel, med dödens fasor!»
 Rebecka fortfor att betrakta Göran med oafvänd blick. Hon hörde 
knappt hvad han sade. Något helt annat tycktes ha fått makt öfver hennes 
tankar. Slutligen sade hon med en ton, som skulle blifva trottsig, men blef 
förlägen: »hvad heter herrn? Hvem är herrn?»
 »Hvem jag är?» upprepade Göran föraktligt. »Jag är en man, som kas-
tar oförskämda gamla käringar på dörren, något fortare än de kommit in. 
Jag är en man, som bär värja i kungens tjenst, men också i nödfall en käpp, 
för att lära vissa näsvisa personer respekt. Jag är dessutom en man, som ej 
tål orätt och öfvervåld.*) För resten är jag officer, som ni ser.»
 »Men ert namn?» fortfor Rebecka än mera förlägen.
 »Jag har sagt er nådiga fröken mitt namn. Ah, det är sannt, hon har 
kanske ej hört mig. Jag är ryttmästaren Ros, och min kamrat dernere är 

*)  Läsaren igenkänner häri de vandrande riddarnes deviser och grundsatser. Ej för 
ro skull titulera vi vår hjelte sankt Göran.
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kornetten Peuronius. Artighet mot artighet, madam! Hvad heter er herre, 
och hvad heter stället?»
 »Ros? … Ros!» genmälde Rebecka vresigt. »Det är ej sannt. Herrn he-
ter ej Ros. Det vore för märkvärdigt, om herrn skulle heta Ros …»
 Göran, som aldrig hade långt efter löjet, kände en ryckning i de späda 
bruna mustacherna. »Hvad f–n, käring, vill ni disputera mitt namn? Res 
till Lovisa och studera mönsterrullorna, jag vet ej bättre råd. Hör ni ej, jag 
frågar hos hvem jag har den äran att nu befinna mig? Tycker ni ej att det är 
tillräckligt höfligt frågadt?»
 Nu blef Rebecka otålig. »Herrn må heta ros eller liljekonvalje, så får jag 
be herrn gå på stunden sin väg. Jemmer och elände, hvilket spektakel herrn 
ställt till! Om kapten visste det, skulle han slå armar och ben af herrn.»
 »Kapten? Jaså, hvad är det för en kapten, som tar emot sina gäster så 
hyggligt?»
 »Det är detsamma. Så mycket kan jag säga herrn, att här icke på femton 
år varit en främmande menniska, och vill herrn vara den första, så bli vi två 
om den saken. Vill herrn gå, eller hvad?»
 Och Rebecka ställde sig med armarna i sidan trottsigt framför honom. 
Göran begynte gapskratta. »Se så, mutter, det är bra för er att ni beter er 
som en kalkon, ni kan ju reta en sten att skratta. Gå nu och skaffa oss något 
att äta. Säg till åt kornetten att han för hästarne i stallet och sedan kommer 
upp till mig. Adjö med er, mutter!»
 Och dermed tog han den morrande Rebecka i båda axlarna, vände 
henne hurtigt omkring och sköt henne ut genom dörren. 

8. Huru jätten, som ägde slottet, kom hem och förgrymmades högeligen.
Det skulle strida emot all rättvisa och billighet, om vi längre lemnade rid-
daren Jack att försmäkta i fångenskapen, utan att göra oss underkunnige 
om hans vidare öden. Skall man, glömd af förälskade vapenbröder, svälta 
ihjäl, så är det åtminstone billigt att efterverlden får veta det, för att egna 
sin hyllning åt vänskapens uppoffringar.
 Sedan vår gode riddare Jack en rund tid förgäfves pröfvat sina krafter på 
den obevekliga stallsdörren och lika förgäfves uttömt sitt förråd af skällsord 
och hotelser mot fienden utanföre, beslöt han taga saken lugnt och afbida 
bättre tider. Göran måste ju snart komma honom till hjelp, ifall ej – som 
vore det värsta af allt – den gode vännen sjelf vore i lika dålig belägenhet. 
Jack hade aldrig i sin lefnad försport ens ett os utaf kärlekens flammor. 
När derföre Göran dröjde, var han öfvertygad om att det stod illa till med 
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hans trogne vapenbroder. Och vid denna tanke var han färdig att, hårdt 
mot hårdt, köra hufvudet tvärsigenom den tjocka stallsdörren. Men vid 
närmare besinning kastade han sig ned på halmen och somnade för andra 
gången.
 Åskvädret hade nu upphört, men svarta molnmassor fortforo att vältra 
sig öfver himmelen. Solsken och regnskurar vexlade om likasom menskliga 
lifvet. Elementerna hade ännu icke rasat ut och kommit till ro; de flämtade 
ännu efter andan, likasom hafvet rullar i långa dyningar efter en hvinande 
storm.
 Jack sof så tungt, att han icke märkte huru bommen drogs undan från 
dörren och en nyss anländ person ledde in uti stallet två af skum drypande 
hästar. Denne person var, uppriktigt sagdt, ingen mer eller mindre än jät-
ten sjelf, som var herre på slottet. Jätte kunde han kallas med skäl, ty hans 
längd var åtminstone ett hufvud högre än vanliga menniskors. Hela hans 
gestalt var mörk, dyster och i hög grad imponerande. Denne man måste i 
sin ungdom ha varit skön, men af den skönhet som injagar fruktan. Nu var 
han gammal, eller såg han så ut. Hans långa mustacher voro stålgråa. Under 
de buskiga ögonbrynen af samma färg framblickade tvenne ögon så skarpa 
och dystra, att de vid första anblicken röjde, om icke menniskoätaren, dock 
menniskohataren. Hans hållning var ännu kraftfull och rak, men stel och 
frånstötande. Drägten var svart från topp till tå: ridstöflar, knäbyxor, lång 
vest, en frack ifrån Adolf Fredriks tid, en lång huggvärja, ett par pistoler i 
bältet, en regnkappa öfver axlarna, en trekantig hatt efter Fredrik II:s modell 
och en styf, af regnet illa medfaren peruk med en kort stångpiske i nacken.
 Sådan var den man, som inträdde i stallet och genast blef varse rid-
daren Jack, hvilken snarkade i sin oskuld på halmen. Den blick, som han 
dervid riktade på den sofvande, var i sanning icke den bästa och kunde väl 
förliknas vid en sannskyldig jätteblick. Men utan att yttra ett ord, ledde han 
hästarne in i de toma spiltorna och lade för dem hö och hafre med egen 
hand.
 Derefter återvände han till den sofvande och syntes ett ögonblick tveka 
hvad han borde göra med honom. Men icke länge dröjde beslutet. Jätten 
grep riddaren med högra handen i kragen, lyftade honom med ett kraftigt 
tag uti höjden och – åt upp honom, tänker väl den häpna läsarinnan? Icke 
just det, men ej heller stort bättre. Den arme Jack låg raklång utkastad i en 
vattputt på gården, innan han ännu hunnit vakna.
 Förvirrad och sömnyr kafvade han sig upp, i ett skick som icke var 
afundsvärdt, och betraktade jätten med stirrande ögon. Denne sade icke ett 
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ord och läste stallsdörren, likasom ingenting hade förefallit. Men underti-
den fick den hederlige Jack rådrum att vakna (dertill behöfde han alltid god 
tid) och att förarga sig (dertill behöfde han ännu längre tid). Troligen hade 
han ännu hexans framfart i godt minne, ty annars vore det svårt att förklara 
huru en så fredlig man blef så blixtrasande, att han sprang fram och med de 
vältaliga orden: »d–n anamma er, herre!» måttade mot jättens hufvud en 
så förfärlig örfil, att en tall i skogen kunnat stupa för mindre hugg.
 Nu är det väl obestridligt att en jätte vanligen är en sådan man, som 
enkom finnes till för att dödas af vandrande riddare. Men denne jätte i 
peruk och stångpiske syntes icke ha uppfattat sin bestämmelse alldeles på 
det sättet. Han steg flinkt åt sidan och undvek hugget. Derpå utdrog han 
en af de långa pistolerna uti bältet och aftryckte den helt kallblodigt mot 
riddaren Jack, knappt en half aln ifrån dennes venstra öra.
 Tack vare knallhattarne, numera vet man sällan hvad det vill säga, när ett 
eldgevär klickar. Men hade knallhattar varit uppfunna för sjuttio år tillbaka, 
så hade säkerligen riddaren Jack ingenting mera haft att beställa i denna 
verlden. Man kunde svära uppå att jätten hade en hvass flinta i låset. Men 
troligen hade krutet i fängpannan blifvit fuktigt af regnet. Pistolen klickade.
 Jack hade luktat krut i pommerska kriget och var icke den som i första 
brådkast lät skrämma sig. Han tog i sin tur två steg tillbaka, drog sabeln och 
högg ursinnigt löst på den långe svarte mannen.
 Denne hade ock i samma stund dragit sin långa värja och parerade med 
van hand sabelhuggen. Jack hade funnit en motståndare af ovanlig styrka 
och skicklighet, så mycket farligare, som hans kallblodighet gaf honom en 
afgjord fördel öfver riddarens blinda raseri. Striden var häftig, men icke 
långvarig. Några minuter gnistrade klingorna mot hvarandra. Då flög rid-
darens sabel, slagen ur handen, långt bort i det våta gräset. Jätten höjde sin 
förfärliga värja med en så mörk blick utan förbarmande, att Jack uppgjorde 
sin räkning med denna verlden, och derpå …
 Men hvem har väl någonsin läst i romaner om jättar och förtrollade slott, 
att en ärlig riddare så hastigt blifvit massakrerad, utan att någon välgörande 
fé just i rätta stunden lagt sitt trollspö emellan honom och förderfvet? Vi 
skulle fela mot all romantisk anständighet, om vi tilläte någonting sådant 
passera, och derföre må ingen hålla det för besynnerligt eller osannolikt, 
att en för tillfället passande god genius också i det afgörande ögonblicket 
kom att visa sig för riddaren Jack.
 Denna förträffliga genius lät höra, icke en fés klingande glasharmonika, 
utan en dödlig manspersons något skorrande stämma, som från andra si-
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dan af gården hördes ropa: »herr kapten! För tunnor tusan, herr kapten! 
Var ej galen! Det är ju det gamla tjurhufvudet Peura, aliter Petronius, vid 
kongl. majestäts nyländska dragoner. En ärlig själ, på min heder. Känner 
honom på mina fem. Något rudis in litteris. Kova pää. Men för f–n i våld, 
herr kapten, stick in pliten och gif oss, med er tillåtelse, hellre en morgon-
snaps. En sådan nattridt, min bästa kapten, inkommoderar en man, som 
är van att kongl. majestät och collegium medicum består honom tre hästar 
och dagtraktamente in natura. Och ni, min käre Pumponius, hvilken d–l 
har farit er i skallen, att ni börjar slåss med den hedervärde och förträfflige 
kapten Mörk på hans egen gård? En smula förnuft, mina herrar! Supen 
kallnar. Och hvad säger Livius: Insuperabilis Alpium transitus, hvilket jag 
må öfversätta med: hin må rida med torr hals genom skogen!»
 Den mannen, som i så läglig tid lade sitt förord i vågskålen, var en medel-
ålders patron af godlynt och jovialiskt utseende, klädd i en lång, väl till-
knäppt öfverrock med ett slags karpus uppdragen öfver den med omsorg 
bevarade hatten och dito peruken. Hans nya tolkning af Livius måste ha 
synts honom sjelf öfvermåttan rolig, ty han underlät ej att ledsaga den med 
ett ljudeligt hi hi hi, så att hans något korpulenta mage pröfvade knapparnas 
styrka i öfverrocken. Desto mindre lycka gjorde Livius hos de båda käm-
parne. Den mannen, som kallades kapten Mörk, höll väl inne sin lyftade 
värja, men fortfor att genomborra sin motståndare med blickar skarpare 
än värjstygnet. Hvad Jack angår, hade hans hetta svalnat i samma stund han 
besegrades. Han rörde sig icke ur fläcken för att upptaga sabeln, utan stod 
der trottsig och kall med sitt breda bröst utan värn mot den lyftade klingan.
 Mannen i öfverrocken tog humör och gick mellan de stridande. »Herr 
kapten», sade han, »och ni, Petrus eller Päronius, jag har sett mera blod 
än ni och skall, när ni behagar, amputera alla edra fyra ben utan att blinka 
på ögonen. Men jag tycker ej om att två bra karlar, som jag anser er vara, 
sticka ihjäl hvarandra för ett lappris gräl. Vet ni väl, herr kapten, att en läkare 
har att befalla der kungen ej mera har något att säga? Ni har kallat mig till 
er dotter. Vill ni då att jag på ögonblicket skall rida min väg igen?»
 Nu stack den svarte kaptenen helt långsamt värjan i slidan och mum-
lade mellan tänderna något som skulle föreställa på engång en ursäkt och 
en välkomsthelsning. Derpå vände han Jack ryggen, bjöd sin gäst armen 
och ledsagade honom inbjudande till trappan af huset.
 Men doktorn – ty en doktor var mannen – kunde ej underlåta att vända 
sig om och ganska ogeneradt försöka att godtgöra värdens ogästfria bemö-
tande mot den hederlige Jack. »Hör på, Perkelius eller Parrhasius – hvem 
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tusan kommer också ihåg ett så krångligt namn? – jag ville säga er, min 
bästa Pultronius, att ni förmodligen gör oss sällskap på en sup och en smör-
gås i morgonkylan? Jag kan försäkra er, att ni dermed gör vår goda värd ett 
stort nöje; icke sannt, herr kapten? Ni skall berätta mig huru hin ni kom 
hit. Genom luften, förmodar jag, ty hvad mig angår, ser ni här blott hälf-
ten af min person; den andra hälften blef qvarhängande på tallstubbar och 
enrisbuskar. Lyckligtvis lemnade jag mitt fältapothek i Borgå. Ni kan vara 
lugn, Pontonius; inga mixturer, som sist, när jag kurerade er för frossan. 
Huru säger Cicero? Molestia et voluptate vita mixta! Låt oss nu pröfva den 
sednare delen.»
 Vid dessa ord svängde den gladlynte doktorn på klacken och steg hur-
tigt uppför trappan, medan Jack, murrig och tigande, kände hungern och 
förtrytelsen kämpa en hård kamp. Vare det sagdt till hans berömmelse, att 
förtrytelsen vann, och riddaren låtsade icke höra inbjudningen.
 På trappan välkomnades värden och hans gäst af den gamle Simon 
under bugningar, som vid mötet med kaptenens bistra ögonkast blefvo 
allt djupare och allt ostadigare. Saken var klar. Den hedersmannen hade 
förträffligt förstått begagna Rebeckas frånvaro från skåpen, och den lilla 
styrka, som ännu fanns qvar i hans gamla ben efter brölloppsruset, försvann 
totalt vid den helt oväntade och förskräckliga anblicken af hans herre. Kort 
sagdt, den stackars Simon balanserade så länge mellan esse och non esse, 
tilldess att han, enligt tyngdlagarna, damp hufvudstupa ned ifrån trappan. 

9. Hvad som vidare tilldrog sig mellan jätten, trollkarlen och  
riddar sankt Göran samt huru trollkarlen föresatte sig  

att taga reda på prinsessans förtrollning.
När jätten, åtföljd af trollkarlen – ty så kunna vi med skäl benämna den 
undergörande doktor, som kallats att bota prinsessans förtrollning – när 
jätten, säga vi, blef varse det besynnerliga skick, i hvilket han emottogs af 
sin slottsfogde och kastellan, den gamle Simon, anade han genast oråd och 
rusade uppför trapporna med en hastighet, som den pustande doktorn såg 
sig ur stånd att efterfölja. Dervid fogade ödet så förunderligt, att han just i 
öfre trappan möttes af Rebecka, som i samma stund blifvit kringvänd och 
utskjuten af Göran från Vernas kamrar.
 Historien förmäler icke hvad som för resten vid detta möte tilldrog sig, 
men följden var den, att kaptenen strax derpå tog två trappsteg i sender och 
inträdde i Vernas yttre rum, åtföljd af Rebecka och något sednare äfven af 
doktorn. Här stodo således fem af denna berättelses sex eller sju hufvud-
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personer som fientliga makter emot hvarandra, nemligen jätten, prinsessan, 
trollkarlen, draken och riddar sankt Göran.
 Verna och Göran väntade helt säkert icke ett sådant besök. Flickan 
hade, i glädjen öfver den första och oväntade triumf hon upplefvat öfver 
sin fruktade fångvakterska, nästan nedfallit för Görans fötter och betrak-
tade honom med en blick så full af beundran, så varm af tacksamhet, att 
den röjde tillräckligt, huru hon ansåg honom nära nog som ett högre vä-
sen, sändt af en blid gudamakt att befria henne från en hel lefnads grymma 
slafveri. Men Göran hade dragit undan sin hand, som hon i sin hänryck-
ning velat kyssa, och i stället, upplyftande henne, omfattat henne med sin 
högra arm och betraktade henne nu med en tjuguårig kärleks outsägliga 
värme. Det är ljuft för qvinnan att luta sig emot den starka manliga arm, 
som beskyddar henne mot lifvets faror. Men det är ej mindre skönt för 
en kraftfull man att trottsa för sin älskling en hel verld och se henne så 
förtroendefull luta sig emot honom, liksom ville hon säga: om än jorden 
svigtar under mina fötter – du svigtar icke, och aldrig, aldrig skall du svika 
min kärlek!
 Just i den stunden inträdde jätten.
 Det hade varit något för en målares pensel! Tag på ena sidan allt det skö-
na, ljufva, varma och oskuldsfulla, som kärleken blandar i lifvets brokiga 
färgspel – tag sedan på andra sidan allt det bittra, iskalla, död och förderf 
bringande, som hatet och hämden inkasta likt åskor i lifvets solsken – och 
du skall kanske göra dig en svag föreställning om situationen mellan de två 
grupperna i dörren och inne i rummen. Ty i dörren stadnade jätten likasom 
spikad vid tröskeln. En förunderlig bestörtning syntes ha gripit honom, 
men ingen häftighet, ingen våldsam rörelse målade sig i hans drag. Snarare 
kunde man säga att en iskall frost förstelnat hans leder. Han såg på de unga 
likasom döden ser uppå lifvet och likasom snöberget med sin molnhöljda 
hjessa betraktar blommor och vår i dalen under dess fötter.
 Verna, ehuru vänd åt trädgårdssidan, var den första, som med naturbar-
nets instinkt kände farans åska i luften. Hon vände sina blickar skygg emot 
dörren, och när hon blef varse den långe svarte mannen, betogs hon af en 
känsla, som förlamade hennes nerver. Hon flydde icke, hon bortvände ej 
sina ögon; hon blef stående i samma ställning, blek, orörlig, och en knappt 
märkbar darrning var det enda som förrådde det plötsliga intrycket af jät-
tens inträde.
 Göran erfor en alldeles olik känsla. Vi gjorde honom orätt, om vi be-
nämnde den fruktan; men han kände en ovanlig förlägenhet, likasom 
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hade han blifvit ertappad i orätta värf, och han afbidade likaså stum som 
de andra hvad vidare komma skulle.
 Stumhetens förtrollning, som förlamade orden på allas läppar, bröts 
först genom den antågande doktorns röst uti trappan. »Tillåt mig säga 
er, min bästa kapten, att ni byggt edra trappor bra olämpliga. Posito – uff, 
dessa fördömda trappor! – posito, säger jag, att elden kommer lös, hvart 
ville ni taga vägen i denna infama krokiga korkskruf, som ni – ursäkta 
min uppriktighet! – kallar en trappa till öfra våningen? Ponera att ett skåp 
eller en byrå, eller en säng, som ni vill flytta, faller i trappan och stänger 
utgången. Perdu, min kapten, bestämdt perdu. Ni stryker på fläcken med 
utaf asphyxia!»
 På dessa ord följde en kort tystnad, som afbröts af ett eget slags knäpp-
ning. Det var jätten, som mekaniskt, kanske utan att tänka derpå, uppdrog 
hanen på den pistol han ännu bar laddad i bältet.
 Görans öra, vant vid sådana ljud, begrep dess betydelse genast. Det 
återgaf honom mod och målföre. Höfligt, men bestämdt och med han-
den på värjfästet närmade han sig den inträdande och sade med en kall 
bugning: »Jag förmodar att jag har äran tala till ägaren af detta hus. Mitt 
namn är Ros, ryttmästare vid kgl. majestäts nyländska dragoner. Jag och 
min kamrat ha sett oss tvungne att anlita er gästfrihet, emedan vi ridit vilse 
i skogen. Min uniform torde intyga, att jag hvarken är röfvare eller tjuf, som 
er hushållerska haft den artigheten titulera mig, och derföre – tillåt mig 
erinra, att pistolen är alldeles öfverflödig.»
 Nu trädde kaptenen in uti rummet, fixerade Göran och sade med en 
blick, som ljungade en nästan vansinnig fanatism: »ni heter ej Ros. Ni 
heter Rothstein. Ni har kommit hit för att förleda min dotter. Men innan 
det sker, är ni död.»
 »Min herre», sade Göran, bestört mot sin vilja, »jag vet ej hvad som 
kan gifva er anledning …»
 Kaptenen höjde pistolen, men utan tvifvel ihågkom han att fängkrutet 
var vått, ty strax derpå kastade han ut den genom fönstret, så att rutorna 
klingade. I stället drog han ånyo den långa förfärliga huggvärjan.
 Göran var ej sen att draga sabeln till motvärn. Men Verna kastade sig 
framför honom, höll hans armar och sade ånyo med samma obeskrifliga 
uttryck det enda ordet: »bror!»
 Doktorns stämma hördes i dörren, der Rebecka bemödade sig att 
stänga vägen för honom. »Hvad vill det säga? Släpp in mig, käring! Bort, 
säger jag! Är qvinnan galen? Är hela huset besatt med delirium?»
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 Och med en ansenlig puff banade sig doktorn slutligen inträde i rum-
met.
 Kaptenen tvekade. Den stöt, som skulle genomborra ynglingen, måste 
först träffa hans dotter.
 »Doktor Ekströmer!» utropade Göran, utan att våga vända sin blick 
från motståndarens hotande värjspets.
 »Ros! Min glade förträfflige Ros!» utropade doktorn i sin tur. »Men 
hur hin har du kommit hit, min hedersgosse? Och hvad skall detta betyda? 
Tillåt mig säga er, herr kapten, att ni är i dag vid ett förb. dåligt lynne. Var 
god och stick in pliten. Jag ansvarar för gossen som för min egen son.»
 Men kaptenen, långtifrån att hejdas, blef allt vildare. »Bort, jag skall 
döda honom! Doktor, ni känner honom? Jag känner honom något, jag 
också. Vet ni väl, att det var han, som … Och det tror ni jag skulle ha glömt! 
Det var ju i går … nej, det var i förrgår … nej, det var … ah, olycklige, det var 
för tjugu år sedan! Och nu kommer han åter, för att … Bort, säger jag, bort! 
En af oss måste falla!»
 Och med ett vildt löje riktade han mot Göran ett förfärligt hugg, som 
denne med största ansträngning parerade. Verna sjönk afdånad till golfvet.
 »För ditt lif, Göran, spring ut genom fönstret, karlen är vansinnig!» 
hviskade doktorn.
 »Men Verna?»
 »Var lugn, jag lemnar henne ej!»
 »Min heder …»
 »Pojke, om du ej springer, sker här ett mord. Vill du slåss med en gal-
ning?»
 »Doktor, jag lemnar i er vård det dyraste jag äger …»
 »Ut med dig, ut!»
 Dessa hastiga ord vexlades under förnyade rasande utfall af den vilde 
kaptenen. Göran hade nog klokhet att inse vådan af en strid på lif och död 
utan sans och utan ändamål. Begagnande sig af sin vighet, drog han sig 
fäktande till balkongdörren, sprang ut genom den och derifrån med ett 
enda hopp ned ibland rosorna uti trädgården.
 Kaptenen stadnade på balkongen. Hans anblick var förfärlig. Hans 
ögon stirrade. Hans händer knötos krampaktigt kring värjfästet. »Han har 
undkommit mig … ännu engång har han undkommit mig!» voro de enda 
ord, som gingo öfver hans läppar.
 Doktorn ville försöka att lugna den ursinnige. Men Rebecka höll ho-
nom tillbaka. »Säg ingenting», sade hon kärft; »det der förstår jag bättre. 
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Jag sade ju, att hans onda lynne skulle komma tillbaka. Men så vild har jag 
ej på länge sett honom.»
 Derpå trädde hon bakom kaptenen, klappade honom på axeln och sade 
med kall och bestämd ton: »Rothstein är död!»
 Ögonblickligen vände sig den svarte mannen om och såg henne fors-
kande i ögonen. »Ja», upprepade hon, »Rothstein är död. Jag har ju sagt 
er det så många gånger förut.»
 »Men han var här … jag har sett honom!» svarade kaptenen med tve-
kande röst.
 »Ni bedrog er. Det var en likhet blott. Rothstein är död. Han stupade 
för tio år sedan i Vestindien mot en engelsk kapare.»
 »Besynnerligt!» fortfor kaptenen, märkbart lugnare. »Och jag tyckte 
likväl att jag såg honom så tydligt som jag ser dig.»
 »Det är som jag säger. Nu skall kapten på stunden lägga sig. Jag vet hvad 
det följer på sådana upptåg. Och dessutom ridten i natt i regnet. Kapten får 
hålla sig stilla i minst tre dagar.»
 Med dessa ord ledde hon den nyss så fruktansvärde mannen utan möda 
till trappan och nedra våningen. Hans öfverretade nerver hade hastigt åter 
förslappats, hans långa och magra gestalt hade sjunkit ihop, och han lät sig 
godvilligt ledas likasom en stapplande sjukling, i det han med nästan kla-
gande stämma beständigt upprepade: »Besynnerligt! Besynnerligt! Och 
jag trodde likväl att jag såg honom framför mig!»
 Under tiden lyckades doktorn att återkalla Verna till lifvet. Hennes 
skygga blickar sökte Göran och frågade hans öde med vältalig tystnad. 
Den förträfflige doktorn gjorde allt för att lugna henne och tecknade att 
ynglingen flytt genom trädgården. »Stackars barn!» sade han godsint till 
sig sjelf. »Att ha en galen far … ja, det är intet tvifvel, att ju karlen lider af 
monomania i en högst utvecklad potens – och att sjelf vara döf och stum – 
för att icke säga döfstum – stackars barn!»
 Och dervid framtog han ur sin djupa vestficka några karameller, med 
hvilka han alltid gick försedd, för att trösta gråtande barn och tillvinna sig 
deras vänskap, när »stygga doktorn» skulle utrycka en tand eller gifva dem 
bäska droppar.
 Verna förstod honom – hon var ju ett barn – och tog karamellerna tack-
samt. Men derunder utsträckte hon sina armar mot trädgården och sade 
ännu engång det enda ordet: »bror!»
 Den gode doktorn hade under stridsbullret ej hört hennes förra ut-
tryck. Om stenen talat vid hans fot, om granen sjungit vid hans sida, om 
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hela vetenskapens system ramlat ned öfver hans hufvud, hade man ej 
sett en större förvåning måla sig i hans ansigte. »Bror!» upprepade han. 
 »Hvaba? Hur var det?»
 »Verna!» sade flickan ånyo. Kanske tydde hon orätt hans förvånade 
min.
 »Ta mig tusan talar ej flickungen! Och fadren, som sade mig … Aha, det 
var således också en monomania! Men å andra sidan … Jag måste tillstå, att 
ett sådant casus både theoretiskt och praktiskt synes mig vara en abnormi
tet. Kanske kan käringen lemna mig något ljus …»
 Rebecka hade emellertid kommit tillbaka, för att taga vård om flickan. 
Doktorn föresatte sig att, i vetenskapens intresse, på det strängaste qvestio-
nera henne om »detta abnorma casus», och resultatet af hans efterforsk-
ningar skola vi kanske få veta i nästa kapitel. 

10. Huruledes draken bigtade för trollkarlen en del  
af den förtrollade prinsessans hemlighet.

I fall den gunstbenägne läsaren händelsevis skulle ha funnit föregående 
kapitel nog grymt för en liten oskyldig historia om ett förtrolladt slott här 
uppe i höga norden, så bedja vi honom allenast kasta en blick på trollkarlen 
doktor Ekströmer, der han en knapp timma efter katastrofen sitter helt lugn 
och frimodig uti salen af nedra våningen med ett välförsedt frukostbord 
framför sig, bestående af genever, graf lax med förlorade ägg, smultron och 
grädde, stekta kycklingar med hjortron och gurkor samt en butelj delikat 
portvin, och så hoppas vi, att alla ruskiga hågkomster af jättens galenskaper 
skola lemna rum för den glada sympathi, hvilken också läsaren – det slå vi 
vad om – måste hysa för en sådan anblick i lifvet. Vi kunna dervid endast 
hjerteligen beklaga, att våra gode vänner, riddarne Göran och Jack, som 
under loppet af denna berättelse upplefvat så många äfventyr på fastande 
mage, ej fingo vara med om den gladare sidan af saken, utan sannolikt nu 
som bäst ånyo irra omkring i den öde trakten, sökande förgäfves en tor-
parekoja, som möjligen kunde bjuda dem de två delikatesserna bondost 
och filbunke.
 Doktorn hade icke förgäfves en hel natt ridit igenom ödemarkerna. Se-
dan han tömt laxkarotten, gjort rent hus uti smultronfatet och gräddsnäckan 
samt förpassat tre eller fyra kycklingar till deras bestämmelseort, begynte 
han känna sig böjd att betrakta både det framfarna, närvarande och tillkom-
mande i en mildare dager. Han ihällde med filosofiskt lugn sitt fjerde vinglas, 
vände sig till den inträdande Rebecka, öppnade sin mun, talade och sade:
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 »Sofver patienten?»
 Rebecka såg på honom utan att svara.
 »Sofver er herre?» upprepade doktorn.
 »Jag tror att han svettas», var svaret.
 »Det är bra. Det bevisar att congestionen åt hjernan skall aflöpa utan 
svårare följder. Och lilla mamsell i öfra våningen?»
 »Fröken ger sig till tåls.»
 »Hör på, min bästa madam – och doktorn strök sig med servietten om 
munnen – jag skulle tro, att kapten Mörk ej vore en adelsman, att döma af 
namnet. Men kanske jag misstager mig. Eller huru, min kära madam?»
 Rebecka svarade intet. Men hon gick ej heller. Hon väntade för att af-
duka bordet, i det hennes hvassa ögonkast likasom frågade: har du ej ätit 
nog, snålvarg?
 Doktorn var icke oerfaren i det husliga lifvets diplomatiska finter. »Jag 
ville säga, att ni har en alldeles förträfflig lax, min bästa madam! Kan han 
vara fångad vid Anjala? På min ära, jag har ej ätit bättre i Halmstad. Och 
smultronen sedan? Delikata!»
 Rebecka teg.
 »Hvad kycklingarna angår, för tusan, jag har ej ätit fetare kycklingar på 
Malmens källare. De smälta ordentligt i munnen. Eget hönshus, ej sannt? 
Er skål, madam! Portvinet har ni bestämdt från kungens egen källare. Men 
säg mig, min aktningsvärda vän, huru hin håken har ni burit er åt att få ett 
sådant portvin här på … på … ja, ta mig tusan jag vet ens hvad stället heter. 
Hvaba?»
 »Nattsjö», var det lakoniska svaret.
 »Nattsjö? Kapten Mörk på Nattsjö? Jag måste bekänna, min kära vän, 
att det ges vissa förunderliga öfverensstämmelser här i lifvet. Således Natt-
sjö? Nå gerna för mig, isynnerhet midsommartiden vid ett förträffligt fru-
kostbord. Men om höstarna måste här vara något ruskigt, icke sannt? Jag 
beklagar er, min hederliga vän. Er kapten tycks icke alltid vara vid det bästa 
lynne? Förmodligen stora olyckor i yngre år?»
 »Stora olyckor? Ja … herrn kan ha rätt.»
 »Ja ja, man blir ej för ro skull så der liksom litet besynnerlig. Man flyttar 
ej af ett infall midt i ödemarken. Hvar bodde er kapten förrän han flyttade 
hit?»
 »Jag vet inte.»
 »Hvaba? Men den der Rothstein som var en kapare … och det der som 
hände för tjugu år sedan? Det der måste ni veta? Hur sa’?»
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 »Jag vet inte.»
 »Jaså, tag ej illa opp, min hedersvän! Apropos utaf kycklingar – jag kan 
ej förglömma edra kycklingar, jag skall berömma dem för hela kungliga 
svenska armén. Ni föder väl dem med hafregröt och potatesmjöl? Ursäkta 
att jag frågar, men är det möjligt, att ni gifvit dem sönderhackade pome-
ransskal?»
 Rebecka smålog – frostigt som en februaridag, men ändå ett godt teck-
en. »Det har aldrig fallit mig in», svarade hon.
 »Men hvarföre ej tillstå sanningen? Ni har bestämdt brukat det nya 
franska sättet med kycklingar. Liksom jag ej skulle känna på den delikata 
steken att ni gifvit dem pomeransskal! Ah – jag förstår, det är kanske den 
unga fröken som matat dem? Vore jag femton år yngre, skulle jag fria till 
henne bara för det att hon haft en så förträfflig lärarinna som ni uti kok-
konsten och hönskulturen.»
 »Är herrn ungkarl, så fria på bara. Icke vore det mig emot. Så sluppe 
jag…»
 »Hvad sluppe ni?»
 »Ingenting.»
 »Jag skall verkligen tänka på den saken. Bara ej den stackars flickan vore 
döfstum …»
 »Döfstum? Hvem har sagt det?»
 »Hvaba? Således menar ni att hon verkligen hör?»
 »Det har jag icke sagt.»
 »Men så menar ni då att hon talar?»
 »Det har jag ej heller sagt.»
 »Men om hon ej hör och ej talar, så är hon ju döfstum?»
 »Åhnej, det är hon visst inte.»
 »Det var mig en kuriös kasus! Men om hon ej hör och ej talar och ej är 
döfstum, hvad hin håken är hon då? Det vore jag nyfiken att veta.»
 »Hvad kallar herrn att vara döfstum?»
 »Det kallar jag ett subjekt, som af en eller annan orsak födes utan hörsel 
och följaktligen ej kan lära sig tala.»
 »Nå ja – herrn kan tryggt fria till Verna, icke är hon döfstum mer än 
jag.»
 »Sapperment! Mitt förstånd står stilla.»
 »Det gör ingenting. Fria på bara.»
 »Men kan ni bevisa hvad ni säger?»
 »Hvad för bevis? Har herrn ej hört henne tala?»
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 »Ja, besitta, ni har rätt. Hon har sagt två ord.»
 »Nej, tre talar hon. Det ena är mamma. Det andra är bror. Det tredje är 
Verna. Tre ord, är det ej bevis nog, att hon icke kan vara döfstum? Fria på 
bara.»
 »Hör på, min hedersmadam, efter ni tycks vara en klok och förståndig 
menniska och dessutom en gammal vän i huset, så vill jag ej dölja för er, att 
kapten Mörk sökte upp mig i Borgå för att bedja mig komma och bota hans 
dotter. Det är sannt, han talade något oklart – si så der litet besynnerligt – 
och ville ej ro ut med mer än halfva sanningen. Men så mycket trodde jag 
mig förstå, att hans dotter var ett slags somnambul – hur skall jag uttrycka 
mig? Ni har kanske ej hört talas om mesmerismen?»
 »Nej, det kan herrn lita på.»
 »Nå ja, jag är läkare, min kära madam, och efter jag för ögonblicket 
hade tid och det syntes mig blifva ett intressant kasus, så sade jag: topp, 
herr kapten, bara jag i öfvermorgon kan vara tillbaka! Det skall jag sörja 
för, sade han, och så redo vi åstad. Men du gode himmel, hvilken ridt öfver 
stockar och stenar! Nå, det är detsamma, alltnog, jag väntar mig finna en 
somnambul och finner en … ja, hvad för en? Flickan behagar mig, jag är en 
rangerad ungkarl i min bästa ålder, knappast 45 år, och kan jag bota henne, 
så friar jag på fläcken. Men ser ni, för att jag skall kunna bota henne, så är det 
alldeles nödvändigt att ni säger mig hvad hon egentligen är och huru hon 
blifvit så der. Förstår ni mig?»
 »Ja, om så är, så kan jag väl säga herrn det som jag annars aldrig skulle 
ha sagt. Gammal tand kan också hållas för gammal tunga.»
 »Jag tror er, jag tror er, min bästa madam! Men för att komma till sa-
ken, så hur var det ni sade? Subjektet, flickan menar jag, hör och hör icke, 
talar och talar icke, är döf och icke döf, stum och icke stum? Var det ej så, 
hvaba?»
 »Kanhända. Något ditåt. Har ni ej märkt, att hon uttalar de tre orden 
med en egen sorts röst, likasom man skulle höra ett litet barn?»
 »Ja verkligen … jag tyckte mig märka något sådant.»
 »Nå, deri är hela gåtan. Gissar ni ej?»
 »Det var sjelfvaste hin! Ännu begriper jag ingenting.»
 »Nå, så skall jag säga herrn, att Verna föddes så frisk och sund och med 
så goda öron som ni och jag. Hon var det allra snällaste barn, och när hon 
var ett år gammal, sade hon redan mamma, – ty hon hade en mor – men 
för fadren var hon rädd och kunde aldrig förmå sig att säga till honom det 
ord som en far så gerna hör. Efter det första ordet blef ett stillestånd uti 
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språklådan, så att nära ett halft år förgick, utan att flickan lärde sig flera ord. 
Jag tror det är så med de flesta barn.»
 »Kan vara, kan vara. Nå, och sedan?»
 »Sedan lärde hon hastigt de två orden bror – ty hon hade en bror – och 
Verna, som vi stafvade för henne, och nu gladde vi oss åt att hon snart skulle 
tala, såsom barnen göra i deras allra ljufligaste tid. Ack, hon var så söt, det 
stackars barnet (här torkade Rebecka åter ögonen med förklädssnibben) 
och vi höllo alla så mycket utaf henne. Då med ens …»
 »Då med ens …?»
 »Hon blef sjuk, herr doktor. Och så miste hon hörseln. Och så lärde 
hon sig aldrig mer än de tre orden. Och säkert skulle hon ha glömt dem 
också, om jag ej beständigt stafvat dem för henne, medan hon var liten, ty 
det gjorde mig ändå så godt att höra henne säga dem. Hon såg på mina läp-
par, och så sade hon efter det hon kunde förut. Men ingenting annat kunde 
hon lära sig. Vi måste teckna allt annat åt henne.»
 »Hm – hm – hm – jag vet i sanning ej hvad jag skall säga, min bästa 
madam! Det der är ett kasus – det vill säga, det är det första i min praktik. 
Men det måste då ha varit en mycket svår och besynnerlig sjukdom, det 
der?»
 »Det var det visst, herr doktor! Det var en mordengel, som den tiden 
gick öfver hela verlden och går ännu och dödar många millioner, men spa-
rar andra som lytta eller lama eller blinda eller döfva eller fåniga till ett 
lif af bara elände. Det märkvärdiga var, att flickan ej fick ett enda ärr uti 
ansigtet.»
 »Hm – det var således …?»
 »Ja, herr doktor, det var kopporna!» 

11. Huru trollkarlen råkade i en stor frestelse  
och hvad som vidare tilldrog sig i det förtrollade slottet.

Det samtal emellan doktorn och gamla Rebecka, hvilket finnes antecknadt 
i förra kapitlet af denna berättelse, hade ungefärligen hunnit till sin intres-
santaste vändpunkt, då det afbröts utaf en ringning ifrån kaptenens rum. 
Rebecka skyndade ut, och den gode doktorn lemnades allena med sina 
betraktelser.
 Utan tvifvel vore det märkeligt och upplysande, att med en invigds 
säker het kunna följa det medicinska tvifvel, de fysiologiska, psykologiska, 
nosologiska, nosografiska, diagnostiska, therapeutiska och alla möjliga 
-iska inkast, som med anledning af Rebeckas uppgifter uppstodo hos den 
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hedervärde och vidterfarne ledamoten af Åbo och Upsala fakulteter. Men 
då sannolikt är, att alla dessa inkast, obundna af nödvändigheten att göra 
sig begripliga för dödlige utaf vanlig sort, rörde sig hit och dit uti veten-
skapens mystiska termer och labyrinter, så lärer läsaren tillsvidare få nöja 
sig med den försäkran, att den lärde doktorn beslöt på det noggrannaste 
»examinera subjektet», för att derpå grunda en bestämdare öfvertygelse 
om arten af Vernas tillstånd och förhoppningarne om hennes vederfående.
 Detta beslut hann nätt och jemnt mogna, då doktorn blef inkallad till 
gårdsherren, kapten Mörk, i denna historia bekant under namn utaf jätten.
 Kaptenen var nu i en mycket lugnare sinnesstämning, än när vi sednast 
träffade honom, och satt halfklädd och halfliggande på en svart skinnsoffa 
uti det halfdunkla rummet, der dagern med möda fick smyga sig in mellan 
ett par tjocka mörka gardiner. Doktorn gjorde genast den anmärkning, att 
rummets hela utseende var tungt, dystert, melankoliskt och mörkt. Hans 
första omsorg blef derföre att föreskrifva luft och ljus, som två oundvikliga 
vilkor för den sjukes återställande.
 Men deraf ville kaptenen intet veta. I stället vände han genast samtalet 
på Verna och frågade med en egen skarp och forskande blick, om doktorn 
ansåge henne sjuk eller frisk.
 »Utan tvifvel», var svaret, »lider hon af en svår och långvarig döfhet, 
men om den kan kureras beror uppå dess orsak och beskaffenhet. Är der 
en organisk missbildning eller en paralysi, en förlamning i hörselnerven, 
så är all konst förgäfves: cedamus naturæ, min bästa kapten. Deremot, om, 
som jag i det längsta vill hoppas, det onda skulle ha uppkommit af tillfälliga 
orsaker – jag har botat en trosspojke, som varit döf i sju år efter en örfil, som 
han fick utaf löjtnant Hammar vid Åbolänningarne – ett riktigt hammar-
slag! ni kände kanske löjtnant Hammar? – och alltså och fördenskull…»
 »Det är icke det jag menar», afbröt honom kaptenen otåligt. »Jag frå-
gar, om ni anser hennes tillstånd vara naturligt eller tillgjordt?»
 »Huru?» utbrast doktorn förvånad. »Tillgjordt? Min bästa kapten, kan 
ni ens imaginera er …?»
 »Jag förstår. Ni har då icke märkt något. Jag hade ej heller märkt nå-
got på länge, fastän hon är min dotter. Men nyligen … det var en natt … jag 
kunde ej sofva … och då märkte jag något.»
 »Och hvad märkte ni då?»
 »Hvad jag märkte? Ingenting, jag försäkrar er, alldeles ingenting. Hon 
är ju mitt barn, herr doktor!»
 »Ni hörde henne tala, var det ej så?»
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 »Så? Ni vet det redan? Nå ja, efter ni vet det, så skall jag tillstå för er, 
att jag verkligen hörde henne tala. Då sade jag till mig sjelf: hon brås på 
sin mor. Förstå mig rätt: hon kunde brås på sin mor. Den der tystnaden är 
förställning, sade jag till mig sjelf – förställning i femton år! Hon talar så 
bra som ni och jag.»
 »Åh fanken, en sådan filur!»
 »Tillfälligtvis hade jag hört er berömmas såsom en skicklig läkare. Då 
sade jag åter till mig sjelf: jag vill hitkalla Ekströmer, han skall demaskera 
henne. Ack, doktor … jag har sett sådana der qvinnoögon skrymta förut!  Ni 
skall demaskera henne, ni skall göra all vidare förställning omöjlig. Dok-
tor … Vill ni ha min dotter?»
 »Hvad befalls?»
 »Vill ni ha min dotter?»
 »Min bästa kapten, er fråga är så oväntad, så smickrande … jag vet ej 
huru jag skall …»
 »Verna är en klok flicka … bara för klok för mig … men icke för er, dok-
tor! Skön är hon och god … ja, ni kan tro mig, rätt god! Enda barnet, dok-
tor! Temlig förmögenhet, och jag … icke håller jag ut i århundraden. Tag 
henne, doktor … gift er med henne!»
 »Men hon sjelf skulle kanske …»
 »Hvad? Ni är en man och talar om en qvinnas vilja! Och ni tror, att min 
dotter skulle våga hysa en annan mening, än sin faders! Tag henne, säger 
jag, hon är er.»
 »Godt, herr kapten. Jag tackar er för ert hedrande anbud. Jag hoppas 
göra mig värdig er godhet. Men tillåt mig påminna er, att ni sjelf har högsta 
behof af några timmars stärkande sömn.»
 »I paradiset få vi sofva, herr doktor. Gå till Verna … tag henne … säg 
henne: din far förlåter dig att du är din mors dotter!»
 Med dessa ord vände sig kapten Mörk åt väggen och låtsade vilja sofva. 
Doktor Ekströmer gjorde alls ingen min att hindra honom derifrån, utan 
makade sig helt sakteligen sin kos, i det han upptog gulddosan, som han 
fått af Gustaf III, tog en rätt ansenlig pris, upplät sin mun och sade: »karlen 
är galen. Här är ingenting att göra. Pttsii! Nu nös jag på det.»
 »Jag vill gå till flickan», fortfor han för sig sjelf, i det han genast satte 
beslutet i verket och steg uppför trapporna. »Noga öfvervägdt, är det icke 
för bittida för mig att ändtligen gifta mig. Man kunde då ändtligen få en 
ordentlig middag hemma. Det blir fördömdt tråkigt i längden att äta på 
portör, och hvad äro våra värdshus här i Finland? Gästgifvargårdar, håll-
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stugor – knappt en soppa som duger äta! Posito att jag lyckas kurera sub-
jektet? … Får gå, jag gifter mig med den unga menniskan!»
 »Men hvarföre bjuder man så enträget ut henne? Skulle hon verkli-
gen vara ett intrikat stycke? Förställning? Åter en fix idé, en monomania.  
Omöjligt. Flickan ärfver egendomen. Skulle den vara intecknad? Jag mås-
te höra mig före. Är den ograverad, så ser jag ej hvad som skulle hindra 
mig …»
 »Men min hederlige förträfflige Göran Ros? Skulle han vara kär i flick-
an? Och skulle hon vara betagen i de ljusbruna mustacherna? Aj aj, min 
kära Ekströmer, jag fruktar att här äro ugglor i mossen. Se dig väl före. För 
allt i verlden ville jag ej göra den hederlige gossen något emot.»
 Dessa den gode doktorns hemliga rådslag upptogo jemnt så mycken 
tid, som behöfdes för att efter en god frukost pusta uppför besvärliga trap-
por. Men ju närmare doktorn nalkades målet, desto obeslutsamare blef 
han. Hvem har ej, som han, någon gång i sitt lif stått på Herkules’ skilje-
väg, anfäktad af frestelserna på ena och försakelsen på andra sidan? »Tag 
henne!» hviskade på engång fåfängan, skönheten och penningen. »Låt 
bli med det!» skrek vänskapen, något hes för tillfället. »Men ett så intres-
sant kasus!» inföll den blinde Amor försåtligt, i det han framstack sitt lilla 
hufvud bakom vetenskapens ugglevålnad. Lyckligtvis märktes hans list af 
förnuftet, som råkade igenkänna den lilla guden på fjärilvingarna. »När har 
man sett en läkare gifta sig med ett kasus?» skrek förnuftet med basröst i 
doktorns öra. »Vasserra, det ser man alla dagar!» bedyrade penningen, 
fåfängan och skönheten alla med en mun. »Undersök först!» sade betänk-
samheten med prudentlig min. »Rädda flickan från hennes galne far!» 
hviskade åter Amor bakom ädelmodets mask. »Gör det, men gif henne 
åt den som hon med rätta tillkommer!» afbröt honom det verkliga ädel-
modet och ryckte masken af den lille förrädaren. »Och du, gamle farbror, 
skulle bli rival med unge riddar sankt Göran!» inföll löjet litet uppsluppet. 
»Ack du gamle Lukas!» skrattade löjets griniga syster, det försmädliga åt-
löjet, och fåfängan, som gick öfver till löjenas parti, dröjde icke att tillägga: 
»hela svenska armén skulle skratta åt dig, kära Ekströmer!»
 Löjet, åtlöjet och fåfängan gjorde slag uti saken, såsom de ofta göra här 
i verlden. »Hvad tusan tänker jag på!» utropade doktorn i det muntraste 
lynne och inträdde, försonad med sitt öde, till Verna. 
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12. Huruledes riddar sankt Göran drog ut  
att bestorma det förtrollade slottet.

Det är hög tid att lugna alla de hulda damer, som oroa sig öfver de båda 
vandrande riddarnes öde, med den försäkran, att de – neml. riddarne – be-
finna sig efter omständigheterna väl, så väl, som man kan befinna sig, sedan 
man genomvakat en natt af fastor, mödor och förargelser – sedan man ytter-
ligare fått rida en mil öfver ängar och skogsmarker – sedan man trakterats 
med barkbröd, stekta rofvor och källvatten i en torparestuga – sedan man 
ändtligen uppnått sin bestämmelse i ett litet kapell vid namn Artsjö – sedan 
man, utvakad och utsliten, fått trakassera med oefterrättlige rekryter och 
tjockhufvade underofficerare – och sedan man ändtligen, efter alla dessa en 
vandrande riddares besvärligheter, hugnats med en ätbar middag, en mugg 
drickbart öl och en temligen sofbar säng hos länsmannen på orten. Ifall 
den hulda läsarinnan någonsin med ett deltagande hjerta följt den tappre 
riddaren af Mancha uppå hans irrfärder, så skall hon kanske vid allt detta 
erinra sig hans späkningar uti bergstrakterna vid Toledo; men skillnaden 
var, att denna ridderskapets blomma icke förglömde att tänka på sin Dulci-
nea, medan han gäspade och fastade, då deremot våra vandrande riddare 
slutligen tänkte allenast på smörgåsar, mjölgröt, käpprapp och middagslur.
 Emellertid hade den dagen förgått, som vi sågo randas så äfventyrligt i 
skogen vid Nattsjö, och ännu engång hade Phebus kört sitt gyllene spann 
både upp och ned öfver himmelens fäste. Kort sagdt, tjenst och rekryter 
hade qvarhållit båda riddarne två dagar i Artsjö, hvarefter kommandot slut-
ligen befanns färdigt att afgå till sitt kompani i Lovisa. Riddarne hade nu 
sofvit ut, och den lille Amor underlät ej att titta med sitt lockiga hufvud in 
genom hjertats dörr, som den flydde Morpheus lemnat på glänt.
 »Gör dig i ordning, Jack», sade Göran den andra dagen om aftonen till 
sin bepröfvade vän. »Hugg har ordres att vara i morgon afton med kom-
mandot i Lappträsk och vänta oss der. Men Bast och Bult följa oss åt.»
 »Skall ske», svarade Jack mekaniskt. Han var ej van att resonnera öf-
ver förmäns befallningar. Likväl uppspärrade han nu sina stora grå ögon, 
betraktade Göran och tillade: »tänker du rida dit i natt?»
 »Ja, det tänker jag», svarade Göran torrt.
 »Jag trodde du skulle ha nog af sist», genmälde vännen buttert. »Akta 
dig, Göran! Den svarte kaptenen står i förbund med f–n.»
 Göran smålog och gick att se efter hästarna.
 Qvällen var mild, och på den följde en lugn och vacker, men litet mulen 
natt. De två riddarne, som denna gång hade hvar sin vapendragare efter sig, 
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redo tyste på skogsvägarne. Bult och Bast voro hemma från trakten och 
kunde derföre visa genvägar dubbelt kortare än dem, på hvilka riddarne 
tillryggalagt sin mödosama ridt för två dygn sedan till Artsjö. Emellertid 
var klockan mellan 1 och 2 på morgonen, då det tysta tåget nalkades höj-
derna, som skymde utsigten öfver Nattsjö gård.
 Nu gjordes halt, och man höll ett krigsråd. Värsta bekymret gjorde band-
hunden, som otvifvelaktigt skulle höra häst-trampet och röja planen i förtid. 
Man beslöt derföre att afstiga redan på höjden ett godt stycke från gården 
och lemna hästarna under Bults vård, tilldess att han finge signal att närma 
sig. De tre öfrige skulle gå till gården, Bast skulle med godo eller ondo tysta 
hunden, medan Göran och Jack utförde det egentliga vågstycket.
 »Men hvad tänker du göra?» puttrade Jack, som var föga belåten med 
hela företaget.
 »Befria Verna – det är ju klart som dagen», svarade Göran med ung-
domens sjelfförtroende.
 »Men sådant är ju inbrott och qvinnorån, och vet du hvad lagen säger 
derom? Miste lif sitt …»
 »Det är möjligt. Men om jag icke befriar Verna, så dödar odjuret henne. 
Nu först faller mig något in. Jack … vänd om och rid din väg. Eller gå till 
höjden och laga att du ingenting hör eller ser.»
 »Jag vända om? Hvarföre det?»
 »Resonnerar du? Vänd om, säger jag!»
 »Har jag någonsin förr öfvergifvit dig, Göran?»
 »Nej, min redlige Jack, men nu vill jag det.»
 »Myteri, ryttmästare! Jag går ej ur fläcken.»
 »Jack … när jag var fyra år gammal …»
 »Fann jag dig ensam och gråtande på gatan i Helsingfors …»
 »Du forskade förgäfves efter mina föräldrar …»
 »Och du visste blott, att din mor ofta gråtit, att du var rädd för din far, 
att du byggt dammar i en bäck, att en flintskallig man farit lång väg med dig 
och öfvergifvit dig …»
 »Derpå upptog du mig som egen son, och jag höll af dig som en far och 
en bror, och du stod i gunst hos generalen och skaffade mig befordran, så 
att jag till slut gick om dig i tjensten …»
 »Det var din sak. Rådde jag för att höga och låga höllo af dig? Och 
jag … jag sträfvar ej högre. Jag duger ej till öfverbefäl. Men du skall bli ge-
neral, Göran!»
 »Jack … och nu skulle jag störta dig i olycka!»
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 »Låt bli med det här, så är allt ogjordt.»
 »Jag kan ju ej. Jag vet att han dödar henne!»
 »Nå, så följas vi åt.»
 »Ännu engång … jag ber dig, Jack!»
 »Hör på, Göran! Hvad tror du jag skulle ha att lefva för, om du ginge i 
ofärd och jag skulle ha öfvergifvit dig?»
 Göran svarade icke. Hans ögon voro fuktiga. Han tryckte endast den 
trogne vännens hand.
 »Höger omvänder eder! Marsch!»
 Och de välbekanta kommandoorden lotsade sig den gången hurtigare 
än någonsin fram mellan den ärlige gamle kornettens tjocka mustacher. 
Jack hade i hast blifvit vid ypperligt lynne och ansträngde sig under den 
återbegynta marschen ända till ett oerhördt raljeri om den blifvande »lilla 
frun», som nu skulle eröfras på vikingavis.
 Man nalkades gården. Det var en så herrlig natt, som endast norden 
består sig vid midsommartid. En tunn dimma steg ifrån bäcken. En florslik 
skugga af molnen omtöcknade kullar och dalar, der vindarna sofvo i bloms-
tersängar. Alla Vernas rosor doftade ljufligt i trädgården och spridde kring 
hela nejden en vällukt så fridfull, så ljuf, att Göran frågade sig med en känsla 
af tvekan: hvarföre vill du i denna sköna blomstergård störa oskuldens hvila 
och nattens ro?
 Men i nästa ögonblick hade han redan kastat kring gallret af balkongen 
ett starkt rep, på hvilket han klängde sig upp, medan Jack stod nedanföre på 
post, beredd att i nödfall följa honom. Ännu hade man ej hört bandhunden, 
men just i samma stund Göran uppnått balkongen, begynte den vaksame 
väktaren häftigt skälla.
 »För ditt lif, Göran, skynda dig; hunden väcker upp hela huset!» hvis-
kade Jack. »Anfäkta och regera, Bast får ej besten att tiga!»
 Göran hade passerat den vägen förut och märkt att fönsterposterna 
torkat ihop, så att man med en strumpsticka kunde peta upp hakarna ut-
ifrån. På detta medel var han beredd, och det lyckades. Inom mindre än två 
minuter stod han inne i Vernas rum.
 Det var skymning i rummet, så att man blott dunkelt kunde urskilja 
föremålen. Allt syntes oförändradt sedan i förrgår. Der voro de ju, den ljus-
röda soffan, de smärta stolarna, de lätta gardinerna och borta i hörnet mot 
gårdsrummet den lilla bädden med dess sparlakan af fint musselin – i fall 
det fanns musselin den tiden. En egen känsla betog vår Göran. Hans hjerta 
klappade så hårdt, att han tyckte sig höra dess slag.
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 Hunden fortfor att skälla med en ursinnig häftighet, som gaf tillkänna att 
han fått öga på Bast. Ingen tid var att tveka, och likväl tvekade Göran. Han 
tyckte sig se det lätta täcket höjas af Vernas andedrägt. Han tyckte sig höra 
dess sakta sus, likasom nattvindens stilla fläkt i en ljusgrön björk. Men hon sof 
– djupt, lugnt, utan aning om faran, såsom oskulden sofver i lifvets stormar.
 »Verna!» hviskade ynglingen. »Verna, stig upp, det är jag, som kommit 
att rädda dig!»
 Verna sof.
 »Skynda dig!» hviskade ynglingen åter, högre och otåligare. »Kom, 
svep shawlen omkring dig, medan jag söker din kappa. Skynda dig, man 
skall förfölja oss, men var icke rädd, vi ha goda hästar, och innan solen går 
upp, äro vi långt härifrån.»
 Verna sof.
 »Ack, jag dumhufvud!» sade Göran strax derpå till sig sjelf. »Hon hör 
ju mig icke. Verna! Verna, stig upp och fly!»
 Och nu vågade han hvad han troligen annars aldrig vågat – ty den äls-
kades sömn är helig för den första kärlekens öga. Göran lade sin hand uppå 
flickans panna och upprepade orden: »Verna, kom, låt oss fly!»
 I samma sekund uppslog den sofvande sina ögon och betraktade yng-
lingen med den första bestörtningens tvekan. Utan att förlora tiden med 
förklaringar, skyndade Göran till alkoven i yttre rummet och framsökte 
Vernas kappa, som dolt honom, medan han der fann i förrgår ett gömställe. 
Hans korta frånvaro begagnade Verna förträffligt, för att ej nödgas rodna, 
när Göran återvände med kappan.
 Men dyrbara minuter hade redan förlorats. Med hundskallet på går-
den blandades redan menniskors skrik och bullret af ett förtvifladt hand-
gemäng. Antingen Jack eller Bast, eller båda, hade fått uppbära första mot-
ståndet, och det var i så måtto en lycka, att man trodde sig förfölja tjufvar 
dernere, utan att ana den värre stölden deruppe.
 Raskt svepte Göran kappan kring Verna, fattade henne om lifvet och bar 
henne till balkongen, för att derifrån hissa sig ned utför repet med sin dyrbara 
börda. Hvilken syn! När han ville klänga sig ned, fann han repet afskuret!
 Icke en minut var att bortgifva. Göran skyndade åter in, för att söka 
någonting, hvarmed han kunde hissa sig ned med det kära rofvet. Ny be-
störtning! Mot honom trädde i rummet en besynnerlig hvit figur, i hvilken 
Göran hade all möda att igenkänna – förskräcks icke, o läsarinna! – denna 
besynnerliga hvita figur var…
 Men det få vi veta i nästa kapitel. 
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13. Hvad som vidare tilldrog sig efter slottets bestormning.
Den besynnerliga hvita person, som mötte riddar sankt Göran vid hans 
misslyckade försök att fly med prinsessan, var ingen annan än trollkarlen, 
eller menskligt taladt, doktor Ekströmer, som mot all förväntan ånyo 
stod ansigte mot ansigte med sin äfventyrlige unge vän. Att doktorn i 
brådskan icke hunnit göra sin toilett så fullständigt, som man haft rätt 
att fordra vid besök hos en prinsessa, må förlåtas en man, som hasteligen 
blifvit uppväckt ur sina till hälften medicinska, till hälften gastronomis-
ka drömmar om intressanta kasus, subjekter, graf lax och pomeransade 
kycklingar.
 »Åh tusan!» utbrast doktorn med rätta förargad. »Jag kunde tro det, 
när jag igenkände den hederlige skojaren Jack, der han neddragit hatten 
öfver ögonen och slogs med hela gårdens besättning. Men är du galen, 
pojke? Att bryta dig som en stråtröfvare nattetid in i ett fredligt hus och 
låta dina handtlangare piska upp beskedliga menniskor, som icke göra an-
nat än försvara hus och hem! Hvad hin tänker du på? Är då luften i detta 
kuriösa hus, som består så goda frukostar och så dålig nattro, impregnerad 
med ett miasmatiskt delirium, att icke säga en dementia generalis, en insania 
communis, en perturbatio cerebri? Hvad har du här att göra?»
 »Det skall jag sedan förklara», afbröt Göran häftigt och otåligt. »Gräla 
icke nu, doktor, utan gör det som är bättre: hjelp mig på flykten med Verna, 
ty någon listig sate har skurit af repet, som jag fäst vid balkongen.»
 »Två flaskor genever mot ett stop surt svagdricka, att Rebecka gjort 
det, den hedersgumman! Menniskan är argsint, medges, men när allt går 
omkring, är hon den enda kloka person i hela huset. Säg mig, hvad sjutton 
tusan vill du egentligen företaga dig?»
 »Jag vill föra Verna till Jacks syster i Lappträsk. Hon skall åtminstone 
icke marteras till döds af en galning.»
 »Och med hvad rätt åtar sig min gunstig herre att beskydda en flicka, 
som … som möjligtvis andra kunde ha större rättigheter att protegera?»
 »Doktor, ni vet ju att hennes far …»
 »Nå ja, om hennes far är galen, eller rättare halfgalen, alldenstund han 
lider af en monomania och i allt annat är försvarligen klok, hvem har sagt 
dig, att ej t. ex. andra, t. ex. en … en, du förstår ju mig?»
 »För f–n, icke det ringaste!»
 »Till exempel en … fästman!»
 »Hvad säger ni!» utbrast Göran bestört. »Det har jag ej kommit att 
tänka uppå.»
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 »Ja ja, min unge vän, jag säger icke precis att så är, men sådan är verl-
dens gång. Det vore ju alltid en möjlighet …»
 »Doktor … ni gör mig ursinnig!»
 »Sakta, sakta, min kära Ros! Du är en bra och förståndig ung karl, men 
vete hin hvarifrån du fått det der brushufvudet. Ponera nu att du rymt med 
flickan. Det hade varit en skön historia. Du tror kanske, att baron Armfelt i 
Elimä högqvarter ser genom fingrarna, för det att han sjelf är en cavalier af 
första rangen och upplefvat sina galanta äfventyr. Misstag, min son! Vi stå 
ej ännu på fientligt område, och krigstukten måste vara sträng, att ej folket 
knotar. Du vet att här mumlas nog derförutom. Alltså, min gosse, i dag 
äfventyr, i morgon krigsrätt, i öfvermorgon en kula för pannan. Inbrott och 
qvinnorof … kungen sjelf, som också förstår sig något på galanteri, skulle 
ej kunna hjelpa dig, och jag skulle på sin höjd få den äran att attestera do-
mens behöriga exekution. Hvad Verna angår, skulle hon blifva reklamerad 
af fadren och hårdare inspärrad än någonsin.»
 »Men något måste göras …»
 »Ja något måste göras för att sauvera dig, tokiga pojke, för sviterna af 
den lyckligtvis halfgjorda dumheten. Jag har redan varit betänkt derpå. Jag 
inbillade kaptenen att gården öfverfölls af ett fientligt ströfparti. Han hade 
det nöjet att skjuta af båda sina pistoler, ur hvilka jag haft den försigtig heten 
att utkratsa kulorna. Jack har på min ära mera lycka än förstånd, ty den 
gången var fängkrutet torrt.»
 »Har ni talat med Jack?»
 »Ja visst. Jag bad honom och den andra plumphuggaren på höfligt vis 
draga för tusan i våld, och jag försäkrar dig att de ej begrepo inviten, innan 
de både gett och fått stryk så tillräckligt, att de nu vänta din återkomst 
nära vid trädgårdsmuren. Hvarför ej ha det vett att kläda er alla i kosack-
kappor?»
 »Men vi ha ännu ej krig, vi vänta det blott. Ännu har ingen fiende synts 
på svenskt område.»
 »Sak samma, en dag förr eller sednare*). Packa dig nu din väg!»
 »Jag går ej, förrän jag vet Verna i säkerhet.»
 »Du kommer för krigsrätt.»
 »Må göra. Jag går ej ändå.»
 »Men jag har ju sagt dig, att flickan är förlofvad.» 

*)  Det ryktbara anfallet på svenska posteringen vid Vuoldensalmi brygga i Puu-
mala  skedde natten emot d. 29 Juni.
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 »Med hvem?»
 »Med mig!»
 »Med er?»
 »För tusan, vill du höra det om igen?»
 »Doktor … nu är det er tur att prata i nattmössan.»
 »Hör på, Göran, jag vill icke precis mana ut dig, ty jag har kurerat dig 
för en lung-inflammation, och man har en viss vänskap för patienter, som 
betett sig hyggligt och tacksamt. Men så mycket kan jag säga dig, att saken 
är uppgjord sedan i går, nota bene ifall jag får flickan att höra och tala, hvilket 
jag nu börjar hoppas. Begriper min herre hvarföre jag dröjt på Nattsjö? Och 
för resten, tycker du jag är för gammal att gifta mig?»
 Vid dessa ord gjorde doktorn en så munter piruett på klacken, att 
 Göran, i sitt dåliga lynne, måste draga på mustacherna. Men derpå vände 
sig Göran till Verna, som redan i början af uppträdet flytt ur hans armar 
och nu satt tyst och förskrämd vid det öppnade fönstret, blickande emot 
friheten; som hon syntes dömd att för evigt försaka. »Verna», sade han 
ömt och sorgset, »älskar du mig?»
 Ett öra kan vara slutet för hela verlden, och den frågan förstår det lik-
väl. Verna svarade med samma gest som engång förut. Hon utbredde sina 
armar och såg på honom med en obeskriflig blick; derpå lät hon blicken 
sjunka, armarna sjunka – Verna slafvinnan stod ånyo der efter Verna våren.
 »Ni ser det sjelf!» sade Göran häftigt till doktorn. »Med hvad rätt vill 
ni rycka till er ett hjerta, som aldrig skall tillhöra någon annan än mig?»
 »Med hvad rätt? Jag återger henne åt lifvet.»
 »Hvad är ett lif utan kärlek?»
 »Vill du gå?»
 »Nej.»
 »Göran, var förnuftig. Om kaptenen finner dig här, så dödar han dig.»
 »Må han försöka det!»
 »Förryckta pojke! Jag vill berätta dig en historia, som jag vet sedan i går. 
Det var en man, som nu bor i Finland, men förr bodde han i Sverige under 
ett annat namn. Under en utrikes resa förälskade han sig i en italienska, en 
operasångerska … Enfin, min gosse, du kan ana fortsättningen. Den unga 
damen var skön och hade haft många tillbedjare. Behöfs det mer för att 
blifva Desdemona åt en Othello!»
 »Han var svartsjuk?»
 »Som en afrikan! De hade två barn … jag har glömt säga att Ankarström 
gifte sig med italienskan …»
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 »Ankarström?»
 »Sade jag det? Nå ja, Georg Ankarström, så heter den mannen, som nu 
kallar sig Mörk. En farbror, tror jag, till den vilda och galna gardeslöjtnan-
ten Johan Jakob Ankarström, som du nog känner. Slägten är af vallonska 
bergsmän, det är på engång jernmalm och bergskrut och grufmörker uti 
dem. Knys för hin icke om att du vet hans namn, han tror ej att någon an-
nan vet det än Rebecka. Nå ja, en tyrann var han och spärrade in sin sköna 
hustru som en förbryterska. Han var svartsjuk på lefvande och liflösa ting. 
Hon älskade blommor och musik. Han tålde ej att hon älskade någonting 
utom honom och kastade cittran och blomkrukorna ut genom fönstret. 
Sådant der, Göran, retar en qvinna. Kom ihåg det, när du gifter dig.»
 »Och han skjöt ihjäl henne?»
 »Stopp litet. Det infama tyranniet hade sina följder, du förstår. Vete 
hin hvarföre qvinnan alltid är så befängd efter det förbjudna. Och dertill 
ännu en sydländska af eld och törnrosor! Alltnog, en liten tid fördrog hon 
och led, men så begynte hon hata. Akta dig, Göran, för en qvinna som 
hatar!»
 »Hon blef honom otrogen?»
 »Jag gissar det, fastän Rebecka ej ville ro ut med hela sanningen. Var 
han svartsjuk, så var hon listig. Hon hämnades med att bedraga honom. 
Han slog jerngaller för hennes fönster, han ställde sin säng om natten fram-
för hennes dörr, och likväl bedrog hon honom. Han älskade och han rasade 
i tre eller fyra år. Göran, det är likväl dumt att gifta sig. Jag tror vi göra 
klokast uti att alltid förblifva ungkarlar.»
 »Han hade då inga bevis?»
 »Nej, inga bevis, så fångvaktare han var. Men till slut brast stormen lös. 
De hade, som sagdt, två barn …»
 »Två barn?»
 »En gosse och en flicka. Gossen var nära fyra år, flickan ett och ett halft. 
Fadren kunde ej tåla pojken för en viss likhets skull. Jag kan säga dig det 
– det fanns en viss baron Rothstein, en tysk, som fordom varit medtäflare 
hos den sköna signoran, men då blef försmådd. Han hade kommit till Sve-
rige med en preussisk beskickning och – alltnog, med eller utan skäl, men 
fadren kunde ej tåla lille Georg …»
 »Georg, säger ni?»
 »Namnet var mindre vanligt den tiden i Sverige, men jag gissar att det 
var ett valloner minne. En dag byggde gossen dammar i bäcken …»
 »Han byggde dammar i bäcken?»
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 »… och företog sig i sin oskuld att kläda af sig och plaska i vattnet. Då 
kommer fadren dit och får se ett rödt märke på gossens högra arm!»
 »En röd strimma nedanför armbågen?»
 »Vete tusan hur det såg ut, men det märkvärdiga var att kaptenen några 
år förut råkat i gräl med samma Rothstein på en maskrad, värjorna hade 
flugit ur slidan, och leken hade lyckats så att Rothstein blef sårad i armen. 
Signoran, då ännu ogift, hade varit vittne dertill och förbundit Rothstein. 
Nu kan du tänka dig, att kaptenen blef vild, när han såg den blodiga strim-
man på gossen. Om icke Rebecka råkat komma, hade gossen ej kommit 
lefvande upp ur bäcken …»
 »Och då bevekte hon kaptenen att bortskicka gossen med en flintskal-
lig man? ….»
 »Alldeles riktigt. Med gamla Simon. Men hvem har sagt dig det der?»
 »Fortfar!» sade Göran nästan ohörbart.
 »Du är blek, min gosse. Du har ridit för skarpt genom skogen i natt. Nå 
ja, för att berätta vidare, så blef signoran utom sig, när hon fick höra detta, 
förbannade sin sköna röst, som först hade tillvunnit henne tyrannens kär-
lek, och bad i sitt raseri att himlen måtte göra hennes dotter stum, för att 
bevara henne för en dylik olycka. Samma dag sjuknade Verna i kopporna 
och förlorade både hörsel och talegåfva.»
 Göran teg. En enda tår droppade ned från hans ögon och föll osedd till 
golfvet.
 »Från den stunden», fortfor doktorn, »var olyckan hemma i huset. 
Jag har glömt säga, att kaptenen köpte detta ställe ett par år förut, för att 
bättre kunna gömma sig sjelf och sin hustru midt uti ödemarken. Det är nu 
femton år sedan kaptenen en dag fick veta att Rothstein visat sig förklädd 
uti nejden. En höstnatt, när den svartsjuke mannen som vanligt postade 
beväpnad utanför huset – ty han sof aldrig mera om nätterna – såg han en 
gestalt, höljd i en kappa, smyga sig genom de löflösa häckarna uti trädgår-
den och trodde sig igenkänna Rothstein …»
 »Det är nog … jag vill ej höra mera.»
 »Du måste höra det, min gosse, som en varning att aldrig gifta dig, åt-
minstone aldrig med en signora. Kort sagdt, kaptenen gaf eld och träffade, 
men det var ej Rothstein han träffade … det var signoran, hans hustru!»
 Göran vände sig bort.
 »Ja, var det ej tusan, att så skulle ske, kära Göran! Visst tystades sa-
ken ned, men från den dagen blef kaptenen en menniskohatare och en 
halfförryckt menniska. Der har du gåtan af Vernas uppfostran: hon skulle 
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vara slafvinna för att ej blifva förräderska. Dåraktiga tro! Slafven ljuger och 
måste ljuga. Det är blott friheten som talar sanningens språk!» 

14. Huruledes riddar sankt Göran icke vann den förtrollade prinsessan, 
och huruledes jätten, draken och trollkarlen blefvo mycket förundrade.

När doktorn hade slutat den märkvärdiga berättelse, som finnes omtalad 
i föregående kapitel, förvånades han att finna sin unge vän blek och upp-
rörd som ett barn, hvilket för första gången hör en ryslig spökhistoria. Han 
misstänkte genast, att dertill var någon orsak, och hans goda hjerta tillät 
honom icke att längre spela en rol, som så djupt tycktes smärta den för-
träfflige ynglingen.
 »Hvad nu, min kära Göran!» sade han. »Huskur och qvacksalfva! du 
gråter ju som en gammal ältpåse. Hvad går åt dig, min son? Mustacher och 
tårar, hur hin vill du förlika de båda? Skulle min gunstig herre vara en smula 
hjertnjupen öfver att mista sin flickunge? Trösta dig, min kära Göran, jag 
har en god tegelsten att aftorka dina tårar med. Hvad säger du, om jag skulle 
säga dig … tag flickan! Icke vill jag ha henne.»
 Och härvid gjorde doktorn den s. k. stora gesten, som brukas på thea-
tern vid rätt gripande knalleffekter. Men till hans förundran tycktes detta 
storartade ädelmod icke göra något intryck på åhöraren, som teg och en-
dast skakade sorgsen på hufvudet.
 »Hvad nu, pojke?» fortfor doktorn allt ifrigare. »Jag tror du vill spela 
den ädelmodige? Jag tror du vill afstå henne? Åh tusan, det är hederligt, 
men vet du hvad? Det är onödigt, min son! Icke vill jag ha henne. Jag skulle 
gifta mig, jag, i min glada ungkarlsfrihet vid 48 års ålder! Tackar ödmjukast, 
kan inte ha den äran. Af allt ondt, som läkaren drages med här i verlden, 
är ett huskors det inkurablaste. Tag henne, behåll henne hjertans gerna för 
mig! Jag tokades i går med Rebecka derom, och jag lyckades bättre än en 
utpiskad diplomat. Den gamla hexan tog mitt frieri för kontant allvar och 
bigtade för mig allt hvad hon visste.»
 I stället att svara, gick Göran till Verna, omfamnade henne, kysste henne 
innerligt och ledde henne derpå till den förvånade doktorn. »Hvarföre 
skulle hon ej kunna älska er?» sade han med bruten röst. »Ni är en god, 
en ädel menniska. Sök att vinna hennes kärlek, och jag skall anse det för en 
ära och en lycka, om ni vill hedra Verna med ert anbud …»
 »Nå nå», utropade doktorn förbryllad. »Hvad tusan … den der ton… 
och du skulle anse det för en ära och lycka? … Min själ och samvete, Göran, 
nu är det din tur! Detta hus är förhexadt. Alla menniskor mista här inom 
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tjugufyra timmar förståndet. Men … hvad är det? Någon kommer i trap-
pan … Åsna jag, som hade glömt att ditt lif är i fara … göm dig, min gosse! 
Kryp i alkoven! Hoppa ut genom fönstret. Det är kaptenen som kommer. 
Nej … gudskelof, det är bara Rebecka. Puh, jag andas åter.»
 Och doktorn aftorkade svetten från pannan. Den person, som inträdde, 
var verkligen Rebecka.
 Hon inträdde brådskande och märkte icke eller låtsade ej märka Görans 
närvaro. »Kom ned, doktor», sade hon kärft, »och försök att få honom till 
förnuft igen. Han är ursinnigare än jag någonsin sett honom förr.»
 »Hvad är det nu åter? Han var ju nyss helt lugn, sedan han drifvit ko-
sackerne på flykten …»
 »De kosackerne, doktor, ha i all sin tid ätit finsk mjölgröt. De hade 
gerna för mig fått vara kalmucker, om de låtit bli att titta på fönsterna. Bäst 
som jag fått kapten att lägga bort pistolerna och taga nattrocken på sig, 
hvad tror ni jag såg vid fönsterrutan? Jo samma tjocka undersätsiga karl, 
som kapten i förrgår kastade ut ifrån stallet och så när hade skjutit ihjäl. Det 
gjorde att kapten på stunden kom ihåg den andra … Jaså, är herrn här nu 
igen? Nå gerna för mig, jag är led vid allt det här, jag flyttar min väg i denna 
dag … Och så förstår ni, doktor, att det behöfdes ej mera för att göra honom 
dernere vild. Hör ni, hur han grasserar? Jag har reglat dörrarna utifrån, ty 
jag råder ingen att möta honom nu …»
 Man hörde verkligen ett starkt buller från rummen i bottenvåningen.
 »Han slår sönder bord och stolar», fortfor Rebecka. »Gerna för mig. 
Jag har nog af att vakta fångar och dårhushjon. Han må förstöra hela hu-
set … Jemine, nu tror jag han slog sönder dörren till farstun!»
 Något sådant måste ha skett, ty man hörde ett starkt brak och strax 
derpå stegen af någon, som brådskande sprang uppför trapporna.
 »Tag bort nyckeln eller regla dörren, vi ha honom här!» ropade dok-
torn.
 »Vernas dörr har aldrig kunnat låsas och reglas inifrån, bara utifrån!» 
utbrast Rebecka.
 Knappt var det sagdt, innan kaptenen störtade in. Hans utseende kan 
lättare anas än beskrifvas. I handen bar han den långa blottade huggvärjan. 
»Jag visste ju att jag skulle träffa honom här!» mumlade han, i det han med 
vanvettets genomträngande blickar genomborrade Göran. Likväl stadnade 
han, likasom för att rätt öfvertänka sin hämd.
 Göran gaf honom icke tid dertill. Ynglingen spände genast af sig sin 
värja, kastade den ifrån sig, nalkades den hotande mörke mannen med 
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fasta beslutsama steg, ställde sig midtframför honom, såg honom rakt i 
ansigtet, böjde ett knä och sade:
 »Döda mig, om ni kan. Jag är er son!»
 Den vilde mannen höjde värjan, men högg icke till. Han stod som för-
lamad af ynglingens på engång djerfva och bedjande blick och af detta enda 
ord, som vidrör en sträng i sjelfva kannibalens förhärdade hjerta.
 »Ja», fortfor Göran, »jag är er son, som ni förskjutit, som ni utdrifvit 
i verlden och lemnat hjelplös och öfvergifven åt främlingars barmhertig-
het. Jag säger er det, för att ni må igenkänna mig; jag säger det icke som en 
förebråelse, ty ni har varit olycklig, min far, och olyckan försonar äfven det 
hårdaste. Ni kan taga mitt lif, ty ni har gifvit mig det. Men låt er värja falla, 
min far, ty ni äger numera en son, som skall försvara er till sista blodsdrop-
pen och som skall göra allt för att bereda lugn åt edra återstående dagar!»
 En minut eller två såg man den mörke kaptenen stå orörlig, stel som en 
staty utaf bronz, betraktande ynglingen med tvekande blickar. En minut 
ännu – då sjönk hans arm, den förfärliga värjan föll ur hans hand, utan att 
han visste det, en ström af tårar bröt ur hans ögon, och slutligen föllo båda 
hans armar helt sakta, utan ett ord, utan ett ljud, kring den knäböjande 
sonens hals.
 »Gudskelof, krisen är öfver, han kan kureras!» utbrast den hederlige 
doktorn, den förste, som hämtade sig från förvåningen öfver detta ska-
kande uppträde.
 »Lilla Georg! Lilla Georg, är det du!» utbrast den sträfva Rebecka, nu 
plötsligen mjuknad nästan till moderskärlek, och fattade ynglingens hand 
och höljde den med kyssar. »Ser du, lilla Georg», tillade hon snyftande, 
»nu gråter den gamle, och så långt jag minnes, har han aldrig gråtit förut!»
 Göran slöt Verna i sina armar. »Syster!» sade han med den nya kärle-
kens hela värma.
 »Bror!» sade hon med denna vackra obeskrifliga blick, som man en-
dast finner hos dem, för hvilka inre verldar stå klara, medan sinneverldens 
portar äro stängda för deras älskande själ …

15. Huru läsaren förundrar sig öfver Vernas rosor.
Och nu tänker väl den gunstige läsaren och den älskvärda läsarinnan, att 
det är slut med Vernas rosor, utan att man om dessa rosor erfarit mera, än 
att de blomstrade i trädgården på Nattsjö vid midsommartid. Men så gå vi 
en dag, eller blott några timmar framåt från uppträdena i nästföregående 
kapitel, och då se vi i samma trädgård två unga älskande, som man kunde 
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taga för fästman och fästemö, om man ej redan visste, att deras kärlek var 
af en annan sort, mindre glödande, men ej mindre innerlig och kanhända 
mera varaktig, än mången annan kärlek på denna vanskliga jord.
 Den hederlige riddaren Jack, försonad med jätten, som aflagt sitt jät-
telynne, försonad med draken, som aflagt sin drakenatur, försonad med 
Nattsjö stall, Nattsjö gästfrihet, Nattsjö käpprapp, försonad med hela verl-
den i sin glädje öfver Görans återfunna hem, hade sadlat hästarne och stod 
färdig med Bult och Bast vid trädgårdsporten, för att påminna sin unge 
ryttmästare om rekrytkommandot, som väntade redan i flera timmar på 
dem i Lappträsk. Men riddaren Göran – skola vi ännu kalla honom sankt 
Göran? – försummade sig timma efter timma i sin nya lycka bland Vernas 
rosor. Och Jack hade ej hjerta att störa honom, om det också gällt två dygns 
arrest på högvakt. Han tittade blott emellanåt med förlåtlig otålighet ge-
nom häckarnas löf, morrande litet emellan de tjocka mustacherna, ungefär 
som en ärlig bandhund, när hans herre går förbi utan att låtsa märka hans 
förtroliga gläfsande.
 »Verna!» sade ynglingen med den lifliga värma som också det slutna 
örat begriper. »Säg mig, huru är det möjligt att vexa upp under så mycket 
mörker och olycka och sorg och hårdt slafveri, och likväl kunna vara så ljus, 
så lycklig, så glad och så fri som du?»
 Verna knäppte sina händer och såg med en tacksam blick mot den sol-
klara blåa himmelen, der små hvita sommarmoln foro glada för vindens 
lekar.
 »Jag förstår dig», sade Göran. »Du har ägt en god Gud uti himmelen. 
Det har varit din tröst och din sällhet. Men säg mig, huru är det möjligt att 
vexa upp under hat och bitterhet och likväl blifva så älskande, så god och 
oskyldig som du?»
 Verna sänkte sina ögon med ett vackert leende, såg ned uppå häckarna 
och kysste en af sina vackraste rosor, likasom en ung moder kysser sitt lilla 
leende barn.
 Jag förstår dig!» sade Göran åter. »Du har också haft vänner på jorden, 
till hvilka du tryggat ditt hjerta och som försonat ditt öde med oskuld och 
skönhet. Men säg mig, huru är det möjligt att, allt sedan vaggans visor, ej 
hafva hört en enda ton och likväl, som du, vara ett väsen af idel musik?»
 Åter tog Verna en ibland rosorna som blommade högst på grenen, 
böjde grenen, utan att bryta blomman, och lät Göran känna dess fina doft.
 »Jag förstår dig!» sade Göran ånyo. »Rosornas doft är den döfves mu-
sik. När du andats deras tjusande vällukt, har naturens stora harmoni flutit 
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färg har ditt öga uppfattat, men utan musik vore skönheten en bild utan 
själ. Ordet, sången äro dig förnekade för din olyckliga moders skuld; men 
rosornas tysta musik af färger och vällukt har ock blifvit din.»
 »O huru djup är oskuldens visdom! O huru stark är skönhetens makt! 
Vid deras anblick förlorar smärtan sin udd och sorgen sin svepning och 
hatet sin dolkspets. Olyckan knäpper för dem i tillbedjan sin vridna hand; 
tyranniet nedslår för dem sina ögon till jorden; träldomen glömmer sin 
kedja och helsar deras åsyn med frihetens smålöje. Ljufva rosor, somma-
rens sköna oskyldiga barn, jag tackar eder för min systers lycka. Genom er 
blef ett hårdt öde mildt och en mörk saga ljus. Genom er blef Verna slafvin-
nan ånyo Verna våren!»

Och nu, gode läsare, hulda läsarinna, om du ännu förundrar dig öfver Ver-
nas rosor, kunna vi visst ej mera hjelpa det. Vi måste då bedja dig skänka 
oss ännu en kort tids tålamod, tilldess att du återfinner Verna, Göran och 
andra bekanta uti en kommande berättelse om Stjernan i molnet.
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S t j e r n a n  i  m o l n e t.

Novell.

1. Riddaren Göran och riddaren Jack.
Efter attacken mot Vuoltensalmi pass natten mot den 29 Juni 1788, hade 
det redan väntade och förberedda kriget utbrutit. Medan generalmajoren 
baron Armfelt den 16 Juli med sin brigad brutit upp från Elimä och gått 
öfver gränsen, hade öfverste kammarjunkaren af samma namn några dagar 
förut, d. 12 Juli, med en bataljon af Nylands regemente gått öfver gränsen 
vid Strömfors, i ändamål att öfverrumpla ryska redutten vid Abborfors.
 Detta skedde en mulen och regnig sommarnatt. En afdelning nyländska 
dragoner hade suttit af och följde bataljonen till fots, för att icke i förtid 
varsko fienden. Bland dessa dragoner, redan genomvåta af regnet i deras 
förslitna mundering, igenkänna vi tvenne gode bekante, den unge rytt-
mästaren Göran Roos och hans bepröfvade gamle vän, kornetten Jakob 
Peura, gemenligen känd under namnet Peuronius och för öfrigt i berät-
telsen »Vernas rosor» under den respektablare titeln riddaren Jack.
 Görans unga hjerta klappade något, det må man icke förtycka, ty det 
var första gången han skulle skåda en fiende ansigte mot ansigte, och äfven 
den tappraste yngling intages då af på engång oro och fröjd vid farornas 
spänning. Helt tyst skred tåget framåt öfver en obanad skogsstig; hvarje 
fråga och hvarje svar voro en hviskning. »Jack», sade ynglingen, plötsligt 
vänd till sin följeslagare; »tror du icke att vi i natt skola möta ett tappert 
motstånd?»
 »Kommer allt an uppå om de derborta vänta främmande i natt», sva-
rade Jack med det största lugn. »Jag tror det knappt», tillade han.
 »Tror du att jag är rädd?» inföll Göran med en egen tonvigt.
 »Hm!» sade Jack. Han ansåg ett svar bra onödigt.
 »Nå ja», fortfor ynglingen, »så galen kan du ej vara. Då kan jag säga 
dig, att jag gerna slåss, ja också gerna stupar. Hela lifvet förefaller mig 
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ibland som en trasa. Om jag stupar, Jack, så lofva mig att du tager vård om 
Verna.»
 »Icke stupar du, Göran. Strunt!»
 »Det kan likväl hända, ser du, och det vore ej stor skada för mig eller 
andra. Men när man tänker derpå blir man vek, och det är dumt, Jack! Visst 
är jag en otacksam sälle. Jag, som förr i verlden hade blott dig – och det var 
bra att jag hade dig – jag har nu återfått en far och en syster. Och hvilken 
syster, Jack! Allt det älskeligaste på jorden, förutom talet och hörseln, är 
hos henne förenadt.»
 »Hon skall ännu både höra och tala.»
 »Önska icke det, Jack, det vore min olycka … Men nej, önska det du, 
jag önskar det också. Jag önskar blott att jag derförinnan låge med en kula 
i bröstet, blödande på mitt fäderneslands mark, en afton när sommarsolen 
går ned i dess lugna sjöar. Mycket bättre vore det för mig.»
 »Hvarföre vore det bättre, Göran?»
 »För det att … ja, rent ut sagdt, Jack, kanske det annars aldrig kommer 
öfver mina läppar. För det att … för det att jag kan ej bära den tanken att 
Verna skall vara min syster…»
 Jack morrade i mustacherna något, som skulle föreställa en stor för-
undran.
 »Nu har jag sagt det. Säg hvad du vill, säg att jag är en dåre, en sjelfvisk 
och tacklös menniska, som ej förtjenar en tiondedel af min lycka. Men så 
är det. Jag kan bekänna det för dig, Jack: ibland tackar jag Gud att Verna 
på visst sätt är olycklig och förfördelad utaf naturen. Ty sålänge det fattas 
henne något, känner jag mig starkare genom min pligt att vara för henne en 
broder. Men skulle den dagen inträffa, när ingenting mera fattas i hennes 
skönhet – den dagen skulle jag skjuta mig för pannan, Jack!»
 Jack fortfor att tiga, men hans uppsyn sade ungefär: nog blir du en 
vacker dag galen, som far din! Det förargade Göran. Med ens slog han om, 
begynte sakta gnola en visa och frågade med den lättsinniga och retsama 
ton, som han så väl kunde antaga: »Hvad tycker du om det här kriget?»
 »Åhja», svarade Jack oskyldigt. »En bra soldat hugger hellre till, än 
spelar kort i qvarteret.»
 »Spela kort? Hvarför inte så gerna raffel? Det gäller ändå skjortan och 
rocken. Något annat finns ej att spela om. Usel kung, som låter armén sväl-
ta! Soldaten i trasor, officerarne utan portionspengar, kriget börjadt och 
tio riksdaler i krigskassan! Svara mig, med hvad rätt har konungen börjat 
kriget utan ständernas samtycke?»
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 »Det var fienden, som attackerade först.»
 »Vacker fiende! Hastfers egna utklädda soldater. Gustaf III har tagit 
vår frihet. Nu vill han också hafva vårt blod. Men om soldaten är enfaldig 
nog att låta lura sig, så veta officerarne bättre hvad dem tillkommer. Många 
tänka som jag, att vi äro för goda till marionetter i en usel komedi. Landet 
skall få veta, soldaten skall få veta, huru en ärelysten tyrann har fört dem 
bakom ljuset. Antingen afsätta vi honom och taga hertig Fredrik Adolf till 
konung, eller förklara vi oss sjelfständiga. Går icke det, så …»
 »Åh hut!» mumlade Jack.
 »Ja ja, morra du, min gamla gosse, efter du har för dåliga tänder att 
bitas. Går inte det, så – ställa vi oss under kejsarinnans beskydd!»
 »Men Göran», utbrast den ärlige vännen, »är du då alldeles – far din! 
Slåss mera och resonnera mindre, pojke, det anstår bättre din värja och din 
skägglösa haka.»
 »Prata du, min gubbe», fortfor Göran gapskrattande. »Men skulle du 
händelsevis söka mig en dag förgäfves i ledet, så vet du ungefär hvar jag kan 
träffas. Bara några hundra steg längre österut. Kom med, Jack; i Petersburg 
skola vi lefva som prinsar!»
 Om icke Göran i detsamma klokt sprungit åt sidan, så är mer än troligt 
att den gamle vännen dammat till honom med sabeln, så förträffligt hade 
den skälmen vunnit sin afsigt att sätta Jacks flegmatiska blod uti rörelse. 
Att Jack precis tog honom på orden, är icke troligt, men blotta tanken på 
ett förräderi var nog att sätta den ärlige kornettens blod uti svallning. Upp-
retad, lät han sin förargelse bryta ut emot närmaste dragoner, hvilka han 
under den återstående delen af vägen oupphörligt knuffade och sparkade, 
försäkrande dem att de marscherade som oxar och att f–n skulle taga dem, 
om de icke läto bli att slamra med sablarna och väcka upp alla käringar på 
tio mils afstånd.
 Emellertid nalkades den finska truppen Abborfors och kom, utan att 
blifva bemärkt, på 2 eller 300 steg nära den ryska förposten. Denne gaf eld, 
men det var för sent. Nylänningarne rusade fram, kastade posterna öfver-
ända och bestego nästan utan motstånd redutten vid strömmen, medan 
ryska styrkan var kringspridd i byn. En officer och 12 man togos till fånga, 
och sålunda hade den finska truppen för godt pris forcerat öfvergången af 
ett bland de vigtigaste pass, som i vester tryggade det dåvarande fientliga 
området.
 Göran fann kriget muntrare än han föreställt sig. Leksak! tänkte han; 
går det alltid så, då eröfra vi verlden! Men Jack, som var långsint, hade icke 
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så snart glömt deras samtal i skogen. »Stick du pliten i slidan och palta af 
öfver Kymmene med de andra», sade han. »Hvarföre slåss du utan stän-
dernas samtycke? Hvarföre riskera ditt fina frökenhull för en sådan tyrann, 
som Gustaf III?»
 »Det skall jag säga dig, Jack», retades Göran. »Svenska kronan består 
mig ett par så trasiga stöflar, att jag omöjligt kan visa mig så illa försedd der 
på andra sidan. Jag väntar derföre tills krigskassan blir ett par hundra plåtar 
rikare, i förhoppning att mitt gage då räcker till att halfsula mina hoppfulla 
inhemska fotplagg.»
 Och derpå svängde Göran på klacken med denna vexling af öfverdåd 
och vekhet, som utgjorde hans lynne. Han anade icke, att en kedja af be-
synnerliga omständigheter skulle gifva hans skämt den minst väntade be-
tydelse.
 Sedan redutten var tagen, rastade våra Nylänningar en dag uti byn. Jack 
hade på qvällen gjort en rund, för att se om dragonerne förhöllo sig hygg-
ligt uti qvarteren, och kom vid dåligt lynne tillbaka, ty det befanns att en 
af det värda sällskapet stulit en höna, den andra en gris; den tredje hade 
mördat en oskyldig kalf, och den fjerde hade förgripit sig mot en vacker 
flicka i byn. För allt detta hade Jack kommenderat prygel, men chefen hade 
varit af annan mening och sett genom fingrarna med sådana småsaker. Nu, 
som sagdt, när han återvände till högqvarteret, hvad fick han se? Jo det 
första han såg var Göran, som helt förtroligt hviskade vid ett öppet fönster 
med den fångne ryske officern. Om med eller utan afsigt, det är svårt att 
säga, men innan kort stod vår gode Jack på andra sidan om stugans hörn, 
der han osedd kunde höra samtalet, som fördes på tyska, hvaraf han begrep 
enstaka ord.
 »Kamrat», fortfor den främmande med synbar ifver, »den der unifor-
men klär dig illa. Was der Teufel, är du galen, att äta surmjölk och ströming 
med dessa trashankar, då du hemma hos oss kan hvar dag dricka cham-
pagne och smörja kråset med tryffel?»
 »Das wäre der Teufel», svarade Göran skrattande. Men Jack uppspär-
rade sina hisnande öron.
 »Franz Carlowitsch», fortfor främlingen allvarsamt, »jag har ansett dig 
för en man af heder, och jag kan ännu ej fatta hvarföre du bär den svenska 
uniformen, om ej för att kunna till oss inrapportera fiendens ställning och 
förehafvanden. Lemna sådant der åt simpla spioner, som äro skapte att 
hänga. Låt oss hellre fly tillsamman och sedan dricka en bål tillsammans 
med våra gamla vänner i Fredrikshamn!»
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 »Der Teufel! Det vore icke så oäfvet, min bästa – hur skall jag kalla 
dig? – Trofim Duldinowitsch!»
 »Tänk på den vackra Kathinka i Viborg, som nu gråter sina ögon för-
derfvade. I denna natt måste vi fly.»
 »Immer der Teufel – må gå, till Kathinka!»
 Här afbröts samtalet af någon som inträdde i fångens rum. Fönstret 
tillslöts, och Göran aflägsnade sig.
 Men det dröjde ej länge, innan den unge riddaren kände en hård hand 
tynga sin axel. »Göran!» sade Jack – och han var ej god att se uppå den 
gången – »du har hemliga samtal med fången!»
 »Åh, se på, min ärlige Jack står och lyssnar vid knutarna!» sade Göran 
vårdslöst. »Vet du, sådant der passar bättre en gammal käring.»
 »Fången tilltalar dig som en gammal bekant?»
 »Ja, föreställ dig, jag promenerar förbi, jag ser någon vinka mig uti 
fönstret, går dit och finner vår värde vän sen i natt. Han är både glad och 
förundrad att träffa mig, kallar mig i hvartannat ord Franz Carlowitsch, på-
står att jag är här för att spionera, tycker att det är dumt gjordt af en offi cer 
(deri har han ej så orätt) och föreslår mig att fly, alldenstund en viss liten 
Kathinka, som lär vara rätt söt, gråter ögonen förderfvade …»
 »Och hvad svarade du?»
 »Jag svarade beständigt: das wäre der Teufel! Det tog han för kontant.»
 »Göran, Göran, talar du uppriktigt?»
 Till svar hvisslade Göran en marsch. 

2. Huru Vernas stjerna gick uti molnet.
En afton i början af Augusti satt Verna ensam i Nattsjö trädgård. Ljufliga 
doftade rundtomkring hennes rosor. De fina och ömtåliga sydländska ar-
terna, som till stort antal och mångfald prydde trädgården, hade för det 
mesta blommat ut, men den tjusande dubbla centifolia hade, vanare vid 
nordens somrar, först för ett par veckor sedan begynt utveckla sin rika 
blomsterprakt och fortfor nu i sin fulla fägring att sprida en nästan döfvan-
de doft i den lugna och varma sommarqvällen. Solen sjönk i glödande klar-
het ned bakom granarnas toppar på de fjerran höjderna, och den första 
skymningen begynte att breda sitt lätta flor öfver nejdernas grönska.
 Verna hade vattnat sina rosor och knutit upp deras stjelkar, der de stun-
dom dignade under tyngden af deras egen rikedom. Derefter hade hon 
satt sig att läsa på en gräsbänk emellan häckarna, men efter en stund hade 
boken sjunkit ned mot hennes knä, medan hennes tankar voro fjerran och 



259

Stjernan i molnet

  5

10

15

20

25

30

35

hennes blickar drömmande irrade kring den högblå aftonhimmelen. Boken 
var likväl en af dem, hvilka den tiden hänförde alla svärmiska själar. Det var 
sången öfver Atis och Camilla af Creutz.
 Mild och strålande steg en stjerna på himmelens hvalf. Det var den 
första stjernan, den kommande höstens förstfödda älskliga dotter, hvilken 
likasom sade till den flyende sommaren: sörj icke att du bortgår så snart; 
min tid är kommen, när din förgår! Det var den stjernan som Verna såg. 
Ensam och drömmande stod hon på fästets blå, ensam likt Verna, ensam 
i hela den vida verlden, utan en vän, till hvilken hon kunde luta sitt hjerta 
och på hvilken hennes strålande öga kunde blicka med kärlekens värma. 
Det var den stjernan, för hvars anblick Atis och Camilla sjönko ur Ver-
nas hand och veko så oförmärkt ur hennes tysta tankar i qvällen. Lycklige 
skald! Lyckliga dikt! Ingenting skönt på jorden, icke ens Vernas rosor, hade 
fördunklat sången af Creutz. Utan medtäflare på jorden, hade skalden fått 
vika blott för en himmelsk och högre anblick; då tystnar i andakt diktarens 
lyra.
 Läsaren vet, att Verna, olik alla andra, ej kunde med ord utsäga det som 
rörde sig i hennes innersta. Svaga och fattiga äro ju ändå alla ord, när de 
vilja uttrycka det onämnbara, det outsägliga, som i de ensliga stunder rör 
sig inom ett ungt och älskande hjerta. Men om det vore möjligt att gissa 
till dessa inre röster, och om det vore möjligt att utsäga hvad Verna tänkte i 
den stunden, när hon såg uppå stjernan, så skulle vi säga, att hennes tankar 
voro ungefär så:
 »Aftonen kommer och rosorna dofta. Mina barndomsblommor dofta 
af sällhet. Ack, hvad är sällheten? Blandas der icke en längtan i sjelfva ro-
sornas doft?»
 »Ofta har jag sagt till dem: hvarföre ären I så lyckliga och så sköna? 
Och de ha svarat mig: för det att vi älska hvarandra och förstå hvarandra så 
väl. Men en af dem, som blommade ensam i hela häcken, svarade: min vän 
är derborta, och ingens vällukt är såsom min väns, och jag kan skilja den 
ibland tusende. Ack, det är så sorgset att dofta ensam i qvällens skönhet! 
Ensam, säger rosen, ensam, ensam är Verna i qvällen.»
 »Skymningen kommer, en stjerna går upp öfver skogen. Allena går hon 
på nattens stigar; hon har ej far eller mor eller syster eller bror; likväl så 
blinkar hon klart i det blå. Hvad söker du, klara stjerna, på din ensliga väg? 
Söker du din faders godhet och din moders kärlek och din systers famn 
och din broders vänskap? Nej, nej, jag söker min vän som flydde, min vän 
som sjönk en afton ned derborta i vågen. Vänta ännu litet, när jag hinner 
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midtöfver den lugna sjön, då ser jag min vän i dess spegel, och då strålar jag 
dubbelt, ty då äro vi två. Ensam kan ingen länge lefva, natten kommer öfver 
all lifvets glädje. Ensam, säger stjernan, ensam, ensam är Verna i qvällen.»
 »Goda stjerna, jag vill tänka att du är mitt lif. När du går klar öfver him-
melens gård, betyder det hopp, och går du i moln, betyder det sorg. Derföre 
väntar jag här uti qvällen, jag vill skåda i dig mitt unga öde. Och åter, medan 
jag väntar, svarar dig rösten ur mitt hjerta: ensam, säger den, ensam, ensam 
är Verna i qvällen.»
 Så satt Verna länge, och till slut kom det första mörkret öfver Nattsjö 
gård, och flera stjernor syntes, men så som den första sken ändock ingen. 
Borta vid skogen uppkom ett litet moln, det var flyktigt och lätt som en 
ynglings skämt, men vinden dref det framåt, och det vexte derunder större. 
När det nalkades stjernan, tätnade det, och flickans hjerta klappade hårda-
re. Slutligen hade molnet hunnit stjernan och betäckte henne alldeles. En 
mörk skugga for öfver nejden, och Verna gömde sitt ansigte i sina händer.

3. Riddar Jacks audiens hos Gustaf III.
Högfors gästgifveri ligger, som bekant, strax nedanom fallet af samma 
namn vid vägen till Fredrikshamn. Här var en dag i början af samma Au-
gusti månad en rörelse och ett buller, som öfverröstade sjelfva flodens 
brusande. Gården var uppfylld af vagnar och tross; vägen af trupper till 
häst och fot. Adjutanter och ordonnanser flögo fram och åter; kockar med 
hvita förkläden och kammartjenare i kungligt livré sprungo snäsande och 
befallande omkull hvarandra i trapporna; stekos från köket uppfyllde en 
hop hungriga trosskuskar på gården med Tantali qval; hästar skoddes; sme-
der spikade söndriga hjul; bönder, rastande under transporten, tillbytte 
sig mot halfva och hela ostar tobak af dragonerne; rödbrusiga bondflickor 
utbjödo till salu blåbär och hallon; ostyriga pojkar beskjöto hvarandra med 
champagnekorkar, hvilka, tillika med lemningar af sönderslagna buteljer, 
utvisade, att den genomtågande militären icke för Martis bedrifter glömt 
de lättare bragder som tillhöra Bachus.
 Kort sagdt, konung Gustaf III, under återresa från Fredrikshamn efter 
Anjala förbundets utbrott och det misslyckade anfallet mot denna stad, 
spisade middag på Högfors.
 En gammal, kort och axelbred officer i den nyländska uniformen, åt-
följd af en lika knubbig och solbränd dragon, armbågade sig fram genom 
trängseln på gården och styrde rak kurs på den korpulente gästgifvaren, 
hvilken svettig och pustande i sin högtidsdrägt med lång blå rock och blan-
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ka knappar just framträdde på trappan, för att anfäkta och regera efter en 
drumlig piga, som försummade sig med kaffegrädden. Denna respektabla 
person blef på ett obehagligt sätt afbruten af nylänningen, som icke var 
någon annan än vår gode vän Jack och som med en hos honom ovanlig 
brådska frågade om konungen redan spisat och om man kunde få audiens.
 Gästgifvaren, i känslan af sin stora betydelse för tillfället, mönstrade 
den dammige och oansenlige mannen med en vårdslös blick och nedlät 
sig att svara: »har omöjligt tid nu, min bästa herre! – Lisa! … Kom igen 
en annan gång, så skall jag se till hvad jag kan göra för honom … Lisa, din 
ugnsbjörn, hvar håller du hus med hans majestäts högstegna allernådigste 
kaffegrädde?»
 »Må f–n taga er kaffegrädde; jag frågar er när jag kan få audiens. Jag 
måste träffa hans majestät, innan han far; hör ni, karl, jag måste träffa ho-
nom!»
 »Karl?» upprepade gästgifvaren, i högsta måtto förgrymmad. »Herre, 
är jag en karl? Vet ni till hvem ni talar? Vet ni att jag betyder något hos hans 
majestät, vår allerunderdånigste konung? Karl, säger ni! Karl kan ni vara 
sjelf, herre! Ni skall, så mortimafia*), icke ha någon audiens alls … Lisa! Lisa, 
ditt eländiga kräftskal, jag stoppar dig i forsen!»
 Lisa kom också verkligen i detsamma med den efterlängtade grädden, 
men olyckan fogade ej bättre, än att vår gode Jacks högra armbåge, un-
der ett desperat försök att bana sig väg i förstugudörren, råkade göra för 
nära bekantskap med gräddskålen och tömde dess hela högstegna inne-
håll öfver  sig. Nytt alarm, skrik och anfäktelser, så att vakten i förstugan 
stötte gevärkolfven i golfvet med ett dundrande: hut, bönder! Jack lät dock 
icke skrämma sig; fram skulle han. Geväret korsades framför honom, vakt-
hafvande officern kom ut … det vankades snubbor, hotelser. Döfva öron! 
Fram skulle Jack. Han måste ha audiens. Och just under det att officern 
hotade, vakten svor, gästgifvaren skrek, Lisa snyftade och Jack bedyrade 
att han ändå skulle fram – just i detsamma trädde kungen ut.
 Gustaf III hade genomlefvat mycket på dessa få dagar, och kanske var 
han nu något blekare än vanligt. Men intet muskelspel förrådde de strider, 
som kämpades uti hans själ. Han återkom på denna sin lyckas och sin djerf-
vaste förhoppnings reträtt till utseendet lika lugn, lika glad och med samma 
kungliga behag som någonsin förr. Just i begrepp att fortsätta resan, skulle 
han kanske ej ha skänkt det plötsligen förstummade sällskapet i förstugan 

*) Rådbråkadt efter svordomen mort de ma vie.
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någon uppmärksamhet, derest ej hans lifliga blick hade upptäckt Jack, som, 
hvitmenad af grädden, snarare liknade en björn med snö uti pelsen, än en 
kunglig majestäts välbeställde kornett.
 »Voici, comte, un de mes braves, qui, au lieu de son sang , a versé pour moi 
son filbunke», sade konungen till den tätt i hans spår följande grefve Meijer-
felt. »C’est plus commode cela»*), tillade han, ej utan bitterhet, med allusion 
på Anjala.
 Jack begrep endast ordet filbunke, och det var tillräckligt att bringa ho-
nom fullkomligt ur koncepterna. Han rodnade så mycket hans bruna kin-
der det kunde, hostade och försökte få fram ett ord, men förgäfves! Hans 
på förhand öfverlästa tal hade ända till sista stafvelsen drunknat i grädden.
 Konungen lemnade trappan, steg i vagnen och helsade med en nådig 
nick de församlade folkmassorna. Ännu ett par ord hviskades åt den qvar-
blifvande Meijerfelt, derpå gaf konungen tecken åt kusken, denne lyftade 
pisken, och hästarne ryckte till, då samme hvitmenade man, samme Jack 
med ett ord, ändtligen banat sig väg genom hopen och ställde sig midtfram-
för hästarna, med största fara att öfverköras. »Håll, ers majestät!» ropade 
Jack utom sig och nästan utan att veta hvad han sade. »Ur vägen, pack! Jag 
måste ju säga kungen att han är oskyldig. Nådigste majestät, tro icke att han 
rymde öfver till ryssarne! Nej, fången blef han, så sannt jag här står, det är 
en ärlig gosse, ers majestät! Skulle jag ej veta det, jag som kännt honom 
ända sedan han var en aln hög!»
 Och dervid dränktes ånyo den hederlige kornettens stämma i en stört-
flod af snyftningar, som öfversköljde hans ansigte, likasom när Högfors fall 
brusande spolar öfver en brun och mossbelupen klippa.
 »Qu’y atil? Hvad vill den karlen?» utbrast konungen otåligt.
 En af adjutanterne grep Jack i axeln och ville skjuta honom åt sidan. 
Det retade Jack. Han skakade den smärte officern ifrån sig, likasom man 
bortfläktar en bröms, och ropade ånyo ursinnigt: »rättvisa, ers majestät, 
rättvisa! Vi hederligt folk, som förr låta slita hjertat ur vår kropp, än vi för-
råda vår kung, vi vilja ej blandas ihop med rackare och förrädare – dem har 
ers majestät tillräckligt omkring sig ändå!»
 »Min vän», sade Gustaf III, ej utan en skarp betoning af vissa ord, 
– »om du har något att klaga, så vänd dig till grefve Meijerfelt. Jag lofvar 

*)  »Se här, grefve, en af mina tappre, som utgjutit för mig sin filbunke i stället 
för sitt blod. Det der är beqvämare.» – Gustaf III brukade stundom på skämt 
krydda  fransyskan med svenska uttryck.
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dig, att den ena och den andra skall få hvad honom tillkommer. Ordonnez 
l’enquête, mon comte! Dieu vous garde!»
 Och Gustaf III for. 

4. Huru Jack ville aftvå fläcken ifrån en riddares sköld.
»Hvad är det som kornetten har att andraga?» sade generallöjtnanten gref-
ve Meijerfelt med barsk uppsyn till riddaren Jack efter konungens afresa.
 »Jag anhåller hos ers excellens om enskildt företräde», svarade Jack 
med lika butter uppsyn.
 »Det beviljas, med vilkor att kornetten talar kort och begripligt. Stig 
in!»
 Jack åtföljde generalen in uti stugan.
 »Nå, hvad är det nu? Min tid är knapp.»
 »Ers exc. känner ryttmästaren vid Nylands dragoner Göran Roos? En 
tapper gosse. Var den förste som besteg fiendens redutt vid Abborfors.»
 »Vidare? Hvad är det om honom?»
 »Han blef tillfångatagen vid en skärmytsling mellan Summa och 
Fredrikshamn för tre veckor sedan.»
 »Jag vill påminna mig det. Nå?»
 »Ett rykte kom ut, att han låtit taga sig.»
 »Dam! På hvad grund?»
 »Sådana rykten ligga nu i sjelfva luften, ers excellens! Det finns folk som 
sprida ut sådant, för det att det icke är så helt med dem sjelfva. Det pratas 
i alla knutar, så att man mister öronen. F–n tage det skräflet, ers excellens, 
– med respekt sagdt.»
 »Men något skäl fanns väl ändock?»
 »Jo det skäl, att pojken, som alla pojkar, pratade emellanåt litet vid si-
dan af mund. Man hade ock sett honom tala på tu man hand med en fånge 
vid Abborfors. Jag sade honom att han skulle låta bli med sådant der. Icke 
var det ändå annat än pojkaktighet.»
 »Till saken!»
 »En dag red han med 20 man ut på furagering och kom tätt under 
Fredrikshamns vallar. Olyckan var att jag släppte honom ur sigte den gång-
en. Om en stund begynte muskötkulorna pipa, och kosackpikarna läto ej 
vänta på sig. Ers excellens, Göran slogs som en bra dragon, men han blef 
kringränd och fången med sex af dragonerne.»
 »För det att man olyckligtvis släppte honom ur sigte den gången? Kor-
netten förtalar sig.»
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 »Jag ville säga att han var för het och såg hellre framför sig, än bakom 
sig. Det gör mången bra karl i sina slyngelår.»
 »Hvad vet man sedan om honom?»
 »Jag skall säga ers exc. som sanningen är. Knappt en vecka derefter svor 
och bedyrade en af de sex fångne dragoner, som lyckades rymma, att han 
sett sin ryttmästare i rysk uniform visitera vakterna och stå på så god fot 
med fiendens officerare, som om han med dem varit gammal bekant.»
 »Den karlen hörde till Roosens sqvadron?»
 »N:o 18, Bult. Han står nu derute på gården.»
 »Kalla in honom.»
 Bult inkallades och gjorde en styf front.
 »Berätta, huru du blef fången, huru du rymde och hvad du såg i fäst-
ningen.»
 Bult berättade och underlät icke att prisa både sin egen och ryttmäs-
tarens tapperhet. Generalen rynkade ögonbrynen och frågade slutligen 
om karlen vid något tillfälle blifvit afstraffad af Roos. Dertill nekades. Jack 
intygade att Bult alltid varit exemplarisk i tjensten.
 Karlen fick gå.
 »Det är ett graverande intyg det der för ryttmästaren», sade generalen 
misslynt. »Om vittnet förut blifvit afstraffadt af Roos och för resten vore 
en fähund, så kunde man tro att han ljugit ihop hela historien. Men tyvärr 
ser det icke så ut.»
 »Det är ännu icke allt, ers excellens!» återtog Jack med en djup suck.
 »Nå, hvad är det vidare?»
 »Jo i går mot aftonen blef samme ryttmästare fången vid gränsen nära 
Anjala, och vid det tillfället bar han rysk uniform.»
 »Rider honom d–n? Då måste han ju rakt för krigsrätt, och saken är 
klar. Var det det som kornetten ville säga mig?»
 »Hvad tror ers exc. att krigsrätten säger?»
 »Hvad tror kornetten att krigsartiklarna säga om en öfverlöpare, som 
tages till fånga med vapen i hand mot kung och land?»
 »En ärlig kula i ett vanhedradt bröst.»
 »Rättså, ifall han är adelsman. Annars duger ett simpelt rep.»
 »Så är det, ers excellens! Och derföre har jag begärt permission och 
ridit hit genom natten, för att säga till vår nådige konung: ers majestät, allt 
det der är icke sannt, Göran Roos är en så hederlig karl och så trogen under-
såte, som någon annan i ers majestäts armé.»
 »Det var bra att hans majestät ej fick höra den jemförelsen. Kornetten 



265

Stjernan i molnet

  5

10

15

20

25

30

35

vet icke hvad han säger. Efter allt hvad jag finner, är ryttmästaren en af den 
infama ligan, som konspirerar i mörkret till rikets undergång och blamerar 
den svenska uniformen och det finska namnet med öppet myteri. Hvad är 
det för prat? Först drar kornetten fram otvetydiga bevis på Roos’ förräderi, 
och när det tyckes rätt solklart, säger kornetten: allt det der är icke sannt!»
 »Ja, ers exc.; först ville jag fram med det värsta som kan sägas, och 
sedan påstår jag att det ändå är gement förtal.»
 »På hvad grund?»
 »För det att det är omöjligt.»
 »Herre, prata icke dumheter! Hvem f–n har sagt honom att det är 
omöjligt? För en vecka sedan skulle jag kanske ha trott det. Men när man 
har sett det otroligaste blifva en verklighet, är det bäst att utstryka ordet 
omöjligt ur svenska språket.»
 »Ers excellens, det är jag som uppfostrat Roos från det att han var fyra 
år gammal. Aldrig har han lärt, och aldrig har han gjort annat än det som 
kan försvaras inför heder och tro.»
 »Kornetten är en gammal narr. Han borde förstå sig något mera på 
verlden. Låt vara att pojken är loyalt uppfostrad, hvem svarar för att han 
icke sedan blifvit förledd af dåliga bekantskaper? Hela luften omkring oss 
är förpestad af förräderi. Och kornetten tror ännu på en ung vindböjtels 
barnkammarlexor! Sådant snack! Har kornetten intet vidare att säga mig?»
 Jack teg, nedslagen, ur stånd att svara.
 »Och så ser kornetten så hängfärdig ut, som om kornetten sjelf vore 
förfallen åt repet. Jag skall låta nedsätta en krigsrätt. Gunstig herrn är ju 
gripen, var det ej så? Jag kommer sjelf att taga befälet vid Anjala. Låt då se, 
om fågeln är qvar i buren. Jag tänker, de gode herrar kamrater i ligan skola 
göra sitt bästa att hjelpa munsjören på flykten.»
 »Ers excellens, han rymmer icke!»
 »Icke? Då har kornetten kanske ännu något att hoppas. Känner jag 
mina gunstige herrar vid Anjala rätt, så öppna de dörren på vid gafvel. 
Galna vore de annars.»
 »Han rymmer icke, ers excellens!»
 »Vi få se. Adjö, min herre!»

5. Riddaren Jack på Anjala.
Anjala allodial säteri, som gifvit sitt namn åt kapellet, utgjorde hufvud-
beståndsdelen af den betydande donation, som Carl IX skänkte åt Wrede-
slägten till belöning för Henrik Wredes ädla sjelfuppoffring i slaget vid 
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Kerkholm år 1605. Ända till 1837 var Anjala stamsätet för denna talrika 
och berömda familj, hvarefter godset, redan betydligt minskadt, såldes åt 
grefve Creutz och af denne åter 1842 åt finska kronan, hvilken förärade 
det såsom fideikommiss åt furst Menschikoff. I stället för egendomens 
nuvarande vackra corps de logis tätt i vester under den brusande forsen, 
såg man vid tiden för vår berättelse en åldrig trevånings byggnad af sten, 
vittnande med sitt branta spåntak och sina besynnerliga utsprång om sin 
härkomst från 1600-talets aristokrati. Dessa murar blickade, utan aning om 
sitt förestående fall, med stolt förakt på en hop oansenliga kojor, den aristo-
kratiska ståtens vanliga följeslagare, och på den rad af tält, som glänste ej 
långt derifrån mellan barrskogen. Stället bar spår af krigets vanliga framfart: 
nedbrutna gärden, kullhuggna träd, förtrampade åkerfält och förvildade 
trädgårdar. Väl hade Anjala ännu ej sett någon fiende på denna sidan om 
strömmen, men på motsatta sidan visade sig ej sällan lätte partigångare af 
general Michelsons korps, som hotade gränsen från detta håll.
 En rödfnasig och munvig korpral, hvars digra gestalt med vederbörande 
peruk och stångpiske i nödfall kunnat tjena som modell för en Mollberg, 
hade slagit sig ned på en tom tunna vid porten och demonstrerade för 
en hop andäktige åhörare af soldatesken hvarjehanda af tidens kram, som 
troligen varit i säck, innan det kom i påse.
 »På det sättet är det», fortfor mannen. »Regeringsformen skall surpre-
neras, och friheten skall perfektioneras. Här skall ingen, vare sig kung eller 
korpral, motionera sig emot lag och författningar, för då tager honom d–n, 
– förstån I, gossar? – utan hvar och en skall justifiera sitt comportement, och 
när han lägger kulan i gevärpipan, skall han resonnera så här: vete hin, kula, 
hvart du tar vägen, men laga så att du ej far baklänges … förstån I, gossar?»
 »Hvart skulle hon taga vägen, om ej mot fienden?» frågade oskyldigt 
en ung Savolaks fotjägare.
 »Si det begripa ej alla rofskalare», svarade korpralen myndigt, i det han 
strök sina långa mustacher. »Positus, kungen säger dig: skjut på den der, du 
Flink N:o 24! Ja, ers majestät, säger du …»
 »Ja, det gör jag, och hurra för det, ty kungen skall man lyda», inföll 
jägaren.
 »Men förstår du, åsna, då säga ständerna: skjut i Helsingland inte, det 
kostar ditt hufvud, slyngel! Nå ja, stor skada vore det inte på en sådan kål-
rot. Men så dum du är, stoppar du den gången hellre en färsk böna i gevä-
ret …»
 »Straffe mig, om jag det gör, korpral!»
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 »Hut, lymmel, vågar du mucka mot befälet? Vill du qvestionera mig? 
Vill du expersonifiera mig? Jag skall, ta mig femton svedda luntor, statifiera 
ett exempel med fem och tjugu på din rygg!»
 En förstulen blick på de kringståendes buttra miner måtte emellertid 
ha öfvertygat korpralen, att knektarne ännu icke voro tillräckligt invigda i 
hans nya theori om den militäriska lydnaden, ty han fann för godt att reti-
rera med bibehållen krigsära, i det han högdraget återtog: »N:o 24, hvad 
pryglen angår, kan du anse det som skulle du redan ha fått dem. Positus, 
det heter: marsch, edra nöt, emot Fredrikshamn! Hvad svarar armén? Eller 
rättare, gossar, hvad har armén svarat? Jo stopp, har den sagt, det bär hus i 
Helsingland, vi vilja ha riksdag!»
 »Det har aldrig armén sagt. Var det någon, så var det kavalleriet», inföll 
hetsigt en infanterist af Vasa regemente.
 »Infanteriet var det och icke kavalleriet!» invände lika hetsigt en Åbo 
läns ryttare. 
 »Skäms att skylla sådant på ärliga soldater», brummade en gammal 
sergeant af Tavastlänningarne, i det han mätte den stortalige korpralen med 
en föraktlig blick. »När har soldaten vägrat förut att slåss för kung och 
fädernesland?»
 »Ja ja, han har rätt!» skreko nu flera röster ur hopen, uppmuntrade af 
det medhåll de vunnit bland underbefälet. »Hade kungen sagt till armén: 
gån på gossar! så hade armén gått.»
 »Och då hade gamle qvartermästaren*) tagit dem som vågade säga 
nej.»
 »Men kungen sade: halt! Och så tänkte alla, att det var hans befall-
ning.»
 »Det borde kungen veta.»
 »Ja, det borde någon säga honom.»
 »Hvem vill göra det?»
 »Gossar, är det er mening, så skall jag göra det, om det ock skulle kosta 
min hals», menade sergeanten eftertänksamt.
 »Ja, ja, sergeanten skall fara till kungen ännu i qväll och säga honom att 
alla förrädare skola hänga och alla ärliga gossar gå emot fienden.»
 »Topp, gossar! Om det händer mig något – sen I, mycket kan hända 
en fattig karl – så finns väl någon bland er, som delar en brödbit med min 
hustru och mina barn?»

*) Den onde.
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 »Ja, ja, sergeant! Sålänge någon bland oss har en bit bröd, skall han dela 
med dem.»
 »Tack, gossar. Om en half timma är jag på väg.»
 Medan detta afhandlades bland den stojande hopen vid porten, hade 
korpralen, seende sig öfverröstad, i tysthet smugit sig undan och förmod-
ligen rapporterat befälet, att riksfarliga sammansvärjningar förenades 
derute. Ty knappt hade den gamle tavastlänningen aflägsnat sig några 
steg, innan han möttes af ett dundrande »halt, i kungens och ständernas 
namn». I samma stund arresterades han.
 Hans anhängare, rådville och utan anförare, läto öfverraska sig. Vane 
vid disciplinen och icke fullt säkre på konungens verkliga tänkesätt, vå-
gade ingen bland dem på allvar försöka ett myteri. Ett dagbefäl upplästes, 
förkunnande, att hvar och en, som blefve beträdd med upproriska stämp-
lingar, skulle ofördröjligen ställas för krigsrätt och skjutas. Nedslagne och 
förbittrade, skingrades konungsvännerne enhvar till sin trupp och sitt 
tält.
 Just i den stunden, medan dagordern upplästes, ankom en ryttare på 
löddrig häst, och den mannen var ingen annan än Jack. Troende att ho-
telsen om uppror gällde hans egen Göran, föremålet för alla hans tankar, 
störtade han fram till befälhafvande officern och ropade nästan andlös: »är 
det gjordt? Är han skjuten?»
 »Hvad är gjordt? Och hvem är skjuten?»
 »Är Göran skjuten, herr major?»
 »Göran? Hvilken Göran? Har kornetten ätit för stark frukost i dag, efter 
den tyckes kännas ännu på aftonqvisten?»
 »Herr major, jag frågar om ryttmästaren Roos redan är dömd af krigs-
rätten.»
 »Den? Jaså? Med honom är ingen fara», svarade majoren likgiltigt. 
»Det är allt färdigt.»
 »Färdigt? På hvad sätt?»
 »Han rymde i natt.»
 »Nej, herr major. Det är omöjligt. Göran har icke rymt!»
 »För tusan, herre, jag säger er att han har rymt. Han lyckades skaffa sig 
bränvin, söp postkarlen plakat och hissade sig ned från ett fönster i tredje 
våningen. Vete hin om han sedan kom öfver forsen eller begifvit sig inåt 
landet. Ni kan vara lugn. Jag har låtit gifva postkarlen gatlopp.»
 »Omöjligt, omöjligt, Göran har ej haft hjerta att rymma!» utropade 
Jack, vridande sina händer i den högsta bestörtning.
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 »Kornetten kan sjelf se den toma buren, om han ej tror mig», sade 
majoren kallt. »Är det så underligt, att en ung och bra karl hellre vill lefva 
än hänga?» tillade han spefullt.
 Jack tog sig med handen öfver sin brännande panna, teg en stund helt 
stilla, betraktade sedan majoren med en blick af förakt och sade derpå med 
en dyster resignation, som gaf den annars oansenlige mannen ett värdigt 
och stolt utseende: »Är det så, herr major, att han verkligen har rymt, då 
har jag vidare intet att säga, allenast det, att en förrädare emot sitt land har 
slitit alla band som härtills ha fästat honom vid menniskorna och lifvet. Jag 
har varit för Göran Roos en far, och mer än mången far; han har varit för 
mig en son, och mer än mången son. Men griper ni honom engång ännu, 
herr major, och ett enda ord af mig kunde rycka honom från döden; var 
öfvertygad att icke säger jag det ordet, utan säger till kommandot: kasten 
gevären ifrån er, gossar, skjuten honom icke, han har ej förtjent en krigares 
död. Lemnen honom åt bödeln, och bödeln, som hänger honom, skall två 
sina händer derefter och säga: jag har hängt röfvare och mördare, och min 
hand har ej blifvit oren deraf; men i dag har jag vidrört en förrädare mot 
sitt land, och nu behöfver jag vatten, mycket vatten, ty jag har vidrört det 
uslaste, det skändligaste som jorden bär! … Farväl herr major!»
 Och med styf, jernfast hållning, men våldsamt kämpande muskelspel, 
aflägsnade sig den gamle kornetten, lemnande majoren i häpnad öfver den 
plötsliga förvandling, som för sig gick med den annars så trumpne, fåtalige 
och folkskygge riddaren Jack.

6. Det spökar vid Nattsjö.
Augusti kan vara skön – skön såsom lifvets och kraftens rikaste fullhet, när 
vårens hopp är förverkligadt i de gungande skördar och hvarje dag säger till 
menniskan: njut! njut! blott ögonblicket är vårt! Men Augusti kan äfven 
vara vid dåligt lynne, såsom en varelse, bortskämd af solsken och vällefnad, 
stundom finner en njutning uti att storma och duska till alla sina vänners 
harm och plåga. Rätt vildsint är då den fullmogna skönhetens vrede, hen-
nes drag förvridas, och hennes älskare finner en rasande furie der han nyss 
förut funnit en gratie i alla behagens rikaste blomning.
 En sådan dag följde på Nattsjö efter en hel rad af herrliga sommarveck-
or. Åskan gick och rullade utåt kusten, ett säkert förebud till efterföljande 
kyla; slagregnet piskade Vernas rosor och gräfde sig fåror och rännilar i 
trädgårdens gångar. Men Verna skydde ej ovädret. Hon gick med ett eget 
behag genom de gisslade blomsterhäckarna, här stödande en nedslagen 
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ros, der täckande buskarnas rötter, från hvilka regnet bortsköljt mullen. 
Hon var genomvåt, och det bekymrade henne ej alls. Kanhända var dertill 
en egen orsak. Hon tänkte på den natten, när Göran först steg in genom 
hennes kammarfönster, likasom visste han, att en syster kunde på det sättet 
mottaga sin bror. Då gick åskan också, och det var hällregn och vargaväder 
kring Nattsjö gård.
 Vid det att Verna gick, såg hon mer än engång bort emot trädgårds-
porten. Det tycktes henne, som såg hon der stundom en gestalt skymta 
fram mellan träden i skogen eller huka sig ned bakom stenmuren och häck-
arna. I början brydde sig Verna ej derom. Men slutligen blef hon rädd, när 
qvällen begynte mörkna. Rebecka hade ju stundom skrämt henne med 
tal om rymmare nu under kriget, och med mera omsorg än förr brukade 
portar och dörrar stängas vid mörkningen.
 Litet underlig till mods, gick Verna in ifrån trädgården. Stackars barn, 
utom rosorna hade hemmet ej mycken trefnad. Ofta ännu hade fadren sitt 
dystra lynne, och de två gamla, Rebecka och Simon, hade då nog att syssla 
med honom. Sådana qvällar satt Verna mycket ensam, sydde, läste och gret 
emellanåt, hon visste ej riktigt hvarföre.
 I qväll hade kaptenen, hennes far, gått tidigt till hvila. Rebecka satt och 
spann, som hon ofta brukade nere i salen, och Verna blef hellre der, än att sitta 
ensam i sina rum deruppe. Ett enda smalt talgljus brann dunkelt på bordet uti 
det stora rummet och, af skäl som läsaren känner, vexlades intet ord mellan 
den gamla och den unga. Spinnrockens enformiga surrande, ackompagne-
radt af en halfgnolad psalm, var det enda ljud, som derinne afbröt regnets lika 
enformiga plaskande emot de åt trädgården vettande fönsterrutorna.
 Verna tog en bok, men blad efter blad vände hon om, utan att tänka på 
hvad hon läste. Nästan mot sin vilja såg hon, tid efter annan, beständigt mot 
fönsterrutan. Det mörknade allt mera, och slutligen blef derute en höstlig 
natt.
 Då for Verna skrämd upp från stolen, ty hon tyckte sig se ett ansigte 
utanföre hastigt framskymta och åter försvinna vid rutans glas. Hon teck-
nade detta åt Rebecka. Ringa tröst! Den gamla skakade på hufvudet och 
tecknade tillbaka, att sådana syner icke vore ovanliga och bådade tidig höst. 
Man skulle dervid läsa en bön och icke vidare lägga sådant på sinnet.
 Men Verna, engång uppskrämd, kunde ej lugnas. Det klappade på por-
ten. Flickan darrade. Ensamhet, tystnad, mörker – i denna omgifning födas 
hjertats stundom bäfvande, stundom längtande, alltid anande suckar.
 »Simon!» befallde Rebecka; »se åt hvem som klappar.»
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 Simon gick, men kom strax tillbaka. »Gumma lilla», sade han med illa 
dold rädsla, »tag du ljuset och gå förut, der är så mörkt i farstun.»
 »Kruka!» utbrast Rebecka och följde honom, men qvarlemnade ljuset. 
Verna blef ensam, och några minuter förgingo.
 När de båda gamla kommo tillbaka, medförande en oväntad gäst, hade 
Verna sjunkit afdånad ned på golfvet vid fönstret. 

7. Riddaren Görans vålnad.
Den sent kommande gäst, som följde Rebecka och Simon, var ingen annan 
än riddaren Jack, bistrare och trumpnare att påse, än han någonsin varit. 
Knappt tycktes han märka, att han var genomvåt; han kastade vårdslöst den 
drypande ryttarekappan ifrån sig och förkunnade genast vid inträdet, att 
han ville tala vid kaptenen, och det strax.
 Men Rebecka, till hvilken orden ställdes, hörde honom icke. Hon has-
tade fram till Verna, som nedsjunkit vid fönstret, och begynte gnida den 
unga flickans tinningar med ättika. Jack såg en stund bistert derpå; slutligen 
veknade också hans väderbitna hjerta och han sade, efter en stunds dyster 
tystnad: »låt flickungen dö! Hvad tjenar det till att lefva, när ens namn är 
fläckadt och när man måste önska sin käraste vän att hellre sofva i jorden, 
än att gå som en usling bland menniskor!»
 Rebecka, upptagen af sina bekymmer förstod honom blott till hälften, 
men nog för att brusa upp i sitt onda lynne. »Han skulle skämmas, gamla 
nattuggla, att komma med sådana ord, när det kära barnet skrämmer ihjäl 
sig för spöken! Visst har hon sett något; hon ser mer än andra; hon är ett 
söndagsbarn. Men det är detsamma; jag har ock sett något, som ej varit på 
rätt; men sådant får man tåla; har man Gud för ögonen, så få ej de onda 
synerna makten. Det värsta är att doktorn förbjudit allt sådant der; det kan 
göra allt hans arbete om intet.»
 »Hvad har doktorn förbjudit?»
 »Skrämsel och sinnesrörelse. Han vet ju, att Verna i tre månader nytt-
jat läkedom för sin hörsel efter doktor Ekströmer. Ibland har jag likasom 
märkt att hon hört något ljud, men jag törs icke tro det; hon hör invärtes 
mycket, som ej vi andra förstå. Nu sade doktorn, när han var här för två 
veckor sedan: akta henne väl, Rebecka, för det som ni vet; blir hon skrämd, 
kan det onda ej mera botas, ty nu börjar allt hänga på en tråd. Ack jag 
olycksmenniska, jag har vaktat henne värre än förr, hon har aldrig fått se 
kaptenen, när han varit vid dåligt lynne. Och nu tar doktorn ändå lifvet 
af henne med all sin läkedom! Om jag kört honom på porten genast från 
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början, och sedan skickat efter den blinda Kajsa från Ithis, hon som kan 
bota allting – det hade varit sju gånger klokare!»
 »Jag vill tala vid kaptenen, och det strax», upprepade Jack befallande.
 »Nej, herre, det sker icke. Kaptenen har varit på tok i dag, och nu sofver 
han», svarade Rebecka, ej mindre trottsigt.
 »Men det är nödvändigt. Om någon annan säger honom hvad jag har 
att säga honom, så går det aldrig väl.»
 »Det angår mig inte. Ni kan vänta tills han vaknar. Det är tid nog.»
 »Hör på, Rebecka, var förnuftig. Har ni ej hört dessa tider något rykte 
om Göran?»
 »Gode Gud, skulle gossen vara sjuk?»
 »Värre än så.»
 »Han är väl icke blesserad, fången?»
 »Värre än så.»
 »Hvad i alla dagar – han är då död?»
 »Värre än så.»
 »Hvad, herre? värre än så? är ni galen?»
 »Göran är en förrädare mot kung och land!»
 »Det är lögn. Bättre känner jag Göran.»
 »Så der tänkte jag också nyss, kära Rebecka», sade Jack nästan vemo-
digt. »Jag har också kännt honom – något! Jag känner honom ej mer!»
 »Min lilla Georg – fortfor Rebecka, i det hennes tankar oemotståndligt 
delades mellan de två unga, dem hon sett födas – han skulle vara en …? 
Verna, mitt stackars barn, hur är det med dig? … Nej, herre, det är bara dum-
heter … Jag tror hon kommer till lif … Bara soldat-prat, säger jag er! … Mera 
ättika, Simon! … Och när Georg kommer, skall han bryta halsen af dem, 
som sagt det …»
 »Han kommer icke, Rebecka!»
 »Jo men, han kommer nog. Akta er gamla skalle då, herr krigsofficer.»
 »Nej, nej, aldrig kommer Göran mera tillbaka! Aldrig kommer min 
Göran mer!» Och en stor tår tillrade utför den brynta kinden och föll på 
den gamle krigarens hårda hand.
 Harmsen stod han upp och gick häftigt öfver golfvet. »Hon tror kan-
hända att jag gret!» mumlade han halfhögt vid sig sjelf. »Det är ej sannt, 
jag gret icke; – nej regnet var det som dröp från min panna; det dumma 
regnet och ingenting annat!»
 Undertiden hade Verna uppslagit ögonen och sett omkring sig med en 
blandning af häpnad och förundran. Ofrivilligt förde hon båda händerna 
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till sina öron och betäckte dem hastigt, likasom hon kännt en oförklarlig 
smärta. Men Jack teg åter och satte sig; Rebecka teg; regnet hade upphört 
att smattra. I rummet var så tyst som under församlingens bön i en kyrka.
 Då vågade Verna återtaga, först ena, sedan den andra handen från örat 
och begynte, med en skygg blick mot fönstret, teckna något som Jack icke 
förstod.
 »Hvad är det hon säger?» frågade Jack.
 Strax betraktade honom Verna förfärad och betäckte ånyo sina öron 
med de fina och hvita händerna.
 »Hon säger att hon sett Göran titta in genom fönstret, medan jag var 
ute. Hon hade redan förut sett honom på afstånd från trädgården. Han 
hade sett blek och förstörd ut och betraktat henne med vilda och hemska 
blickar. Då, säger hon, svartnade det för hennes ögon, och hon förlorade 
sansningen.»
 »Skulle han verkligen våga …? Ja, nu påminner jag mig, att majoren vid 
Anjala icke ansåg det otroligt, ty öfver forsen hade han svårt att undfly till 
ryska sidan.»
 »Tror ni att det var han?»
 »Hvad skall jag tro? Kan Verna ha sett miste?»
 »Verna ser aldrig miste», svarade Rebecka med afgörande ton. »Verna 
hör mindre än andra, men hon ser i dess ställe mera. Nog var det Georg, 
det kan ni vara säker på.»
 »Den bofven! Han är då nog oförskämd att visa sig här! Men han såg 
blek och förstörd ut, säger ni? Jag förstår. Det är icke roligt att smyga som 
en tjuf kring sin faders hus och nödgas dölja sitt ansigte i natt och oväder 
för menniskors anblick – om möjligt, äfven för Guds!»
 »Icke var det derföre han såg blek ut. Jag skall säga er något, efter ni 
tycks ha så liten reda på sådant der. Nu vet jag att min stackars lilla Georg 
är död!»
 »Hur skulle han då vara här?»
 »Enfaldiga menniska, begriper ni ej, att han gick igen? Det är tvärsäkert, 
det var hans vålnad.»
 »Men, Rebecka …»
 »Prata ni! Hans vålnad var det.»
 Jack tystnade eftertänksam. Han hade ännu icke tagit sin samtids stora 
salto mortale från vantro till otro, med religionens öfverhoppande. Han 
begynte tänka sig som en möjlighet, att Göran omkommit under ett för-
tvifladt försök att komma öfver Anjala fors.
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 »Min stackars lilla Georg!» utbrast Rebecka snyftande; »aldrig i lifvet 
får jag se honom mera! … Simon, stängde du dörren? Jag tyckte att någon 
gick uti farstun. Hvad nu, din liderliga gamla hästskrapa, jag tror, min själ, 
att du stulit min skåpnyckel och fått dig ett glas!»
 Simon svarade icke. Han hade, skyldig eller oskyldig, somnat framför 
spiseln.

8. Spöke eller verklighet?
Jack uppstod ånyo, vred sina händer och sade oupphörligt: »Göran, min 
Göran, hvarför har du gjort mig detta? Ack jag narr, jag svage eländige narr! 
Sålänge du ännu lefde, min Göran, fanns der ännu ett svagt hopp i det in-
nersta af min själ, att du en dag skulle komma tillbaka och säga: allt det der 
är icke sannt! Allt det der ha de ljugit på mig! Men nu är det förbi. Nu är du 
borta, min Göran, för evigt borta, men fläcken är qvar, och ingen kan mera 
aftvå den ifrån dig – och jag är bara en trasa af mig sjelf, sen du är borta, min 
stackars Göran! Aldrig, aldrig kommer du mera tillbaka sådan du var, med 
de der glada blå ögonen och det der spotska löjet, som klädde dig så väl, 
och det ärliga goda hjertat, och den der muntra och ändå så kärliga tonen, 
med hvilken du brukade säga: gräla icke nu, Jack! Du är en gammal tok och 
jag är en ung tok, det är hela skillnaden mellan oss båda!»
 »Det var tusan till godt minne! Just precis så var det, och hade jag ej 
rätt kanhända?» sade i detsamma den glada och välbekanta stämman af en 
person, som helt tyst öppnat dörren och troligen hört de sista orden. »Ja, är 
det ej så som jag alltid har sagt?» fortfor den nykomne. »Ålderdomen är en 
dålig kur mot ungdomens dårskap; han gör den mången gång bara värre.»
 Jack, Verna, Rebecka, alla stirrade på den inträdande med blickar så 
förfärade, så hemska, att Göran – behöfva vi säga att det var Göran? – med 
ett friskt och godt löje, som skar dem alla i hjertat, utropade: »se huru de 
gapa på mig, likasom skulle jag plumsat ned ifrån mån! Nå ja, icke stort 
bättre heller! Jag har trefvat en qvart timme i den infama mörka farstun. 
För tusan, nog tycker jag att man förtjenar åtminstone ett godafton, när 
man är stadd uppå rymmarestat och uppsöker sina vänner uti ett sådant 
vargaväder! Eller huru, Verna?»
 Och dermed steg ynglingen hurtigt fram och kysste systern. Verna 
 hajade häftigt till och betraktade honom skyggt tvekande, men blott ett 
ögonblick. Derefter slog hon båda armarna ömt kring hans hals och uttala-
de det enda lilla barnsliga ordet »bror», som af gammalt ljöd uti Görans 
öron med en så förunderlig musik.
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 »Nej, låt bli det der, syster lilla!» fortfor Göran i samma muntra ton. 
»Ser jag ut som jag vore värd en så förtjusande omfamning? Jo vackert! 
Rör icke vid mig, jag är våt som en sylta. Bort med skräpet!»
 Och derpå kastade han af sig en grå kappa af vadmal och framstod 
derunder för de närvarandes häpna blickar – i kosackuniform. 
 Denna åsyn bragte ändtligen Jack till besinning. Han hade ju redan, 
af gammal vana, tummat sin vestknapp, stigit ett steg framåt, utsträckt sin 
hand; det gamla buttra torroliga löjet hade redan bosatt sig under hans 
gråa mustacher, han stod färdig att säga som fordom: hvar har du varit 
så länge, din slyngel? – och nu – denna uniform! Den gamle kornettens 
drag förvredos så vidunderligt, att han för hvar och en, som ej visste hans 
känslor och hade medlidande med hans smärta, måste förefalla som en 
grimaserande karrikatyr. Göran, vid det bästa lynne i verlden, brydde sig 
ej heller om att från en annan sida uppfatta den gamle vännen. »Hör på, 
Jack», sade han, »om du grinar så der, när doktor Ekströmer ser dig, så 
akta dig, gamla gosse, han låter bestämdt stoppa upp dig och skicka dig till 
något konstmuseum för roliga saker i Stockholm. Hvad tusan, tycker du 
ej att jag ser bra ut så här? Det är den förnuftigaste uniform jag sett i mina 
dar; icke tränger den och icke paltar den; adjö, stångpiske, och farväl, frack! 
Nej, då är vår uniform bara komedi mot den här. Men så skratta då litet, 
du gamla mossbelupna vindfälle, och bliga ej på mig som en sotarpojke på 
kungen! Jag har ju sagt dig att jag är stadd uppå rymmarstat, och det borde 
du begripa utan lexikon, gamla patrontaska!»
 Jack behöfde, som våra läsare minnas, god tid för att reda sina känslor 
och åhörde ynglingens tal med en nästan dum häpnad. Men slutligen fann 
han sig, stötte tillbaka Görans framräckta hand, ryckte bort Verna, som åter 
närmat sig brodren, och sade med en röst som nästan qväfdes af smärta och 
vrede : »flicka, rör icke vid honom, du rör vid en orm!»
 Göran studsade. Han kände sin gamle vän; han visste att Jack aldrig 
brukade skämta på det viset. Derför steg Göran ett steg tillbaka med en 
förlägenhet, som Jack tyvärr fann alltför naturlig, och frågade med blicken 
mer än med orden: »hvad går åt dig, Jack?»
 Men Jack kunde ej svara. Så tungt var honom det ordet, som ville fram 
från hans läppar, att det nästan ville qväfva honom.
 Rebecka hade emellertid hunnit öfvertyga sig, att framför henne stod, 
icke en vålnad, utan hennes lifslefvande lille Georg i egen person. Det var 
också allt hvad hon begärde. Hon trädde derföre hurtigt fram, tog Görans 
hand, tryckte den handfast mellan sina knotiga fingrar och lät förnimma ett 
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pustande ljud, likasom hade en sten fallit från hennes hjerta: »Gudskelof 
att det riktigt är han, herr Göran! Åhå ja ja, jag trodde honom redan vara 
död och begrafven. Bry sig icke om den der gamla token, herr Göran. Icke 
är herr Göran någon landsförrädare.»
 »Hvad? Landsf…? Jaså, derföre? Nu förstår jag!» Och vid dessa ord 
brast Göran ånyo ut i ett omåtteligt löje, under hvars pauser han svängde 
Rebecka tre hvarf omkring, medan han gnolade ett par strofer af en gammal 
soldatvisa:

 Borta vid grinden så mötte jag kosacken;
 Han tog min flaska, men fick sig på fracken …

 »Och nu frågar jag eder, god’ vänner», fortfor Göran i samma ton, 
»om icke karlen, som gjort den visan, ljuger som en ärlig skälm. Hade han 
någonsin sett en veritabel kosack i hvitögat, – så som ni sen mig till exempel 
– så hade han bordt veta, att en kosack aldrig rider i frack. Men det var väl 
för rimmets skull, kan jag tro. Nå Jack, så skratta då, ditt nöt, och säg: har 
jag ej rätt?»
 Jack blef endast allt rödare i synen.
 »Men hvarför bär herr Göran den der fasliga uniformen?» inföll Re-
becka, i sin tur orolig.
 »Hvarföre? Ja, se deri ligger knuten, som Jack ej begriper, och derföre 
gapar han på mig som en nyss fångad girs. Jag tycker ändå att jag sagt det 
tydligt nog. Jag har lurat dem. Jag har rymt.»
 »Och det kan herr Göran säga så frimodigt, att han rymt från sin egen 
kung och gifvit sig in med landsens fiender?»
 »Hut, käring! … det vill säga, tag inte illa upp, kära Rebecka, det der var 
dumt sagdt af er. Sitt ned, skall jag berätta er hela historien. Men först en 
mugg öl. Jag är lika torr invärtes, som våt utvärtes. Hvad? Ämnar du gå din 
väg, Jack? Vänta litet, jag borde kurera dig. Jag borde beskrifva huru ståtligt 
emottagen jag blef uti Viborg.»
 »Förrädare! Usle förrädare!» utbrast Jack, ur stånd att hejda sig, och 
slog näfven i bordet.
 »Håll din mun, åsna, och tacka din lycka att jag är vid så godt lynne i 
qväll. Annars kunde jag kalla in mina kosacker, som posta vid trappan, och 
hänga dig vid takrännan. Du skulle då sluta din bana med mindre torr mun 
än du lefvat.»
 Rebecka märkte ej att Göran blinkade med ögonen. Den gamla blef 
i sin tur högröd af häpnad och vrede. »Hvad är det han säger?» utbrast 
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hon. »Är det sannt hvad man säger om honom? Har han fört fienden till 
sin egen faders gård?»
 Göran upphörde att skratta. »Jag står ej längre ut med er», sade han 
misslynt. »Jag kastar åt er ett skämt, och strax sluken I det med både horn 
och klöfvar. Odrägliga menniskor! Begripen I då intet att kosackuniformen 
har hjelpt mig på flykten?»
 »Och det vågar du ännu säga mig!» inföll Jack, blek utaf harm.
 »Vågar? visst tusan vågar jag det. Det vore en annan sak, om jag ännu 
sutte inom glas och ram i ryska högqvarteret. Och så ser du ännu ut som 
hade du sväljt en stoppnål. Du förtjenar knappt att jag talar om för dig min 
vackra historia. Men får gå, jag vill antaga att du pryglat i dag ett dussin 
dragoner mer än vanligt. Nå ja, till Fredrikshamn fördes jag först och sedan 
till Viborg. Här gjordes mig flera sköna anbud. Jag höll god min och skulle 
mått som en prins, om jag ej tänkt på allt det stora man nu kunde uträtta 
mig förutan. Tiden blef mig lång. Jag bodde i en kasern. Till slut flyttades 
jag i en kasematt, när det blef för trångt i kasernen. Du skall tro att jag 
hade ögonen öppna. Lita på det: vi kunna taga Viborg. I morgon far jag till 
kungen, för att säga honom det.»
 »Far du till kungen?»
 »Far eller rider, lika godt. Viborg är så godt som vårt. Knappt blef jag 
öfvertygad derom, innan jag beslöt att rymma med första görliga. Blef alltså 
för hvar dag intimare vän med kosackerne isynnerhet, och jag kan försäkra 
dig, Jack, att det är ett godsint och gladlynt folk, allsinga menniskoätare, 
som vi bruka föreställa oss. Nå godt, det gick så långt, att man tillät mig 
rida ut på deras hästar, naturligtvis med eskort. Sjelfve äro de flinka ryttare, 
derföre tyckte de om mig. En vacker aftonqvist pokulerade jag tillsamman 
med vakten. Skillnaden var att jag slog i åt dem rena rhummen, och sjelf 
drack jag färgadt vatten. Till slut blefvo gossarne tunga i hufvudet och som-
nade ovaggade der de sutto. Genast föll det mig in att byta rock och mössa 
med sotniken, och jag kan försäkra dig, Jack, att han ej förlorade på bytet, 
ty min var så godt som ny, och den här …»
 Göran visade ett hål på armbågen.
 »Och sedan?» inföll Jack, mot sin vilja lifvad att höra slutet på äfven-
tyret.
 »Och sedan gick jag till stallet, som jag noga kände, valde ut den 
qvickas te hästen, som jag också kände, och red ut genom porten. I början 
helt sakta, det förstås. Vakten såg något långt på mig, hvarpå jag höll stilla, 
vände mig om och mumlade mellan tänderna något som efter behag kunde 
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tagas för ett ’god afton’ eller ett ’drag åt fanders!’ Det gjorde förträfflig ver-
kan. Jag kom helskinnad förbi alla utposterna, och sedan – kataj!»
 »Och – du blef ej förföljd?»
 »Jo, vasserra. Det här var om aftonen. Lyckligtvis blef det mörkt. Men 
jag kände ej de fördömda vägarna, utan red vilse. I stället att rida åt Säkk-
järvi, som jag ämnade, fastän vägen hvimlade af trupper, kom jag norrut 
på vägen till Villmanstrand, och knappt begynte det dagas, innan jag hade 
hela svärmen af mina saknande och sörjande vänner i hälarna på mig. En 
vandrande tiggare, hvilken de anhållit och frågat, berättade mig, att min 
besynnerligen gode vän Pugatjoff – densamme af hvilken jag lånade rocken 
– lofvat spetsa mig, bara han fick öga på mig i småskogen. Nå, dermed var 
ingen nöd, jag hade ändock försprång och skulle nog ha narrat dem, om 
jag ej varit rädd för hästen. Du bör veta Jack, att kosacken och hans häst 
äro som själ och kropp, som betsel och mun, som fot och stigbygel. Få de 
det minsta korn på mig, tänkte jag, så prrr hio da piu! då hvisslar karlen, 
och hästen gnäggar till svar, om det ock vore i sträckgalopp, eller kastar 
han tvärt om och för mig, oaktadt sporrar och tygel, rakt tillbaka till mina 
förföljare. Derföre, ser du, fann jag för godt att stiga af och låta honom 
löpa. Löddrig var han som ett skum, nog mins han den ridten. I kosackens 
ficka fann jag en half kaka bröd; hin hårde frestade mig, ty jag var hungrig, 
men jag tog kakan, matade min Pugatjoff, klappade honom på halsen och 
ropade: da hio! Strax vände han om åt Viborgska sidan.»
 »Sedan fick du marschera till fots?»
 »Ja visst. Jag gaf mig ut för en beskickning från Viborg och svor och 
regerade att jag måst lemna min häst, som fått spatten. Om dagarna sof jag 
i skogarna, nattetid gick jag; men nätterna voro ännu så gement korta. Så 
drog det på tiden, och det skulle bli långt att omtala, huru jag ofta gick vilse, 
fastnade i morasen, sam öfver sund och vikar, stal en båt för att komma 
öfver Saima, och slutligen kom, efter hundrade nödlögner, öfver Valkiala 
till gränsen. Der var jag säker från ena hållet, men illa ut från det andra. 
Man tog mig för en rysk spejare, satte efter mig, skjöt på mig, och de men-
niskorna togo ingen reson, de blefvo vilda och galna, bara de sågo skymten 
af min rock. Ingen militär af de våra var jag i stånd att få tag i, men ändtligen 
fick jag i Ithis en länsman, som trodde mitt ärliga ansigte och gaf mig skjuts. 
Nu gick allt bra, ända till dess att jag kom vidpass en qvart mil härifrån.»
 »Nå?» inföllo på engång Jack och Rebecka.
 »Jo, då begynte det hällregna och blef stickmörkt, hvarpå jag lät skjuts-
hästen och pojken vända om och begaf mig till fots på den eländiga gång-
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stigen hitåt. Piff, paff, då smällde ett par skott, och när de ej hade äran 
att träffa mig, framrusade hastigt ett halft dussin karlar och lyste mig med 
facklor i ansigtet. Här är bäst att se arg ut, tänkte jag, och röt åt kanaljerne 
en af de mustigaste eder jag lärt mig i Viborg. Och hvad tron I de svarade?»
 »Hvad svarade de?»
 »Knappt fingo de se min barska min, innan de blefvo som slagne af ås-
kan, kastade sig på knä, svuro och himlade sig, bedyrande, att de icke väntat 
mig från det hållet, att de tagit mig för en kringströfvande länsman, samt 
bådo mig för alla helgons skull att skona deras lif, de skulle aldrig i verlden 
göra så mera. Nå bra, tänkte jag, de der karlarne äro icke så dumma, de ha 
respekt för en ärlig karl – ehuru, sanningen att säga, Jack, jag kan ej begripa 
hvad hin som kom åt dem, ty de voro sex mot en. Likagodt, jag rynkade 
ögonbrynen som en furste åt sina torpare, befallte dem draga för tusan, jag 
ville för denna gången förlåta dem, endast de lemnade mig i fred. Hvilket 
de också ganska riktigt gjorde och lyste mig till på köpet öfver de sumpi-
gaste ställena i skogen, tills jag kom vidpass ett par stenkast härifrån.»
 »Nej, hvad säger herr Göran! Röfvare! Och bara ett par stenkast här-
ifrån!» utbrast Rebecka.
 »Hvad det folket gick för, kan jag ej så noga säga», svarade Göran. 
»Emellertid är det bäst att se efter lås och dörrar. Det kan vara så godt att 
Jack och jag äro här i natt.» 

9. Huru riddaren Göran förnam sin  
fläckade ära och ett icke anadt försvar.

På Jack hade berättelsen om Görans flykt den förträffliga verkan, att hans 
tungas band lossades och sanningen måste fram, koste hvad det kosta ville. 
Knappt hade Göran slutat, innan den gamle vännen med ånyo rynkade 
ögonbryn trädde helt nära till honom, såg honom skarpt i ansigtet och 
sade: »Allt det der som du säger – är det sannt?»
 Göran studsade. »På sådana frågor», sade han, »svarar man sin fiende 
med ett värjstygn och sin vän med vet hut!»
 »Med det svaret är jag ej nöjd, ty derpå beror mycket. Jag vill och måste 
veta om du är en man af heder eller en skurk.»
 »Jack – visst är du min vän, men så begagnar du också din rättighet. 
Hvad är nu detta åter för dumheter? Jag har ju sagt dig hela historien om 
uniformen.»
 »Bryr jag mig om din uniform? I hela armén talas ej om annat än om 
ditt förräderi. Göran – det talet har jag hört, och jag lefver ännu!»
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 Göran bleknade. Han kunde ej svara ett ord. Han betraktade vännen 
med stela blickar.
 »Ja, det har man sagt om dig», fortfor Jack. »Jag har spjernat deremot 
som en dragon emot gatlopp; för mig var det mer än gatlopp, det gick mig 
på lifvet. I början slogs jag för den saken; jag var i stånd att hugga armar och 
ben af den som vågade knystra något ditåt. Men ve mig och dig, Göran, till 
slut begynte jag tvifla – jag som trodde så bergfast på dig! jag rasade mot 
mig sjelf och mot hela verlden, men hvad hjelpte det då mera! Från alla 
håll störtade det öfver mig. Fåglarna i träden qvittrade: Göran, din Göran 
är en förrädare! Och vallflickans visa i skogen och trumpeternas ljud och 
trummornas dån och knektarnes hviskningar, alla sade till mig desamma 
orden, som gjorde mitt hår grått och mitt hjerta förkolnadt: en förrädare 
är han, en usel förrädare är din Göran Roos!»
 »Hvem har sagt det? Jag vill veta hvem som har sagt det!» utbrast Gö-
ran dåft och med sammanbitna tänder.
 »Kanske du ville slåss med sagesmannen? Stackars Göran, det blir ett 
hårdt stycke arbete; du får då slåss med hela svenska armén!»
 »Och på hvad grund?»
 »För det att du förtroligt samtalat med en fånge i lägret. För det att 
dina egna dragoner sett dig i ryska lägret på mycket vänskaplig fot med 
fienden.»
 »Det är sannt. Jag sade dig ju, att jag dref för ro skull med fången. Och 
vänskaplig var jag på det sätt jag nyss omtalat. Är det allt, Jack?»
 »Ej på långt när. Du har i rysk uniform visiterat förposterna.»
 »Aldrig!»
 »Du togs för några dagar sedan till fånga af de våra vid Anjala, och vid 
det tillfället bar du också den fientliga uniformen.»
 »Jag togs tillfånga af de våra?»
 »Och rymde ur ditt fängelse nattetid, genom att hissa dig ned från ett 
fönster i tredje våningen.»
 »Jag! Är du galen!»
 »Göran – jag ville gifva mitt lif, för att kunna säga: du har rätt, jag är 
galen. Men flera hundrade af de våra ha sett dig. De kunna alla svära uppå 
att det var du.»
 »Har också du sett mig, Jack?»
 »Nej. När jag kom till Anjala, hade du rymt natten förut. Vissa per-
soner tycktes ej ogerna se det. Du hade medhåll, Göran. Du är ej sämre 
än mången annan. Och likväl – är det så, och tyvärr kan det ej vara an-
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norlunda – då är du ändock … nej, jag har ej hjerta att säga hvad du är, 
Göran!»
 »Jack … se på mig! Ser jag ut som en förrädare, jag?» Och vid dessa ord 
glimmade något i Görans ögon.
 »Jag vill ej se på dig, Göran, ty du besticker mitt förnuft. Bevisa mig, 
att allt detta är nedrigt förtal.»
 »Tänk dig den möjligheten att jag vore oskyldig. Hvad skulle du svara 
i mitt ställe?»
 »Jag skulle låta döda mig i fronten för min sqvadron vid första affär.»
 »Det är bra. Tack skall du ha, du förstår mig dock något. Men innan det 
sker, måste jag ha en upprättelse; att börja med inför dig. Erkänn, att du är 
ett nöt, Jack! Hvad skulle jag göra der på den andra sidan?»
 »Du hatar kungen.»
 »Jag! Hvarföre duellerade jag i våras med löjtnant Zabern vid lifdrago-
nerne?»
 »För det att han kallade kungen en fransk komediant.»
 »Jack – det är vidrigt, det kan du förstå, att försvara sig för sådant. Me-
dan du säger mig ha blifvit fången vid Anjala, till och med ha rymt, irrade 
jag i landsflykt vid Saimas stränder, utan en koja att hvila uti, ofta utan en 
bit bröd att mätta mig med.»
 »Om jag kunde tro dig! Om jag kunde straffa hundrade vittnens ögon 
och öron med lögn!»
 »Vittnen! Icke vore det mig omöjligt att skaffa vittnen från gränsen, 
som intyga min dervaro. Men låt det der vara. Det finnes ett högre vittnes-
mål än hundrade ögon och hundrade öron. Jack, det vittnet skall du söka 
i hela mitt lif och uti densamma inre rösten som alltifrån början talat för 
mig i ditt hjerta. De skola säga dig: gamle Jack, du är lurad; din Göran kan 
vara en stor slyngel för resten, men hans heder är utan fläck!»
 »Huru vill du då förklara allt detta?» 
 »Det vet jag icke. En besynnerlig förvexling måste ha ägt rum. Huru 
det tillgått, är mig en gåta. Men en sak är klar: jag har blifvit skymfad, och 
jag måste hafva upprättelse.»
 »Af hvem?»
 »Jag vet icke. Lika godt. Jag måste hafva satisfaktion. Jag rider till kung-
en.»
 »Kungen har återvändt till Sverige.»
 »Så far jag till Armfelt. Han är en ädling i botten. Han skall förstå mig.»
 »General Meijerfelt har nu öfverbefälet.»
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 »Så rider jag till Meijerfelt. Jag begär krigsrätt.»
 »Krigsrätten skall döma dig fri.»
 »Det hoppas jag.»
 »Men armén skall likväl anse dig skyldig. Ty krigsrätten är sammansatt 
af män, bland hvilka de fleste frukta att kompromettera sina egna hemliga 
förbindelser med den motsatta sidan.»
 »Oerhördt! Hvad bör jag då göra?»
 »Låta skjuta dig, som sagdt, i första affär. Jag vet intet bättre.»
 »Men Jack, – vore min ära sauverad med det?»
 »Åtminstone vore ditt samvete det.»
 »Mitt samvete är lugnt.»
 »Hör han icke det, gamla isbjörn?» inföll Rebecka häftigt. »Han måste 
väl nu förstå, att herr Göran är oskyldig.»
 »Om jag kunde tro det!» återtog Jack. »Göran, Göran, jag ser ingen 
annan räddning för dig, än att en engel från himmelen nedstiger och säger 
till den förblindade och ondskefulla verlden: Göran är oskyldig!»
 »Göran – är – oskyldig!» ljöd i detsamma en röst, så främmande, som 
hade man aldrig hört den förr, och likväl så bekant, som hade alla de när-
varande kännt och älskat den länge. Denna röst var osäker och svag, såsom 
de första ljufva orden af ett jollrande barn, men likväl så full af en innerlig 
tillförsigt, som endast ungdomens kärlek och hängifvenhet kunna uttala 
den. Göran, Jack, Rebecka, alla sågo sig om med en bestörtning omöjlig 
att måla. Men ingen främmande syntes i rummet. Endast Verna, som redan 
länge dragit sig åt sidan, satt tyst uti skuggan längst borta i rummet och 
höll, såsom förr vid det mesta af samtalet, båda de mjuka händerna för sina 
öron – dessa små fint formade öron, dem himlen straffat med att kanhända 
för evigt stänga deras portar för toner och ljud.

10. Hvem som talade till Görans försvar.
»Store Gud! – sade Göran efter en stunds tystnad och häftigt upprörd; 
– om jag någonsin skulle ha hört Verna tala mer än de tre orden, som hon 
ärft från sin späda barndom, skulle jag vågat tro, att det var hon som talade.»
 »Omöjligt!» sade Rebecka. »All hennes läkedom har bara gjort henne 
värre, och om den tjenat till något, har skrämseln i afton gjort den om in-
tet.»
 »Icke var det hon», sade Jack med ett vidskepligt allvar, som vid ett 
annat tillfälle lätt kunnat utsätta honom för löje. »Icke var det hon! Det var 
något annat. Jag har tyckt hela aftonen, att här icke står rätt till uppå Nattsjö. 
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Någon har talat till ditt försvar; men om den rösten kom från himmelen 
eller afgrunden, lemnar jag osagdt.»
 »Jack, så talar endast en god ande. Har icke den rösten gått ur ett men-
niskobröst, så har den gått från en engels läppar. Verna – var det du, den 
första på jorden, den enda på jorden, som aldrig tviflat på mig, – var det 
du, som nu med de orden hugsvalat mitt hjerta? Så säg dem ännu engång! 
Säg dem, såsom du engång sade mig, när jag bad dig, det enda ordet bror. 
Intet ord förrän nu har mildare och ljufvare rört vid min själs strängar.»
 Och dervid gick ynglingen fram till Verna, ledde henne vid handen 
mera i ljusskenet och betraktade henne med en bedjande blick.
 Verna såg på honom tillbaka, darrade sakta, och man såg att hennes 
läppar rördes. Men länge kom öfver dem ej ett enda ljud.
 Åter sade Göran: »Om jag sjunger för dig den visan jag engång sjöng, 
– Verna, lofvar du mig då att säga de orden om igen?»
 Flickan böjde sitt hufvud med ett jakande tecken. Och Göran sjöng:

  Hör du rosornas tal,
  När vinden i häcken susar?
  O, så lindra det qval
  Mig skrämmer och mig förtjusar &c.*)*)

 Han sjöng blott en enda vers, men Verna lyssnade derpå med ett lyck-
saligt uttryck, som man aldrig sett hos henne förr. Läsaren, som följt denna 
berättelses gång, skall utan tvifvel förstå, hvarföre Göran och alla med und-
ran, nästan med häpnad märkte att Verna lyssnade.
 Den lycksaliga, strålande, öfverjordiska sällhet, som i denna stund gjöts 
öfver Vernas drag såsom morgonrodnadens sken öfver hennes rosor i träd-
gården, kom Göran att glömma all den bitterhet, som så nyss hade uppfyllt 
hans hjerta. Det förekom honom, som om Verna nästan insög tonerna, 
såsom en blomma, vuxen bakom kammarens mörka gardiner, med vällust 
insuger ljusets strålar, när hon första gången flyttas ut i det fria till sol och 
vår.
 Göran fortfor derföre att sjunga och sjöng alla de tre verserna med sin 
friska och manliga röst. Och ju längre han sjöng, desto djupare tycktes 
tonerna tränga in uti flickans själ. De tjusade henne så förunderligt ljuft, 
att hela hennes väsende syntes upplöst i dem, och slutligen begynte hon 

*) Vernas rosor, s. 209.
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gråta, länge och innerligt; men icke häftigt, såsom ofta annars, utan såsom 
ungdom och godhet gråta, när hjertat är fullt och alla dess känslor flöda 
likasom källor öfver en bädd af grönska.
 Göran kysste tyst sin syster på kinden och vinkade sakta åt Rebecka, att 
föra Verna upp till hennes rum och blifva der qvar med henne. »Tala icke 
med henne!» hviskade han strängt i den gamlas öron, och när Rebecka 
misslynt öppnade sin mun för att fråga ett »hvarföre», tillade Göran åter 
hviskande: »är ni försigtig och lyder mitt råd – hör ni, jag vill det! – då skall 
ni snart få en rik belöning. På er försigtighet beror nu allt.»
 Vid dessa ord tryckte Göran till afsked Vernas hand och lyste henne och 
den gamla uppför trapporna.
 »Jag ryser, när jag betänker, huru obetänksama vi redan varit», sade 
han, återkommen till Jack. »Skona vi ej dessa känsliga nyväckta nerfver, 
så skola de ännu en gång, och då för evigt, förlamas. Anar du ej redan den 
stora förändring, som i månader blifvit förberedd och som i qväll nått sin 
fullbordan? För första gången sedan långa år ha ljud och tal gjort ett intryck 
på Vernas nerfver. I allt sådant är hon ju än ett barn. I stället att nära denna 
första hörsel med sakta och milda harmonier, likasom en modersmjölk för 
det späda sinnet, ha vi sårat hennes första intryck med groft tal, med häftiga 
röster, med utrop, ja – jag blyges att säga det – med svordomar! Det är icke 
broderligt, icke faderligt, det är grymt.»
 »Och du tror då?»
 »Jag vet det. Verna hör!»
 »Och de ord vi nyss hörde?»
 »Vernas ord! Hon hör! Hon talar! Jack, du är en gammal genom heder-
lig stock. Om du ej vore en stock, skulle du förstå, hvad det vill säga att 
höra, när man icke hört förut, och tala, när man icke talat förut. Man har 
lefvat utan hälften af sin tillvaro, och man har fått denna omistliga, denna 
saknade hälft tillbaka. Man har gått som en främling på jorden; rundtom-
kring har herrskat den eviga tystnaden, likasom i en verld af skuggor, och 
menniskorna hafva gått förbi såsom stumma och hemlighetsfulla väsen-
den, obegripliga, obegripna, känslolösa, egoistiska, grymma. Och då har 
man, anande och svärmiskt dragit sig inom sig sjelf, som snäckan i sitt hus, 
och betraktat verlden med häpna eller likgiltiga blickar; syn, känsel och 
lukt äro skärpta till en finhet, som andra knappt kunna föreställa sig, men 
om ljud, om ton, om tal har man ingen erfarenhet. Då, Jack – tänk dig ett 
sådant ögonblick! – då sjunker han sakta bort, den dunkla mur, som legat 
mellan verlden och oss, mellan vår tillvaro och andras, mellan aningarnas 
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och tankarnas lif inom oss och det yttre lifvet, som härtills brusat okändt 
förbi oss med sina välljud och sina missljud. O att de första ljud, som i 
den stunden nå till vårt öra, vore sköna himmelska ljud, – vore musikens 
ädlaste toner eller kärlekens ömmaste hviskningar! Då skulle vi fatta, att 
denna härtills okända verld ej är så hård och så grym, som den synts oss 
förut; vi skulle lära oss hastigt att älska den och att lefva i den och att hafva 
förtroende för menniskorna, våra bröder. Men om de första ljuden, som nå 
våra vaknade sinnen, äro smärtans utrop, vredens förbannelser, hatets, sor-
gens, olyckans suckar … då Jack, hvilken tanke skola vi göra oss om denna 
verld, som störtar med ens öfver oss med alla sina lidelser! Såg du ej mer än 
engång i qväll, huru Verna betäckte sina öron med händerna? Arma barn!»
 »Hon skall bli lycklig nu, Göran!»
 »Gifve Gud, att hon blefve det. Jag – jag måste numera fly henne för 
alltid!»
 »Du, som är hennes bror!»
 »Ja – jag, som är hennes bror. Mins du hvad jag sade dig engång uti 
skogen på vår marsch till Abborfors? Så länge ännu något saknas hos Verna, 
skall jag känna mig starkare genom pligten att vara för henne en bror. Men 
den dag, då ingenting mera saknas i hennes skönhet, den dagen skall jag 
skjuta mig en kula för pannan, Jack …. och den dagen är kommen!» 

11. Hvad som vidare tilldrog sig uppå Nattsjö gård.
»Göran! – utropade nu den gamle Jack, i det han utbredde sina armar emot 
ynglingen – Göran – kan du förlåta mig? Kalla mig hvad du vill, säg att jag är 
en stock, en sten, en åsna, en lättrogen narr, säg allt hvad du vill, Göran, men 
förlåt mig att jag kunnat tänka så nedrigt om dig – jag som bordt försvara 
dig mot hela verldens förtal, ja, mot egna örons och ögons vittnesbörd! Kan 
du ej förlåta mig det, Göran, så – se här, du skall få upprättelse. Drag din 
sabel, jag drager min, vi skola slåss, vi båda, som älskat hvarandra så högt, 
och när jag stupar för din hand, skall jag ännu i döden säga: nedrigt har man 
ljugit på den bästa pojke, som ännu dragit en sabel … Göran är oskyldig!»
 Göran störtade i den gamle vännens armar. Hans unga tårar flödde, 
utan att han ens brydde sig om att dölja det, och blandade sig med den 
trumpne surmulne Jacks. En stund förgick, utan att någondera vidare för-
mådde yttra ett ord.
 Till slut gjorde sig Jack helt sakta lös ur ynglingens hårdt slutna famn 
och sade med vek röst: »nu är det bra. Nu vet du att åtminstone en ärlig 
karl skall vittna för dig.»
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 »Nu tror du mig?» sade Göran.
 »Ja, nu tror jag dig. Låt oss nu tänka på utvägar att bevisa din oskuld.»
 »Jack – sådant der kan endast bevisas med blod.»
 »Nej, låt oss tänka efter. Vi måste skaffa bevis uppå, att du, den dagen 
man trodde sig hålla dig fången vid Anjala, var långt derifrån. Kan du det?»
 »Jag kan det; men jag vill det icke.»
 »Hvarföre icke?»
 »För det att fläckar uppå en mans ära aldrig kunna aftvås med juridiska 
intyg. Medgif det, Jack; jag måste ha en annan upprättelse. Jag reser i mor-
gon till lägret.»
 »Man skall ej tro dig utan bevis.»
 »Då återstår för mig i alla fall att utmana den förste, som smädar mig 
med ett otroget löje, och stupa för hans hand eller för fiendens. Lifvet har 
intet värde mera för mig. Du borde förstå, Jack, att jag vill dö och jag måste 
det.»
 »Och du vill lemna Verna utan beskydd! Hennes far kan ännu engång 
martera henne till döds.»
 »Just för Vernas skull kan jag ej mera lefva; för hennes skull, och för 
min ära. Ett enda af dessa skäl vore nog. Du skall beskydda henne, Jack! Jag 
vet att du gör det.»
 »Finns intet medel för dig att lefva?»
 »Intet, Jack, intet!»
 »Den allmakts hand, som lade på Vernas läppar de första orden att 
förklara din oskuld, Göran, – kan ej den handen ännu bereda för dig ett 
medel, som ingen ibland oss ännu vet och ingen ens anat?»
 »Nej, nej, det finns intet annat medel för mig, än att döda och dö!»
 Och Göran stadnade i dyster tystnad framför den öppna spiseln, der 
de sista kolen, lemningar efter aftonens brasa, kastade öfver de närmaste 
föremålen ett sken, så ovisst och blekt, som ett döende hopp.
 En stund förgick.
 Då hördes från ett af de närgränsande rummen ett sakta rasslande ljud, 
likasom af en såg, som med ifver och brådska arbetar att afskära ett stycke 
träd.
 »Hvad är det?» sade Jack.
 »Det är kornknarrens hesa stämma derute på åkern», svarade Göran 
förströdd.
 »Kornknarren i Augusti! Nej, det ljudet kom från kaptenens rum. Hör 
du? Nu är det tyst. Nu börjar det åter. Skola vi väcka din far?»
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 »Beständigt vurmar du om spöken.»
 »Var det spöken, som anföllo dig i skogen ett stenkast härifrån?»
 »Ah – du har rätt! Vi måste väcka min far. Har du pistoler?»
 »Två. Och du sjelf?»
 »Två.»
 »Det är bra. Låt oss sakta gå in.»
 Vid dessa ord blåste Jack ut ljuset, och både öppnade så sakta som möj-
ligt dörren till kaptenens rum. Lyckligtvis hade Rebecka smort låset, ty 
kaptenen var knarrig sjelf och tålde ej att dörrarna voro detsamma.
 Kaptenen sof.
 Kammaren var ett hörnrum på nedra bottnen.
 Göran och Jack ställde sig att posta på hvardera sidan om fönstret mot 
trädgården, hvilket, liksom alla de öfriga var tillstängdt med starka luckor 
utifrån. Det var här man tydligt hörde ljudet af en flinkt arbetande sticksåg.
 Några minuter förgingo under ljudlös tystnad.
 Då hade sågen fullbordat sitt första arbete. Gångjernen voro kringskur-
na, och strax derpå kunde man, oaktadt nattens mörker, urskilja, huru ena 
luckan lyftades af och ett dunkelt rörligt föremål visade sig utanför fönster-
rutan.
 »Är det tid?» hviskade Jack i mörkret, liksom ihågkommande att Gö-
ran dock var hans förman.
 »Ännu icke», svarade Göran.
 Derpå hörde man rutan sakta klinga. Sannolikt hade man tryckt ut den 
med en beckad duk. Man hörde ett sakta rassel vid fönsterhakarna. Det var 
en hand, som sträcktes in genom den söndrade rutan och öppnade fönstret 
inifrån. En mensklig figur syntes i öppningen.
 Denna figur tittade först helt varsamt in. När allt var tyst, fattade han 
troligen mod och klef helt varligt in uti rummet. Men i samma stund greps 
han i nacken af Jacks starka hand och kastades omkull, medan Göran kas-
tade sin kappa öfver honom och hindrade honom att skrika.
 Utanföre hördes nu ett sakta mummel. Sannolikt trodde man att kam-
raten snafvat och fallit vid inklifvandet. Men när allt åter blef tyst visade 
sig ånyo en annan figur uti fönstret, och bakom honom åter en tredje. Jack 
hade möda att fasthålla den förste fången, och Göran fick nu de öfriga på 
sin lott.
 Han besinnade sig ej heller länge. Han hade dragit sin sabel, och för 
två förfärliga hugg störtade först den ene, sedan den andre af de sednast 
inkommande hufvudstupa ut i mörkret tillbaka.
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 Nu blef både ute och inne larm och rörelse. Kaptenen vaknade, for med 
handen efter pistolerna, som alltid hängde ofvanför hans säng, och sköt på 
måfå mot fönstret. Pipande foro två kulor tätt förbi Jacks och Görans huf-
vuden och stadnade i väggen. Jack kunde ej låta bli en anspelning på fordna 
äfventyr. »Icke är det värdt att kapten sigtar på mig», sade han; »kapten 
borde minnas af gammalt, att det icke träffar.»
 Läsaren erinrar sig kanhända den mannens vilda lynne, som nu blef 
väckt utaf okände mäns strid i hans eget rum. Verkan deraf var sådan man 
bordt förutse. Alldeles utom sig af raseri, rusade kaptenen upp ur sängen, 
fattade den bekanta långa huggvärjan, som ej heller nånsin var långt borta, 
och högg blindt omkring sig. Jack och Göran kunde endast genom att kasta 
sig ned på golfvet undvika hans hugg. Derunder slapp den förste fången 
lös, störtade till fönstret och hoppade ut.
 Oaktadt mörkret, blef kaptenen varse detta och, rådfrågande blott sitt 
raseri, hoppade han genast efter samma väg.
 »Fördömda karl!» ropade Jack. »Han hoppade ut, och hela svärmen 
är utanföre.»
 Göran gick hastigt till fönstret. »Hvad ämnar du göra?» ropade Jack 
ånyo. »Var icke galen och spring efter honom! Det kostar ditt lif.»
 »Blif qvar, Jack!» svarade Göran hastigt. »Du vill väl icke att jag skall 
öfvergifva min far.»
 Och med dessa ord tog äfven han ett språng genom fönstret. Utan att 
länge besinna sig, sprang Jack efter honom.
 Ute i trädgården sken den uppgående månen mellan de svarta regn-
molnen på Vernas ljufliga rosor. Vid dess bleka sken, förblandadt med 
häckarnas skuggor, såg man nu ett vildt och besynnerligt uppträde. Kap-
tenen hade med sin förfärliga huggvärja störtat ned öfver de nattliga miss-
dådarne, och de hade skingrats som agnar för hans haglande hugg. Man 
såg honom förfölja dem genom häckarna, lik en nattens demon, en annan 
Don Quixote, lång, knotig och mager och, likasom den ryktbare riddaren 
i striden mot vinsäckarna, klädd uti blotta skjortan. Lyckligtvis för dem, 
voro de nattlige gästerne flinke på fötterna. Kaptenen förföljde dem ända 
till trädgårdens mur, och några klättrade öfver muren.
 Göran och Jack sprungo efter.
 Då föll helt nära vid muren ett skott, och den hvita mannen med värjan 
stupade öfver häckens törnen.
 Göran, yngre och vigare, hade nu försprång framför Jack och hann till 
stället tids nog, för att se en man förgäfves söka komma öfver murens och 
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häckens förenade höjd. När den flyende märkte sig ånyo förföljd och ur stånd 
att komma undan, stadnade han tvärt, drog värjan och högg in på Göran. 
I blinken parerade ynglingen hugget, och ett skarpt fäktande uppstod. Det 
varade länge nog, ty främlingen förde, likasom Göran, sitt vapen med sällsynt 
skicklighet. Men det ovissa månskenet förvillade ögat och gjorde handen 
osäker. Blödande sjönk den främmande mannen till marken för Görans hugg.

12. Dubbelgångaren.
Emellertid hade gårdsfolket vaknat af larmet. Rebecka och Simon, åtföljde 
af drängen, kommo med lyktor ut i trädgården. Missdådarne hade flytt. Till 
och med sina sårade hade de bortsläpat. Endast två män lågo blödande 
uppå sandgången. Den ene var kaptenen; den andre var främlingen, som 
fallit för Göran.
 Men Göran hade lemnat honom strax derpå och skyndat till sin far. 
Ömt upplyftade han den vilde mannens hufvud på sitt knä och frågade 
huru han var sårad.
 Kaptenen stirrade på honom med förvirrade ögonkast. »Rör mig 
icke!» sade han häftigt. »Rör mig icke, vanbörding, du som kallar dig min 
son! Det är du, som har skjutit mig.»
 »Månskenet bedrog er, min far! Det var jag, som skyndade till er hjelp 
och som fällde er fiende.»
 »Du? Jag kände dig tydligt, jag såg ditt ansigte vid blixten utaf pistolen. 
Min egen son har gifvit mig döden.»
 Göran svarade icke. Han tänkte vid sig sjelf på fadrens många mörka 
inbillningar. Men då hans åsyn tycktes uppreta den sårade, drog sig Göran 
tillbaka och lemnade kaptenen uti Rebeckas vård.
 Derefter gick han till fremlingen, som ett stycke derifrån hade släpat sig 
fram till muren och ännu med dignande krafter sökte att komma öfver den. 
Göran tog honom hårdt i armen. »Hit med lyktan!» ropade han. »Denne 
är chefen för hela bandet. Jag vill se den mannen, som så djerft har vågat 
störa nattens frid i detta ensliga hem.»
 »Låt mig fly!» bad den fremmande. »Jag är ingen röfvare, och jag lof-
var dig att icke mera komma tillbaka.»
 Vid denna röst studsade Göran, ty det förekom honom som hörde han 
sig sjelf tala. Inbillning! tänkte han strax derpå. »Om du ej är en röfvare», 
sade han, »hvarföre bröt du dig in i vår gård om natten?»
 »För det att jag såg en flicka här. Jag har sett många flickor. Men en 
sådan har jag aldrig sett förrän här. Ditt guld behöfde jag icke. Jag kan säga 
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och när du talar, är det som om jag skulle tala. Det var flickan jag ville äga.»
 »Eländige!» utbrast Göran förbittrad. »Verna ville du röfva, och du 
visste ej att förr skulle du taga mitt lif. Lykta hit! Jag vill se den mannen, 
som ville stjäla Verna bland hennes rosor.»
 »Låt mig fly», sade främlingen åter med dyster stämma. »Det är bättre 
för oss att vi aldrig sett hvarandra. Vi kunna då mötas en dag i verlden utan 
att hata hvarandra.»
 I detsamma stod Simon med lyktan bredvid dem och höll den högre, 
så att ljusskenet föll uppå bådas ansigten. Detta sken var hastigt, kort, men 
tillräckligt för att slå alla tre med en förvåning, som tiden, stället och nat-
tens öfverståndna äfventyr stegrade ända till häpnad.
 Simon fällde lyktan till marken, tog till fötter och skrek öfverljudt: 
»spöken! spöken!»
 Främlingen vände sig bort, likasom hade han delat den gamle tjenarens 
förskräckelse.
 Göran hajade häftigt till och utropade: »Det är jag sjelf!»
 När han återhemtade sig från sin förvåning, hade främlingen uppnått 
porten och försvunnit i skogen. Göran förföljde honom icke.
 Men nu skingrades himmelens mörka skyar, augustinattens älskliga 
månsken utbredde sig öfver den grönskande nejden, och Vernas stjerna 
gick klar och strålande fram utur molnet.

 

Sednare delen af berättelsen »Stjernan i molnet» nödgas vi spara till hösten. 

Sednare delen.*)

13. Huru Verna inträder i en ny verld.
Två dagar efter den olyckliga nattens tilldragelser, som beskrefvos i före-
gående kapitel, afled den gamle kaptenen på Nattsjö gård af sin då erhållna 
blessyr. Kulan, som genomborrat högra lungan, trottsade all doktor Ekströ-
mers konst; den mörke mannen dog som han lefvat, dyster och vildsint, 
vägrande att se sina barn och icke tålande någon annan vid sin sida än den 

*)  Förra delen af denna novell, som är en fortsättning af »Vernas rosor», afslöts i 
N:o 48 af detta blad d. 14 sistl. Juni.
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gamla Rebecka. Ingen visste hvad som i de sista stunderna föregått vid 
kaptenens sjukbädd, men att döma af vissa halfva ord, som Rebecka lät 
undfalla sig, hade kaptenen haft en ljusare mellantid före slutet och låtit 
öfvertyga sig, att sonen Göran icke varit hans mördare. Det var dock någon 
tröst för den djupt böjde ynglingens sorg.
 Riddaren Jack hade öfvertalat Göran att qvardröja ännu några dagar 
på Nattsjö, medan Jack reste till lägret vid Anjala, för att höra sig före huru 
sakerna stodo och hvad som borde göras att aftvå den skymf, som fortfor 
att låda vid Görans namn. Det var de längsta, de bittraste och dock de ljuf-
vaste dagar Göran någonsin lefvat, ty ett nytt oväntadt uppslag hade skett i 
hans stormiga öden, en stor förändring hos Verna, – just denna förändring, 
hvilken Göran engång tillförene både fruktat och efterlängtat såsom sitt lifs 
olycka och sin skönaste önskan ändå. Hvari bestod då denna förändring? 
Läsaren gissar det redan: detta sköna oskyldiga väsen, som Göran älskat 
med hela de tjugu årens glöd, innan ödet ställde henne som en syster vid 
hans sida, hade härtills likasom stått utom menniskorna och lifvet, i följd 
af en stor ofullkomlighet, som låtit medlidandets, deltagandets känsla åter-
taga den innersta platsen i Görans bröst och lagt på hans skullror ett högre 
ansvar än någon annan broders pligt att skydda en syster. Nu var denna 
ofullkomlighet häfven; nu var han borta, den hemlighetsfulla, ogenom-
trängliga mur, som härtills rest sig emellan Verna och det yttre lifvet, nu 
hade hon stigit i jemnhöjd med den öfriga menskligheten, fri att utveckla, 
som knopparna af hennes rosor, allt det behag, all den tjusning naturen 
någonsin nedlagt i qvinnlig fägring. Ty om också mången annan kunde 
mäta sin skönhet med Vernas skönhet, sin själs gåfvor af förstånd och god-
het med Vernas gåfvor, hvar fanns den flicka, hvilken ännu vid sexton år var 
så fullkomligt ett barn som hon och steg in i lifvet med denna första fina 
fjärildoft uppå själens vingar, hvilken också hos de bästa, de renaste alltid 
rubbas af åren och lifvet! Det var det som gjorde Görans sällhet, Görans 
förtviflan och, efter den första smärtan öfver hans faders död, kom honom 
att glömma, huru döden och vanäran sväfvade i samma stund öfver hans 
unga hufvud.
 Den kris, som läkaren i tre månader med omsorg förberedt, hade emot 
hans beräkning påskyndats af den sist beskrifna qvällens och nattens häf-
tiga nervskakningar. Redan samma qväll, samma natt blef det allt tydligare, 
att Verna hörde. Lyckligtvis ankom doktor Ekströmer redan följande mor-
gon att förbinda den sårade, och dröjde icke att genast vidtaga de försigtig-
hetsmått, som den unga flickans så ytterst ömtåliga nerver fordrade. Hon 
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instängdes i ett aflägset rum, der på tre dagars tid intet ljud fick tränga till 
hennes öron. Så förgingo dagarna af hennes faders slut, och Rebecka och 
Göran hade ordres att med det vanliga teckenspråket lugna och trösta den 
instängda.
 Efter dessa tre dagar nödgades man att genom tecken underrätta Verna 
om fadrens död. Så varsamt det skedde, hade det likväl till följd en häf-
tig kramp, som i två dagar satte hennes lif i fara. Men ungdomskrafterna 
segrade, nervernas retning lugnades åter och qvarlemnade blott en svag-
het, känslig för alla intryck och vid minsta anledning böjd att gråta. Ver-
nas tårar föllo som dagg på rosorna, hvilka man hämtade åt henne in ifrån 
trädgården. Hon knöt utaf dem en skön röd krans, och den kransen lades 
som dottrens sista afsked på den hårde kaptenens bröst, när han gömdes i 
jorden.
 Vidpass en vecka hade förflutit efter krisen, och ännu hade Verna se-
dan dess ej fått höra ett ljud, förutom regnets smattrande emot rutan och 
stormens brus derute i träden. Då förklarade doktor Ekströmer, som hvar-
annan dag reste ut till Nattsjö, att man kunde börja med hennes nya upp-
fostran, hennes varsama införande i en ny verld af toner och ljud.
 Göran ville vara den förste; han hade ju dertill närmaste rätt. Denna 
arma Verna, som varit död för tonernas välljud, hade ofta förekommit ho-
nom som ett väsen af inre ohörbara harmonier, hvilka utvecklat sig i det 
slutna djupet af denna milda qvinnosjäl. Hon hade ju också bland sina 
leksaker haft en cittra, hvilkas strängar hon knäppt och med barnsligt nöje 
sett dallra, men utan att höra deras förstämda ljud. Göran sökte upp cittran 
och gick, med doktorns fullmakt, en vacker augustimorgon in till Verna. 
Han tog henne i handen, utan att säga ett ord; hon följde honom villigt, 
och de gingo tillsammans ut i trädgården.
 Det var bittida på morgonen af en klar och mild dag, sådana man stun-
dom har i slutet af Augusti, när sommarens sista skönhet strålar ännu i 
sin fulla prakt, innan förvissningens dagar stunda. Solen gick upp öfver 
kullen och glimmade i daggen på Vernas rosor. Många centifolier blom-
made ännu; det var så länge sedan Verna hade sett dem. Hon anade blott 
dunkelt, att ett nytt sinnes portar öppnats för hennes själ; hon tyckte sig 
vara densamma som förr och gick som förr att stöda de lutande stänglarna 
och afklippa med sin lilla sax de vissnade rosorna, på det att knopparna på 
samma gren finge mera kraft att slå ut.
 Göran följde henne i tystnad och spänd förbidan. Han vågade icke 
kasta det första ordets ljud som ett främmande väsen i Vernas slutna 
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verld; han väntade att någon af naturens egna röster först skulle väcka 
den unga flickan till medvetande om den omätliga vinsten af hörselns 
gåfva.
 Redan vid det att de gingo, hade Verna med någon undran förnummit 
det sakta ljudet af deras steg emot sandgångarna, men hon förstod icke 
hvad det var. Det undföll henne icke, att rosenbuskarnas grenar prasslade, 
när hon böjde dem undan och de vidrörde hvarandra; men hon måste ha 
ansett detta ljud för en syn eller ett intryck af känseln, ty hon kunde ännu 
icke skilja de nya, alldeles främmande intrycken från dem, vid hvilka hon 
förut varit van. En sten rasslade vid hennes fot; hon trodde sig känna det 
ljudet med foten. En hök flög öfver trädgården, och man hörde hans snab-
ba vingar susa; Verna trodde sig se det ljudet. Hon plockade några nötter 
och måste ha hört dem knastra, när hon bet sönder skalen, men det ljudet 
trodde hon sig smaka. Ja, när hon midt i rosenhäcken afklippte en stjelk, 
förnam hon troligen ljudet af saxens knäppning, men det ljudet trodde hon 
härröra af rosornas vällukt. Så förgick en stund, utan att Verna ännu förstod 
att hon hörde.
 Hände sig så, att en bofink satte sig på en gren af häcken och begynte 
att qvittra. Sångens årstid var för honom förbi, men han kallade sin fjerran 
maka, kanske för att varna henne för höken, och så qvittrade han af hjer-
tans grund. Detta väckte Vernas uppmärksamhet, likasom hade hennes 
öde med flit så velat, att det första ljud hon förstod var en ton af kärlek och 
saknad ur naturens eget bröst. Hon förde handen till sitt öra, betraktade få-
geln, betraktade Göran och frågade med en talande blick hvad detta månde 
betyda.
 Då knäppte Göran på cittrans strängar, först en ton, så åter en, och så 
en ackord. Verna betraktade honom och cittran med en outsäglig förund-
ran. Nyfiken som ett barn, ville hon öfvertyga sig att detta nya förvånande 
intryck ej var ett gyckel af hennes inbillning, och knäppte sjelf på en utaf 
strängarna. Strängen gaf ljud, och Verna drog sin hand så häpet tillbaka, 
som hade hon vidrört ett okändt lefvande föremål.
 Nu tog Göran åter en ackord och så åter en. Verna fattade mod, när hon 
såg Göran småle. Det var en glad ackord, och dess intryck speglade sig strax 
i Vernas lifliga drag. Sedan tog Göran en sorgsen ackord i moll, och i ögon-
blicket lockade den en perlande tår i Vernas ögon. Och åter tog han sin 
glada ackord igen. Strax klarnade löjet på Vernas läppar, men den objudna 
tåren ville icke så genast försvinna, och så stod hon der, den skönaste syn 
som jorden bär: oskuld, löje och tårar i samma drag!
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 »Jag hade rätt», tänkte Göran vid sig sjelf; »i denna själ var musiken 
hemma långt innan hon hörde en ton.» Det kändes så sällsamt då uti Görans 
hjerta.
 Men han bemannade sig åter och beslöt vid sig sjelf att Verna skulle höra 
de första menskliga ord som hon hört sedan sin barndoms dagar, klädda 
i toner. Han grep ånyo i cittran och begynte sjunga densamma visan, som 
han ohörd sjöng den första natten han såg sin syster – då när andra känslor 
friare, utan smärta och tvekan, rörde sig i hans bröst.

 Hör du rosornas tal,
 När vinden i häcken susar?
 O, så lindra det qval
 Mig skrämmer och mig förtjusar!
 Rosorna be:
 Sjung och le!
 O, så älska och sjung som de!

 
 Längre kunde Göran ej fortfara. Sångens intryck och minnet qväfde 
hans stämma, och när han såg upp, flöt Verna i tårar.
 Göran förskräcktes. »Verna! Goda Verna!» sade han, utan att tänka på 
hvad han gjorde.
 Verna såg upp med en lycksalig känsla, som ej kan beskrifvas. Det var 
de första orden, de första talade ord af ett menskligt språk, som nådde hen-
nes öron, ty sångens ord hade flutit för henne bort uti toner. Och dessa ord 
kände hon; hennes eget namn var ju ett af de tre ord, som hon skrinlagt i 
hjertat ifrån sin barndom och som hon sedan mekaniskt eftersagt, utan att 
förstå deras mening. »Goda Verna!» upprepade hon långsamt och stapp-
lande på stafvelserna, likasom ett litet barn, som första gången lär sig att 
eftersäga ett älskadt namn.
 »Goda Verna!» upprepade hon ännu engång, och det lyckades redan 
bättre. Göran visste ej om han skulle skratta eller gråta. Men Verna, förtjust 
öfver sin oförmodade framgång, skrattade och gret på engång och trött-
nade ej att oupphörligt efterstafva desamma båda orden: goda Verna!
 »Goda?» upprepade hon ånyo, eftersinnande. Det var något som hon 
icke visste förr. »Hvad betyder det?» frågade hon med otålig ifver på det 
gamla teckenspråket.
 »Verna är ditt eget namn, och goda betyder att du är min goda älskade 
syster», svarade Göran, i det han utsade de båda orden, men tecknade det 
öfriga.



295

Stjernan i molnet

  5

10

15

20

25

30

35

 »Är det mitt namn?» tecknade flickan med så naiv förundran, att löjet 
fick hos Göran lyckligen öfverhand i den nyss ovissa striden.
 »Har du icke vetat det förr?» tecknade Göran tillbaka. »Jag trodde du 
visste det.»
 »Jag visste det när jag sade namnet», tecknade Verna; »men nu är det 
så annorlunda, när jag säger detsamma ordet. Göran, hvad heter då du?»
 »Hvad skulle jag heta annat än Göran?» tecknade ynglingen muntert. 
Och dervid uttalade han namnet helt tydligt och långsamt.
 »Göran!» stafvade Verna efter. »Göran! Göran!» Och så upprepade 
hon namnet väl tjugu gånger, till dess att hon riktigt lärde sig det. »Jag 
tycker om det namnet», tecknade hon. »Säg mig nu också de två andra 
orden, som jag vetat förut.»
 »Säg dem sjelf», tecknade Göran.
 Verna utsade med ny förundran de båda bekanta orden.*)

*)Hennes glädje 
var stor och barnslig. Men derefter blef hon åter tankfull och lät Göran 
uttala orden Gud, Himmel, Rosor och flera andra, dem hon läraktigt efter-
stafvade. När hon lärt sig dessa ord, tecknade hon ånyo en fråga. »Hvad 
kallas det att … att fatta med örat sådant som jag aldrig förut förstått?»
 »Det kallas att höra.»
 »Tala mera, Göran! Lär mig allting! Det är någonting så skönt och 
herrligt att höra! Mycket af allt det du säger har jag vetat förut, men på ett 
annat sätt. Mycket är ändå nytt. Hvad kallas det der … som går ifrån cittrans 
strängar?»
 »Det kallas toner.»
 »Och många toner, hvad kallas det?»
 »Det kallas musik.»
 »Det är besynnerligt, Göran, att jag aldrig vetat det förr, och likväl för-
står jag det. Du måste lära mig det som du kallar musik. Hvad Gud är god! 
Kan också jag – hur kallas det? – sjunga Guds ära?»
 »Det kan du, Verna!»
 »Tack, tack, det gör mig så lycklig.»
 Och vid det de gingo, nickade Verna åt lilla bofinken, som ännu qvitt-
rade borta på häcken. Likasom ville Verna säga: han var min förste lärare! 

*)  Dessa ord voro »mamma» och »bror», likasom Vernas eget namn behållna i 
minnet, sedan hon mistade hörseln vid två års ålder genom kopporna.
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14. Huruledes riddaren Jack drog ut på jagt efter ett spöke.
För att rätt förstå den hederlige riddarens mening, blir det nödigt att erinra 
sig, huruledes unge Göran Roos var i Augusti anno gratiæ 1788 inför hela 
svenska och finska armén skymfad såsom en öfverlöpare till fienden och 
huruledes detta syntes honom sjelf och alla andra såsom en oförklarlig gåta, 
intilldess att det nattliga uppträde, som beskrefs i 12:te kapitlet, begynte att 
lyfta en flik af slöjan öfver denna hemlighetsfulla tilldragelse. Riddaren Jack 
och Göran sjelf begynte nu misstänka, att en främling, en dem fullkomligen 
okänd person spelade en vigtig rol i detta upptåg, som nu höll på att kosta 
Göran en fläck på hans namn och en kula för pannan. Att om möjligt få 
fatt på detta spöke, denna quidam, denna opåkallade gycklare och repre-
sentant för Görans personlighet, var det egentliga målet för riddaren Jacks 
nya ströftåg ut ifrån Nattsjö gård.
 Riddaren, åtföljd till häst af sin trogne följeslagare, dragonen Bult 
N:o 24, red i djupa tankar på vägen åt Anjala, eftersinnande alla de om-
ständigheter, som möjligen kunde leda honom till tråden af denna in-
trasslade härfva. Han påminte sig, huru Göran densamma aftonen blifvit 
öfverfallen af beväpnade röfvare eller partigångare, men åter frigifven, 
när skogsmännen sågo hans ansigte vid eldsljus. Han förglömde ej hel-
ler Görans beskrifning, huruledes den person, som aflossade sin pistol 
på kaptenen, var till röst och utseende en så trogen afbild af Göran, att 
denne ropade: »det är jag sjelf!»; att kaptenen trodde sig igenkänna sin 
egen son och att den gamle Simon i sin förskräckelse kastade lyktan ifrån 
sig. Allt detta sammanlagdt och noga öfvervägdt, ledde riddaren Jack på 
den sannolika förmodan, att hela missförståndet berodde på en förvexling 
af Görans person med denne samme quidam, detta spöke eller röfvaran-
förare, som med sitt uppträdande än här, än der gått och fuskat i Görans 
angelägenheter.
 »Voj voj», mumlade Jack i mustacherna; »får jag tag i den baddaren, 
skall jag lära honom hvad det vill säga att kalla den bästa pojke på jorden 
en usel förrädare.»
 Fördjupad i dessa tankar, red den gode riddaren med hängande tyg-
lar framåt vägen från Artsjö, i hopp att hinna i god tid före mörkningen 
till Elimä kyrkoby. Men deruti misstog han sig, ty qvällen blef mulen, och 
tidigare än han beräknat föll skymningens flor öfver de då ännu skogrika 
nejderna. Trakten var ej säker, ty desertörer från armén uppehöllo sig i 
skogarna, och sägner gingo att fientliga partigångare kort efter uppträdena 
vid Anjala voro nog djerfva att, än här, än der öfvergå Kymmene och före-
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taga rekognosceringar inåt landet i norr om finska armén. Allt detta gjorde, 
att riddaren Jack undersökte flintan och fängpannan på sina pistoler och 
spände sina små gråa ögon hvasst i hvarje föremål, som möjligen ej kunde 
vara på rätt vid landsvägen.
 Det var redan nästan mörkt, då riddarens häst helt hastigt skyggade 
för någonting svart, som hukade sig ned till höger i diket. Jack höll stilla, 
kommenderade ett pass-opp åt sin Bult och spände helt kallblodigt hanen 
på sin ena pistol. »Werda!» röt han mot den hukande varelsen. »Hvad är 
du för en fähund, som kryper i diket? Upp, karl, i ögonblicket, eller skjuter 
jag dig som en hund!»
 Varelsen uti diket tycktes icke böjd att invänta följden af denna hotel-
se, ty strax derpå såg man en pustande karl krypa upp på vägen och med 
klagande stämma begära pardon. Han ville gerna bekänna allt, sade han, 
allenast nådige herrn skonade hans lif.
 »Jaså», sade Jack, som ganska naturligt tog karlen för en desertör, efter 
han talade god finska; »bekänn fort från hvilken bataljon du har rymt och 
försök ej att springa, ty i samma stund har du min kula i nacken.»
 »Ack nådige herre», genmälde mannen, »jag kan knappast gå, långt 
mindre springa, jag har fått ett hugg öfver högra benet, det är illa förbundet 
och värker – aj aj aj.»
 »Låt bli att jama och svara på min fråga: hvarifrån har du deserterat?»
 »Jag är icke soldat, nådige herre, och har ej deserterat; jag är torpareson 
från Luumäki på ryska sidan, och den fördömda majoren har bragt mig i 
olyckan. Jag skulle få tre rubel om dagen, sade han, om jag visade honom 
och hans folk vägen på svenska sidan; jag har en farbror här, som har hem-
man i Elimä, och derföre känner jag trakten.»
 »Så så, tre rubel? Det var alltså ett ryskt ströfparti? Hvad hette majo-
ren?»
 »Det vet jag inte, nådige herre. Vi voro vidpass 30 man starka och ströf-
vade mer än en vecka kring uppå bivägar på sidan om svenskarne, och då 
blef majoren fången. Men efter två dagar slapp han åter att rymma från 
Anjala; folket sade, att han der hade goda vänner.»
 »Från Anjala? När var det?»
 »För vidpass en vecka sedan.»
 »Och hvad företogen I derefter, slynglar?»
 »Sedan drefvo vi några dagar omkring i små hopar för att ej bli röjda, 
och derunder fick majoren behag till en vacker flicka. Och så samlade han 
oss alla igen, och det hölls rådplägning i skogen vid Nattsjö och blef be-
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slutet att bortröfva flickan och föra henne öfver gränsen, efter allt hvad jag 
kunde höra. Men oss andra lofvade majoren att plundra herrgården.»
 Riddaren Jack uppspände ögon och öron i mörkret. »Nå vid mitt 
skägg», sade han, »du haltande best, jag gjorde ingen dålig fångst uti dig 
här på aftonqvisten. Berätta nu vidare och kom ihåg att du har att välja mel-
lan galgen, om du ljuger för mig, och friheten och en god belöning, om du 
säger mig allt hvad du vet.»
 »Hvad godt skulle jag ha af att ljuga?» svarade delinqventen på vägen 
med en ton af uppriktighet. »Jag ger majoren tusan, han har icke betalt 
mig en kopek, utan bragt mig i olyckan och lemnat mig här i elände på 
landsvägen. Vi samlades kl. 10 på qvällen nära till Nattsjö …»
 »Och då togo ni fast en ryttare nära gården, men släppte honom lös 
igen, för det att han liknade er major?»
 »Ja, så var det; somliga svuro uppå att det var majoren sjelf, men majo-
ren blef rasande, när han hörde det, och svor uppå att det icke var han. 
Klockan mellan 11 och 12 bröto vi oss in uti trädgården, sedan majoren varit 
der förut och tittat in genom fönsterna …»
 »Aha, det var honom Verna såg, när hon svimmade», mumlade Jack. 
»Vidare!»
 »Så begynte Nikita och två andra såga sig in genom fönstret.»
 »Hvem var Nikita?»
 »Vår sergeant, herre. Han dog i går af sina sår uti skogen. Som Nikita 
klef in, blef han fången, men om en stund slapp han åter lös. Då begynte 
der regna sabelhugg och pistolskott öfver oss, och tre män hoppade ut ifrån 
fönstret. En bland dem var i blotta skjortan, och det var icke en menniska, 
herre, det var en ond ande, han nedhögg inom en liten stund sex ibland 
oss, och deribland mig fattige man; men Nikita hade genast i början fått 
ett hugg öfver hufvudet, så att han damp i backen, och från den stunden 
behöfde han aldrig mera raka sitt skägg …»
 »Görans sabel! Jag kunde tro det. Fortfar!»
 »Hvad var det mera, herre? Ett dumt äfventyr var det; sticker man nä-
san i getingens bo, så må man se åt huru man får den derifrån. Vi togo till 
fötter, så många vi voro, och när vi sedan på natten samlade oss uti skogen, 
hade vi nio sårade, och bland dem majoren. En dog samma natt, den andre 
i går. Fem sårade och majoren sjette måste bäras eller köras tillbaka till 
gränsen, men mig bestodo de ingen bår, herre, jag fick släpa mig efter så 
godt jag kunde, och till slut blef jag liggande här i diket.»
 »Ha de passerat här på vägen?»
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 »Helt nyss, herre, för knappt en timma sedan. Vi begynte vår vanliga 
nattvandring, sedan spejarne rapporterat att vägen var fri.»
 »Och majoren var med?»
 »Han har ett sabelhugg öfver skullran och ett öfver högra tinningen. 
Nådig herren kan vara säker uppå att man springer ej långt på egna fötter 
med sådana hugg.»
 »Dam! Tog han vägen åt kyrkan?»
 »Rakt fram, herre. Han kan ej vara öfver en half mil härifrån, ty han 
fördes på kärra och kunde ej åka hårdt för sina blessyrer.»
 »Det är bra. Nu kan du draga för hin i våld.»
 »Var barmhertig, herre, och tag mig med. Om ni lemnar mig här på 
landsvägen, skall jag förgås.»
 Jack besinnade sig. »Bult!» ropade han, »tag den der skojaren bakpå 
din häst och rid vid min sida!»
 Bult efterkom befallningen, ej utan hårdhändta knuffar, som visser-
ligen ej sågos i mörkret, men deremot kändes. Ryttarne fortsatte vägen 
och kommo efter en stund till en enstaka gård. Här qvarlemnades fången 
i gårdsfolkets vård och ansvar, sedan Jack förut låtit honom gifva en nog-
grann beskrifning på flyktingarnes utseende.
 Jagten fortsattes, ännu utan framgång. Jack och hans Bult uppnådde 
slutligen Elimä kyrkoby, uppsökte länsmannen och skrämde honom upp 
ur hans söta sömn. Det blef nemligen nödigt att söka förstärkning, ty man 
kunde förmoda, om också partigångarne delat sig uti mindre hopar, skulle 
de vandrande riddarne ensame få ett alltför äfventyrligt arbete.
 Och så fortsattes jagten, förstärkt af länsmannen och två raska karlar, 
midt uti natten. Men icke mindre än fem vägar ledde till och ifrån kyrko-
byn. Ingen i byn hade sett flyktingarne passera. Skulle de ha lyckats att 
komma förbi på sidovägar?
 Man höll rådplägning och beslöt att noga undersöka trakten kring byn. 
Långt borde ej partigångarne ha hunnit ännu. Emellertid var natten för den-
na årstid ovanligt mörk, och det begynte att duggregna. Den största klokhet 
och försigtighet voro af nöden, för att ej ledas på villspår och gå miste om 
den fångst, som den ärlige riddaren af flera skäl så ifrigt efterlängtade. 

15. Huru jagten aflopp i Elimä skog.
»Jag ville ge mina bästa sporrar, om vi nu hade kaptenens Figaro med 
oss», hviskade riddaren Jack till länsmannen, i det att båda redo inpå en 
biväg, som ledde från byn. »Ett hundgöra är det och icke soldatgöra, att 



300

H I S T O R I S K A  N O V E L L E R

 

5

10

15

20

25

30

35

snoka i mörkret genom alla buskar efter kungl. majestäts och rikets fien-
der.»
 »Jag har hört talas om gårdshunden på Nattsjö», hviskade länsman-
nen lika sakta tillbaka. »Men det är skilnad att vakta en gård och vädra en 
röfvare, skall jag säga kornetten. Min Skytt är klippt och skuren att snoka 
tjufvar. Alla rackare i hela distriktet ha hellre att göra med tio dragoner än 
med min hund; ursäkta, jag kom ej ihåg att kornetten var dragon.»
 »För hin, herre, hvarför tog ni ej hundrackan med er?» inföll Jack uti 
snäsig ton.
 »Var obekymrad, han springer bredvid oss, fastän ni ej kan se honom. 
Han har trång nosgrimma ännu, han får ej skälla för bittida, bara morra en 
smula, kort och begripligt, det är en riktig fähund att vara slug, skall jag säga 
kornetten. Vänta, det faller mig något in. Skulle kornetten händelsevis ha 
någon persedel, som tillhört den der majoren?»
 Jack grep i sadelhölstret och framdrog en terzerol af vida bättre och 
lätta re arbete, än hans egna tunga ryttarpistoler, som vägde ett halft lispund 
stycket och voro nära en aln långa med tjocka messingsbeslag på kolfvarna. 
»Den här lilla kamraten», sade han, »anammade jag då om natten på det 
ställe majoren blef sårad: det är bara en leksak, den skjuter knappt uppå 
15 steg, och ändå var den besten tillräcklig att döda en sådan koloss som 
kapten Mörk. Men fint engelskt gods är det; jag tog den bara för ro skull 
med för att skjuta myggor, när jag ej har annat att göra.»
 Länsmannen förde terzerolen till näsan, snusade betänksamt och me-
nade att krutoset från mynningen kunde göra det svårt för Skytt att få rätt 
väderkorn. »Jag skall försöka ändå», tillade han, »ty vi äro nu vid skogs-
brynet der vägen tar slut, och vi få lof att stiga af hästarna. Skytt, min gosse, 
pyyy, kom här!»
 Hela sällskapet steg nu af, och en spetsnosig fågelhund af det slag som 
är allmänt hos upplandsfinnarne infann sig hviftande på svansen vid sin 
herres sida, hvarpå länsmannen företog en liten manöver, som han genast 
förklarade. »Jag andas på kolfven», sade han, »och så gnider jag kolfven 
mot hundens nos. Om det är möjligt för Skytt att vädra ägaren till det här 
vapnet, så måste kräket få korn på honom genom kolfven, som han visst 
ofta hållit i handen. Se så, Skytt, min rara pojke, snus litet, maxis! Visa att 
du gör skäl för ditt namn, min gosse, der sjelfva Figaro skulle kommit på 
kneken. Such, such, Skytte, such, such!»
 Skytt lät ej länge be sig. I ett nu var han försvunnen i mörkret, och 
sällskapet följde en stund bortåt en smal gångstig emellan enris, tallar och 
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mognade blåbär i skogen. Länsmannen anförde truppen, hviskande tyst åt 
Jack, att detta vore en ginväg, på hvilken man kunde färdas förbi byn, när 
man ville åt gränsen.
 »Er hund i all ära», puttrade Jack; »han kan vara god nog att taga en 
ekorre, men ursäkta, herre, det ser icke ut som …»
 »Tyst!» afbröt länsmannen. »Skytt morrar. Vi ha dem i antågande!» 
Verkligen hördes också mellan buskarna ett dämpadt ljud, hvilket Jack sna-
rare skulle ansett för räfvens muntra läte, när han öfverraskat en halfvuxen 
tjäder borta i småskogen. Det var verkligen Skytt, som med nosen mot 
marken ströfvade förbi och genast åter försvann.
 »Alle man kasta sig ned och alla vapen i ordning!» hviskade länsman-
nen, sedan han fördelat den fåtaliga truppen i tre partier, bestämda att 
kringränna och förvilla i mörkret den antågande fienden. Den tiden fanns 
ingen hurtig länsman i gränsdistrikterna, som icke var van vid sådana äf-
ventyr.
 Man väntade en stund, och ingenting hördes.
 »Hundrackan har vädrat en harunge i skogen, och emellertid släppa vi 
skälmarne förbi på annat håll», mumlade Jack förargad.
 »Passpå bara, de skicka ut spejare för att se om vägen är klar», genmälde  
länsmannen. »Dessutom behöfva de tid att lemna kärrorna och flytta de 
sårade på bårar.»
 En sakta hvissling hördes helt nära och besvarades af en annan på af-
stånd.
 »Spejaren ger tillkänna att allt är säkert», hviskade mannen vid Jacks 
sida.
 Skytt kom flämtande. »Couche!» sade länsmannen, men så sakta, att 
hunden ej hörde det. Åter var han borta.
 Strax derpå hördes ett rasslande, och Skytt hördes uppgifva ett gnäl-
lande ljud. »Spejaren tog honom för en räf och träffade honom med en 
sten», sade länsmannen. »Lycka för Skytt att karlen ej tordes skjuta.»
 Åter blef det tyst för en stund. Jack låg på ett sankt ställe och kände 
vattnet tränga in genom det slitna kommissklädet.
 Men nu hördes tydligen steg i skogen, som kommo allt närmare. »Huru 
många kunna de vara?» frågade Jack, som inom sig begrep att länsmannen 
dugde bättre än han för det lilla kriget.
 »Vid pass 6 man uti förtruppen.»
 »Men om majoren ej är med dem och vi göra larm, så undkommer 
han.»
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 »Han är ej i förtruppen, var säker på det. Som klok general håller han 
sig bland hufvudstyrkan. Vi låta avantgardet passera, ty vi rå ändå icke med 
alla. Om hufvudstyrkan är talrikare, så har den ock svårare att försvara sig 
för de sårades skull.»
 »Får gå», hviskade Jack.
 Länsmannen hade haft goda öron. Sex långa skuggor skymtade förbi på 
gångstigen, utan aning att fiender lågo helt nära derinvid bland enrisbus-
karna. »Det är bra», sade länsmannen ånyo; »nu kasta vi oss mellan dem 
och hufvudstyrkan. Alla de sårade äro der.»
 Knappt var det sagdt, innan man hörde nya fotsteg efterfölja de första. 
»Anfäkta dem», hviskade Jacks sidokamrat, »de hålla sig knappt 40 steg 
efter förtruppen och äro minst 16 man stridbara.»
 »Gör ingenting», svarade Jack; »vi äro ju fem. Damma vi till?»
 »Låt gå! Nu måste vi stänga dem vägen.»
 I samma stund affyrade Jack sin ena pistol och länsmannen sin med-
förda lodbössa. Strax smällde från två andra håll tre skott uti småskogen, 
och vid skenet af gevärens blixtar sågos tre eller fyra af den tågande truppen 
stupa till marken. Med detsamma bröt också bakhållet från tre sidor öfver 
dem, medan Bult och hans vänner, efter erhållna ordres, upphäfde höga 
rop, som kom fienden att tro, det minst en styrka jemnstark med deras 
var dold uti skogen. Förvirradt och skrämdt, tog avantgardet till flykten, 
medan hufvudstyrkan och den lilla eftertruppen af 3 eller 4 man till största 
delen var hindrad af de sårade och icke visste i mörkret mot hvilket håll och 
mot hvem de egentligen borde vända sig.
 »Framåt, mina gossar, kringränn dem på alla sidor och hugg ned den 
som ej genast sträcker gevär!» kommenderade Jack, likasom hade han haft 
minst ett kompani desperata bussar under sitt befäl.
 Alla fem skreko nu från olika håll så mycket de ur halsen fingo och af-
fyrade sina gevär så fort de hunno ladda. Enstaka skott besvarade dem, men 
utan synnerlig verkan. Bult fick två kulor i jackan, men ingendera gick ige-
nom. Partigångarne läto öfverraska sig och flydde åt skilda håll, i förmodan 
att de hade en betydlig styrka emot sig. Förgäfves manades de af en bland de 
sårade till vidare motstånd. Några läto taga sig och bundos med förträffeligt 
van hand af länsmannen och hans handtlangare. Men de flesta togo det 
säkra för det osäkra och lupo till skogs. När Jack och hans nye vän framtogo 
sina medförda blindlyktor, i det att de försigtigtvis ännu läto sina tre karlar 
hojta i skogens mörker, befanns deras fångst utgöra inalles 12 fångar, bland 
hvilka 8 sårade. Två af fienden hade stupat på stället och rörde icke en fena.
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 Nu gällde konsten att med 5 mans styrka föra dessa 12 fångar till byn 
och undertiden försäkra sig emot ett nytt anfall af fienden, som, oaktadt sitt 
nederlag, ännu var tre gånger starkare. Lyckligtvis var hans folk skingradt 
och rädde för nya bakhåll, så att de ej tordes ropa åt hvarandra i skogen 
och samla sig ånyo. Jack, men isynnerhet länsmannen, utvecklade i denna 
brydsama ställning en fältherreskicklighet, som förtjent att ihågkommas 
minst med en svärdsorden. De läto sina 4 friska fångar, med tillhjelp af 
sina karlar, bära de sårade ur skogen; Bult utgjorde solo en detacherad 
korps, som ströfvade kring på arméns flanker för att trygga återtåget; Jack 
gick förut och länsmannen efter med spända pistoler, färdige att fyra af vid 
minsta tecken till motstånd. På det sättet kom man ändtligen, efter mer än 
två timmars besvärlig marsch, klockan tre på morgonen till länsmannens 
boning i Elimä kyrkoby.
 Först här hade riddaren Jack och hans vänner tid att mönstra sina fång-
ar. De utgjordes af djerfve, hurtige och i sådana ströftåg bepröfvade parti-
gångare af general Michelsons korps. En enda officer fanns ibland dem; han 
som i det längsta velat försvara sig, ehuru han då redan låg febersjuk och 
medtagen af två äldre blessyrer. Bindeln kring hans sårade panna hade afsli-
tits under striden; hans ansigte var höljdt utaf blod och dam, men tvenne  
stolta ögon blickade der ännu mellan deras blodiga omhölje så djerft och 
befallande på riddaren Jack, att denne nästan förglömde sina nyss så harm-
fulla föresatser att ställa främlingen till svars för hans olycksbragder på 
Nattsjö.
 Emellertid erhöllo de sårade genast nödig vård; deras blessyrer tvätta-
des och förbundos så godt sig göra lät. När det var skedt och den tappre 
riddaren Jack ånyo närmade sig den fångne chefen, denne samme major, 
med hvilken han hade så mycket otaldt, då studsade han med en ofrivillig 
rysning tillbaka, ty framför honom låg hans vän, hans fosterson, hans egen 
guldgosse – Göran sjelf låg lifslefvande, men halfdöd och sårad framför 
honom på sängen. 

16. Huru molnet öfver Nattsjö begynte att klarna.
Verna satt en dag med Göran i trädgården och fortsatte sina älskvärda stu-
dier i den stora läran om ljudet, sången och menniskors tal. Hon hade gjort 
förvånande framsteg på få dagar; hennes inre hade varit så rikt på aningar, 
som hastigt klarnade; hennes själ liknade en af dessa dikter, som bära i sig 
musikens genius, fastän ingen ännu satt noter till dem. Månget af dessa 
intryck, som andra fatta endast med örat, låg inom henne halffärdigt förut; 
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månget begrepp, som endast det förnimbara ordet fixerar och som hos 
barnet först småningom vexer ut till full höjd och klarhet, var hos Verna 
länge förberedt och sprang, vid det första ordet, hastigt som en ljusstråle 
fram ur en inre åskådning. Blott så kan det förklaras, huru hon mången 
gång genast förstod hvad Göran sade, oaktadt hans ord och allt menskligt 
språk så nyss förut varit henne fullkomligt obekanta. Större svårighet hade 
hon att sjelf lära sig tala. Så genast vunno hennes tunga och läppar icke den 
fina böjlighet, den oändliga mångfald af nyanseringar, som fordras för tal 
och toner. Hennes läppar fingo arbeta med öfningar, liksom ett barn med 
skalorna i musiken. Ofta kunde hon ej utsäga ett ord, hvars ljud hon hade 
färdigt inom sig. Hon jollrade som en liten flicka, och hennes bemödanden 
voro så naiva, hennes harm, när hon misslyckades, ofta så komiskt häftig, 
att Göran kanske aldrig i sin lefnad skrattat så hjertligt, som just dessa da-
gar, när hans lif och ära hängde på en silkestråd.
 Det gafs likväl andra ögonblick, då Göran var icke det minsta böjd 
att skratta. Ett dystert lynne fick stundom makt öfver honom, och i dessa 
ögonblick voro Vernas språkstudier endast olja på elden. Han kämpade 
som en man mot sitt öde och sina passioner, men han kände uppå sig att 
han icke länge skulle uthärda mera. Han begynte hvälfva inom sig en plan 
att fly, – och hvarthän? Rakaste väg till finska armén vid Anjala, rakaste väg 
från den mest älskade systers smålöjen till krigsrätten, vanäran och döden!
 Men hvad skulle då bli utaf Verna? Åter hon! Beständigt åter hon!
 Det var just ett af dessa ögonblick för de inre stridernas kamp i det tysta, 
då Verna, som länge stafvat och stafvat, ändtligen till sin stora fröjd hade 
lärt sig uttala de få orden:
 »Min – älskade – broder – Göran!»
 Hon hade minsann arbetat en hel förmiddag flitigt på dem och väntade 
helt naturligt beröm, när hon lyckades. Men Göran erfor ett intryck som 
hade eld och svafvel regnat ned öfver honom, eller som hade han hört en 
skallerorms ljud ibland Vernas rosor. Han steg upp, vände sig bort och ville 
gå.
 Verna blef misslynt, häpen och harmsen. Men då hennes lilla ordförråd 
ännu ej räckte till att uttrycka hundradedelen af hennes känslor, begynte 
hon i förtreten stafva orden om igen, men i något omvänd ordning, som 
hon brukade i sin exercis att artikulera talet. »Göran – älskade – broder – 
min!» sade hon.
 Göran önskade att han vore hvad Verna varit: döf och stum. Men han 
var dömd att höra, och om sällheten och glädjen i lifvet ofta tåga in genom 
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örats port, så händer alltför ofta också att olyckan och sorgen tåga in ge-
nom den.
 Göran var ej längre sig sjelf mäktig. Han såg på Verna med en blick 
full af förskräckelse och kärlek, kysste hennes hand och ilade bort. Innan 
han sjelf visste huru, var han i stallet, och utan att rätt veta hvarföre, hade 
han sadlat den apelgrå hästen, som han helst brukade rida, hans egen goda 
Buce phalus. När det var gjordt, ville han leda ut hästen, och sedan – ja, 
sedan skulle han naturligtvis hoppat i sadeln.
 Men lyckligtvis skymdes i detsamma dagern utifrån af en lång och ma-
ger gestalt, som uppfyllde hela stallsdörren på höjden, om också icke på 
bredden. Det var Rebecka, som barsk och oresonlig efter sin vana stängde 
för honom vägen.
 »Hvart skall Georg ta vägen?» frågade hon. Hon kallade honom allt 
ännu med det litet förnämare namnet, för det att hon gjort det när han var 
liten.
 »Hvart?» upprepade Göran mekaniskt. Det var icke rätt klart för ho-
nom sjelf. Men han tyckte uppå sig, att han ville rida till Anjala och säga 
till herrarne der uti krigsrätten: här är jag, skjuten mig för pannan, lifvet är 
för mig icke mera värdt än ett utslitet remtyg.
 »Gå ur vägen!» fortfor han otåligt. »Ser ni icke att jag vill rida ut?»
 »Jo det ser jag, men jag ser också hvart det bär af. Det skall jag säga 
Georg: han tänker rida till Anjala!»
 Det slog Göran, likasom när man går i mörkret och någon plötsligen 
lyser en med en blindlykta midti ansigtet. Men han ville ej medge det. 
»Prata ni!» utbrast han. »Ur vägen för hästen, annars trampar han ner er; 
jag har ju sagt att jag vill rida ut.»
 »Ja så låt honom trampa ned mig, om ni har lust; vi bli två om den 
saken», fortfor Rebecka beslutsamt. »Och Georg tänker att jag skulle låta 
honom rida dit? Si det sker inte, säger jag. Han kan rida öfver mig, om han 
så vill, men med min vilja kommer han aldrig till Anjala, förstår han? Blif 
vackert qvar, säger jag.»
 »Var icke oförnuftig, Rebecka! Hvem talar om Anjala? Jag behöfver 
frisk luft, jag har suttit för länge inne. Ur vägen, fort!»
 »Hör på Georg – ja, jag mins icke allt hvad han tituleras i verlden, jag 
mins bara att jag burit honom på mina armar och kallat honom min egen 
lilla Georg – hör hvad jag säger och var engång klok! Tror han att den gamle 
stollige Jack har mera rätt till honom än jag, som sett honom födas och 
sjungit för honom, guldgosse, när han låg uti vaggan och gifvit honom den 
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första hästen att rida på – ty det var en käpphäst, ser han? Jack må ha sina 
sidor, men han förstår sig icke på sådant der mer än en treårsgammal schäck 
på en nyssmålad väderqvarn. Jag åter, ser han, är qvinna, och gudskelof för 
det, ty karlarne köra alltid hufvudet i väggen. Och vore jag också ej qvinna, 
så har jag sett tillräckligt af sådant der – ja, jag säger ingenting om mor hans, 
men det vet jag, huru folk ser ut, när de äro färdiga att springa i forsen för 
kärlekstankar …»
 Göran studsade och släppte betslet, hvarpå Bucephalus fann för godt 
att åter mumsa med nosen i hafrekrubban, som han för sin del fann mycket 
trefligare än en ridt i det gröna.
 »Ja, – fortfor Rebecka, och såg honom styft, nästan argt i ögonen, men 
det var en besynnerlig arghet, den liknade krakmandelns skrofliga skal 
öfver en ädel kärna, – ja, just kärlekstankar! Och han tror att jag ej skulle 
ha förstått det der! Jag, som förstod det första ord han lallade fram här i 
verlden! Liksom jag ej skulle ha haft ögon den första natten han smög sig 
in som en tjuf genom fönstret och förgapade sig i flickungen – åhå, han 
kan låta bli att knystra ett ord, det är icke värdt att krångla, jag ser tvärs-
igenom honom! Si, då begrep han inte ännu att Verna var hans köttsliga 
syster.»
 Göran teg, ty Draken lefde upp igen hos Rebecka, och då var icke godt 
att knystra.
 »Men sedan han nu vet det, så förstår han att allt skall vara annorlunda. 
Och efter han är en stackare, som icke kan vara det ena och icke får vara 
det andra, så sadlar han hästkraken och tänker bege sig som en narr och en 
galning till Anjala, för att låta hänga eller skjuta eller halshugga sig, hvad 
vet jag, det kan komma på ett ut. Men se, för det sätter jag bom och lås, 
och lofvar han icke strax att taga reson, så stänger jag in honom i stallet, 
begriper han?»
 »Hvad vill ni då jag skall göra?» frågade Göran med vekare röst, ty han 
begynte genomskåda det hårda skalet af drakens fjäll.
 »Jo, jag vill för det första att han skall lefva och för det andra att han 
skall taga sitt förnuft till fånga, förstår han?»
 »Jag kan ej, Rebecka! Nej, jag kan ej!»
 »Han kan ej? Prat! Man kan hvad man vill. Liksom det vore så alldeles 
säkert att Verna verkligen är hans syster!»
 »Hvad!» utropade Göran, häftigt uppfarande. 
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17. Verkan af ett förfluget ord ur en drakes mun.
»Nå hvad?» fortfor Rebecka, sjelf helt flat och bestört öfver det ord, som 
i hastigheten halkade öfver hennes läppar. »Hvad är det vidare, än att han 
sadlar beskedligt af igen och går in och sofver sig till klok. Ingen resa blir 
det ändå till Anjala.»
 »Det är icke så säkert, säger ni, att Verna ej skulle vara …»
 »Hvad är säkert? Här i verlden är ingenting annat säkert, än att men-
niskor kunna bli förryckta. Jag har ej sagt något annat. Gå in, Georg, och 
lägg sig!»
 Göran försökte att lugna sig. »Rebecka», sade han, »kära goda Re-
becka, om det är sannt att ni hållit af mig alltfrån min barndom, så kan ni 
ej ha hjerta att dölja för mig en hemlighet, på hvilken hela mitt lifs lycka 
beror. Det är som ni säger, jag står icke längre ut med denna strid. Jag måste 
bort härifrån – hvart som helst, men bort måste jag. Hvad hjelper det att 
ni hindrar mig i dag? Ni kan ej stänga in mig, som ni fordom gjorde med 
Verna, och så rider jag dit jag bör.»
 »I dag eller i morgon måste Jack vara tillbaka.»
 »Bryr jag mig om Jack? Tänker jag nu på mitt lif? Rebecka, var barm-
hertig! Ni vet hur det är! Hvad betydde edra ord? Det är ert fel, om jag nu 
blir dubbelt olyckligare, ty ni har inkastat i min själ ett tvifvel, som ej fanns 
der förut. Rent ut, Rebecka, är Verna min syster, eller är hon … nej, jag vågar 
ej tänka det, ty om det vore ett gyckel af er, så skulle ni göra mig vansinnig.»
 »Så så, hvad är det nu för slag? Gråter han, stora pojken? Fy skäm ut 
honom! Och det bara för en flickunge! Kantänka! Var förnuftig, Georg lilla, 
var beskedlig! Kom ut, låt oss gå i trädgården!»
 »Nej – Verna är der!»
 »Nå, så kom in i kaptenens rum, så kunna vi talas vid. Lofva bara att ej 
rida till Anjala.»
 »Jag lofvar er det, om ni …»
 »Kom med då! Under vägen vill jag betänka mig.»
 Göran följde henne. Båda gingo, utan att vidare vexla ett ord. De inträd-
de i kaptenens rum. Det var tungt och dystert, likasom dess förre invånare; 
möblerna af mörknad ek, gardinerna af svartbottnigt ylletyg. Ofvanför 
sängen hängde ännu pistolerna och den oformligt långa huggvärjan, som 
fordom var ett så fruktansvärdt vapen uti kaptenens hand. Göran undvek 
annars detta rum; han hade ej varit der sedan kaptenens död.
 Rebecka stannade midtpå golfvet och betraktade ynglingen med så 
hvassa ögon, att, om han varit vid muntrare lynne, skulle han förliknat dem 
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vid skomakarsylar. »Är det så med honom som han säger?» frågade hon 
med skarp tonvigt. »Om jag visste bara, att ej allt det der vore pjunk!»
 »Ni kan tala», sade Göran allvarligt. »Jag bör och jag måste ha visshet 
framför allt.»
 Rebecka teg en stund helt stilla, och allt ännu fortforo hennes blickar 
att genomstinga det nu nästan trottsiga lugnet på Görans panna. »Efter han 
vill det!» mumlade hon nästan ohörbart.
 Derefter närmade hon sig tapeten ofvanför sängen, nedtog vapnen och 
öppnade ett lönnskåp i väggen, hvarom Göran ej haft någon aning. Ur detta 
skåp framtog hon tre oljetaflor, alla porträtter och alla i svarta ramar, kan-
tade med guld. Två af dessa taflor ställde hon emot väggen, så att dagern 
klart belyste deras färgskiftningar. Göran såg framför sig en mörklätt man 
af skönt, men dystert utseende, klädd i peruk med kort hårpung och för 
öfrigt den gardesuniform, som brukades under konung Adolf Fredriks sista 
regeringsår. Andra taflan föreställde ett ungt fruntimmer af sällsynt skön-
het, uti så fri, sjelfsvåldig, nästan fantastisk drägt, att hon mera liknade en 
af gudinnorna i den tidens theatraliska tillställningar, än en af dessa ärbara 
och dygdesama fruar från den gamla goda tiden, hvilka ännu pryda väg-
garna af så mången familjesal både i Finland och Sverige.
 »Nå?» sade Rebecka otåligt, medan Göran, försjunken i beundran, be-
traktade den sköna mörkögda damen på taflan, efter att blott ha egnat en 
flyktig blick åt hennes sidokamrat. »Nå, känner han de der?»
 »Min far! Min mor!» hviskade ynglingen. Han hade sett samma tju-
sande qvinnobild på Vernas medaljong.
 »Ja», sade Rebecka med tonvigt, »det är kaptenen i hans välmakts-
dagar  och hans italienska hustru, som derförinnan hette Theresia Balbi och 
kallades signora. Jag glömmer icke det namnet så lätt. Betrakta dem noga: 
det är Vernas far och Vernas mor!»
 »Hvad! Vernas …?»
 »Så sade jag. Skall jag säga det om?»
 »Men Rebecka …. jag skulle då vara …?»
 »Tålamod! Har han nu sett på dessa två, så komma vi till den tredje.» 
– Vid dessa ord ställde Rebecka äfven den tredje taflan i dagern. Göran 
ryste. Han såg framför sig en bild, af hvilken man föga kunde urskilja mera 
än en rik militäruniform, ett skönt lockigt hår, hälften af en mustache och 
hälften af ett djerft trottsande öga. Hela den öfriga bilden var så genom-
borrad af små runda hål, tätt vid hvarandra, att duken på flera ställen häng-
de i trasor.
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 »Dessa hål?» sade Göran med en oförklarlig känsla af häpnad. »De 
kunna omöjligt härröra af råttor eller mal …»
 »Nej», svarade Rebecka lakoniskt, »de äro hål efter kulor.»
 »Men förklara mig …»
 »Det är lätt förklaradt. Det var en tid, då kaptenen hvar dag roade sig 
att skjuta till måls på den taflan inne uti sin hustrus rum. Han hade en-
kom skaffat sig den för det ändamålet. Till slut blef den sönderskjuten och 
oduglig, och då fick den sin plats i skåpet, der den sedan, efter olyckan i 
trädgården, fick dela plats med de andra två. På samma fläck, der kaptenen 
sköt om natten sin hustru, har han sedan stupat sjelf för en kula om natten. 
Han känner ju den historien*),*)Georg lilla?»
 »Tyvärr, ja!»
 »Nå, hvad säger han om en man, som af svartsjuka plågar sin hustru 
med att dagligen skjuta till måls uti hennes rum på hennes älskares bild?»
 »Det är således …?»
 »Rothsteins bild. Hvems annars?»
 »Men hvad angår mig denna bild?»
 »Något. Betrakta den noga. Det der halfva ögat till exempel. Resten vill 
jag ej tala om. Det finns icke en hel fläck der hjertat suttit. Och det hjertat, 
Georg, det var dock …»
 »Hvad var det?»
 »Hans faders hjerta.»
 »Olyckliga, hvad vågar ni säga?»
 »Jag säger hvad jag har sagt.»
 Göran förstummades. Ofrivilligt sökte hans ögon den unga qvinnans 
drag uppå taflan, men vände sig i samma ögonblick skyggande bort.
 Rebecka märkte denna hastiga blick. Hon tog Göran i handen, ledde ho-
nom till porträttet och sade: »jag förstår det der, Georg; men den stackars 
unga frun der på taflan behöfver icke vända bort sina ögon för det. Theresia 
Balbi var Vernas moder, men hon var icke moder till – honom, Georg!»
 Göran teg och betraktade Rebecka likasom ville han läsa i hennes in-
nersta om hon ljög.
 »Så han ser på mig, liksom han fallit från mån!» utbrast den häftiga 
gamla. »Nå se på då, nog håller jag att se på, icke går jag sönder för det. Jag 
vet hvad jag säger, och jag säger det för att han sjelf velat så ha det. Men nog 
hade det kunnat vara osagdt, och han hade kunnat spara mig skammen att 

*) Jemför »Vernas rosor», s. 246 ff.
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bekänna ett svek, och sjelf hade han kunnat spara åt sig ett ärligt namn och 
en någorlunda förmögenhet. Nu får han säga adjö åt det; han har sjelf så 
velat ha det – herr Rothstein!»
 »Verna är icke min syster!»
 »Kusiner ären I rätteligen; edra mödrar voro ju systrar. Jag får väl lof 
att säga B, efter jag sagt A. Theresia Balbi hade en syster, som icke sjöng 
uppå operan, utan dansade – jag tror det ansågs för värre, men det kan 
nu vara detsamma. Dylika voro de ändå i det hela, båda systrarna. Nu när 
Rothstein icke fick Theresia, gifte han sig med Antonia, och så följde hon 
honom till Stockholm med preussiska beskickningen. Och då hände sig en 
vacker natt, sedan kaptenen första gången visat sitt vilda lynne och derpå 
rest bort, att fru Theresia bragte till verlden en dödfödd gosse, men sjelf 
var hon så sjuk, att hon icke visste af om hela Stockholm skulle ha sjunkit i 
Norrström. Rothstein och hans fru bodde i samma stora hus … jag springer 
till dem för att bedja systern komma till min öfvergifna fru. Men se, då hade 
vår Herre så förunderligt fogat, att fru Antonia densamma natten skänkt 
åt sin man två friska och färdiga pojkar … Men fru Antonia var lika sjuk 
som fru Theresia, och hennes man var borta likasom min husbonde. Då, 
som jag alltid varit rapper och hurtig i hvad jag företagit mig, så sade jag 
åt Bredströmskan, som var hos den andra: hör på madam Bredström, här 
är en för mycket, och hos oss är en för litet; det är bäst att vi dela. Hvarför 
det? sad’ hon. Jo, på det sättet blir det en åt hvar, sad’ jag, och min fru har 
någonting att lefva för och hålla af här i verlden, det hon annars icke har, 
stackars menniska! Bredströmskan ville i förstone ej gå in på saken, men 
jag hade några sparpenningar efter sju års tjenst, och då så … ja, då så delade 
vi jemnt, Bredströmskan och jag!»
 »Sparpenningarna?»
 »Nej – barnen, vet jag!» 

18. Huru molnet mörknade öfver det framfarna  
och ljusnade öfver det tillkommande.

Göran upprepade mekaniskt de sista orden. »Ni delade barnen, Rebecka? 
Delade dem?»
 »Visst gjorde vi det. Bredströmskan behöll ena pojken, som blef en 
Rothstein, och jag behöll den andra, som blef – han sjelf, lilla Georg!»
 »Och min mor – våra mödrar – visste intet deraf?»
 »Intet. Hvad skulle det också tjena till? Det var bäst som det var, båda 
voro nu nöjda. Rothstein kom hem och hade en son, kaptenen kom hem 
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och hade en son. Bredströmskan och jag voro de enda, som visste om hela 
saken, och eftersom hon längesedan vandrat all verldenes väg, är jag nu 
den enda, som kan säga honom, Georg, hvem han riktigt är. Jag tänkte låta 
det vara som det engång blifvit och ta med mig den saken osagd, när jag 
engång lägges i kyrkomull, ty han kan förstå, Georg, att man icke talar om 
sådant der, helst när man tror sig ha gjort väl. Men eftersom jag nu ser huru 
det håller på att ta en galen vändning, så får jag väl lof att sqvallra ur skolan. 
Gud vet, om jag för det får stor tack engång.»
 »Men min far, min mor, Rebecka! Hvad vet ni om deras vidare öden?»
 »Hans far? Ja, frågar han mig, så måste jag väl säga rent ut, att hans far 
var en vidlyftig person, som förstörde namn och förmögenhet på ett lätt-
sinnigt lefverne, öfvergaf sin stackars hustru och slutade sitt lif, efter hvad 
jag hört, i en strid med vestindiske sjöröfvare. Hans mor förde icke heller 
det bästa lefnadssätt – ja, sanningen måste fram, på det att han må begripa 
hvarföre jag helst hade tigit med hans härkomst – och man berättade sedan, 
att hon slutat sin lefnad under botöfningar i ett kloster.»
 Göran försjönk i vemodiga tankar och teg helt stilla. Den gamlas qvin-
nans hårda drag veknade till ett uttryck, som i all sin skroflighet nästan 
liknade ömhet. »Si så der», sade hon, »jag visste ju det! Jag har tagit ifrån 
honom far och mor och syster, och hvad har han nu i stället för hvad han 
mist? Stackars gosse! Stackars min lilla Georg! Bara bedröfvelse har han, 
jag visste ju det skulle så gå.»
 »Jag hade en bror, säger ni?» fortfor Göran, uppfarande ur sina tankar. 
»Hvart tog han då vägen, min tvillingsbror?»
 »Det vet jag icke. Fadren tog honom med sig till Tyskland, och sedan 
har jag ej hört vidare af honom. Lefver han, så har han troligen kommit 
på slarf, ty icke hade han något stöd utaf far sin. Men säg mig uppriktigt, 
Georg, hvad tänker han nu göra, när han vet hur det är?»
 »Det vet jag icke.»
 »Bara krångel har han af hela historien. Det hade kunnat få vara som det 
var och som jag ställt till det. Visst kan det vara sannt, att vår Herre ställer 
bäst till här i verlden i hvardagslag, men si, det ges händelser, när en syndig 
menniska får lof att gripa en smula i kugghjulet och rucka om urverket, så 
att det går. På det sättet har jag gjort, och deri har jag gjort rätt, ty vete Gud 
hvad för en slarf det blifvit af honom, Georg, om icke …»
 »Om icke Jack upptagit mig på gatan i Helsingfors», inföll Göran tank-
fullt.
 »Må så vara, den gamla grofhuggarn har ock gripit tag i en kugg, men 
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jag ställde klockan från början. Och si, den gången var jag visare än vår 
Herre. Hvilkendera pojken tar ni? sad’ Bredströmskan. Det kan vara det-
samma, sad’ jag, ty de äro hvarandra så lika, som ett lingon liknar det andra i 
skogen. Händelsevis sträckte just han, lilla Georg, ut sin arm i den stunden, 
och så märkte jag på armen en röd strimma, det var det enda som skilde 
honom från brodren. Så sad’ jag till Bredströmskan: tag hit den der, han 
är märkt! Och så tog jag honom, Georg! Gudskelof för det, intet ondt har 
skett, och han har blifvit en annan karl, än han blifvit, om vår Herres skick-
elser fått vara i fred.»
 »Rebecka – Gud allena är vis!»
 »Så säga presterna. Gerna för mig, men jag vill se den som den här 
gången kan säga, att icke en menniskohand ibland gör det bättre. Nog är 
Gud bra, men litet får man ändå pruta med honom och bruka sitt eget 
hufvud. Få vi Anjalasaken på rätt, så är allt som det skall vara, färdigt och 
godt.»
 »Hör ni ej något? Hästtraf på gården!»
 »Nå min själ, är det icke Jack och Bult! Se, så den gamla tvärviggen nu 
ser nyter ut! Jag slår vad att han har goda nyheter.»
 Görans hjerta klappade mot hans vilja.
 Något ovanligt föregick verkligen med den gamle kornetten, ty redan 
på gården svängde han hatten och stöflade ned ur sadeln med en sådan 
brådska, att han så när knäckt uppå kuppen sina styfva ben. Göran hann 
emellertid att möta honom på trappan, men innan han ännu hann öppna 
sin mun till en fråga, grep sig Jack an med ett försök, som troligen var det 
första i hans lefnad – slog sina grobianiska armar kring Görans hals, dan-
sade om med honom utför trapporna och kunde med möda hejdas i grön-
gräset nere på gården. Att han derunder ej förmådde framstamma mer än 
några grymtande fröjdeljud, det hade sina skäl, ty gråten satt den hederlige 
Jack som en stopp i halsen och frambragte, under hans desperata försök att 
skratta, en så besynnerlig verkan, att Göran i förstone började allvarsamt 
frukta att hans gamle gode vän blifvit tokig.
 Men som Jack ej var skapad till dansmästare, tappade han snart all kraft 
till nya svängningar och nödgades pustande sätta sig ned uti gräset. Här 
återfick han ändtligen talförmågan, och det första rediga ord man kunde 
förnimma, var något som skulle föreställa: »Göran, Göran, nu är du för 
Gud och menniskor en hederlig karl!»
 »Ja», fortfor Jack, sedan han något hämtat sig, »jag hade icke stort 
frågat efter ditt lif, om du stupat för en ärlig kula, min gosse; visst hade jag 
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kanske då fått ett ärr under min jacka för all min tid, stor sak i det, en soldat 
får vänja sig att mista det käraste han har. Men ett, ser du, är kärare än allting 
i denna verlden, det hade jag ej velat mista, och det är ett hederligt namn, 
Göran! Hade de tagit det ifrån dig, min gosse, som det engång såg ut, – ja, 
då hade aldrig ett ärr vuxit öfver såret under min jacka, Göran – jag hade 
blödt mig till döds för den saken. Men nu – hvad sitter jag här och pratar 
dumheter, nu vet ju hela verlden detsamma som du och jag, att du är en 
hedersgosse, Göran – djeflar och hjeltemod! en riktig krona till pojke är 
du, som du alltid har varit. Dumma nöt, som ej begrepo det strax!»
 »Och det var det längsta tal som du hållit i hela din lefnad!» svarade 
Göran med lättadt hjerta. »Kom in och tag dig en sup, dammet sitter dig i 
halsen, du har ju ridit som en gast, – regere dig, karl, du har ridit ihjäl din 
häst!»
 »Gör ingenting, – sade Jack med en flyktig blick på hästen, som lagt sig 
flämtande på sidan, medan Bult, bedröflig att påse, förgäfves knep hans näs-
borrar för att få honom att frusta – gör ingenting! Låt honom vara, Göran, 
jag hade ej tid att låta honom trafva först, derföre sprängdes han, innan han 
blef varm. Stor sak, det är allt klart, du skall i morgon för krigsrätt, men det 
är blott en formalitet. Meijerfelt har reda på allt. Det var den s–ns majoren, 
som ställt till hela oredan, och det undrar jag ej på, ty han liknar ju dig som 
ett lingon i skogen liknar det andra.»
 Vid dessa ord, af en slump uttalade så nyss förut, vexlade Göran och 
Rebecka en hastig blick, och ynglingens kinder bytte färg. »Förklara dig 
närmare», sade han.
 Jack berättade nu hvad läsaren redan känner om äfventyret i Elimä skog 
och fortfor, efter att ha stärkt sina annars föga talföra läppar med en ny buss, 
på följande sätt.
 »Ju längre jag såg fången, desto säkrare kunde jag ge mig böfvelen i 
våld uppå att man tagit majoren för dig. I början ville han ej fram med san-
ningen. Men till slut blef han så sjuk af sina sår – en eländig qvacksalvare 
hade han haft med sig, stackars karl, och den hade förbundit honom som 
ett nöt; det första jag såg förbandet, dammade jag den fähund för örat, 
men hvad hjelpte det då mera? Majoren låg, som sagdt, uti stark sårfeber, 
och jag skötte honom nästan som skulle jag ha skött dig, Göran, ty det var 
förunderligt, jag kunde knappt värja mig ifrån den tanken att det var du, 
som låg der blek och sårad framför mig; något längre mustacher hade han 
och kortare hår, men för resten din afbild, Göran, och nästan vid samma 
ålder; ja ja, icke var han så vacker pojke som du ändå, han hade något vildt 
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och förstördt i sitt utseende, som visade att han lefvat något för fort här i 
verlden.»
 »Nästan samma ålder, säger du?»
 »Ja så vidpass, kanske några år äldre. Det der, ser du, att jag skötte ho-
nom som en far, det rörde honom till slut, och när jag sade honom att hans 
bekännelse kunde rentvå en ärlig gosses fläckade ära, så lofvade han bekän-
na allt hvad jag önskade. Jag har glömt säga, att han, utom tyska och ryska, 
äfven lärt sig något finska i Gamla Finland, så att vi kunde förstå hvarandra.»
 »Fortfar!»
 »Nå hvad gjorde jag då, tror du? Jo jag red i fluxen till Meijerfelt och 
sade honom: så och så hänger det ihop, var så nådig, ers excellens, och 
skicka krigsfiskalen till Elimä, ty fången kan icke transporteras. Det gjorde 
Meijerfelt, och der blef formeligt förhör inför protokoll. På det sättet ut-
reddes, att det var majoren och icke dig, som Bult och andra hade sett uti 
fiendens läger, och likaså var det majoren, som togs till fånga och sedan 
rymde, på det sättet att han söp vakten plakat och hissade sig ned från tredje 
våningen af Anjala gård. En viss korpral af de våra hade der haft sin hand 
uti spelet och kommer nu inför krigsrätt; de små förrädarne hänger man, 
liksom de små tjufvarne. Är det brist på rep, skall jag gerna ge min enda 
sadelgjord för ett så godt ändamål. Men sak samma, du är fri, Göran, du 
behöfver blott inför krigsrätten aflägga en berättelse om din fångenskap och 
din flykt.»
 »Ser han det, Georg!» utropade Rebecka triumferande. »Det var som 
jag sade, allt är nu bra, vår Herre sjelf hade ej kunnat ställa det bättre. Stå nu 
ej der så mörk i synen, när hela verlden ljusnar omkring honom, Georg!»
 »Sade majoren dig något mera om sina lefnadsöden?» frågade Göran.
 »Icke mycket», svarade Jack. »Jag vill minnas att han sade sig vara 
född i Stockholm af tyska föräldrar, att han blef värnlös i sin späda barn-
dom upptagen af en slägting på långt håll, som tjenade i ryska armén, och 
uppfostrad i Ryssland, der han ingick i krigstjenst. Resten är lätt att gissa, 
men det angår ej oss.»
 »Och hans namn, Jack, hans namn?»
 »Frans Rothstein, vanligen kallad Frans Carlowitsch. Jag tror han också 
var tysk baron. Hvad går åt dig, Göran, du blir ju hvit som snö?»
 »Nej, nej, det är ingenting, låt sadla min häst – bra, den är redan sadlad! 
Farväl!»
 »Men för tusan, Göran, hvart skall du taga vägen? Hvad går åt dig, 
pojke?»
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 »Till Elimä, fort! Jag måste till Elimä!»
 »Men af hvad skäl?»
 »Jag måste träffa majoren – genast!»
 »Jaså. Sadla då af igen, ty den resan blir öfverflödig.»
 »Hvad säger du?»
 »Jag säger att Rothstein dog af sina sår i dag på morgonen. Må hin 
anamma alla usla qvacksalvare. Kanhända hade den stackars karlen annars 
kommit sig. Nog var det ändå ett ärligt hugg du gaf honom, Göran, i träd-
gården. Det hade klyft hans högra skullra som en kålstjelk.»
 »Jack! Jack! Om du visste – o Gud!»
 »Men var då förnuftig, Göran! Betänk att det var i öppen strid, sabel 
mot sabel, och mot en röfvare, som nattetid anföll ert hus och som dödat 
din egen far. Är du soldat, pojke, du som står och lipar öfver att du dödat 
en fiende! Bara pjunk! Sådant händer ju alla dagar i fält.»
 »Rebecka!» sade Göran och vände sig nästan hotande mot den gamla 
qvinnan, som stod der slagen af en bestörtning icke mindre än ynglingens 
egen. »Rebecka! Detta är frukten af ditt verk. Menniska, menniska, du som 
trodde dig, visare än Gud, kunna ostraffadt ingripa uti hans skickelser, se 
här hvad du gjort, olyckliga!»
 »Men, – inföll Jack, som med vidöppen mun stod der, utan att begripa 
ett ord – hvad vill det säga, Göran? Hvad är då gjordt?»
 »Hvad! Jo, Jack, ett hårdt, ett blodigt verk, som är frukten af denna 
qvinnas gerningar. Han som jag olycklige dödat, han var min ende förlo-
rade bror, min tvillingsbroder!» 

19. Om en afsigkommen drake, en öfvergifven  
prinsessa och två sårade riddare.

En vacker dag uti Juni månad år 1789, således 9 eller 10 månader efter de 
uppträden som beskrifvas i föregående kapitel, gick Verna som vanligt i 
Nattsjö trädgård, der gräslöken sköt sina första gröna nålar ur de finmyllade 
sängarna och narcisserna redan begynte blomma, medan nyponbusken, 
ledsen att bli senare färdig, afsnäste med sina taggar de surrande humlorna, 
som för bittida spetsade sig på honungskalas. Verna hade redan hägnat och 
vattnat sina kära rosentelningar med systerlig hand; det som nu återstod, 
det var ett mera prosaiskt arbete, men det saknade ej heller sitt behag, och 
det var att sticka ned de smala stöden i ärtsängarna. Gamle Simon hade 
nyss i sin välmening dragit försorg om en respektabel fågelskrämma för att 
afhålla sparfvarna; han hade hängt en försliten kjol och en dito bindmössa 
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på en ansenlig stake midti qvarteret, och likasom sparfvarna anat dessa 
persedlars fruktansvärda egenskap att utgöra en drakes aflagda fjäll, höllo 
de sig beständigt på vördnadsfull distans från det hotande föremålet. Verna 
deremot, som hade ett fint öga för det vackra och fula, var icke belåten 
med Simons anstalt och vinkade att han borde skaffa bort den så fort som 
möjligt.
 Gubben krattade gångarna ett stycke derifrån och låtsade icke höra. 
Verna gick närmare. Simon makade sig undan, men snafvade och blef sit-
tande på gången. Derifrån kom han ej mera upp. Verna märkte nu först att 
gubben hade druckit kungens skål uti skåpet. Det hände numera hvarenda 
dag.
 Nu kom också Rebecka gående från gården. Verna med sitt unga häftiga 
lynne gick emot henne för att beklaga sig. Men Rebeckas åsyn afväpnade 
henne. Den stackars gamla qvinnan, som i denna historia är bekant under 
namn af draken, var nu på en tid så märkbart förändrad. Allt det fordna 
barska och trottsiga väsendet var försvunnet; men det hade så samman-
vuxit med hela Rebeckas personlighet, att hon icke mera kunde aflägga 
det, utan att borttappa en bit af sig sjelf. Hon gick der så handfallen och 
drömmande, som visste hon icke af hela verlden. Verna förstod nu hvarföre 
Simon numera så lätt fick nyckeln till det fordom beständigt lästa skåpet.
 »Hur är det med dig, Rebecka?» frågade Verna med sin milda barnsliga 
röst. Hon talade nu obehindradt när hon var lugn och snafvade blott då på 
orden, när hon blef häftigt upprörd.
 Den gamla såg på henne utan att fatta frågan. »Ja, ja», sade hon, fortsät-
tande sina egna tankar; »nog är han borta nu, men få se när han kommer 
tillbaka. Det är visst mer än en vecka sedan han for.»
 »Göran for ju redan i höstas, kära Rebecka!» sade flickan.
 »Ja så, var det i höstas? Jag tycker det var så nyss som han slog ihjäl sin 
bror.»
 »Det der har du sagt mig så många gånger, Rebecka. Hvad menar du 
med det?»
 Den gamla fixerade henne och tog sig öfver pannan. »Har jag sagt att 
han slog ihjäl sin bror?» upprepade hon. »Dumt prat! Det är visst icke 
sannt, en gemen lögn är det, säger jag. Dessutom rådde jag icke för det. 
Hvem bad honom komma hit uti mörka natten?»
 »Hvem kom hit om natten?»
 »Hvem? Har jag sagt att någon kom hit? Visst icke. Jag är oskyldig till 
hans utgjutna blod. Jag hade kunnat taga den andre, Bredströmskan hade 
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gifvit honom likaså gerna, men si, den lille, den som jag tog, han sträckte 
ut armen, och den var märkt. Då sade jag: den der är märkt, och så tog jag 
honom. Det hade varit bättre kanske, om jag tagit den andre.»
 »Gå och lägg dig, Rebecka, du är sjuk.»
 »Och om jag tagit den andre, hvad sen? Då skulle han kanske slagit ihjäl 
min lilla Georg! Hade det varit bättre? Åhnej, tro icke det. Herre Gud, om 
jag ändå låtit bli att ta någon alls!»
 »Kom och hjelp mig att stöda ärterna, så blir det bättre med dig. Du 
skall ej grubbla så der.»
 »Ja, kom, så hjelper jag till. Säg mig, när jag sår en ärt uti jorden, är det 
icke jag som gör vexten och säger åt skidan: du skall bli som du blir?»
 »Gud är den som gör vext och frukt.»
 »Menar Verna det? Hå, jag trodde att … Barn, barn, tro icke det som jag 
trott. Tro hellre på Gud!»
 »Kära Rebecka, det gör ju du också.»
 »Om det icke beständigt komme för mig att jag kunnat taga den andre, 
ty då hade allt varit annorlunda. Men från den stunden min egen lilla Georg 
sade: qvinna, det var ditt verk! från den stunden har jag ingen ro mera. Jag 
tänker beständigt att jag ändå bordt taga honom som icke var märkt.»
 »Gud allena vet hvad oss nyttigt är.»
 »Si, så säga de alla. Och jag ville ändå så väl. Men vi sladdra alla som 
fågelskrämmor för denna verldenes vindar. Styfva stå vi som den der sta-
ken, men han står bara löst uti sanden. Till slut knäcker oss vinden. Tvi, 
sådana sköra förtorkade grenar vi äro! Kära barn, bry dig icke om mig. Jag 
är så styf. Ibland får Gud bugt på mig, och ibland får han icke. Det är illa 
nog att så är, men så är det.» – Och Rebecka gömde sitt ansigte i det gamla 
blårandiga förklädet.
 Om Verna varit en af dem som kunna läsa i menniskosjälar, så skulle 
hon förstått den förstörande strid, som rasade inom denna förr så ener-
giska ande och slungade den som en redlös farkost mellan trots, bäfvan och 
 tvifvel. Det hör till qvinnans väsende, att ingen är så öm, men också ingen 
så grym som hon; ingen kan så försaka sig sjelf, men också ingen förhärdas 
som hon!
 Vid det att Rebecka ännu talade, nalkades på vägen ett tåg, som kom 
Vernas hjerta att häftigt klappa. En trupp finska dragoner af sex man, de 
fleste med bindlar om armen eller om hufvudet, eskorterade en bår af sam-
manfogade qvistar, på hvilken fyra andra dragoner till fots buro en sårad till 
gården. I en blink var Verna vid trädgårdsporten och Rebecka nästan likaså 
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hastigt efter henne, ty båda hade, i samma stund tåget icke mera skymdes 
af träden, igenkänt bland ryttarne riddaren Jack och dragonen Bult.
 »Hvar – är – Göran?» frågade Verna, och denna gång stammade hon 
så på orden, att de flöto öfver hennes läppar som smältande bly.
 »Lefver han?» frågade Rebecka darrande.
 »Stilla!» sade Jack. »Väck honom icke, han somnade för en halftimma 
sedan, och det är första gången han sofver efter striden för tre dagar sedan 
vid Porosalmi.»
 »Är – han – svårt – sårad?»
 »Något – icke så farligt, betyder just ingenting. Bara tre kulor, och två 
af dem ha fåtts ut. Doktor Ekströmer svor och ragassade som en turk, men 
det hjelpte icke. Hit skulle pojken, han kommenderade marsch, och nu äro 
vi här.»
 »Talar han icke sjelf så hårdt, som stode han för fronten, den gamla 
grobianen!» mumlade Rebecka, som i hast fick tillbaka en skymt af sin 
fordna arghet. Jack gaf henne en grym min, ty han hade gjort sitt bästa att 
hviskande morra fram orden. Men nu var ej tid för trätor, och alla följde 
den sårade in. Nästan alla ryttarne voro sårade sjelfva, och somlige, bland 
dem Jack, hade af trötthet och blodförlust knappt mera kunnat hålla sig 
qvar på hästen. Men alla glömde sig sjelfva för ynglingen, deras chef, och 
tassade med nästan komisk försigtighet uppför trappan med den sårade.
 »Jag undrar om Gud nu tänker få bugt på mig!» sade Rebecka halfhögt 
till sig sjelf. 

20. Slutet på berättelsen om riddar Sankt Göran,  
ridaren Jack, prinsessan, jätten, trollkarlen och draken.

Vidpass en vecka hade förflutit på Nattsjö efter de sårades ditkomst – en 
vecka full af ständiga vexlingar mellan fruktan och hopp, ty alla visste nu, att 
Görans unga lif hängde på en tråd. Två kulor hade fåtts ut, men den tredje, 
som genom högra sidan tätt under armen gått under hullet till den venstra 
och qvarstadnat nästan midtöfver hjertat, trottsade alla bemödanden. Till 
råga på bekymren hade doktor Ekströmer ej hörts af; den gode vännen var 
bunden af tjensten, och krigstiderna voro rika på blod och blessyrer, som 
påkallade hans vård på närmare håll.
 Under tiden hade Jack något repat sig efter sin kontusion af en sexpundig 
fältkula, som nästan rakat honom på ena sidan af hufvudet och så när hade 
kostat honom både hörsel och syn. Den hederlige gamle kornetten såg mäk-
ta befängd ut. Hans hår på hela venstra sidan hade måst klippas tätt vid hul-
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let, och då samma sida af ansigtet var starkt svullen, hade venstra mustachen 
likaledes försvunnit för saxens obarmhertiga framfart. Jacks yttre menniska 
var i sådant skick ingalunda skapad att eröfra fruntimmers hjertan, men när 
man betänkte huru han blifvit så tilltygad i en odödelig strid till sitt lands 
försvar, så skulle kanske mången flicka ändå ha tyckt hvad Verna tyckte, och 
det var att Jack aldrig sett så bra ut, som just då. Verna underlät ej heller att 
säga honom det i de långa mellanstunder, då de hviskande sutto vid Görans 
bädd, och då begärde den gode riddaren en spegel, hans trumpna läppar 
med ruinerna af den ena mustachen drogo sig till en butter grimas, som 
skulle föreställa ett smålöje, och han förliknade sig sjelf än vid en flundra, 
än vid en sadelbruten och uttjent dragonhäst, som knappast mera dugde 
för trossen. Men då smekte Vernas mjuka händer hans sårade hufvud och 
ombundna kind, och hon kallade honom Görans gode engel och sin egen 
älskade gamle Jack, och rätt som det var, smög sig helt oförtänkt en ovan 
tår utför krigarens bruna skrofliga kind, och fastän hans läppar tego, kunde 
Verna klart läsa hans tankar då: hvem skulle icke med glädje stupa för kung 
och land, när oskuld och kärlek smeka så tacksamt den fallnes kind!
 Af Jack fick Verna höra mycket om Görans och hans gemensama öden, 
sedan de reste från Nattsjö. Men en del förteg han, nemligen alla de gånger 
han med egen högsta fara räddat ynglingens lif; och dessa kommentarier 
kunde Verna endast med möda aflocka den bistre dragonen Bult. Hvad hon 
så fick veta, det var i korthet följande sägner.
 De hade rest från Nattsjö utan att yppa hemligheten af Görans börd, 
och då Rebecka lofvat Göran att tiga dermed, visste Verna i denna stund 
ej annat, än att hon satt som en syster vid brodrens bädd. Göran hade till 
afsked kysst hennes läppar så som han aldrig kysst en flicka förr; men så 
var det också ett afsked på lif och död! Ty allt annat var dunkelt för Göran 
då, utom det enda, att, också när krigsrätten fullkomligen frikännt honom 
inför hela armén, fordrade hedern att han måste aftvå i blod den oförskyllda 
fläcken på sin krigareära. Dertill kom ännu sorgen öfver hans fallne broder, 
och så sökte Göran striden, faran och döden så som den, hvilken endast af 
sjelfva undergången har räddning att vänta. Under den långa vintern lågo 
de båda stridande härarne för det mesta overksame i sina qvarter, beva-
kande hvarandra som lodjur på ömse sidor om Kymmenes frusna fåra och 
den okufvade hvita vågen af Anjala’fors. Men vinterstormar rasade genom 
Görans själ; han uppsökte general Meijerfelt i Lovisa högqvarter och utbad 
sig, jemte sin trogne Jack, befälet öfver en frikorps, som midti vintern gick 
öfver den frusna gränsfloden och ströfvade långt in på det fientliga området 
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– samma nejder, som rycktes åren 1721 och 1743 från deras samband med det 
finska broderlandet. Hvarhelst Göran framträngde vid Saimas isade strän-
der, ända inemot Vuoksens forssar och fall, der mötte honom hemlandsfolk 
och hemlandsspråk. Der flydde i början allt för den snabba frikorpsen, som, 
femti man stark, bröt fram öfver skog och is, der ingen väntade den; men 
snart blef det bekant, att denna korps, emot vanan, höll strängaste krigstukt, 
och så vände folket tillbaka till hyddor och byar, och Göran fann vänner, 
som gåfvo honom och hans folk både bröd och tak. Som en svärm af ge-
tingar ströfvade desse djerfve partigångare kring fiendens spridda styrka, 
borttog transporterna, afbröt kommunikationerna, öfverföll, skingrade och 
tillfångatog smärre konvojer och furageringar samt gjorde sålunda stort af-
bräck. Förbittrad utsände general Michelson den ena ströfkorpsen efter den 
andra på jagt efter desse partigångare. På båda sidor utvecklades tapperhet 
och list; der kämpades mången het strid under Saimanejdernas snötyngda 
granar; än den ena, än den andra kom ifrån leken med blodiga hufvuden, 
men underbart lyckades Göran reda sig ut ur dessa förvägna äfventyr, och 
derföre hade han att tacka Jacks vaksama klokhet. Af sina 50 förde han 30 
på våren tillbaka till general Meijerfelt. Hela lägret genljöd af de djerfves 
beröm, generalen ville i konungens namn fästa svärdsorden på den tappres 
bröst, men Göran afböjde denna utmärkelse. Ännu, sade han, hade han föga 
kunnat uträtta mera än pojkstreck. Och så kom våren med nya strider, och i 
alla var Göran främst. Det syntes som väjde kulorna ständigt för honom åt 
sidan. Kom så d. 11 Juni rapport, att fienden anryckte från Christina, hvarpå 
Göran, Jack och någre af deras folk som frivillige slöto sig till de tappre savo-
laksarne under Aminoff och bestodo med dem striden vid Porosalmi den 12 
och 13 Juni. Med dem förenade sig andra dagen på aftonen björneborgarne 
och österbottningarne, som kommo de hårdt ansatte till hjelp. Det var här 
som Adlercreutz och Döbeln skuro sina första lagrar; och med dem fäktade 
de båda vännerne från Nattsjö, till dess att kulorna slutligen funno sitt mål 
och Göran sitt länge sökta blodsdop på stridernas bana.
 Detta och annat beskref nu Jack på sitt vanliga trumpna sätt, och emel-
lanåt stadnade Rebecka tigande för att höra. Men sedan hon hört en stund, 
vände hon sig bort och mumlade sakta för sig de förra orden, som ständigt 
föresväfvade henne: »qvinna, det var ditt verk!»
 Hon hade kunnat tillägga efter den bekanta grekiska sagan: när man sår 
drakens tänder i jorden, vexa derutaf beväpnade män.
 En dag kort före midsommar rullade en vagn in genom Nattsjö port, 
och i vagnen satt den gladlynte doktor Ekströmer, känd uti denna berät-
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telse under namn af trollkarlen. Den första som mötte honom i dörren var 
Rebecka. Men på hans hastiga fråga: »hur är det med Roos?» svarade den 
gamla med en genfråga, under det att hon stirrade honom tvärt i ansigtet: 
»Doktor, tror han att Gud nu ändtligen skall få bugt på mig?»
 Den gode doktorn studsade, ty han tydde frågan på sitt sätt. »Är pojken 
död?»
 »Ännu icke; jag kan väl förstå att det skall ske med doktorns biträde.»
 »Hut, käring! Hvad är det ni pratar?»
 »Då kommer ni kanske och säger att också det är mitt verk! O, de för-
näma och kloka herrar, som lappa och plåstra det usla menniskolifvet, 
när det går sönder mellan deras fingrar som mjölnarens lerkruka emellan 
qvarnkuggarna, så säga de: rår jag för det? Men kommer en fattig qvinna, 
som råkat taga miste den enda gången hon tog och kasta en enda gröpe litet 
på sidan om tratten i denna verldenes qvarn, då ropa de alla med en mun: 
hvad har du gjort? Det är ditt verk!»
 »Ur vägen, gamla trollpacka, har jag nu tid att höra på edra dumheter!» 
röt den otålige doktorn och hastade uppför trapporna till Vernas fordna 
rum, der Göran nu tagit qvarter. Jack och Verna sutto vid hans bädd som 
bilder af sorgen; han hade nyss uppslagit ögonen efter en lång sömn och 
betraktade dem båda med blickar af tacksam kärlek.
 »Nå, – sade doktorn, i det han med läkarens långa vana mästrade sina 
musklers spel, slätade sin panna klar ifrån tviflets rynkor och lät ett leende 
hopp framlysa, der hvarest kanske föga hopp mera fanns, – nå, min raska 
gosse, hur är det med dig? Hela armén och generalen sjelf äro otålige att se 
dig på fötter igen.»
 »Det är bättre nu», sade Göran. »Jag har länge kännt en stark tryckning 
öfver hjertat …»
 »Den fördömda kulan, jag förstår.»
 Göran log. »Blytungt kände jag det; men nu är allt åter bra, och jag 
andas lätt.»
 »Hvad säger du, min gosse? Låt oss se åt!» – Och doktorn undersökte 
länge och noga ynglingens bröst. Verna och Jack följde hans blickar med 
den grymmaste själsspänning. Göran ensam var lugn. Doktorns underläpp 
sköt ett godt stycke framom öfverläppen, i det han framtog en sond ur 
bindtyget och fortsatte undersökningen.
 Då vågade Verna icke mera se. Hon lutade sig mot Jacks breda bröst 
och darrade så som hon fordom brukade darra för svarta kammarn. Jack 
ville trösta henne, men orden redo omkull på hans läppar, liksom en skock 
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dragoner rider in i ett kärr och ej kommer ur fläcken. Rebecka betraktade 
dem på afstånd med så jernhård min, som visste hon förut att allas älskling 
här var gifven till spillo.
 »Tusan!» ropade doktorn med ens, och alla, utom den sårade, sprutto 
häftigt till.
 »Dör han?» hviskade Jack nästan ohörbart.
 »Anfäkta mig jag sett ett sådant kasus förut, det blir en nöt för Colle
gium att bita uppå. Puh!» – och den hederlige doktorn torkade svetten från 
pannan, pustande så oerhördt, som hade ett helt Chimborazzo vältrat ned 
från hans bröst.
 Jack sprang upp. »Hvad är det?»
 »Kulan, herre! Kulan …»  och doktorn, som nog hade sett kulor i men-
niskohjertan förr, brast ut i ett så förunderligt löje, att alla de andra ej visste 
om det var skratt eller gråt.
 »Kulan?» upprepade Jack.
 »Ja just kulan! Hon har suppurerat ut af sig sjelf på venstra sidan. Det 
var den galnaste kula jag ännu har sett. Går in ofvanför capitulum af sjette 
costa till höger, följer det åt, löper nedåt sternum, stadnar vid processus ensi
formis, avancerar genom suppuration, under hjertslagens incitation, till 
septima sinistra, derifrån vidare…»
 »Men så tala då menskligt språk, herre, och säg om han lefver eller 
dör!» utbrast Jack, ur stånd att längre styra sin häftiga rörelse.
 »Hvad pratar han, gamle tok!» jublade doktorn. »Skrik nu hurra allt 
hvad hans skrofliga hals förmår, ty om två veckor är pojken frisk!»
 Verkan af dessa ord var förunderlig på de tre, för hvilka Göran var allt 
uti denna verlden. Från Vernas tårlösa ögon begynte perla efter perla helt 
stilla droppa ned öfver ynglingens kudde. Jack tog till att snyfta så oförnuf-
tigt, att doktorn påstod han hade qvarkan. Rebecka åter sjönk ned på sina 
styfva knän, som aldrig i denna verlden velat böja sig förr, och sade helt 
sakta ur sitt upproriska hjertas djup: »Herre Gud, förbarma dig öfver mig, 
ty jag har tviflat uppå din nåd, likasom jag tviflat uppå din vishet, och du, 
som icke förmått att ödmjuka mig med ditt rättvisa straff, du förkrossar mig 
ända till jorden med din outsägliga nåd!»

 

Tillägg om Vernas rosor och Stjernan i molnet.
Och nu, gode läsare, sedan vi veta våra vänner i säkerhet, kunde vi väl ännu 
dertill berätta huru, midtunder krigets mulna himmel, ljusare dagar ran-
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dades öfver Nattsjö gård. Vi kunde berätta huru den glade riddaren Göran 
med seger och ära gick genom många strider ännu till sitt lands försvar; 
huru Verna, återgifven åt lifvet och sällheten, blomstrade upp vid hans 
sida skönare än någonsin förr; huru riddaren Jack intill sin sena ålderdom 
fortfor i bästa välmening att puttra på sina käraste, gräla med Rebecka och 
prygla gårdens drängar, sedan han ej mera fick öfva sin arm på dragonernas 
rygg, ty aldrig förmådde lifvet piska dragonen ur honom sjelf; huru draken 
Rebecka åter blef hvad vår Herre ämnat henne till, nemligen utvärtes en 
argsimpa som förr, men invärtes en ny, bättre och mjukare menniska; huru 
Simon åter förmärkte att skåpet hade lås och huru gräset vexte grönt öfver 
jättens i denna historia, den mörke kaptenens graf. Men allt detta, gode 
läsare, kan du sjelf föreställa dig, och vi låta dig derföre endast lyssna till 
några få ord i Nattsjö trädgård en afton i Augusti, när Göran åter vid Vernas 
späda arm såg solen gå ned och den första stjernan gå upp ur ett försvin-
nande moln öfver hans barndoms kullar.
 Göran sade: »mitt lif har varit likt detta hemlösa moln, som jagas af stor-
men öfver okända nejder och icke vet hvar dess ro är. Men ditt lif, Verna, har 
varit såsom dina rosor, fullt af törnen, oskuld och skönhet. Derföre älskar jag 
dina rosor såsom jag älskar dig. Hvad betyder det, om de lekfullt sårat din 
hand; deras fina vällukt har såsom en god ande omsväfvat hela ditt lif och 
gått in i din själ och förädlat den genom att lära dig tillbedja Gud i naturens 
skönhet. Ty när skönheten glömmer sin mästare, är hon af ondo; men dina 
rosor blomstra som barn i oskuld inför Guds, den allsmäktiges, anlete.»
 Verna sade: »dubbel är mitt namns betydelse. Slafvinna var jag i mör-
ker och stumhet, men Gud lät rosornas vårdoft strömma öfver min sorg 
och upplät på sistone mina sinnen för toner, mina läppar för tal. Tacka nu 
dessa knoppar Gud, de som öppnas i morgon för att i öfvermorgon åter 
förvissna, huru skall då icke jag tillbedja hans oändliga godhet! Och mer än 
så, mer än för mig; nu äger jag ju dig! Denna stjerna, Göran, som stiger der 
öfver himmelens rand, jag såg henne ensam, öfvergifven der uti aftonens 
stormar. Ett moln for öfver hennes klara öga och höljde det med sitt mörka 
flor utaf sorg. Det ljusnade, mörknade åter och ljusnade igen, och när det 
for, då hade en ny stjerna stigit fram vid den ensamas sida och försmultit 
med henne i samma glans, så att båda förenade stråla af sällhet. Dessa rosor, 
detta moln och denna stjerna, Göran, äro icke de tillsamman hela vårt lif?»
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Textkritisk redogörelse

I denna femte del av Zacharias Topelius Skrifter ingår fyra noveller som 
alla ursprungligen publicerades i den fraktursatta Helsingfors Tidningar. 
Den äldsta, »Häradshöfdingen» (1846–1847) trycktes inte om senare. 
Hertiginnan af Finland gick som följetong i tidningen vårterminen 1850. 
Topelius började omarbeta den redan under pågående publicering och 
den omarbetade versionen utkom i bokform, då satt med antikva, i novem-
ber 1850. Utgåvan är baserad på denna; samtliga skillnader i förhållande 
till följetongsversionen framgår av variantvisningen i den digitala utgåvan. 
Förteckningen över varianter i den tryckta utgåvan upptar inte skillnader 
i interpunktion och ortografi, utan inskränker sig till varians i ordval och 
innehåll. Novellerna »Vernas rosor» och »Stjernan i molnet» gick som 
följetong 1856. När Topelius bearbetade dem inför publiceringen i Vinter
qvällar 1881 slog han ihop dem under titeln »Vernas rosor». För variansen 
mellan följetongen och upplagan 1881 redogörs i utgåvan av Vinterqvällar 
som utkommer senare. 

Grundtexter
Grundtext för Hertiginnan af Finland är ett exemplar i dåvarande Helsing-
fors universitetsbiblioteks ägo, som skannades in och ocr-behandlades av 
bibliotekets enhet för mikrofilmning och konservering 2006.1 Första kolla-
tionering skedde mot ett exemplar i Topeliussamlingen i Svenska litteratur-
sällskapets bibliotek (signum F 7367), ursprungligen ägt av Axel von Zansen 
och senare av Paul Nyberg. Den andra kollationeringen gjordes mot ett ex-
emplar i Svenska litteratursällskapets Pousarsamling; det har ursprungligen 
tillhört Runar Blåfield (signum A 37896). Utgivaren har använt ett tredje 
exemplar som har tillhört Paul Nyberg (signum F 6956). Ingen tryckvarians 
har påträffats mellan exemplaren. Volymerna kollationerar 8:o: π4 1–178. 8:o 
står för formatet som är oktav; π4 innebär ett osignerat ark vikt till fyra blad; 
1–178 är sjutton signerade ark med åtta blad i varje.
 Grundtexter för »Häradshöfdingen», »Vernas rosor» och »Stjernan 
i molnet» är exemplaren av Helsingfors Tidningar återgivna i den digitala 
resursen Finskt Historiskt Tidningsbibliotek, som upprätthålls av National-
biblioteket.2 De nedladdade pdf-filerna har ocr-behandlats och konverte-
rats från frakturstil till antikva och till TEI-format. Första kollationering av 
texterna har skett mot exemplar i inbundna årgångar i Svenska litteratur-
sällskapets bibliotek (1846), i Museiverkets bibliotek (1847) och i Åbo Aka-



328 

Kommentarer

1

5

10

15

20

25

30

35

demis bibliotek (1856).3 Texterna har kollationerats en andra gång mot en 
uppsättning i Nationalbibliotekets ägo som tidigare har tillhört Helsingfors 
stadsbibliotek. Där enskilda nummer saknas i denna uppsättning har avsnit-
ten kollationerats mot Kungl. bibliotekets exemplar. – Inga förekomster av 
tryckvarians har upptäckts.

Textetablering
Den etablerade texten återger grundtexten. Uppenbara sättningsfel eller 
tryckfel har korrigerats. Däremot har få ingrepp gjorts i ortografin.  Nam-
net Lewenhaupt förekommer tiotals gånger i Hertiginnan af Finland, fem 
förekomster i formen Levenhaupt har ändrats till Lewenhaupt. I »Stjernan 
i molnet» återges namnet Meijerfelt (åtta förekomster) tre gånger som Mey-
erfelt; dessa tre har ändrats till Meijerfelt. Ordet också har två gånger satts 
ochså, vilket har ändrats till också. Formen jätte förekommer sammanlagt 26 
gånger i dessa fyra noveller; tre förekomster av jette har ändrats till jätte. Där 
Topelius i fotnoter har satt ut hundratalet i sidnummer bara en gång (sid. 137, 
38) har detta konsekvensändrats till sid. 137, 138.4 Fotnoterna har placerats på 
samma sätt som i grundtexten. 
 Bokupplagan av Hertiginnan af Finland korrekturlästes inte lika omsorgs-
fullt som följetongen, eftersom Topelius hade drabbats av en ögoninflam-
mation och inte kunde granska det andra, ombrutna korrekturet. Över en 
tredjedel av utgivarändringarna (34 av totalt 98) har gjorts med stöd av 
följetongsversionen. Det är fråga om ordformer, interpunktion och banala 
sättningsfel. Där bokupplagan har t.ex. generalitet, Mannsteins, Stockhom 
och succesionen har följetongsversionen de korrekta formerna generalitetet, 
Mansteins, Stockholm och successionen (på s. 49, 34; 53, 26; 58, 19 resp. 63, 
29 i utgåvan).  

Språkliga särdrag
Eftersom manuskripten till verken inte har bevarats går det inte att avgöra 
om ordformerna i trycket återgår på Topelius eller på sättarna. I mitten av 
1800-talet var böjningssystemet inte cementerat och formvarianter förekom 
allmänt, också inom samma verk. Utgåvan innehåller 25 förekomster av ordet 
’regementer’ med böjningsformer, mot tre av ’regementen’. Andra ord med 
motsvarande pluralisfomer är ’förråder’, ’invektiver’, ’källrar’, ’magasiner’ och 
’ärender’. I fråga om det sistnämnda uppger den samtida lexikografen Dalin 
både denna form och ’ärenden’, men exemplifierar enbart med ärender. For-
men ’dragonerna’ alternerar med ’dragonerne’, liksom ’vallarna’ med ’vallarne’. 
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 I »Häradshöfdingen» (1846) förekommer uttrycket »vädrat ugglor i 
mossan» (s. 173, 7), men tio år senare, i »Vernas rosor», »ugglor i mos-
sen».5 Formen burdus pro burdust finns i »Häradshöfdingen» (s. 173, 38 ); 
SAOB exemplifierar samma form med ett textställe i Fältskärns berättelser.   
 Ordet fiende är oftast – där det går att avgöra – genus maskulinum (»sin 
gamle fiendes», »krossa fienden, innan han hunnit samla sig»), men genus 
femininum förekommer också: »äfven denna fiende» och »vid första kun-
skap om fiendens framryckande marschera denna till mötes».
 I Hertiginnan af Finland finns tre belägg för Hjobspost (jobspost); stav-
ningen är påverkad av den tyska namnformen Hiob och förekom också hos 
andra svenskspråkiga skriftställare.   
 Verbet mista böjer Topelius oftast svagt, enligt första konjugationen: »en 
med saknad mistad arm för plogen» (s. 17, 11), »en underofficer mistade 
högra handen» (s. 30, 28) och »hon mistade hörseln» (s. 295, 35) – men 
»hvad har han nu i stället för hvad han mist?» (s. 311, 21). Dalin uppger 
böjning enligt både första och andra konjugationen (mistat och mist) som 
korrekt.
 Topelius placerade ibland rums- och tidsadverbial påfallande icke-
idioma tiskt, men han var inte ensam om det. Exempel i utgåvan är »i dagen 
bringa så sorgliga hågkomster» ( s. 3, 9), »ej kunde på hela sommarn ut-
löpa» (s. 16, 35), »få bort ur rummen hans gemena tobakslukt» (s. 169, 12).
 Ett intrikat uttryck, åtminstone för utgivaren, är »mot egen begäran»: 
»Bland mycket sällsamt är det icke det minst sällsama, att Lewenhaupt, 
kommenderande chefen för ett anfallskrig, mot egen begäran qvarhölls i 
Stockholm fyra veckor efter krigsförklaringen» (s. 16). Av sammanhanget 
och sekundärlitteraturen att döma ska det förstås som på egen begäran. Jfr 
»Lewenhaupt ansåg sig som lantmarskalk tvungen att invänta riksdagens 
avslutning och sände i sitt ställe […] Buddenbrock att inleda fälttåget».6 

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. 
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 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 för-
teckningen nedan. Det är fråga om lösryckt placerade tecken.
 Den inbördes ordningen mellan citattecken, tankstreck och skiljeteck-
en har normaliserats enligt nuvarande praxis. Det gäller i första hand re-
pliker 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 originaltrycken 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 oför-
skämdhet …» 
 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.7

 Sifferuppgifter större än 999 har normaliserats till 1 000 (i stället för 1,000 
eller 1000). Mellanrum mellan hela tal och bråktal har avlägsnats stillati-
gande (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: han . → 
han.)
 I frakturstil används inte accenter. Ord i originaltrycken som a, ideer och 
the har i utgåvan försetts med accent: à, idéer, thé. – Typografiska norma-
liseringar upptas inte bland utgivarändringar eller i variantförteckningen i 
den tryckta utgåvan. De visas mot ljusgrå bakgrund i lästexten i den digitala 
utgåvan när visningsalternativet Konsekvensändringar/Normaliseringar är 
aktiverat. – Interna hänvisningar i grundtexten har ändrats i enlighet med 
pagineringen i utgåvan och upptas inte i förteckningen över utgivarens änd-
ringar.
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Utgivarens ändringar gentemot grundtexten
[position i utgåvan: 9, 8 | text i ZTS: så väl | ← | text i grundtexten: såväl]

Hertiginnan af Finland
 9, 8 så väl ← såväl
 12, 24 öfver ← öfvor
 14, 35 (not 4)  sägen ← sägen,
 14, 39 (not 6)  138. ← 38.
 15, 9 sjelfförnekelse, ← sjefförnekelse,
 19, 14 armén ← armen
 20, 36 (not 11)  147. ← 47.
 22, 7 uppgift, ← upgpift,
 24, 38 kaptener, ← kaptener
 27, 33 (not 18)  någre ← någre,
 27, 33 (not 18)  enskylte ← ”enskylte 
 28, 2 område; ← område:
 28, 23 resp. 26   Lewenhaupt ← Levenhaupt
 30, 9  tillspillogifna. ← tillspillogifna 
 30, 12  Rayalin, ← Raijalin,   
 32, 3 »oförgripliga ← oförgripliga 
 37, 13 förhuggningen, ← förförhuggningen, 
 37, 33 (not 25)  Lewenhaupts ← Levenhaupts
 38,4  1742 ← 1743
 38, 9 Lewenhaupt ← Levenhaupt
 38, 35 (not 26)  Lewenhaupts ← Levenhaupts
 39, 7 Juni ← Juli 
 41, 8 stad. ← stad.“ 
 44, 7  Lascy ← Lasky
 44, 12  voro ← vore 
 45, 10 Lewenhaupt ← Levenhaupt
 49, 34 generalitetet ← generalitet 
 53, 26  Mansteins ← Mannsteins 
 57, 37–38 (not 36) 6) ← 7) ; 7) ← 8) ; 8) ← 9) ; regemente; ← regemente: 9) ← 10)
 58, 19 Stockholm ← Stockhom 
 63, 29 successionen ← succesionen
 65, 26  ställning. ← ställning
 67, 14  för ← for
 69, 18 land. ← land,
 69, 27 förskräckelsen, ← förskäckelsen,
 69, 35 (not 44)  lefvernesbeskrifningar: ← lefvernesbeskifningar: 
 75, 4  pris?» ← pris?’
 76, 7 Hertiginnan af Finland.» ← „Hertiginnan af Finland.“ 
 76, 32  sådant ← sådan
 80, 25  panna. »Men ← panna.„ Men 
 84, 24 var ← vara 
 84, 26 Vi ← Wi
 90, 6 också ← ochså 
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 91, 17 och blekare ← ochblekare
 94, 4 jätte, ← jette, 
 94, 21  mumlade: »Så tog ← mumlade:“ Så tag 
 94, 24 Voi ← Woi
 100, 2 lås, ← lås 
 100, 20 Hvad ← Hvar 
 100, 31  ute ← ut 
 102, 26  af 1700-talet ← af1700 talet 
 106, 20  de!» ← de!
 107, 22 »Eva, ← Eva,
 114, 1 anamme ← annamme 
 117, 17 jungfru!» ← jnngfru!“ 
 117, 31 klädning. ← klädning.“
 118, 21 »Är ← “Ar 
 121, 1 pratar, ← pratar 
 121, 6 modren. ← modren 
 121, 12 er!» ← er!
 124, 20 systrarna: ← systrarna! 
 124, 20 »Jag ← “jag 
 125, 2  »Din ← “din
 125, 3 häftighet. ← häftighe 
 126, 1  förloradt!» hviskade ← förloradt! “hviskade 
 126, 22 våld.» ← våld “ 
 126, 37 »Vår ← vår 
 129, 27 förgäfves. ← färgäfves.
 132, 5 ögonblick ← ögoblick
 134, 19 specerier, ← spccerier, 
 139, 1  7. ← 6.
 139, 22–25 »jag […] gjort.» ← jag […] gjort.
 140, 8 bekanta, ← bekanta 
 141, 23 »Ack ← Ack  
 143, 7 skämtsamt: ← skämtsamt; 
 143, 29  Jag ← “Jag 
 144, 6 som, ← som
 145, 16 hållning, ← hållning 
 149, 30 upp, ← upp 
 150, 31 fästade ← fästadde 
 150, 37  Gud.» ← Gud. 
 151, 28 skaffa. ← skaffa 
 155, 36 »lugna ← lugna 
 156, 20  förfalla ← förefalla 
 156, 36  ut öfver ← utöfver
 157, 34 Pax et Æternum fœdus, »fred ← “Pax et Aeternum fœdus, fred 
 157, 36–37 Æ i ordet Æternum, ← Ae i ordet Aeternum,
 157, 37 Fœdus, ← Foedus,
 162, 11 Bergman!» ← Bergman“!
 162, 31  dumhufvuden, ← dumhufvuden 
 163, 21 dig.» ← dig. 
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 163, 36 Åboboer ← Aboboer
 164, 11  flicka!» ← flicka! 
 164, 23  döma ← dömma  
 164, 24 andas, ← andas; 
 167, 34 också ← ochså

Häradshöfdingen
 169  [undertiteln] Romantisk […] kapitel. ← (Romantisk […] kapitel.)
 169, 20  tillägga, ← tlllägga,
 169, 22  engelska ← engalska
 170, 15  och sina ← ach sina
 170, 23  göra. ← göra,
 170, 30 trefoten. ← trefoten
 171, 22 hvilket ← hwiket
 172, 14  permission ← permisson
 172, 14 Swebilii ← Swebelii
 172, 37 hade nu ← nu hade
 174, 14–15 halsstarrig ← hallstarrig
 178, 21 Maj:ts ← Maj:s 
 180, 32 mitt← mit
 181, 34   högförrädiska ← högförädiska
 182, 27 framräckte ← framräkte
 184, 9 och ← o h 
 185, 17 kommissariatet ← kommissaritet
 185, 34  Stedingk ← Stedingh 
 186, 32  Ändtligen ← Äntligen
 187, 3  fienden, ← fienden
 190, 21 koppar ← kopar
 190, 31 pass,  ← pass. 
 191, 12 Sjette ← Femte
 192, 4 var ← hwar
 192, 37 vårn? ← vårn?” 

Vernas rosor
 202, 32 hann ← han
 203, 37–38  morgonen …» ← morgonen ..,
 205, 3 förlägenhet. ← förlägenhet,
 209, 24 hvilken ← hwilten
 210, 17 ånyo ← anyo
 217, 16  kapitel. ← kapittel.
 217, 24 först ← föst
 224, 25 stallet ← stället
 225, 6  orden: »d–n ← orden:” d–n 
 226, 36 doktorn ← dokorn
 227, 1 också ← ochså
 230, 11 vildare. »Bort, ← wildare”. Bort, 
 232, 4 förvånade ← förwånande
 232, 13  kapitel. ← kapittel.
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 232, 17  kapitel ← kapittel
 232, 22  hjortron ← hjorton
 232, 23 jättens ← jettens
 233, 7 tåls.» ← tåls?” 
 237, 9 jätten. ← jetten.
 238, 14 er ← en
 238, 25 er godhet. ← en godhet.
 239, 10  ugglor ← ugglor,
 241, 12 göra?» puttrade ← göra? ”puttrade 
 241, 18 »Det ← Det
 241, 31 dig …» ← dig …
 242, 19  frågade ← frägade 
 245, 31 väg!» ← wäg!
 247, 32–33 Sverige ← Swerge
 248, 2 arm!» ← arm!
 248, 13 der?» ← der!” 
 248, 14  »Fortfar!» sade ← „Fortfar! ”sade 
 249, 19 storartade ← storarde
 249, 26 Tag ← Tag,
 249, 26 behåll henne ← behåll henne,
 250, 9 någonsin ← någosin
 250, 14 lägga ← läga
 250, 20 dörrarna ← dörarna

Stjernan i molnet
 254, 2 attacken ← atacken
 255, 26  inträffa, när ← inträffa när,
 256, 1  attackerade ← atackerade 
 257, 8 halfsula ← hafsula
 258, 33 begynte ← begynta
 264, 34 excellens! ← exellens!
 266, 30 mustacher. ← mustacher
 268, 15 förbittrade, ← forbittrade,
 268, 23  »Är ← „Ar 
 268, 34 bränvin, ← bräwin,
 272, 12 så.» ← så?” 
 272, 23 en …? ← en …?.
 274, 33 kysste ← kyste
 274, 34 till och ← till 
 275, 3 skräpet!» ← skräpet;” 
 275, 21 sotarpojke ← sotarpoike
 277, 5 menniskor! ← meniskor!
 277, 23 menniskoätare, ← meniskoätare,
 278, 21 halsen och ← halsen 
 280, 35 mig, ← mig.
 287, 2 »Var ← War
 288, 2 och ← ech
 289, 37 aldrig ← alldrig
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 290, 6 mig ← mid
 290, 16 förskräckelse. ← förskäckelse.
 290, 17 utropade: »Det ← utropade. Det 
 291, 26 ännu ← ännn
 294, 5 sin barndoms dagar ← sin barndomsdagar
 294, 12 förtjusar! ← förtjusar?
 295, 23  strängar?» ← strängar?
 295, 25 det?» ← det?
 296, 4  armén ← armèn 
 298, 26 herre, ← herre
 298, 35 bäras ← båras
 302, 26 gevär!» ← gcwär”! 
 303, 21  förglömde ← forglömde
 308, 8 sängen, ← sänger,
 313, 7 du och jag ← du och jag 
 313, 19 Meijerfelt ← Meyerfelt 
 313, 37 för ← for
 314, 10  Meijerfelt ← Meyerfelt
 314, 13 Meijerfelt ← Meyerfelt
 316, 28 höstas? ← höstas?” 
 320, 12 Michelson ← Mickelson
 320, 27 kommo ← komma
 320, 28 lagrar; ← lagar;

Noter 
1  Exemplaret saknar stämplar och signum; bandet är samtida, beklätt med papper och 

försett med bibliotekets emblem i guld: inom en oval ram texten Otium sapiente upp-
till, en stiliserad lyra och nedtill årtalet 1761.  

2  http://digi.lib.helsinki.fi/sanomalehti/secure/browse.html?action=year&id=1457-
439X&name=Helsingfors%20Tidningar

3   Åbo Akademis biblioteks årgång 1856 har tillhört Gymnasisternes i Borgå Bibliotek.
4   Se avsnittet Textkritisk redogörelse i ZTS IV, Noveller (s. 269–275) för en mera ingå-

ende presentation av tryckeripraxis, ortografisk varians och exempel på sättningsfel.   
5   I Fältskärns berättelser, första cykeln, förekommer mossa: »Ängarna blefvo åter mos-

sa.» (1853, s. 275); detta textställe använt som exempel i SAOB. 
6   Kurt Jern, »Frihetstiden och gustavianska tiden 1721–1809» 2001, s. 337. Olof Jäger-

skiöld uppger dock i artikeln om Lewenhaupt i Svenskt biografiskt lexikon att denne 
blev befälhavare den 21 augusti 1741, samma dag som riksdagen avslutades.

7   Brödstilen i utgåvan är 10,85 pt och rubrikerna 11,5 pt.
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Källor till punktkommentarerna
Ordförklaringarna är i allmänhet baserade på återkommande verk och dessa 
uppges vanligen inte i de enskilda kommentarerna, men däremot i litteratur-
förteckningen. Det är främst Svenska Akademiens ordbok i digitalt format, 
A. F. Dalins Ordbok öfver svenska språket 1–2 (1850, 1853), C. M. Ekbohrn, 
60,000 främmande ord (1904), Hugo Bergroth, Finlandssvenska. Handledning 
till undvikande av provinsialismer i tal och skrift (1917) Kielitoimiston sanakirja 
(2008), Ordbok över Finlands svenska folkmål (1982–), Suuri suomi–ruotsi
sanakirja – Stora finsk–svenska ordboken 1–2, (1997). Om ett ord finns i Svensk 
ordbok utgiven av Svenska Akademien (2009) med samma betydelse som 
Topelius inlägger i det förklaras ordet i allmänhet inte. I ordförklaringarna 
översätts ord och uttryck på främmande språk och ålderdomliga ord förkla-
ras. Däremot kommenteras ordens etymologi inte.
 För realkommentarerna har på motsvarande sätt använts Nordisk 
familje bok, 1–3 upplagan, Nationalencyklopedin och Uppslagsverket Finland. 
Person- och militärhistoriska uppslagsverk och matriklar framgår också av 
litteraturförteckningen. Där mer specifika verk har anlitats uppges källan i 
kommentaren. Titlar på litterära verk som nämns i texten eller i kommen-
tarerna har kontrollerats mot posterna i libris.kb.se, där 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
 SVS  Svenska Vitterhetssamfundet
 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

Hertiginnan af Finland

Följetongen »Hertiginnan af Finland» började i Helsingfors Tidningar (HT) den 16  januari 
1850 och avslutades den 12 juni. Den omfattade 40 avsnitt. Topelius »Slutanmärkning an-
gående novellen Hertiginnan af Finland» ingick i HT den 15 juni (den återges in extenso 
nedan, s. 381 f.). Där aviserar han en reviderad bokupplaga, som skulle utkomma till mid-
sommar. I själva verket blev boken klar först i augusti. Utgivningen sköts upp till julhan-
deln; en annons om Hertiginnan af Finland ingick i HT den 16 november 1850. Närmare om 
tillkomsten och utgivningshistorien i inledningen, s. XXXVIII–XLIII.  Något manuskript 
föreligger inte. – Censor för Helsingfors Tidningar när följetongen ingick var professorn i 
filosofi G. F. Aminoff, censor för bokupplagan professorn i grekisk litteratur N. A. Gyldén. 
I »Helsingfors Tidningars Krönika» för 1850 (244. 136) antecknade Topelius under »Ut-
ströks» den 23 januari: »Ett stycke ur hertig. af Finland, innehållande en alldeles faktisk 
exposé af Kejsarinnan Elisabeths manifest d. 18 Mars 1742.» I bokupplagan ingår en »ex-
posé» (s. 34), antingen den strukna eller en ändrad version. Den 5 mars bokför Topelius 
strykningen »Häraf ser man att den blinda lydnaden, ehuru den säkraste, icke alltid är den 
bästa.» Meningen finns inte i bokupplagan – möjligen stod den efter episoden med läns-
man Guzeus som delade ut spannmålen till bönderna i stället för att bränna den (s. 33).
 Skillnaderna mellan följetongen och bokupplagan blir belysta i inledningen, i avsnittet 
»Från romantiserad berättelse till historisk skildring». Strykningar i följetongen, tillägg i 
bokupplagan och andra ändringar på ordnivå finns i variantförteckningen på s. 383–406. 
En fullständig redovisning av varianterna finns i den digitala utgåvan. 
 År 1880 utkom Hertiginnan af Finland i Vinterqvällar, då grundligt omarbetad av förfat-
taren. (Denna version utkommer senare i utgåvan ZTS.)  
 Med undantag för förordet och den historiska delen utkom Hertiginnan af Finland i 
finsk översättning av Tuomo Luhtonen 1874 med titeln Suomen Herttuatar. Romanimainen 
kertomus vv. 1741–43 sodan ajalta. Senare översättningar till finska och översättningar till 
andra språk är baserade på Topelius bearbetning av Hertiginnan af Finland för Vinterqvällar 
(1881) eller den av Valfrid Vasenius förkortade versionen för Samlade skrifter – Vasenius 
har inte tagit med Topelius förord för upplagan 1881.
 I punktkommentarerna ges hänvisningar till Topelius källor och ålderdomliga ord för-
klaras. Om historiska händelser och historiska personer ges kortfattade upplysningar, där 
det är möjligt. 
 Personerna i den senare delen av verket ska uppfattas som fiktiva, även om Topelius 
källor gjorde det möjligt för honom att använda namn på historiska borgare, akademiska 
lärare, präster och andra myndighetspersoner. Att familjen kallas Mercken i följetongen 
beror på att Topelius första källa har denna oriktiga form. Kvinnorna i verket är bara staf-
fagefigurer till Eva Merthen och ska genom kontrastverkan få henne att framstå som ännu 
mer vacker, intelligent, slagfärdig, tilldragande, snabb, djärv, modig, bildad, älskvärd, dan-
sant och småningom också rådigare, klokare och värdigare. De kvinnliga medlemmarna i 
den historiska familjen Merthen har bidragit med sina namn. Waapuri har Topelius hittat 
i formen Valborg i ett rättegångsreferat och sedan förfinskat. De andra (Mina Seyton och 
de äldre: Forselia, Hassel, Calonia) bär släktnamn som förekom i Åbo på 1700-talet eller 
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kunde ha gjort det. – I förra avdelningen av Hertiginnan af Finland, d.v.s. den historiska de-
len, kursiveras namn när de förekommer första gången. Detta återges i utgåvan. 
 Några verk återkommer ofta i kommentaren: Sverige, under Ulrica Eleonora och Fred
ric I,  eller ifrån 1718 till 1751. Efter den, af framledne Hans Exellens, RiksRådet Herr Grefve 
Gustaf Bonde författade handskrift med ett Tillägg om fredsunderhandlingarna i Åbo 1741–
1742, af R. R. Gr. H. Cedercreutz, Stockholm 1821; Fredrik Cygnæus, Stycken ur en Teckning 
af Finska Kriget åren 1741 och 1742 med den vidtberömda Philosophiska Facultetens vid 
Kejserl. Alexanders-Universitetet i Finland tillåtelse till offentelig granskning framställ-
de, Helsingfors 1843; Erik Gustaf Geijer, Teckning av Sveriges tillstånd och av de förnämsta 
handlande personer under tiden från konung Karl XII:s död till konung Gustav III:s anträde 
av regeringen, Samlade skrifter, Sjätte delen, Stockholm: Norstedts 1927 [orig.uppl. 1838 i 
Svenska Akademiens handlingar]; Mémoires historiques, politiques et militaires sur la Russie, 
Contenant le principales Révolutions de cet Empire, & les Guerres des Russes contre les Turcs & 
les Tartares; avec un Supplément qui donne une idée du Militaire, de la Marine, du Commerce, 
& c. de ce vaste Empire. Par Le Général de Manstein, Nouvelle Edition, augmentée de Plans 
& de Cartes; avec la vie de l’Auteur, Tome II, Lyon: Jean-Marie Bruyset M.DCC.LXXII 
[1772] och [Tiburtius Tiburtius], Historia om Finska Kriget åren 1741 och 1742, Stockholm 
1817. Till dem hänvisas med korttitlar: Bonde, Sverige under Ulrica Eleonora 1821, Cygnæus, 
Stycken ur en Teckning 1843, Geijer, Teckning av Sveriges tillstånd 1927, Manstein, Mémoires 
historiques II och Tiburtius, Historia om Finska Kriget 1817. 

Punktkommentarer

Förord
 3, 3  1741 års krig – Hattarnas krig 1741–1743.
 3, 11–12  1743 års samtid dömde partiskt […] justeras af efterverlden. – Topelius avser 

behovet att utse syndabockar; krigsrättegångar om ansvarsfrågan hölls re-
dan sommaren 1743. Topelius bidrog till nyanseringen genom att försiktigt 
ifrågasätta domen mot generalmajoren Buddenbrock (se kapitlet »Slaget 
vid Willmanstrand», särskilt s. 26 f.). 

 3, 13–17  ett utförligt […] inledningen härtill – Fredrik Cygnæus (1807–1881) var do-
cent i historia när han lade fram Stycken ur en teckning af Finska kriget 1741 
och 1742. Första stycket 1843. Skriften omfattar 48 sidor och ventilerades 
med Cygnæus som preses och hans elva år yngre bror som respondent 
– någon fortsättning kom aldrig. Framställningen omfattar krigets förhis-
toria och de bristfälliga förberedelserna; för Cygnæus uppfattning om kri-
get och de svenska insatserna, se M. Klinge i inledningen, s. XVIII.     

 3, 15  arkiverna – parallellform till arkiven.
 3, 19  novellen »Hertiginnan af Finland» – Topelius använde genomgående 

genre beteck ningen novell om Hertiginnan af Finland i offentligheten.
 3, 21  grundad endast på tr yckta  källor – Historieforskningen genomgick flera 

paradigmskiften i början av 1800-talet; arkivstudier och källkritik fick ökad 
betydelse och Topelius föregår ev. kritik av källmaterialet – Cygnæus, som 
skrev i det akademiska formatet, använde samma tryckta huvudkällor som 
Topelius och hans otryckta källor inskränks till ett fåtal brev.

 3, 23  min skildring […] förlora äfven den ringa betydelse den nu kan äga såsom den 
första – Topelius balanserar mellan å ena sidan den anspråkslöshet han fann 
för gott att odla och å andra sidan medvetenheten om skildringens värde.
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 3, 25–26  äro förut tryckta […]till en del omarbetade – Följetongen publicerades 
16/1–12/6 1850. Se inledningen samt redogörelsen för variansen mellan 
följetongen och bokversionen.

 4, 1–4  Söker man krigens spår […] sjelfva insidan af folkens lif – Trots att kriget 
här ges en så stor roll ansåg Topelius generellt att historiens huvudsyften 
är mänsklighetens fortskridande utveckling och »folkens inre intressen». 
Denna centrala fråga i Topelius historieuppfattning var han inne på redan 
i en recension 1844, där han framhåller att den nya historieforskningen 
bortser från kungarnas och krigens betydelse till förmån för »insidan af 
mensklighetens utveckling» (»Urkunder upplysande Finlands öden och 
tillstånd», HT 16/3 1844).

 4, 7–8  Åbo, Finlands hufvudstad – Åbo kunde ses som provinshuvudstad, med 
universitet, hovrätt och biskopsstift, men Finlands huvudstad var givetvis 
Stockholm fram till 1808–1809.

 4, 8–9  ryska arméns officerare af olika nationer […] Tyskar – Här markeras skillna-
den mellan Sveriges huvudsakligen regionalt uppsatta indelta trupper och 
det i resten av Europa vanliga militära systemet med värvade regementen 
ledda av internationellt verksamma yrkesmilitärer. Se Nils Erik Villstrand, 
Sveriges historia 1600–1721 2011, s. 192 ff. för en beskrivning av indelnings-
verket. 

 4, 19  det skickliga – det som är i enlighet med konvenansens fordringar.
 4, 22  dygdereglor – reglor: parallellform till regler. 
 4, 23–24  den sjelfmyndiga trotsarinnan – den självrådiga utmanaren.
 5, 1–2  sedlighetens eviga […] konvenansen – Moralens lagar uppfattas av Topelius 

som eviga medan konventionerna är tidsbundna.
 5, 8  höjer och försonar den förra – idealismens och idealrealismens estetik för-

utsätter en upplösning där konflikter i handlingen eller hos personerna 
försonas, d.v.s. harmoniseras. 

 5, 13 på lek – här: lätt.
 5, 15–17  tilldragelse […] verkl ig  – Se inledningen om Topelius källmaterial, 

s. XXI och XXIII.
 5, 17–20  Keiths […] Varnhagen von Ense […] väsende» – Diplomaten och militä-

ren Karl August Varnhagen von Ense (1785–1858) bedrev ett omfattande 
skriftställarskap och biografin över James Keith, Leben des Feldmarschalls 
Jakob Keith, utkom 1844. Citatet, på s. 263 i originalupplagan, översätter 
Topelius ordagrant: »sie war schön, von stattlichem Wuchs, und hatte bei 
großem Verstand und muthigem hohen Sinn ein sehr einnehmendes We-
sen».

 5, 20  väsende – väsen.
 5, 23  anlita traditionens lefvande källor – Av Topelius bevarade korrespon-

dens framgår att kontraktsprosten Nils Magnus Tolpo (1770–1853) och 
Åboborgaren Johan Fredrik Heldt (1780–1854) bidrog med upplysningar 
om Eva Merthen, se inledningen, s. XXXIII f.

 5, 26–27  efterhand influtet – Detta stämmer bokstavligen, Topelius fick komplette-
rande uppgifter ännu i juni 1850 (se inledningen, not 89). 
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Finska Kriget 1741–1743 

 1. Sverige och partierna. Krigsförklaringen 
 7, 4–14  ett krig […] steg mot vester – De fyra krigen (stora nordiska kriget, hattar-

nas krig på 1740-talet, Gustav III:s krig 1788–1790 och kriget 1808–1809) 
står för det, enligt historiesynen i verket, oundvikliga lösgörandet av Fin-
land från Sverige.  

 7, 10–11  »stora» ofreden, den från 1700 till 1721 – Mellan 1700 och 1721 pågick stora 
nordiska kriget. Med »stora ofreden» avses vanligen den ryska ocku-
pationen av Finland, 1713–1721. Topelius bidrog aktivt till lanseringen av 
benämningen, som här får omfatta hela kriget. – Citattecknen och kursi-
veringen visar att den inte var hävdvunnen 1850. 

 7, 13  mellanskof – uppehåll.
 7, 14–15  Sveriges korta […] storhet – Stormaktstiden, från Gustav II Adolf till 

Karl XII. Ett sådant epokmedvetande existerade inte i 1700-talets Sverige, 
det växte fram under 1800-talet. 

 7, 15  biländer – länder under annat lands överhöghet men med viss självständig 
ställning, här avses i första hand Sveriges baltiska provinser och Pommern.

 7, 16  moderlandets glesa två millioner invånare – Det är oklart om Topelius här 
räknar med enbart Sverige eller med Sverige och Finland. Inte ens i det 
senare fallet uppgick rikets befolkning till två miljoner under stormakts-
tiden (Nils Erik Villstrand, »Stormaktstiden 1617–1721» 2001, s. 140).

 7, 19–20  denna oproportionerliga landmassa […] Östersjön – Sverige kontrollerade 
stora delar av Östersjöns kuster under stormaktstiden. Till det svenska 
väldet hörde Estland från 1560, Ingermanland, Livland, stora delar av 
Pommern och Bremen- Verden. 

 7, 21  Atlasbörda – I den grekiska mytologin bär titanen Atlas himlavalvet på 
sina axlar. 

 7, 24  Czar Peters – Peter I (den store) (1672–1725).
 7, 26  intill dess han föll – Karl XII stupade den 30 november 1718.
 7, 28  den tidens vittre skämtare – Som författare uppges litteratören Carl Gustaf  

Ceder hielm (1693–1740; Karl Warburg, »Från förra seklets svenska 
Pariser koloni. Dalin och Cederhjelm» 1888).

 8, 1–2  När allt […] från tolf till ett – Epigrammet förekommer i olika versioner, 
bara poängen är fixerad. Bernt Olsson återger ett tryck från 1757: »Alt hwad 
sin period til högsta punkten sedt, / Måst åter strax igen sitt sidsta Inte 
röna. / Kung Carl man nyss begrof, kung Fredrich wi nu kröna.  / Så har 
wårt Swenska Ur gått rätt från Tolf til Ett.» (Svensk litteratur I 2002, s. 463).

 8, 5  bergat – räddat.
 8, 6–12  dessa män […] östra granne – Avser mösspartiets företrädare och deras 

fredsvänliga politik på 1720- och 1730-talet.  
 8, 13  inom Sveriges gränser […] Sverige – Jfr Tegnér i »Svea» (1812): »och inom 

Sverges gräns eröfra Finland åter» (Svensk litteratur 3 2002, s. 58).
 8, 15–16  ett skämt […] benämningen Mössor – Vid riksdagen 1738–1739 började det 

fransk- och krigsvänliga partiet inom adeln bära kokarder i hatten som 
igenkänningstecken och kalla sina ryss- och fredsvänliga meningsmot-
ståndare (natt)mössor och sig själva hattar. Benämningarna blev snabbt 
vedertagna partibeteckningar (jfr Geijer, Teckning av Sveriges tillstånd 1927, 
s. 221 f. och 228).
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 8, 28–29  Sveriges tillbakakastande på sig sjelft […] olyckan och Carl XIV förstodo 
att genomföra det – Sverige upphörde först efter förlusten av Finland och 
samtliga områden i Tyskland, och genom Karl XIV Johans politik att vara 
militärt hotat, se följande mening. 

 8, 31  en garde – (fra.) på vakt.
 8, 34  Hattarne – Se komm. ovan till s. 8, 15–16.
 9, 3  stamfadren – Gustav Vasa.
 9, 14  Hattarne i sin anborna stolthet ingenting glömt och ingenting lärt – Anspelar 

på det bonmot Talleyrand ska ha myntat om Bourbonerna: ils n’ont rien 
appris ni rien oublié. 

 9, 14  anborna – medfödda. 
 9, 19  Konungen […] rådet – Under frihetstiden var kungen bunden till riks-

rådets – rådets – beslut, riksrådet var under denna tid ett regeringsliknan-
de organ.

 9, 20  ständerna; ständerna fyrklufna – riksdagen, med representanter för de fyra 
stånden: adel, präster, borgare och bönder. 

 9, 21–22  majoriteten […] sekreta utskottet – Adeln, prästerskapet och borgarna ut-
såg vid riksdagarna sina representanter till utskottet som behandlade utri-
kespolitik, försvarsfrågor och ekonomiska frågor. De respektive ståndens 
plenardebatter minskade i betydelse.

 9, 23  dukatpåsar – Anspelar på bestickligheten. 
 9, 24–26  Denna af olyckan inåtvända kraft […]ny framtid i norden – Resurser som 

kriget hade slukat under stormaktstiden användes för fredliga ändamål: 
nyodling, handel och vetenskapliga expeditioner, satsningar på särskilt 
tillämpad vetenskap och på konst.

 9, 30  »stora ofred» inomhus – Anspelar på frihetstidens partistrider, Topelius 
har tidigare använt uttrycket stora ofreden om stora nordiska kriget (se 
komm. till s. 7, 10–11); inomhus – här: inrikes.  

 9, 31  stupstocken var det argument – Karl XII:s minister, den holsteinske fri-
herren  Georg Heinrich von Görtz (1668–1719) avrättades efter en sum-
marisk rätte gång, och efter krigshändelserna 1741–1742 gick Lewenhaupt 
och Buddenbrock samma öde till mötes.   

 9, 36–37  grefve Tessins val – valet av Carl Gustaf Tessin (1695–1770).
 9, 37  landtmarskalk – talman för första ståndet, ridderskapet och adeln, under 

ståndsriksdagarna. 
 9, 37  den mäktige Arvid Horns – Horn (1664–1742) hade varit militär och diplo-

mat och var kanslipresident (denne ledde riksrådet), i praktiken regerings-
chef 1709–1719 och 1720–1738 när han avgick, åtminstone formellt på eget 
initiativ. 

 10, 2  ett vigoureust krig – ett med kraft bedrivet krig (jfr kap. 2, s. 14, 4: »Man 
ville drifva kriget med kraft.»).

 10, 6  gamla stilen – julianska kalendern, elva dygn efter den gregorianska (nya 
stilen) som Sverige övergick till 1753. 

 10, 7–10  »defensiv allians» […] tre års tid – Återgivet efter Geijer, Teckning av Sve
riges tillstånd 1927, s. 229.

 10, 9  subsidier – bidrag, används om de medel som Frankrike och Ryssland 
understödde Sverige och svenska politiker av olika partitillhörighet med 
under frihetstiden.
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 10, 10  Hamb. banko – Hamburger (Mark) banco, räkneenhet, men inte egentlig 
valuta, fastställd av Hamburger Bank och använd vid internationella eller 
annars stora transaktioner. 

 10, 12  »konjunkturer» – omständigheter, tillfällen. Jfr Cygnæus, Stycken ur en 
Teckning 1843, s. 12: »Man begynte tala mycket på den tiden om conjunctu
rer, hvaraf lycka eller fall, medgång eller nederlag skulle bero.»

 10, 12  eftertänkelig – betänklig, oroväckande.
 10, 14  vidtutseende krig – krig med oviss utgång, krig som kan få vådliga följder.
 10, 15  Porten – Höga Porten, det ottomanska rikets regering. 
 10, 18–19  Carl Emil Lewenhaupt – se Topelius summering av Lewenhaupts (1691–

1743) biografi nedan, s. 15, 30–16, 24. 
 10, 20 felt – fel. Enligt SAOB förordades formen felt till mitten av 1800-talet. 

 Dalin uppger den som »oriktig» (1850).
 10, 21  kejsarinnan Anna – Anna Ivanovna (1693–1740), brorsdotter till Peter  I 

(den store), rysk kejsarinna 1730–1740.  
 10, 21  freden i Belgrad – slöts 1739, efter det rysk-österrikiska kriget mot Turkiet.  
 10, 24–27  Den siste Habsburgaren, kejsar Carl VI […] pragmatiska sanktionen. 

–  Karl  VI (1685–1740) regerade de österrikiska arvländerna 1711–1740 
och var tysk-romersk kejsare 1712–1740. Habsburgska ätten utslocknade 
med honom på svärdssidan. Den pragmatiska sanktionen var en av Karl 
initierad överenskommelse för att garantera de österrikiska arvländernas 
odelbarhet och trygga tronföljden i dem för dottern Maria Teresia (1717–
1780). Hennes rätt till tronen ifrågasattes av Spanien, Frankrike och flera 
tyska furstar, vilket ledde till österrikiska tronföljdskriget (1740–1748). 

 10, 25–26  kurfursten af Bayern – Karl Albert (1697–1745), tyskromersk kejsare 1742–
1745, men befann sig i landsflykt en del av de åren. 

 10, 28  livres – livre, fransk myntenhet.
 10, 31–33  Ivan III:s upphöjande på ryska thronen […] Elisabeth – Ivan VI Antono-

vitj (1740– 1764) var son till kejsarinnan Annas systerdotter Anna Leopol-
dovna (1718–1746) och kejsarinnan hade utsett honom till sin efterträdare, 
med Ernst Johann Biron (1690–1772) som förmyndare. Biron förvisades 
till Sibirien och kejsarmodern övertog förmyndarskapet och regentska-
pet, men både hon och sonen förvisades i slutet av 1741 när Peter I:s dotter 
Elisabeth (1709–1762) blev kejsarinna.     

 11, 1  majoren […] Malcolm Sinclair – Sinclair (1690–1739) sändes med en be-
skickning till sultanen 1738 och mördades på hemvägen av ryska office-
rare. Dådet väckte oerhörd förbittring i Sverige, underblåst av den nedan 
nämnda berättelsen och Anders Odels »Sinclairvisan».

 11, 5  En omständelig berättelse – Omständelig berättelse, om thet på majoren Mal
com[!] Sinclair then 17. junii år 1739. wid Christianstadt i Schlesien, föröfwade 
försåtelige och grymma mord, när han uti kongl. maj:ts höga ärender war 
stadd på sin hemresa ifrån Constantinopel, Stockholm 1741; omständelig – 
utförlig.

 11, 6–11  man trodde sig hafva utredt […] försåt mot Sinclair – Topelius följer här 
Geijers framställning, men formulerar sig med försiktighet om ryssarnas 
andel i affären (Geijer, Teckning av Sveriges tillstånd 1927, s. 236 f.; boken 
fick inte säljas i bokhandeln i Finland, se inledningen s. XXXVI).  

 11, 12–22  presidentsekreteraren i stora kansliet Johan Gyllenstjerna […] lifstidsfängelse 
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– Gustaf Johan Gyllenstierna (1709–1764) var kanslipresidentens (mot-
svarade ungefär statsminister) sekreterare. Topelius återger Geijers upp-
gifter (ibid., s. 240 f.). Gyllenstierna frigavs 1743.

 11, 14  ryske ministern Bestuscheff – ryske ambassadören Michail Bestusjev- 
Rjumin (1686 eller 1688–1760), stationerad i Stockholm 1721–1725 och 
1732–1741.  

 11, 18  sekreteraren Arckenholtz – Johan Arckenholtz (1695–1777) var t.f. presi-
dentsekreterare i kanslikollegiet men hade redan 1738 avskedats av hat-
tarna p.g.a. kritiska åsikter om Frankrike och kardinal Fleury i en enbart 
i manuskript existerande pamflett. Han dömdes 1741, trots avsaknad av 
bevis, till fängelse på behaglig [obestämd] tid. Se G. Jacobsons artikel om 
Arckenholtz i Svenskt Biografiskt lexikon. 

 11, 18–19  finske translatorn Mathesius – Johan Mathesius (1709–1765). 
 11, 24  »kastkäpp» – lekboll. Topelius källa är här sannolikt Historien om Finska 

kriget, där författaren Tiburtius säger: »Mathesius, Translator i Finska 
Språket, som var annars en dummer Oxe, men låtit sig af de afsatte Rå-
dens anhang eller Mössorna brukas till kastkäpp, som hans egna ord inför 
Protocollet lydde» (1817, s. 5).

 11, 25  kanstöperier – kannstöperier, osakkunnigt prat om politik; jfr Holbergs 
Den politiske Kandestøber (1722). 

 11, 30  freden i Nystad – 1721, efter stora nordiska kriget.
 11, 31–32  herskande i norden – dominerande i norden, begreppet Norden inklude-

rade då även Ryssland.
 11, 33  sekretissime – (lat., superlativ) mest sekreta, hemligaste.
 11, 38  enskilda ro – ro: overksamhet, fred. Enskild betyder vanligen privat, i mot-

sats till offentlig; Topelius återger i förenklad form den mindre sekre ta 
depu ta tionens fråga: »hvad parti Sverige äger att taga, som kunde öfver-
ensstämma, om ej med dess uppkomst, dock med dess heder, värdighet 
och anseende i Europa, hvarom vi böra vara mera angelägne, än om all 
annan enskilt ro och lycksalighet med Rikets vanheder förknippad» 
(Bonde, Sverige, under Ulrica Eleonora 1821, s. 118).  

 12, 1  Enda hasarden […] förlust. – Cygnæus återger samma citat, se Stycken ur 
en Teckning 1843, s. 10. Cygnæus citerar inte fortsättningen av Bondes re-
ferat, men Topelius antyder innehållet: »i fall af […] att Finland skulle 
förloras, ja ock Sverige exponeras, frågas om hela Europa dervid kunde 
blifva indifferent stillasittande, och om icke Sveriges upprätthållande då 
blefve l’intérét général de toute l’Europé?» (Se Klinge ovan, s. XVIII). 

 12, 1  hasarden – risken, faran.
 12, 7  voterade för en väpnad underhandling – röstade för underhandling med 

trupper mobiliserade, men utan krigsförklaring. Geijer nämner (Teckning 
av Sveriges tillstånd 1927, s. 244): »De övrige […] voro för en negociation 
armata manu.» 

 12, 13  högdjuren – storviltet.
 12, 14  uppehåll – uppskov.
 12, 16–19  Hedvig Taube […] grefvar af Hessenstein – Hedvig Taube (1714–1744) var 

sedan 1730 Fredrik I:s mätress; hon fick av kejsaren Karl VII titeln romersk 
riksgrevinna av Hessenstein och hennes söner med kungen blev riks-
grevar 1741, sönerna introducerades på svenska riddarhuset som grevar av 
Hessenstein 1742.  
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 12, 34–35, not 1 Sverige […] Bonde – Sverige, under Ulrica Eleonora och Fredric I, eller ifrån 
1718 till 1751. Efter den, af framledne Hans Exellens, RiksRådet Herr Grefve 
Gustaf  Bonde författade handskrift med ett Tillägg om fredsunderhandling
arna i Åbo 1741–1742, af R. R. Gr. H. Cedercreutz (1821).

 13, 7  utlåtelser – yttranden.
 13, 16  Skillnaden […] medel – Innebörden är inte helt klar; möjligen avses med 

skillnaden i medel att flottan i stort sett var overksam 1741 och 1742, medan 
den däremot spelade en avgörande roll under kriget 1788–1790. 

 13, 17  stå för hasarden – stå sitt kast, sin risk.

2. Krigets utbrott
 13, 22  anstalter – förberedelser.
 13, 27  69 tunnor guld – en tunna guld motsvarade 100 000 riksdaler silvermynt 

(SAOB).
 13, 33  Bondeståndet […] vilkor för sitt samtycke – samtycke till krigsförklaringen.
 13, 33–34  magasinerna […] förråder – Pluralisändelsen -er här var fullt gångbar i 

mitten av 1800-talet.
 13, 35  tillräckligt bröd funnos […] 8 dagar – Av brev som Cygnæus citerar framgår 

att varken proviant, trosshästar eller hästfoder fanns i tillräckliga kvanti-
teter (Stycken ur en Teckning 1843, s. 35 ff. resp. 40 ff.). Den hyperkorrekta 
formen ’funnos’ i konjunktiv förekom under 1800-talet.  

 14, 3  Operationsplanen […] franska sändebudet – Topelius återger Bonde, Sve
rige, under Ulrica Eleonora 1821, s. 136.

 14, 8  observationskorps – korps: kår, efter fra. corps.
 14, 15–16  Karelen […] Neva strömmen – Områdena uppges enligt Bonde, Sverige, 

under Ulrica Eleonora 1821, s. 138 f. och »Upplysningar hörande till Histo-
rien om Sveriges krig emot Ryssland 1741. Berättelse om Finska sakerne 
1741, 1742, utdragen ur hemliga Correspondencen», Handlingar utur Skan
dinaviens historia del 6, s. 328. Utgåvan är från 1818. 

 14, 16  Kronslott – ryskt fäste på holme invid Kronstadt, uppfört efter erövringen 
1703.

 14, 16  preliminariter – inledningsvis.
 14, 16–21  Fördraget i Stolbova […] Hvita hafvet. – Sverige hade erövrat Estland 

och betydande delar av Livland redan på 1500-talet och de områden som 
uppräknas i detta stycke var redan svenska eller blev det genom Stolbova-
freden, och avträddes genom freden i Nystad 1721.

 14, 25  Ändtligen – slutligen.
 14, 29  galerer – På 1700-talet avsågs med galärer grundgående örlogsfartyg med 

två till tre master och 20–30 par åror samt artilleribestyckning.
 14, 32 not 4  franska ministern Chetardie – Frankrikes ambassadör i S:t Petersburg 1739–

1742 Joachim Jacques Trotti, markis de Chétardie (1705–1758).  
 14, 34  dragoner – ursprungligen om beridna soldater som stred till fots, skillna-

den mellan dragoner och kavalleri försvann i praktiken på 1700-talet.
 14, 38  utsigt på Liffland – skapa förhoppningar om landvinster i Livland. 
 14, 39 not 6  Bondes handskrift – Se komm. till s. 12, 34–35.  
 15, 6  sin nya medelpunkt – S:t Petersburg, grundlagt 1703.
 15, 7  sin andel i Östersjön – Ryssland hade genom erövringarna under stora 

nordiska kriget uppnått sitt mål att bli ett Östersjövälde och reducera den 
svenska dominansen runt Östersjön. 
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 15, 15  rännarebanan i Stockholm – Beridarebanan, uppförd av Gustav II Adolf i 
närheten av nuvarande Hötorget. 

 15, 20–22  »Låt gå […] lifregementet embarkerades. – Repliken återges efter Tibur-
tius, Historia om Finska Kriget 1817, s. 11: »’Lät gå för tusend d–r, de hafva 
begynt kriget mot vår vilja, det skall ock lyckas derefter.’» Livregemen-
tet var ett kavalleriregemente som rekryterades i östra Svealand, friherre 
 Mattias Alexander von Ungern-Sternberg (1689–1763) var regementets 
överstelöjtnant sedan 1731. 

 15, 23  Carlskrona – Karlskrona var svenska flottans huvudbas.
 15, 29  marskalken Hamilton – Hugo Johan Hamilton (1668 eller 1669–1748).
 15, 33  första – förnämsta, i rang högsta.
 15, 36–16, 1  Malplaquet under den store Eugene 1707 – Eugen av Savojen (1663–1736), 

berömd militär i österrikisk tjänst, fältmarskalk 1693. I slaget vid Malpla-
quet (vid Mons i nuvarande Belgien) 1709 (inte 1707) besegrade en tysk-
engelsk-holländsk armé under Eugène och hertigen av Marlborough en 
fransk armé. 

 16, 3  Gadebusch 1712 – Vid staden Gadebusch i Mecklenburg-Schwerin vann 
svenska trupper under fältmarskalken Magnus Stenbock (1663–1717) ett 
slag mot danskar och sachsare i december 1712.  

 16, 3  Stenbock vid Tönningen – Magnus Stenbock tillbringade vintern 1713 i den 
Holstein-Gottorpska fästningen Tönning men måste i maj 1713 ge sig och 
hären fången åt danskarna.

 16, 4  Stralsund och Fredrikshall – Troligen avser Topelius med Stralsund dansk-
preussiska aktioner senhösten 1715; senhösten 1718 belägrade Karl XII fäst-
ningen Fredriksten vid Fredrikshald, där han träffades av en kula den 30 
november 1718.

 16, 5  force – (fra.) starka sida.
 16, 11  Mareschallo etc. ob fidem et patriæ amorem bonis omnibus probato. – (lat.) 

Åt den i allt det goda beprövade lantmarskalken etc. för trohet och foster-
landskärlek. Topelius återger texten förkortad (jfr Bror Emil Hildebrand, 
Minnespenningar öfver enskilda Svenska Män och Qvinnor 1860, s. 125).

 16, 20  mot egen begäran – Skall av sammanhanget att döma förstås som på egen 
begäran. Jfr »Lewenhaupt ansåg sig som lantmarskalk tvungen att invänta 
riksdagens avslutning och sände i sitt ställe […] Buddenbrock att inleda 
fälttåget» (Kurt Jern, »Frihetstiden och gustavianska tiden 1721–1809» 
2001, s. 337). Olof Jägerskiöld uppger dock i Svenskt biografiskt lexikon att 
Lewenhaupt blev befälhavare den 21 augusti 1741, samma dag som riksda-
gen avslutades. 

 16, 29–30  sina båda Skottar, […] Keith – Peter Lacy (1678–1751) var egentligen irlän-
dare och i likhet med skotten James Keith (1696–1758) Stuarttrogen, vil-
ket var en anledning till att de inte gjorde militär karriär i brittisk tjänst 
utan på kontinenten och i Ryssland. 

 16, 31  svenska Finland – det Finland som var en del av Sverige. I samband med 
freden i Nystad 1721 hade delar av Karelen inklusive Viborg avträtts och 
uppfattades därefter som ryska Finland. 

 16, 32  prinsen af HessenHomburg – Ludvig Gruno av Hessen-Homburg (1705–
1745), rysk generalfältmarskalk 1742.

 16, 32  Krasnagorka – i närheten av S:t Petersburg. 
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 16, 36  8 verst – ryskt längdmått, en verst motsvarar 1 066 m.
 17, 2–3  den unge kejsarens födelsedag – Ivan VI:s ettårsdag.
 17, 10  med knappt tredjedelen af sina nuvarande invånare – Finland hade 422 000 

invånare 1750 och 1 637 000 år 1850. Befolkningsstatistik fanns sedan mit-
ten av 1700-talet.

 17, 12  då onaturliga och nästan blottade gränser – Östgränsen uppfattades som god-
tyckligt dragen vid freden i Nystad och de nya gränsstäderna Villmanstrand 
och Fredrikshamn var inte tillfredsställande befästa. Före 1721 hade gränsen 
gått genom Ladoga; vatten och bergskedjor är s.k. naturliga gränser. 

 17, 15  fägnad – glädje.
 17, 16  De män, som sutto vid styret från 1720 till 1738 – Här avses riksrådet, vars 

medlemmar under perioden oftast tillhörde vad som senare började kallas 
mösspartiet. 

 17, 16  ganska – här sannolikt i betydelsen i hög grad. 
 17, 19  riksrådet grefve Löwen – General Axel Löwen (1686–1772) hade varit leda-

mot av fästningskommissionen 1724 och blev överbefälhavare i Finland 
1737 och riksråd 1739. 

 17, 22  tarfligt – nödtorftigt.
 17, 22–24  general Cronstedt […] landets försvarsmedel – Carl Cronstedt (1672–1750) 

hade redan 1726–1727 utarbetat en artilleristat för Finland och utnämndes 
1739 till överbefälhavare i Finland; han påpekade landets »usla försvars-
tillstånd» (H. E. Uddgren i Svenskt biografiskt lexikon).

 17, 24  försvarsmedel – möjligheter att försvaras. 
 17, 29  förde i skölden – hade i sinnet.
 17, 30–31  generallöjtnanten Henrik Magnus Buddenbrock – von Buddenbrock (1685–

1743) kommenderades till Finland med delar av sitt regemente (Närkes 
och Värmlands) 1739 och var t.f. överbefälhavare i Finland från augusti 
1740 tills Lewenhaupt övertog befälet i september 1741. 

 17, 34  ordres – (fra.) order.
 18, 2–3  magasinerna […] felas – Bristen på proviant och foder nämner Tiburtius 

upprepade gånger (Historia om Finska kriget 1817).  
  18, 3  furage – foder till militärhästar.
 18, 4  inhändigande – mottagande.
 18, 6  bagage – här: alla de förnödenheter som medfördes i trossen.
 18, 11  linieskepp – linjeskepp, slagskepp med tre master och bestyckade med 

kano ner på två eller tre batteridäck. 
 18, 11  fregatter – tremastade men mindre bestyckade och även till storleken 

mindre örlogsfartyg än linjeskeppen.
 18, 15  Aspö – i Finska viken, söder om Fredrikshamn.
 18, 16  vice Amiralen Thomas Rayalin – von Rajalin (1673–1741) gjorde hela sin 

karriär inom flottan; han befordrades till vice amiral och nobiliserades 
1741, och blev högste befälhavare till sjöss vid krigsutbrottet. 

 18, 17  Galereskadern – flottavdelningen som utgjordes av galärer eller motsva-
rande grundgående fartyg.   

 18, 17  ekipagemästaren Falkengren – Abraham Falkengréen (1686–1752); ekipage-
mästaren var chef för ekipagekontoret som skötte utrustningen av flottans 
fartyg. 

 18, 18 mil – en svensk mil motsvarande före decimalsystemet 10 688,5 m.
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3. Slaget vid Willmanstrand
 18, 24  generalmajoren baron Carl Henrik Wrangel – Friherre Wrangel (1681–1755), 

karolin och krigsfånge efter Poltava, hade varit regementschef i Finland 
1727–1739 och för Skaraborgs regemente sedan 1739. 

 18, 26–27  blifva slagen i detalj – bli besegrad i en eller flera på varandra följande 
mindre strider mot endast delar av fiendens samlade armé.

 18, 32–33  Denna stad […] inom fästningens vallar – Efter fredsslutet 1743 blev gar-
nisonen rysk och civilbefolkningen bosatte sig väster och söder om fäst-
ningen.

 18, 33–19, 1  säte […] Kymmenegårds län – Länet bildades efter freden i Nystad 1721 
och Villmanstrand var residensort 1728–1743 (jfr Topelius i Finland fram
ställdt i teckningar ZTS XII, s. 157, 5).  

 18, 34  kunnigt – känt.
 19, 2  pallisader – pålverk, palissader.
 19, 3  glacin – långsluttande vall utanför vallgrav som utgör yttersta delen av fäst-

ning, jfr fra. glacis.
 19, 3–4  batterierna voro illa försedda och svagt bestyckade – skansverken var illa ut-

rustade och kanonerna hade inte tillräcklig räckvidd.
 19, 10  Kommendanten […] öfverste Willebrand – Ernst Gustaf von Willebrand 

(1680–1751), överste för ett värvat infanteriregemente i Malmö (von Wille-
brands regemente, 1737–1743), från 1739 stationerat i Finland. 

 19, 14–20, 12  marscherade ryska armén […] garnisonen – Uppgifterna efter Manstein, 
Mémoires historiques II, se not 11 på s. 20. 

 19, 25–26  alla städer i södra Finland – Jfr Manstein, s. 144: »toutes les villes de la 
Fin lande suédoise». 

 19, 33  provision – proviant.
 19, 33  långs – parallellform till längs.
 19, 36–37  ett sällsamt alarm – en ovanlig uppståndelse. 
 19, 38  partigångare – eller partigängare, soldat (eller grupp av soldater) som an-

vändes för spaning eller räder på fientligt område. 
 20, 13  blifvit anbefalld – fått order.
 20, 18  förfaren – erfaren.
 20, 18  öfverstelöjtnant Brandenburg – Georg Fredrik von Brandenburg (1666–

1744), överstelöjtnant vid Karelska dragonregementet. 
 20, 18–19  löjtnant Reiher – Trol. dåvarande fältväbeln vid Karelska dragonregemen-

tet Arndt Magnus Reiher (1700–1760), han blev kornett 26/9 1741 och 
löjtnant 1742.  

 20, 23  dragonen Häggberg – Häggberg omnämns i Riksens Ständers Commis-
sions utslag och dom i rättegången mot Buddenbrock, s. 369: »en Dragon 
af weckelax Compagnie, Häggberg vid namn». 

 20, 37–38  Denna instruktion […] förnekades sedan af Buddenbrock – Rättegångs-
handlingarna, Buddenbrocks svar på anklagelserna s. 13 f. och 15 f.

 21, 4  ströfpartierna – strövkårerna, rekognoscerande soldater.
 21, 4  bussar – krigsbussar, soldater.
 21, 9  karelska dragonerna – Karelska dragonregementet.
 21, 12  nya stilen – den gregorianska kalendern, som infördes i Sverige 1753.
 21, 20  planterade – placerade, ställde upp.
 21, 22  utsticka – utstaka.
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 21, 23  tiraljörer – infanterister som stred i terrängen i stället för att skjuta i led-
uppställning, skarpskyttar. 

 21, 26–28  De nejder […] Saima kanal – Byggnadsarbetena på kanalen hade inletts 
1844, den invigdes 1856.

 21, 30  grenadierer – elittrupper. 
 21, 31  Stoffeln – generallöjtnanten i rysk tjänst Fjodor Stoffeln (d. 1747), kom-

mendant på Viborgs slott. 
 21, 31  Bachmetew – ryske generallöjtnanten Ivan Ivanovitj Bachmetev (d. 1780). 
 21, 31  Liewen – generalmajoren i rysk tjänst Georg Reinhold Liewen (1696–

1763).  
 21, 31  Fermor – generalmajoren i rysk tjänst Villim Villimovitj Fermor (1702–

1771).
 21, 31  Albrecht – generalmajoren i rysk tjänst Ivan Albrecht.
 21, 32  Yxkull – Hans Jürgen Uexküll (1697–1741), livländsk generalmajor i rysk 

tjänst, tidigare i svensk; stupade i slaget vid Villmanstrand.
 21, 33  Öfverste Gripenhjelm – Axel Johan Gripenhielm (1686–1755), krigsfånge 

1741–1743. 
 21, 33–34  öfversten grefve Wasaborg – överstelöjtnanten Anton Adolf af Wasaborg 

(1689–1748), krigsfånge 1741–1743.
 21, 34  öfverstelöjtnanten Durietz – Carl Magnus Du Rietz (1681–1741), stupade i 

slaget vid Villmanstrand.
 21, 35, not 11  Mansteins – Christoph Hermann von Manstein (1711–1757), preussisk 

mili tär och överstelöjtnant i rysk tjänst 1736–1744, författare till de pos-
tumt utgivna Mémoires historiques, politiques et militaires sur la Russie, Con
tenant le principales Révolutions de cet Empire, & les Guerres des Russes contre 
les Turcs & les Tartares; avec un Supplément qui donne une idée du Militaire, 
de la Marine, du Commerce, & c. de ce vaste Empire (1771–1772) – av Tope-
lius anlitad som källa.

 22, 1  Savolaksarne under öfverste Fieandt – Savolaks och Nyslotts läns infanteri-
regemente; Johan Henrik Fieandt (1683–1741) var major och stupade i sla-
get vid Villmanstrand.

 22, 2  öfverste Bildsteen – Christoffer Conrad von Bildsten (1672–1752), överste 
för Tavastehus läns infanteriregemente

 22, 4  kapten Åberg – Lars Åberg, f. 1681, verksam vid artilleriet från 1703, kapten 
1735 (Adam Lewenhaupt, Karl XII:s officerare 1921, s. 792).

 22, 5  kolonnen vid Qvarnby – huvudarmén som befann sig i Kvarnby under 
Budden brocks befäl.

 22, 9  reveille – revelj, väckningssignal (efter fra. réveil).
 22, 10  lösen – kanonsalva som består av ett visst antal skott, använd som igenkän-

ningstecken.
 22, 13  adjutant Aminoff – Stefan Gustaf Aminoff (1679–1741), överstelöjtnant, 

övergränskommissarie och Carl Henrik Wrangels adjutant i slaget vid 
Vill manstrand. Dog i rysk fångenskap 1741.

 22, 19–24, 25  Slaget begynte […] i aska. – Skildringen bygger i huvudsak på Manstein, 
Mémoires historiques II, s. 152 ff. och Bonde, Sverige, under Ulrica Eleonora 
1821, s. 143 ff.

 22, 20  lösen – fältropet, stridsropet.
 22, 25  astrakanska – från området Astrachan, vid Kaspiska havet.
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 22, 28  drufhagel – kanonprojektiler bestående av runda kulor inpackade i tyg-
påsar.

 22, 29  studsade – hejdade sig.
 23, 9  kapten Barckenbom – D. Barckenbom, kapten vid Tavastehus läns infan-

teri regemente. Bonde nämner »en Capitaine, som var drucken, benämnd 
Barckenbom» (Sverige, under Ulrica Eleonora 1821, s. 144). 

 23, 19  patronkök – behållare eller väska för patroner.
 23, 20  formerade de quarré – grupperade de sig i fyrkant(sformation), efter fra. 

quarré eller carré.
 23, 28–29  »det vore skada […] myckenheten» – Ordagrant citerat efter Bonde, Sve

rige, under Ulrica Eleonora 1821, s. 145. 
 23, 36  förnagla – göra kanonerna obrukbara (genom att slå in spik i fänghålen).
 23, 36  i rättan tid – i det avgörande ögonblicket.
 24, 5–25, 9  Slaget var redan förloradt […] godt byte. – Uppgifterna enligt Manstein, 

Mémoires historiques II, s. 154 ff.
 24, 9  i hamn och häl – hack i häl.
 24, 16  öfverste Lohmann – livlänning i rysk tjänst, tidigare i svensk; stupade 1741. 
 24, 22  I barackerna och corps de gardet – i soldaternas inkvartering och vakten. 
 24, 29–31  De döda […] omensklighet. – Rättegången mot Buddenbrock, Riksens 

Ständers Commissions utslag och dom, s. 378 f.  
 24, 36–25, 1  540 man […] 116 man – Troligen en lapsus av Topelius, Manstein uppger 

514 (cinq cents quatorze) resp. 1 765 (dix-sept cents soixante-cinq) man 
(Mémoires historiques II, s. 155 f.). 

 25, 7  standarter – ryttarfanor, baner.
 25, 7–8  mörsare – kort artilleripjäs för kastning av projektiler.
 25, 27  dam – damm.
 25, 29  volontären baron Grönhagen – officersaspiranten, friherre Carl Gustaf 

Grön hagen (1718–1743), volontär i Dalregementet. Tog avsked efter slaget 
vid Villmanstrand 1741 och blev officer i fransk tjänst.

 26, 1  malitiös – maliciös, försmädlig.
 26, 11  ekiperad – här: utrustad.
 26, 15  marche forcé – (fra.) påskyndad marsch.
 27, 7  bryter stafven öfver – fäller domen över, fördömer.
 27, 10–11  Hr Cygnæi […] arbete – Fredrik Cygnæus, Stycken ur en Teckning af Finska 

Kriget åren 1741 och 1742 (1843). 
 27, 32–35, not 18  »Ehvad […] undsättning.» – Rättegången mot Buddenbrock, Riksens 

Ständers Commissions utslag och dom, s. 377. 

4. Fredrikshamn
 27, 17  general en chef – (fra., pro géneral) (över)befälhavaren.
 27, 18  jakt – snabbseglande, vanligen enmastat fartyg.
 27, 22  vakante – obesatta (tjänster).
 27, 22  sotdöde – som dött i sjukdom.
 27, 27–29  Kapten Brandt […] undkommo. – Georg Johan Brandt, Kymmenegårds 

infanteribataljon, stupade i september 1742 (Tiburtius, Historia om Finska 
Kriget 1817, s. 51: »Den 18 Dec. begrofs Capitain Brandt vid Kymene gårds 
Batallion, som commenderade det Svenska partiet, hvilket den 21 Sept. 
sistledne blef slagit af Ryssen vid Willajocki»).  
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 27, 28  parti – här: rekognosering, räder.
 27, 29  ströftåg – rekognoseringar, räder. Jfr ovan: parti.
 28, 4  satisfaktion – gottgörelse, upprättelse.
 28, 5–6  »främmande ministerium» – Med ministerium avses regering, här främst 

Ernst Johann von Biron, kejsarinnan Annas tyske minister och gunstling 
som hade störtats 1740. 

 28, 16  Elisabeth på sina fäders thron – Elisabeth var Peter den stores dotter. 
 28, 21  den fångne kapten Didron – Herman Frans Carl Didron (1688–1759), kap-

ten vid Dalregementet. 
 28, 28  afsigtlig tidsutdrägt – förhalande.
 28, 34  lik dödsengeln i Sanheribs läger – 2 Krönikeboken 32:21: »Och Herren sän-

de en Ängel som förgjorde alla de wäldige i hären.» Sanherib var syrisk 
kung.

 28, 34–35  rotar och leder – underavdelningar av truppförband och grupper. 
 28, 37  mästerfältskären Rubener – Rubener har inte påträffats i källor na. 
 28, 38  bröstfeber – lungsjukdom med feber.
 29, 1  stygn – styng, här: lunginflammation.
 29, 1  vattusot – sjuklig ansamling av vätska i kroppen, ödem.
 29, 4  barberaregesäller – Barberare var verksamma också som fältskärer.
 29, 5  apotheker – här: apotekare.
 29, 16–26  På Wiborgssidan […] möglade på kroppen. – Avsnittet återger Tiburtius, 

Historia om Finska kriget 1817, s. 33 f. och 37 f., bortsett från kommentaren 
om osalig skrämsel på rad 19 f. 

 29, 17  Otto Reinhold Wrangel – O. R. Wrangel af Sausis (1681–1745). 
 29, 18  förstaden – här: området invid men utanför befästningen.
 29, 20–21  öka tullens profit […] intressent – Tiburtius uppger att »en viss befälhafva-

re var både intressent och fullmäktig» i Tull-societeten och att ingen kan 
»neka, att man hade en oändelig begäran att ruinera gardet» – jfr not 20 
(Historia om Finska Kriget 1817, s. 34). 

 29, 22  saltsjön – havet. 
 29, 27  knallar – här: hårda skeppsskorpor. 
 29, 28–29  Snikne kommissarier förknappade det knappa. – Topelius återkommer upp-

repade gånger till att de anställda inom intendenturen skodde sig på olika 
sätt, se »Häradshöfdingen», s. 179 ff.

 29, 32–30, 7  Slutligen såg man […] tjenstbart skick. – Uppgifterna enligt Tiburtius, His
toria om Finska Kriget 1817, s. 56, 61, 54 och 59.

 29, 34 alnar – en svensk aln motsvarar 59,3 cm.
 30, 3  majoren Pfeiffs – Per Gustaf Pfeiff (1690–1783), major vid Livgardet.  
 30, 10  det båtade ringa – det hjälpte föga.
 30, 17  dåfva – dova, olycksbådande.
 30, 18–19  utlänningarnes stora inflytande i Ryssland – pågick sedan Peter den stores 

tid och omkring 1740 personifierat av Biron, jfr »främmande ministeri-
um» ovan. 

 30, 19–29  Så hände sig […] ordningen återställd. – Återgivet efter Manstein, Mémoi
res historiques II, s. 232 ff. 

 30, 19–20  generalmajoren Liewen – Georg Reinhold Liewen (1696–1763). 
 30, 23  preobraschenska och semenoffska gardesregementerna – regementena bar 

namn efter byn Preobrazjenskoje nära Moskva resp. staden Semenov i 
 guvernementet Niznij-Novgorod.
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 30, 27  nedsattes – tillsattes.
 30, 28 Siberien – parallellform till Sibirien, efter fra. Sibérie.
 30, 29  fingo knut – bestraffades med knutpiska.
 30, 30–32  Finnarne åter […] i Wiborg. – Efter Tiburtius, Historia om Finska Kriget 

1817, s. 62. 
 30, 34–35  den tappre partigångaren Stefan Löving […] ofredens tid – partigängaren 

hör till en strövkår eller gerilla. Löfving (1689–1777) hade befordrats till 
kapten för sina tidigare insatser.  

 30, 38  träsksidan – sjösidan. 
 31, 7  exsisterade – existerade; denna förekommande stavning används konse-

kvent i verket.
 31, 7–8  arresterades borgaren Castens i Fredrikshamn – enligt Tiburtius, Historia om 

Finska Kriget 1817, s. 58. Castens var köpman och levde 1689–1757.
 31, 13  fullmäktige – här: delegation, förhandlare. 
 31, 18–22 qvinnor och barn […] det möjligas gräns – återgivet i stort sett ordagrant 

efter Tiburtius, Historia om Finska Kriget 1817, s. 65 f.
 31, 24  tåga i file – tåga i marschkolonn, d.v.s. på en lång rad, efter fra. file, led. 
 31, 24  avantgarde – (fra.) förtrupp. 
 31, 25–32, 14  Krigsråd hölls […] sista man». – Återgivet efter krigskonseljens protokoll, 

1/3 1742. Kursiverna på s. 31 är övertagna från krigskonseljens tryckta pro-
tokoll som var satt med frakturstil, med främmande ord satta i antikva. 
Detta återges med kursiv i antikvasatt text. Kursiverna på s. 32 är Topelius 
markering (i följetongen är textstället spärrat).

 31, 26  öfverste Lagercrantz – översten för Älvsborgs regemente Carl Otto Lager-
crantz (1683–1746), aktiv hattpolitiker.   

 31, 29  adorera – tillbe. 
 31, 30  abandonera – överge.
 31, 30–31  et illa flanquerat retrenchement – en dåligt skyddad förskansning. 
 31, 31  polygoner – månghörningar i befästningsverk. 
 31, 32  amusera fienden – här: avleda fiendens uppmärksamhet.
 31, 32  arretera – hejda. 
 32, 3  oförgripliga (!) – uppriktiga; kursiveringen och markeringen (!) fäster upp-

märksamheten vid ordvalet, det snarlika förgripliga betyder kränkande.  
 32, 8–9  16 chefer af närvarande 18 – Protokollet uppger att tolv av fjorton var närva-

rande. 
 32, 9–10  öfverste Wrede – Fabian Wrede af Elimä (1694–1768), generalkrigskommis-

sarie. 
 32, 10  generalmajor Bousquet – Jean Louis Bousquet (1664–1747), fransk militär i 

svensk tjänst. 
 32, 21  stycken – kanoner. 
 32, 27  afbidan af en praktikablare årstid – väntan på en ändamålsenligare årstid. 
 33, 1  likt kejsar Valentinianus, med sin vänstra hand afhuggit sin högra – Den väst-

romerska kejsaren Valentinianus III (419–455), som dödade den dugliga 
fältherren Flavius Aëtius 454. 

 33, 8–20  man begynte blygas […] bland bönderna – Efter Tiburtius, Historia om 
Finska Kriget 1817, s. 69 f. resp. 74. 

 33, 18–19  det syntes dock Guzeus för argt – det tyckte dock Guzeus gick för långt. 
 33, 21–22  Undertiden […] stillestånd – Enligt beslut i krigskonseljen 1/3 1742.
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 33, 21–35  Undertiden […] på marscherna. – Lagercrantz deputation, trupprörelserna,  
den hårdhänta rekvisitionen och behandlingen av hästarna tas upp av 
Bonde, Sverige, under Ulrica Eleonora 1821, s. 158 ff. 

 33, 33  ruinerade – fördärvade.
 33, 25  obefogade fredsunderhandlaren – Lagercrantz hade av Lewenhaupt fått i 

uppdrag att förhandla om vapenstillestånd, inte om fred.
 33, 36  Mörskom – socken i nordöstra Nyland.
 34, 1–27  kejsarinnan Elisabeths ryktbara manifest […] eld och svärd.» – Texten till 

manifestet återgavs i sin helhet först av W. G. Lagus i Anteckningar rörande 
1741 och 1743 årens Finska krig , jemte Henr. Magn. von Buddenbrocks äre
räddning (1853), så Topelius var också här först med sitt utförliga och kor-
rekta referat. 

 34, 14  dependerande – beroende.
 34, 22  konservation – bevarande.
 34, 23  inklination – här: intresse, vilja.
 34, 24  benägenhet – här: bevågenhet, gunst.
 34, 28–29  Finland, eröfradt […] af ett främmande folk – Områden i det som senare 

kallades Finland inlemmades under 1100- och 1200-talet stegvis i ett Sve-
rige som var under bildning. Topelius har kraftigt bidragit till den missvis-
ande uppfattningen om en svensk erövring av Finland. 

 35, 12  Anjalaförbundet – sammansvärjning med adliga officerare i huvudsak från 
Finland men också från Sverige, riktad mot Gustav III under kriget 1788.

 35, 17  determinera – bestämma.
 35, 17–18  behöfver intet af sina pretentioner efterskänka – behöver ingenting avstå av 

sina anspråk.
 35, 19–20  öfversten Marks von Würtemberg […] dess tillstånd – Översten för Jämt-

lands dragoner Gotthard Vilhelm Marcks von Würtemberg (1688–1778) 
hade varit överstelöjtnant vid Karelska dragonregementet 1726–1739. 

 35, 23  affektera både otidighet och sidvördnad – här: uppvisa både oförskämdhet 
och respektlöshet, förakt.

 35, 24  Teschen – Jakob Johan Tesche (1697–1768), handelsman och rådman i 
Fredrikshamn.

 35, 24  botten af bålen – botten av bålskålen, d.v.s. efter att ha druckit en hel del.
 35, 25–26  Carl Peter Ulrik af Holstein – Hertigen av Holstein-Gottorp (1728–1762) 

var Karl XII:s systersonson.
 35, 26–27  skickade en deputation […] Carl XIII:s skål – Jfr s. 15, 35, där det om Lewen-

haupt före kriget sägs att han »af sina smickrare kallades Carl XIII».
 35, 29  der måste rökas – Röken ansågs desinficerande och bidrog till att minska 

stanken.
 36, 5  pallisader – pålverk, palissad.
 36, 6  förhuggning – nedhuggna träd som hinder för fientlig anryckning.
 36, 13–16  Dessa 2 000 […] deremot. – Enligt krigskonseljens protokoll 16 och 18/6 

1742.
 36, 14  öfverste Fröbergs – Erik Fröberg (1682–1751), överste för Nylands infanteri-

regemente. Avskedades 1743 för att han inte hade försvarat passet vid 
Mendo lax.

 36, 19–32  Tavastehus och […] återtåg – Tiburtius beskriver incidenterna: Historia 
om Finska Kriget 1817, s. 81 ff.; Topelius har mildrat uttrycken. 
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 36, 23–24  generalqvartermästaren Nordencreutz – major Filip Nordencreutz (1682–
1742); Tiburtius uppger att han misshandlades brutalt och liket skända-
des. 

 36, 24  sprang – hoppade.
 36, 27  sprängde – galopperade.
 36, 28  fru Björnram – troligen Charlotta Dorothea Faber, hustru till Anders 

Björn ram, kapten vid Kymmenegårds bataljon (Anrep).
 36, 30  major Krabbe – Engelbrekt Adam Krabbe (1692–1768), major vid Kym-

mene gårds bataljon. 
 36, 31  major Delvik – troligen majoren vid Tavastehus läns infanteriregemente 

Hans Henrik von Dellwig. 
 36, 34–38  Tiburtius […] kosack!» – Tiburtius, Historia om Finska Kriget 1817, s. 84 f., 

kursiveringen är Topelius.
 37, 1  S. d. – samma dag.
 37, 2–6  öfverste Palmstruch […] den dagen – överstelöjtnanten vid Tavastehus läns 

infanteriregemente Georg Reinhold Palmstruch (1686–1757), efter Tibur-
tius, s. 84 och 86 f.

 37, 5  poltroneri – feghet.
 37, 7  hjobspost – jobspost, stavning med hj förekom en stor del av 1800-talet. 
 37, 8  öfverstlöjtnant Aminoff – Henrik Johan Aminoff (1680–1758), överstelöjt-

nant vid Bousquetska regementet (garnisonen i Fredrikshamn).
 37, 9  behjertade – modiga, tappra.
 37, 15  Förbryllad – här: konfunderad, förvirrad.
 37, 20–30  Hur stor var ej […] musköter. – Ordagrant översatt efter Manstein, Mémoi

res historiques II, s. 243 f. 
 37, 28  retranchementet – förskansningen. 
 37, 31  tilltal – här: åtal. 
 37, 34–35  Öfverste Ridderschantz – Antingen Ebbe Ulfeld (1686–1767) eller Wolmar 

Christoffer (1692–1759). 
 38, 4  träsk – här: insjö (provinsiellt).
 38, 5  Grafvarna – vallgravarna.
 38, 6  spanska ryttare – stormhinder mot kavalleri, bestående av kryss av spet-

sade stockar hopfästa i mitten av en vågrät stock.
 38, 7  raveliner – framskjutande fästningsverk utanför huvudvallen.
 38, 10–12  Midt i staden […] skotttafla. – Delvis ordagrant efter Tiburtius, Historia 

om Finska kriget 1817, s. 35.
 38, 10  tyghus – arsenal, d.v.s. förvaringsställe för vapen och ammunition.
 38, 10  träd – trä; träd förekom allmänt som ämnesord på 1800-talet. 
 38, 16  sekundera – här: bistå, understödja.
 38, 25  meriterar – förtjänar; satt med antikva i krigskonseljens protokoll, därför 

kursiverat.
 38, 25  defenderas – försvaras; kursiven: se ovan.
 38, 26  exponera – blottställa, utsätta (för fara).
 38, 28  sauvera – rädda, skydda (efter fra. sauver); kursiven: se ovan 
 38, 31–39, 1  löjtnant Holm vid artilleriet – Holm har inte gått att identifiera, incidenten 

efter Tiburtius, Historia om Finska kriget 1817, s. 89.
 38, 32  Otto Reinh. Wrangel – Översten för livgardet Otto Reinhold Wrangel 

(1681–1745). 
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 39, 4  spoliera – förstöra.
 39, 10–14  Vid pass […] smattrade. – Efter Tiburtius, Historia om Finska kriget 1817, 

s. 90.
 39, 15–23  de trodde […] en af sina fanor – Återgivet efter Manstein, Mémoires histori

ques  II, s. 246 f.
 39, 20  centner – En centner är 100 skålpund, ca 42,5 kg.
 39, 24–33  Bland andra byten […] framåt – Efter Tiburtius, som återger ett samtal 

med general Lövendals svenskfödda präst efter kapitulationen i Hel-
singfors (Historia om Finska kriget 1817, s. 134); Lövendal var dansk i rysk 
tjänst. 

 39, 29  injustice – (fra.) orättvisa.
 39, 35  förslager – skriftliga redogörelser över truppstyrkor och -sammansättning-

ar. 
 40, 1–35  Vidpass […] utan kommando! – Texten avviker från den föregående, som 

huvudsakligen är ett referat sammanvävt av källmaterialet. Detta avsnitt 
är däremot i stort sett identiskt med det i följetongen (se variantförteck-
ningen, s. 391). Mari Hatavara (Historia ja poetiikka 2007, s. 76) lyfter fram 
det senare stycket som belysande för växlingen mellan berättare (första 
meningen) och fri indirekt återgivning av – i detta fall – »den finska sol-
datens» tankar och känslor, tills berättaren återkommer, från »då» på 
rad 27.       

 40, 5 Högfors – (fi. Korkeakoski) fors i Kymmene socken.

5. Den stora reträtten 
 41, 2–8  Det fel, […] sistnämnda stad. – Ordagrant enligt Manstein, Mémoires histo

riques II, s. 248 f.
 41, 11  abandonneras – överges, efter fra. abandonner.
 41, 16–17  den vidlyftiga ransakningen […] tryckta förhandlingar – Enbart förhand-

lingarna i rättegången mot Lewenhaupt omfattar 456 s.: Action Emellan 
JustitiæCancellersEmbetet Och Generalen en Chef  Högvälborne Gref Carl 
Emil Lewenhaupt, Om Orsakerne til Krigets olyckeliga förlopp i StorFursten
dömet Finland 1743.

 41, 20–33  Kustvägen […] icke ringa vikt. – De finska vattensystemen återkommer 
Topelius ofta till, inte minst i det samtidiga bildverket Finland framställdt i 
teckningar (1845–1852), där vattnets väg till havet beskrivs (ZTS XII, s. 227). 
Stycket ingår inte i följetongen, utan skrevs enkom för bokupplagan. 

 41, 25  Päjänä – Päijänne.
 41, 30 Kymmene skansar […] tid – Kymmenegårds fästning uppförd 1802–1808 

för att försvara den ryska gränsen; den ersatte ett mindre fästningsverk 
från 1790-talet.

 41, 32 Stora och Lilla Abborfors – byar i Pyttis socken.
 41, 35–42, 17  Sedan generalmajor […] uppstiga. – Efter Tiburtius, Historia om Finska kri

get 1817, s. 93 f. om förstörda förråd och nedbrända anläggningar; s. 95 f. om 
löjtnant Christian Joachim Klingspor vid livgardet (1714–1778) och om 
skottväxling.

 42, 23  conservation – (fra.) bevarande.
 42, 27–32  öfverste Pahlen […] säkerhets skull! – Otto Christian von der Pahlen 

(1680–1756), överste för Västmanlands regemente. Pahlen är kursiverat för 
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att markera namnet, som förekommer för första gången, och För Sveriges 
säkerhets skull! för att markera upprördhet. Kursiven i risquerade och con
servera är typografisk, jfr komm. till s. 31, 25–32, 14.

 43, 5  Generalmajoren baron Didron – Johan Fredrik Didron (1686–1747), överste  
för Västgöta kavalleriregemente. 

 43, 16–17 Kaukola […] Kymmenegård – by resp. herrgård i Kymmene socken.
 43, 19  Malisen – det illasinnade ryktet.
 43, 26  öfverste Freudenfelt – Christoffer Freidenfelt (1687 eller 1689–1743), överste  

för Smålands regemente.
 43, 29–30  Det var Grekerne, som ville upprifva bron öfver Donau, för att afskära Darius  

återtåget! – Grekerna kämpade som vasaller på persernas sida under fält-
tåget till Skytien på 510-talet f.Kr. och Miltiades försökte övertala sina 
landsmän att riva bron för att förhindra Dareios återtåg. Episoden ingår 
i bok 6, Erato, av Herodotos Historia som på originalspråket ingick i 
pensum för kandidatexamen och hade lästs av Topelius. Verket utkom i 
svensk översättning i början på 1830-talet, så både mer och något mindre 
klassiskt bildade läsare bör ha känt till kontexten. 

 44, 5–18  Ryska armén […] blef följdt. – Återgivet enligt Manstein, Mémoires histori
ques II, s. 251 f.

 44, 26  förspillda […] fältherren! – Armén avser Anjalaförbundet och fältherren 
Wilhelm Mauritz Klingspor.

 44, 28  Kuppis – Stor Kuppis, historiskt namn på Broby i Pyttis socken.
 44, 30–45, 6  med möda räddade sig […] ändå.»  – Efter Tiburtius, Historia om Finska 

kriget 1817, s. 100 ff. 
 44, 36  patorna – fast fiskeanordning som består av stängsel, pålar eller liknande, i 

synnerhet för fångst av lax och sik; Tiburtius använder ordet ’laxkar’.
 45, 2  fältsjuka – rödsot (dysenteri).
 45, 13  Dumouriez’ mod att vilja nedlägga befälet – Troligen Charles François Du-

mouriez (1739–1823), politisk och militär mångsysslare före, under och 
efter franska revolutionen. 

 45, 18–25  led här ånyo […] utan ordres tillbaka – Återgivet efter Bonde, Sverige, under 
Ulrica Eleonora 1821, s. 165.

 45, 20  vice amiralen Sjöstjerna – Aron Sjöstierna (1684–1746) var eskaderchef 
under Rajalin 1741 och förde efter dennes död befälet över örlogsflottan i 
Finska viken. 

 45, 27–31  slog läger […] ganska stark – Mer eller mindre ordagrant efter Tiburtius, 
Historia om Finska kriget 1817, s. 105 f.

 45, 29  betäckt – skyddad.  
  45, 33–46, 30  Små skärmytslingar […] understöda operationerna. – Huvudsakligen efter 

Tiburtius, Historia om Finska kriget 1817, s. 107 f., 110. 
 45, 36  vrok – här sannolikt med betydelsen kastade sig av och an.
 46, 5–6  Johannisberg och Kiala – herrgårdar i Borgå socken. 
 46, 10  ruineras – förintas.
 46, 12  märkeligt – anmärkningsvärt.
 46, 12  Fänrik Rudbeck – Thure Gustaf Rudbeck (1714–1786), fänrik vid Livgar-

det. 
 46, 26  defiléer – trånga passager som tvingade trupperna att marschera i smala 

led.
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 46, 28  bestrykas – utsättas för (kanon)eld.
 46, 37–47, 5  General Lewenhaupt […] detta besväret!» – I stort sett ordagrant citerat 

efter Bonde, Sverige, under Ulrica Eleonora 1821, s. 166.
 47, 5–6  Denna försäkran […] opålitlighet – Se s. 43, 5–14.
 47, 6–8  Didron […] tapperhet – Rättegångshandlingarna mot Didron, s. 140.  
 47, 9–18  Detta rymmande […] derefter dog. – Efter Tiburtius, Historia om Finska 

kriget 1817, s. 112 f. Tiburtius nämner upprepade gånger att finska soldater 
deserterade, men Topelius återger bara detta textställe. 

 47, 14  föreföll – inträffade.
 47, 17  regementsqvartermästaren Strömfelt – Axel Knut Strömfelt (1713–1742), re-

gementskvartermästare vid Smålands kavalleriregemente. 
 47, 20–26  Terrängen […] rättan tid». – Rättegången mot Lewenhaupt, Lewen-

haupts Exception, s. 86 f.
 47, 28  »man väntar ej attack, man gör!» – pro »Man väntar ej med dem attack, 

man gör.»; J. L. Runeberg, »Döbeln vid Jutas», v. 190, Fänrik Ståls sägner 
(1848).

 47, 29–30  när blott en Fabius Cunctator kan rädda fäderneslandet – Den romerske 
fältherren Quintus Fabius fick tillnamnet »Cunctator», »sölaren» p.g.a. 
den effektiva utmattningstaktik han använde mot Hannibal i det andra pu-
niska kriget. 

 48, 8  kapten Eggers – Paul Eggertz (1687–1768), kapten vid Kronoborgs rege-
mente 1741 (Adam Lewenhaupt, Karl XII:s officerare 1921, s. 161).

 48, 19–51, 10  »Emot aftonen […] läger på Kampen. – Utöver de direkta citaten, där 
Topelius har moderniserat språket en aning, refererar han Tiburtius, His
toria om Finska kriget 1817, s. 113–122, men med uteslutningar och ibland 
med ändrad ordningsföljd. 

 48, 24  likast – troligast.
 48, 24  purt – verkligt.
 48, 31  gärdsle – gärdsgårdsvirke.
 48, 36–37 fotnot 32   väl aftecknat situationen – visserligen beskrivit terrängen.
 49, 5  bilder – bildstoder, statyer.
 49, 9  ruineras – tillintetgöras.
 49, 11  soutenera – försvara, efter fra. soutenir.
 49, 12  force – (fra.) styrka, kraft.
 49, 13  häfvit – röjt undan, avlägsnat.
 49, 19–20  general Lövendal – Ulrik Frederik Valdemar Lövendal (1700–1755), dansk i 

rysk tjänst.
 50, 1–5  fienden […]  en enda man – Återgivet efter Lewenhaupts Relation, s. 284.
 50, 2  major Schauman – Berndt Otto Schauman (1678–1767), major vid livdra-

gonregementet.
 50, 26  brandrören – rören som leder elden till projektilernas krutkammare.
 50, 27–30  Midt i […] kula kom – Jfr Tiburtius: »Under allt detta, ja intill sista man, 

satt General en chef Gref Lewenhaupt till häst, med en hvit kappa på 
sig, just der Canonkulorna flögo som starkast: men blef oskadd bevarad 
till en ömkeligare död. Medan General en Chef således syntes afbida en 
kula …» Historia om Finska kriget 1817, s. 120.

 50, 33  blesserade – sårade.
 50, 36  major Schultzendorff – Barthold Schultzendorff (1681–1759), ryttmästare 

vid Östgöta kavalleriregemente.
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 51, 1  kapten Lybecker – Erik Lybecker (1698–1766), kapten vid livgardet. 

6.  Helsingfors
 51, 13–52, 30  Det Helsingfors […] der belägen brunn. – För beskrivningen av Helsingfors 

på 1740-talet har Topelius använt Henrik Forsius två avhandlingar »Om 
stapelstaden Helsingfors» från 1755 resp. 1757, utgivna av F. J. Rabbe i tid-
skriften Suomi 1842. Forsius står till tjänst med namn och upplysningar 
om Kasaberget, d.v.s. Ulrikasborg som var under uppbyggnad 1755, avrätt-
ningsplatsen på Broberget (med påbörjade försvarsanläggningar),  tullarna 
(uppbörden skedde vintertid vid hamnen p.g.a. att trafiken gick över isen). 
Forsius beskriver kyrkan, det påbörjade huset för trivialskolan, rådhuset, 
placeringen av landshövdingskansli resp. trivialskola i privata hus, och den 
utmärkta källan (inte brunn) på Kampen. Jämfört med följetongen har 
Topelius korrigerat flera detaljer, se variantförteckningen på s. 393 f.

 51, 16  skans – här: försvarsanläggning.
 51, 17  artillerilaboratorium – laboratorium för framställning av artilleriammuni-

tion.
 51, 24  bestreds – handhades.
 51, 24  tullnären – tulltjänstemannen.
 51, 29  nuvarande Salingres och Kiseleffska husen – Alexandersgatan 26 och 28.  
 51, 35–52, 5  låg rådman Huuks gård […] tvenne våningar – Gator och gårdar i det gamla 

Helsingfors utplånades när de stod i vägen för den nya stadsplanen från 
1812. Med hjälp av de summariska uppgifterna i Forsius dissertationer för-
söker Topelius åskådliggöra stadsbilden. Uppgiften om två eller tre sten-
hus återgår på Forsius: »För närvarande [1755] finnas endast 3:ne sten-
hus» (»Om Stapelstaden Helsingfors. Förra Delen» 1842:3, s. 28).

 52, 13  bombfria – bombsäkra.
 52, 17–18  disputera en hel flotta inloppet – försvara inloppet mot en hel flotta.
 52, 21–22  ryktbart genom Gustaf Adolfs riksdag år 1616 – Ryktbarheten är relativ och 

lokal; kungen hade sammankallat ständerna i Finland till en lantdag, d.v.s. 
ett regionalt möte, inte ett riksomfattande (Villstrand, Riksdelen 2009, 
s. 154). 

 52, 26–27  appartinentier – tillhörande (anläggningar).
 53, 5–12  Major Schauman […] lät nedstöta honom – Uppgifterna om Schauman 

på rekognoscering och de sex kompanierna kosacker enligt Lewenhaupts 
Relation, s. 286. Uppgifterna om vildsint lynne (»en gruflig tyran på de 
arma fångarne»), kula i halsen och tre värjstyng samt pardon finns i Ti-
burtius, Historia om Finska kriget 1817, s. 123. 

 53, 7  fanor – här: kompanier. 
 53, 8  brigadieren Krasnascheff – brigadchefen Ivan Matvejevitj Krasnosjtjjokov 

(1672–1742).
 53, 13  kameler – Tiburtius, Historia om Finska kriget 1817, s. 123 preciserar: »röd-

bruna Cameler»; flera av de ryska regementena hade före fälttåget till Fin-
land deltagit i kriget mot Turkiet och använde sig av kameler. 

 53, 15  kapten Tersmeden – Sjöofficeren Carl Tersmeden (1715–1797), senare mest 
känd som memoarförfattare, var kaptenlöjtnant 1741. Topelius källa har 
inte gått att identifiera. 

 53, 19  Tscherkesser – Tjerkesser eller circasser, sammanfattande etnisk benäm-
ning på flera kaukasiska folk. 
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 53, 19–24  ryske generaladjutanten von Essen […] Lappviken – Uppgifterna om von 
Essen, som inte har gått att identifiera, bomb i ryska lägret och uppställ-
ningen i slagordning enligt Tiburtius, Historia om Finska kriget 1817, s. 124 f.  

 53, 23  linier – led.
 53, 25  lekverk – här: bagateller.
 53, 26–54, 12  enligt Mansteins ord […] Helsingfors.» – Citatet i stort sett ordagrant över-

satt och återgivet, Manstein, Mémoires historiques II, s. 253 ff.
 53, 36 not 33  spögubbe – kyrkvaktare.
 53, 38  Lencqvist […] Mnemosyne – Numret för augusti 1823, sp. [222] f. 
 54, 1   praktikabel – framkomlig.
 54, 14  frisedlar – troligen passersedlar. 
 54, 30–31  lemnad i sticket af flottan – Se s. 55, 18–20. 
 54, 33–34  skickade Österbottens regemente  […] galererna – Jfr Tiburtius: »Sex hund-

ra man af Svenska Arméen Commenderades till Galer-flottan, som hotade 
att gå hem.» Historia om Finska kriget 1817, s. 127.

 54, 34–35  Hästnäs landet […] Willinge sund – öster om Helsingfors.
 54, 34  soutenera – bistå, efter fra. soutenir.
 54, 36–37  Relation […] del 2 – (fra., pro Rélation) denna enligt titeln noggranna och 

detaljerade skildring av kriget stöder sig främst på ryska källor. Titeln är 
korrekt återgiven. 

 55, 1–7  Nyslott […] fritt aftåg med svenska armén – efter Rélation exacte et circon
stanciée 1742, s. 114 (Nyslott) och 116 f. (brevet) samt Bonde, Sverige, under 
Ulrica Eleo nora 1821, s. 168 – så när som på detaljerna om kapitulationen. 

 55, 6  proponerade – föreslog.
 55, 12–16  Kavalleriet led […] bränsle.  – Efter Tiburtius, Historia om Finska kriget 

1817, s. 125 f.
 55, 16–17  Truppernas mundering […] sjukligheten fortfor – Jfr s. 29: »Den skönaste 

trupp i svenska armén var lifgardet. Nymunderad, frisk […]».
 55, 18–20  Det värsta af allt […] dragit sig undan – Manstein meddelar att »svenska 

flottan, som hade varit extremt utsatt för sjukdomar, såg sig inte i stånd 
att handla och drog sig tillbaka till [Carls]Crona» (Manstein, Mémoires 
historiques II, s. 255).

 55, 21  amiralen Mischukoff – Zacharij Danilovitj Misjukov (1684–1762).
 55, 33  idkeliga – oupphörliga, ideliga.
 56, 1–8  Men krigsrådet […] propositioner.  – Sakuppgifterna återges efter Bonde, 

Sverige, under Ulrica Eleonora 1821, s. 168; det är Bonde som använder 
’krigsrådet’, de värderande formuleringarna är Topelius. 

 56, 4–5  Majoren grefve Horn – Adam Horn af Ekebyholm (1717–1778), major vid 
Västgöta kavalleriregemente. 

 56, 5  affärdades – avsändes (i ett uppdrag).
 56, 14  secours – (fra.) hjälp.
 56, 20  öfverste Kaulbars – Johan Fredrik von Kaulbars (1689–1762). 
 56, 25  dispositioner – planer, anordningar.
 56, 27  sakförare – här: ledare.
 56, 30–57, 1  Kosacker och husarer […] lång – Uppgifterna om anfallet och Bousquets 

stridsvilja enligt Tiburtius, Historia om Finska kriget 1817, s. 127, som fortsät-
ter: »ropade med ifver på en hop Infanterie-Officerare, att de skulle stiga 
till häst och göra sig följe: men de ursäktade sig, att de hade inga hästar». 
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 56, 34  affären – striden.
 57, 5  Wrede – Översten, generalkrigskommissarien Fabian Wrede af Elimä 

(1694– 1768).  
 57, 5  Sparre – Friherre Fredric Henric Sparre (1691–1764), överstelöjtnant vid 

livgardet. 
 57, 5  kommissarier – ombud.
 57, 19  Det grofva artilleriet behålles af Svenskarne. – Det överläts till de ryska trup-

perna (Bonde, s. 170; Tiburtius, s. 128). 
 57, 26–30  Mången af dem […] sina rotar. – Jfr Tiburtius: »Alla Officerare rådfråga-

des […] de fleste svarade: att de heldre ville dö, och slåss till sista man, än 
ingå ett så nesligt accord» (s. 128), resp. »alla svarade att de ville gå hem», 
om soldater vid Åbo läns infanteriregemente (s. 131).  

 57, 30  hem till sina rotar – hem. Roten (ett varierande antal hemman) var den 
enhet som underhöll en soldat i fredstid, genom att förse honom med ett 
torp att bruka. Jfr rad 34: »för att rotvis aftåga till sina hemorter».

 57, 35 not 36  lifregementets dragoner – Livdragonregementet, uppsatt i Åbo och Björne-
borgs län och inte att förväxla med det ofta omnämnda Livregementet.

 58, 1–3  grefve Hård i sina memoirer […] kapitulation.» – Johan Ludvig Hård av 
Seger stad (1719–1798), Mémoires d’un gentilhomme Suédois écrits par lui 
même dans sa retraite, l’année 1784; memoarerna utkom i Berlin 1788. Tope-
lius återger textstället förkortat (se inledningen, not 113). 

 58, 12  redbaraste – värdefullaste.
 58, 13  kofferdimän – handelsfartyg.
 58, 15–22  Många hundrade tunnor […] stinkande skeppsrummen – Efter Tiburtius, 

Historia om Finska kriget 1817, s. 136, rödsoten s. 139 och den utdragna resan 
s. 136–147.

 58, 15  kommissbröd och hafra – grovt, svart bröd för arméns behov och havre. 
 58, 36 not 38  krönte af Lewenhaupt för kronans tjänst – belagda med embargo för kro-

nans räkning.
 59, 3–15  Med 1 200 hästar […] utlopp. – Efter Bonde, Sverige, under Ulrica Eleonora 

1821, s. 171 ff.
 59, 10  ryttmästaren Reineke – Peter Reineke vid Livregementet (1691–1768).
 59, 20–22  Några ryska officerare […] sie sich!» – Tiburtius, Historia om Finska kriget 

1817, s. 131.
 59, 22  »Mein Gott, mit solchen Leute retiriren sie sich!» – (ty.) Min Gud, med så-

dant folk retirerar de! Historia om Finska kriget 1817, s. 131.
 59, 23–60, 3  Manstein säger: […] sätta tro.» – Mémoires historiques II, s. 257 f. 
 59, 38 not 40  Seyd ihr bange? – (ty.) Är ni rädd?
 60, 5  segrens – parallellform till segerns.
 60, 14–15  åt en flyende […] brygga – Efter Bonde, Sverige, under Ulrica Eleonora 1821, 

s. 174.
 60, 16–30  Den ställning […] än vinst. – Det summerande och värderande stycket är 

ett slags pendang till orienteringen i första kapitlet: Sverige och partierna, 
s. 7–11.

 60, 20–21  kejsare utan land på Tysklands thron […] derifrån – Kurfursten Karl Albert 
av Bayern (1697–1745) gjorde anspråk på kejsarvärdigheten som inne-
hades av Habsburgarna och lyckades med fransk hjälp bli vald till tysk- 
romersk kejsare (Karl VII) i februari 1742, men Österrike ockuperade Bay-
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ern samma år och Karl kunde efter hjälp av Preussen återvända dit först 
1744. 

 60, 26  konfederationer – förbindelser, förbund.
 60, 27  kaptenen Purgolt – Christoffer Henrik Purgoldt (ca 1691–1757), kapten vid 

Drottningens livregemente 1741 (Adam Lewenhaupt, Karl XII:s officerare 
1921, s. 524).

 60, 27  Italienaren Bona – italiensk överstelöjtnant i polsk tjänst. 
 60, 28  hemliga instruktioner af grefve Gyllenborg – Carl Gyllenborg (1679–1746) 

var kanslipresident (ungefär motsvarande statsminister) 1739–1746. 

7. Krigets slut. Freden
 61, 2  drama’t – Apostrofen före den svenska ändelsen beror sannolikt på att det 

grekiska δρᾶμα, skådespel, inte var vedertaget i svenskan 1850, och där-
för har behandlats som ett främmande ord anpassat till svenskt böjnings-
mönster.

 61, 5  påstående – pågående.
 61, 6–7  Finland, sex seklers arfvedel – Finland räknades som en del av Sverige sedan 

1100-talet. Perspektivet här är alltså svenskt.
 61, 8  i delo – i strid, under osämja.
 61, 14  omgöra – här: upprepa.
 61, 14  freden i Stolbova – Vid freden i Stolbova 1617 avträdde Ryssland Ingerman-

land med Nöteborgs och Kexholms län till Sverige.
 61, 18  kuirassiererne – här: ett regemente kyrassiärer, beridna soldater med kyrass 

(harnesk). 
 61, 25  äldre broder – George Keith (1693–1778), militär i bl.a. skotsk och preus-

sisk tjänst, diplomat. 
 61, 26  pretendenten Jakob Stuart – James Francis Edward Stuart (1688–1766), son 

till Jakob II som störtades 1688.
 61, 28  Görtz – Karl XII:s minister, den holsteinske friherren Georg Heinrich von 

Görtz (1668–1719).
 61, 29  inledde – drog in.
 61, 29  hannoverska huset – tyskt protestantiskt furstehus som genom parlaments-

beslut övertog tronen i Storbritannien 1714.  
 61, 34–35  Lugn åskådare af fyra statshvälfningar – Keith höll sig utanför palatsrevo-

lutionerna vid kejsarinnan Annas trontillträde 1730 och 1740–1741, mellan 
Annas död och Elisabeths trontillträde, se komm. till s. 10, 31–33.

 61, 37–38  polska successionskriget – Polska tronföljdskriget 1733–1735, där pretenden-
terna kurfursten August av Sachsen och Stanislaus Leszczyński stöddes av 
Österrike, Ryssland och England respektive Frankrike och Sverige (som 
inte drogs in i krigshändelserna). Geijer lyfter fram den polska tronföljds-
frågan som avgörande för omorienteringen i den svenska politiken (Teck
ning av Sveriges tillstånd 1927, s. 216 f.).  

 62, 1–2  turkiska kriget – Se s. 10.
 62, 3  stormade Otschakoffs murar – Otjakov i Ukraina belägrades och erövrades 

av ryssarna 1737.
 62, 6  Ukrain – Ukrain och Ukrän förekommande formvarianter av Ukraina.
 62, 15  underslef – förskingringar.
 62, 15  rikta sig – göra sig rika.



361

Hertiginnan af Finland

1

5

10

15

20

25

30

35

 62, 21  blåa bandet – Det blå bandet betecknar Rysslands högsta orden, Sankt 
Andreas orden som instiftades av Peter den store 1698 och har ljusblått 
vattrat ordensband. 

 62, 27–63, 2  något före jul […] universitetet – Uppgifterna efter den samtida Erik Lenc-
qvist, som dock inte nämner de olägenheter som systemet med snabbt 
inplockade tjänsteinnehavare medförde (Lencqvist i Mnemosyne, augusti 
1823, sp. [221]). 

 62, 28  Balthasar von Campenhausen – Johann Balthasar von Campenhausen 
(1689– 1758), rysk guvernör i Finland 1742–1743.

 62, 28  jordaböckerna – jordeböckerna, förteckningarna sockenvis över jordegen-
domar med sådana uppgifter om dem som hade relevans för skatteupp-
börden. 

 62, 29  gärder – pålagor av olika slag, leveranser.
 62, 34  civilguvernör – leder den civila förvaltningen i ett område.
 62, 34  president – ordförande i hovrätten.
 63, 12  öfverljudt – högljutt.
 63, 13  de år 1739 afsatte riksrådens återinsättande – Kanslipresidenten Arvid Horn 

hade avgått självmant men fem riksråd entledigades (licentierades) av se-
kreta utskottet (se komm. till s. 9, 21). 

 63, 15  riksråden Bonde och Bjelke återfingo sina pensioner – Gustaf Bonde (1682–
1764), riksråd 1727–1739 och författare till den av Topelius ofta citerade 
Sverige, under Ulrica Eleonora och Fredric I, eller ifrån 1718 till 1751; Thure 
Bielke (1684–1763), riksråd 1727–1739). Han, men inte Bonde, hade förlo-
rat sin pension 1741. 

 63, 15–16  Arckenholtz och Mathesius […] fängelset – Se komm. till s. 11, 18–19. 
 63, 17  kloke – förslagna.
 63, 21  bragtes […] å bane – fördes på tal.
 63, 23–25  Carl XII:s […] Carl Peter Ulrik af Holstein – hertig av Holstein-Gottorp 

(1728–1762), farmodern var Hedvig Sophia (1681–1708), gift med Karl IV 
av Holstein-Gottorp.

 63, 26–31  med pass af Keith […] Adolph Fredrik – Det framgår av detaljer att Tope-
lius använde Bondes framställning som källa i fråga om tronföljdsfrågan. 
Den ålderdomliga formen soneson (rad 23) finns hos Bonde, som också 
uppger att deputationen tog postvägen över Ålands hav till Åbo och  »efter 
erhållet pass af den der commenderande Ryska Generalen» fortsatte till 
Petersburg. Svaret till deputationen återges nästan ordagrant, men något 
moderniserat och förkortat efter Bonde (Sverige, under Ulrica Eleonora 
1821, s. 179 f.). 

 63, 31  hans kusin biskopen av Lübeck Adolph Fredrik – Adolf Fredrik av Holstein-
Gottorp (1710–1771), furstbiskop av Lybeck 1727–1750 och strängt taget 
kusin till Karl Peter Ulriks far, hertig Karl Fredrik (1700–1739).

 63, 34  hertigen av Birkenfeld – Kristian IV av Pfalz-Zweibrücken (1722–1775). 
 63, 35–36  bönderne, som ropade på kronprinsen av Danmark, knotade högt – bönderna 

ville se kronprins Frederik (1723–1766) på den svenska tronen.
 63, 36  prins Fredrik av Hessen – Fredrik II av Hessen-Kassel (1720–1785), lant-

greve av Hessen.
 64, 1  varit utmärkt – karakteriserats.
 64, 2  Chetardie – Frankrikes ambassadör i S:t Petersburg 1739–1742 Joachim Jac-

ques Trotti, markis de Chétardie (1705–1758).
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 64, 3  regeringsrådet von Nolcken – Friherre Eric Matthias von Nolcken (1694–
1755), Sveriges envoyé i S:t Petersburg 1738–1741. 

 64, 8  riksrådet baron Cedercreutz – Herman Cedercreutz (1684–1754) hade varit 
Sveriges envoyé i S:t Petersburg 1722–1727 och blev riksråd 1742. Hans re-
dogörelse för fredsförhandlingarna i Åbo utgavs tillsammans med Bondes 
Sverige, under Ulrica Eleonora och Fredric I 1821.

 64, 9  dåmera presidenten von Nolcken – denne blev president i Göta hovrätt först 
1750 (Gunilla Karlsson om von Nolcken i Svenskt biografiskt lexikon).  

 64, 9  furst Rumänzoff – Aleksandr Ivanovitj Rumjantsev (1684–1749), rysk dip-
lomat och general.

 64, 10  general Luberas – Johann Ludvig Luberas von Pott (1687–1752), rysk gene-
ral.

 64, 18  Stoffeln – generallöjtnanten i rysk tjänst Fjodor Stoffeln (d. 1747).  
 64, 19  infall – militärt inryckande.
 64, 22–23  förnya 1720 och 1721 års landstigningar – Jfr Bonde, Sverige, under Ulrica 

Eleo nora 1821, s. 187: »Ryska [Galere-Escadren] […] med en hop Cos-
sacker ämnade sig hit öfver, att hushålla här på samma sätt, som åren 1719 
och 1721». De ryska galärerna rörde sig från Norrköping till Piteå som-
rarna 1719–1721 och försökte nå Stockholm 1719.

 64, 28  general en chef Lewascheff – Vasilij Jakovlevitj Lewascheff (1667–1751).
 64, 28–29  generallöjtnanterne Brilly och Soltikoff – Andrej de Brilly (död 1746), rysk 

ingenjör och Pjotr Semjonovitj Saltykov (1700–1772).
 64, 29–30  generalmajorerne Wedel, Labuchin och Stuart – Namnen, också de före-

gående, uppger Topelius efter Manstein, Mémoires historiques II, s. 267 f. 
 Rudolf Kondratievitj von Wedel (död 1752), Stepan Vasiljevitj Lopuchin 
(ca 1685–1748) och Patrick (?) Stuart. 

 64, 31  ströftåg – räder, plundringar. 
 64, 33  Kronstadt – utanför S:t Petersburg, bas för den ryska östersjöflottan. 
 64, 37  förhyrde – antog till tjänstgöring (uttryckligen på fartyg).
 65, 3  amiralen von Utfalls – Jean von Utfall (1681–1749). 
 65,4  vice amiralen Falkengrens – Abraham Falkengréen (1686–1752). 
 65, 16–32  Lascy med ryska galerflottan […] sökte affär. – Manstein redogör detaljerat 

för ryska flottans rörelser m.m., Mémoires historiques II, s. 271 ff. 
 65, 19  oförsedt – omärkligt, utan att bli upptäckta.
 65, 20  afhålla – hindra.
 65, 21  amiral Golovin – Nikolaj Fedorovitj Golovin (1695–1745).
 65, 33  Kultien var laber – vinden var svag.
 66, 1  tjocka – tät dimma.
 66, 7  misten – lätt dimma.
 66, 9  öfveramiralen Taube – Edvard Didrik Taube (1681–1751). 
 66, 12  Suttonga – Sottunga; Topelius har troligen influerats av Mansteins stav-

ning ’Soutonga’ (Mémoires historiques II, s. 292). 
 66, 12  föreföllo några simulakrer – ägde några skenfäktningar rum. 
 66, 15  preliminariter – preliminärt.
 66, 24–25  off och defensiv allians – militär allians för såväl anfalls- som försvarskrig.
 66, 25–35  Riksrådet […] derhän – Jfr not 43 och bihanget i Bonde, Sverige, under 

Ulrica Eleonora 1821, s. 268–275.
 66, 26  förmenar – anser.
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 66, 33  negotionen – negociationen, förhandlingarna.
 67, 14  cederar – avträder, avstår.
 67, 31  afstickes – utstakas.
 67, 33–34  Samvetsfrihet […] i de afträdda provinserna – Invånarna var lutheraner och 

fick behålla sin religion.
 67, 35  plägseder – sedvänjor.
 67, 37  reducerade – till kronan indragna.
 67, 38–68, 1 Kontributioner – här: pålagor för den ryska härens underhåll.
 68, 2  effekters – bagagets.
 68, 3  grekiska läran – grekisk-ortodoxa kyrkan. 
 68, 5  »Handelshus» – handelsrörelser, firmor, ofta sådana som bedrev utrikes-

handel.
 68, 5  restitueras – återlämnas.
 68, 8  »defrayering» – bestridande av kostnader för diplomater; efter 

fra.  défrayer.
 68, 11–12  kostat riket […] 230 tunnor guld – Bonde uppger »öfver 130 Tunnor guld 

[…] och öfver 50,000 man» (Sverige, under Ulrica Eleonora 1821, s. 210).
 68, 18  Öfverstelöjtnant von Lingen – Reinhold Johan von Lingen (1708–1785), 

ambassadmarskalk vid svenska delegationen under fredsförhandlingarna 
i Åbo 1742. Adlad 1743. 

 68, 18–19  affärdades som expres – sändes som ilbud.
 68, 22–69, 18  Redan 1742 […] Februari 1744. – Kraftigt komprimerat efter Bonde, Sve

rige, under Ulrica Eleonora 1821, s. 187–210 (Dalupproret) och s. 216–221 
(kriget mot Danmark).

 68, 23  blifvit medhuttladt – behandlats hur som helst.
 68, 29  sammanrotade sig – sammangaddade sig. 
 68, 32  långmodighet – tålamod. 
 68, 32  föreställningar – vädjanden.
 68, 35  riksrådet Adlerfelt – Per Adlerfelt (1680–1743). 
 68, 36  En karteschsalva – samtidig artillerield med projektiler som består av 

tunna cylindriska hylsor fyllda med blykulor eller skrot. Geijer uppger 
»några karteschskott och salvor ur handgevären» (Teckning av Sveriges 
tillstånd 1927, s. 264).

 69, 24–25  det olyckliga slaget vid Hochkirchen – i Sachsen; en österrikisk armé anföll 
och besegrade den preussiska armén under det s.k. sjuårskriget 1756–1763. 
Jfr s. 167.

 69, 30–33  Lewenhaupt […]  20 000 daler silfvermynt – Efter Bonde, s. 213.
 69, 32  jakt – mindre, snabbseglande fartyg.
 69, 36  grosser […] gegenvärtigen – pro großen […] gegenwärtigen.
 70, 6  för sina rådslag – här: för sina uttalanden i krigskonseljerna.
 70, 7  krigsmanshus – inrättning där krigsinvalider och soldater som var oför-

mögna på grund av ålder eller sjukdom fick vård och försörjning. Det i 
Vadstena inledde verksamheten 1646.

 70, 7  Schoutbynachten – svensk sjöofficersgrad efter holländsk förebild, motsva-
rande konteramiral som började användas 1771.

 70, 7  Cronhaven – Paul Cronhaven (1687–1746). 
 70, 8  krigsmanskassa – Jfr ovan, ett slags pensionskassa.
 70, 10  O. R. Wrangel – Livgardets överste, Otto Reinhold Wrangel af Sausis 

(1681– 1745). 
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 70, 10  Silfversparre – Johan Carl Silfversparre (1682–1758), överste för Hälsinge 
regemente. 

 70, 13  öfversten Lagercrantz, hvars fega votum – Se s. 31 f.
 70, 15–16  Öfverste Pahlen – Otto Christian von der Pahlen (1680–1756), överste för 

Västmanlands regemente.
 70, 16  poltroner – parallellform till pultroner.
 70, 24  fullmäktige – ombud.
 70, 26  nation» – här med innebörden landskap, provins och folkslag (jfr s. 71, 6); 

Topelius utnyttjar dubbeltydigheten.
 70, 29–71, 16  Riksens ständers kommission […] allmänna bästa förtjent.» – Utdrag af 

Protocollet, hållit uti Riksens Höglofl. Ständers Commission wid Riksda-
gen i Stockholm d. 9 Julii 1743, s. 2 ff.

 70, 31  för »impressioner […]» – för att ha tagit intryck.
 71, 1  manskapets afgång – bortfallet av manskap. 
 71, 7  tillförene – tidigare, förut.
 71, 10  huldhet – trohet.
 71, 18–19  ett krig […] ryckte ett stort steg närmare – Klinge menar att formuleringen 

här är deterministisk, och att den deterministiska synen i ljuset av händel-
serna 1808–1809 blev en grundläggande doktrin för den s.k. finska histo-
riesynen (Suomalainen ja eurooppalainen menneisyys 2010, s. 153 ff.). 

Sednare afdelningen. Hertiginnan

Hertiginnan af Finland. 1. Den gamla goda tiden
 72, 5  88 års krig – Kriget 1788–1790, Gustav III:s krig.
 72, 5  bannas […] på – klandra.
 72, 10  sparlakan – sängomhängen.
 72, 11  nattlopp, polkor och sodavatten – rännande ute på gatorna nattetid, dansen 

polka, pardans i 2/4-takt, och kolsyrat vatten som tecken på moraliskt för-
fall; Topelius har ändrat följetongens »thevatten» till den nyare företeel-
sen sodavatten.    

 72, 13  grandiösa – grandiosa, ceremoniösa (jfr s. 105).
 72, 14  sötöl – enklare, sött (överjäst) öl, svensköl. 
 72, 14–15  kaffe […] cichoria – Kaffebönorna drygades ut med rostad råg och rostad 

rot av cikoria. 
 72, 16  kusin – här: artigt tilltalsord till person, ofta av motsatt kön, som man inte 

var släkt med men umgicks med.
 72, 18  rostocker öl och pontak – öl från Rostock, Tyskland och rött bordeauxvin, 

ursprungligen från Pontacq, Frankrike.
 72, 25  oanständiga polkor – Polkan slog snabbt och effektivt igenom i mitten av 

1840-talet och kunde då betraktas som vågad (Topelius nämner uppre-
pade gånger »polkaraseriet» i Helsingfors Tidningar). Med hänsyn till de 
andra tidsmarkörerna i kapitlet verkar det anakronistiskt att låta mormor 
ondgöra sig över polkan. 

 73, 4  medelklassen – Klassbegreppet var nytt och aktuellt för såväl historiker och 
samhällsengagerade skriftställare som skönlitterära författare i mitten av 
1800-talet (se Klinge i inledningen, s. XVI). Att lägga ordet ’medelklass’ i 
gamla mormors mun verkar dock malplacerat.  
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 73, 6  syskonsäng – Syskonsäng bäddades på golvet för flera personer, också av 
olika kön, och man sov påklädd.  

 73, 10  lejon och tigrar och andra salongernas vilddjur – salongslejon, SAOB har ett 
belägg hos Blanche, Döden fadder från 1850.

 73, 14  klafvas – bindas fast (som en ko; de hade ofta klave runt halsen som fäste 
för rep eller koskälla).

 73, 15–16  ett fruntimmer – en dam.
 73, 16  inblanda alla Olympens gudar – De grekiska gudarna bor på berget Olym-

pos. I kapitlet »Helena-dagen på Runsala» ger Topelius exempel på det 
mytologiserade bildspråket. 

 73, 17  vattputt – vattenpöl.
 73, 20  kungen – Gustav III (1746–1792). 
 73, 21–23  den otäcka menniskan, som tog lifvet af honom […] Ankarström – Kaptenen 

Jacob Johan Anckarström (1762–1792) sköt Gustav III 1792.
 73, 29  messingsperuk – peruk av tunn mässingstråd.
 73, 29  talman – person som förde friarens talan.
 73, 29  stångpiska – mansfrisyr där håret samlas till en fläta i nacken och omviras 

med band.
 73, 33  styfkjortlarna – (Under)kjolarna byggdes ut över höfterna med ståltråd el-

ler fiskben under rokokotiden.  
 73, 33  jernplanchetterna – skenorna i korsetten.
 73, 37  Forbuses – Forbus är ett historiskt namn, ätten dog ut på 1650-talet. 
 74, 3  kung Fredriks tid – 1720–1751.
 74, 12  oldtmamma– här: urmoder, jfr da. oldemor: mormorsmor.
 74, 25  lättsinniga – sorglösa, flyktiga.
 75, 4  munreden – munnar; talegåvor.
 75, 4  en pris – en nypa snus.
 75, 9  Carsus och Moderus – folkbok av osäkert ursprung om den onde och den 

gode brodern. Utkom på svenska redan på 1600-talet.
 75, 10  Lunkentus – sagofigur i populär svensk folkbok som går tillbaka på utländ-

ska förebilder och trycktes första gången 1785. Trollet Lunkentus hjälper 
en soldat att rädda tre bortrövade prinsessor.

 75, 18–19  grammatica latina – latinsk grammatik, en antydan om att pojken skulle gå 
den lärda vägen.

 75, 25  gyckelskåp – tittskåp. 
 75, 29  hussade – här: skickade.
 75, 32  Witgensteins marsch – populär rysk sång komponerad av Daniil Nikititj 

Kasjin (1769–1841) till minne av segern över Napoleon 1812. Marschen, 
uppspelad i en speldosa, förekommer i Topelius novell »Kringelflickan» 
från 1842. 

 75, 33  sitopp – örfil.
 76, 8–9  den knottriga svenska stil […] allmänt bruk – den svenska eller tyska 

handstilen, baserad på frakturstilen; ’knottrig’ står för kantig, spretig, den 
antikvabaserade skriften är mera avrundad.

 76, 25  i kostymen mera detaljerad skildring – mera detaljerad tidsskildring.
 76, 27–28  författaren till Kenilworth och Wawerley – Romanförfattaren Scott (1771–

1832) uppträdde länge anonymt, som »Författaren till Waverley». Denna 
hans första roman utkom 1814, handlingen utspelar sig under det jakobi-



366 

Kommentarer

1

5

10

15

20

25

30

35

tiska (Stuartvänliga) upproret 1745. Formen Wawerley tyder på att Tope-
lius hade läst romanen på tyska. Handlingen i Kenilworth (1821) är förlagd 
till den elisabetanska epoken.  

 76, 30–31  kämpat vid Dumblain med Wawerleys hjeltar – Jfr s. 61: »Nitton år gammal, 
deltog han 1715, jemte sin äldre broder, i det misslyckade försöket att sätta 
pretendenten Jakob Stuart på Skottlands och Englands throner». Slaget 
vid Sheriffmuir stod i närheten av Dunblane i november 1715. Keith med-
verkade inte i striderna 1745. 

 76, 31–32  Vackra ämne […] mästares hand! – Jfr Slutanmärkning angående novel-
len Hertiginnan af Finland: »Hvilket ämne för en skildring, mångfaldt 
rikare och mångfaldt längre än min! Jag ville ha unnat detta ämne åt Wal-
ter Scott: han skulle deraf ha gjort ett odödligt mästerverk i tre eller fyra 
band. Mångskrifvare, såsom Dumas, skulle deraf ha gjort ett arbete i tolf 
volumer. Skada på det stora ämnet, att det fallit på en så liten hand.» (HT 
15/6 1850 och s. 381)

 77, 1  familjernas husliga – familjelivets.
 77, 5  läspande löjtnanterna – löjtnanterna som talar tillgjort.
 77, 6  hårklyfvande politiken – anspelar dels på fördomar om politiken som spets-

fundig och spekulerande, dels på unga kvinnors förmodade ointresse för 
samhällsfrågor och politik. 

 77, 6  artiga – intagande.
 77, 9  fägnerim – glädjerim, dikter som uttrycker glädje.
 77, 9  sockerdeviser – rim eller motsvarande i eller omkring bakverk, se s. 110.
 77, 14  jollrande – pjollrande.

2. Helenadagen på Runsala
 77, 22  skären – skärgården.
 77, 26  långt före Choræus – Poeten och docenten Michael Choræus (1774–1806) 

bodde tidvis på Runsala somrarna vid sekelskiftet 1800 och har besjungit 
ön (Ernst Lagus,  Mikael Chorei Valda dikter med en lefnadsteckning 1901, 
s. XLVII). 

 77, 26–27  de hemresande studenterna – Finlands enda universitet fanns i Åbo 1640–
1827.

 77, 30  Pohjasalmi – Pohjoissalmi, fjärden norr om Runsala.
 77, 33  färgtycke – färgprägel. 
 77, 33  instängda Åbobon – Avser troligen att det gamla Åbo var tätt bebyggt. 
 77, 37–78, 3  Av alla […] inga spår. – Runsala överläts till Åbo stad 1845 och stadens bor-

gare kunde arrendera tomter och bebygga dem, vilket genast utnyttjades.
 78, 5  trädhus vitnade – trähus vittnade.
 78, 7  »skärestugor» – stugor i skärgården, sommarnöjen. 
 78, 11  möjad – majad, prydd.
 78, 14  En ansenlig blågul flagga […] hög stång – Flaggningen förefaller påfallande 

tidig, såväl för 1740-talet som för 1850-talet. På 1700-talet flaggade i regel 
bara örlogs- och handelsfartyg. Enstaka belägg på privatpersoner som 
flaggade finns, t.ex. Claes Grill som hade blivit direktör för Ost indiska 
kompaniet 1753. Topelius kan ha sett flaggor när han var i Stockholm 
1843: »vid seklets mitt flaggade åtminstone restaurangerna och andra 
kring Djurgårdsslätten, men detta är undantag som bekräftar regeln, att 
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flaggning på stång ej var någon allmän sed så tidigt» (Arne Biörnstad, 
»Svenska flaggans bruk» 1967, s. 44).  

 78, 16  rikliga – väl tilltagna, ordentligt tilltagna.
 78, 16–17  serviser af […] äkta porcellin – Topelius ev. källa har inte gått att identi-

fiera; importen av porslin genom Ostindiska kompaniet inleddes i mitten 
av 1730-talet. 

 78, 22  nickhakar – små kanoner.
 78, 23  språnget – här: flängandet.
 78, 36–37  bredskyggade schäferhattar – bredbrättade damhattar av halm eller tyg, 

s.k. herdinnehattar (efter ty. Schäfer, herde), blev moderna vid mitten av 
1700-talet. 

 78, 38  lustfärdare – som färdades för nöjes skull. 
 78, 38–79, 16  Hvad för öfrigt […] sin värdighet. – Topelius exkurser om klädskick här 

(och senare, på s. 83 f., om mat) är vaga, och medgivandet om bristande 
kunskap (bort)förklaras skämtsamt.  

 79, 1  toilett – klädsel.
 79, 1  detaljera – beskriva i detalj.
 79, 3  öfvergångsperioden från la regence till Pompadours tidehvarf – tiden mel-

lan ca 1730 och 1745. La Régence är en övergångsstil mellan barock och 
rokoko som förekom främst i Frankrike ca 1715–1730. Jeanne Antoinette 
Poisson Pompadour (1721–1764) blev Ludvig XV:s mätress 1745. 

 79, 7  allongeperuken – med långa, yviga nedhängande lockar.
 79, 8–9  den snäfva, bakåtstrukna – stångpiskperuken, där det pudrade håret fläta-

des i nacken och omvirades med band till en s.k. stångpiska.
 79, 8  sjuåra kriget – sjuårskriget 1756–1763 mellan å ena sidan Preussen och 

Storbritannien-Hannover, å andra sidan Österrike, Frankrike, Ryssland, 
Tysk-romerska riket och Sverige, som deltog 1757–1762.

 79, 10  omedvetna – oklar innebörd; troligen: för modets växlingar inte utsatta. 
 79, 10–12  spenser […] långa lif – Liv betyder här midja; spenser åtsittande korta 

(ärmlösa) liv eller åtsittande jackor; liftröjor slutade framtill i midjehöjd 
och långa lif gick nedanför midjan.

 79, 12  dykränger – styva inlägg, ofta av tagel, i kläder för att de skulle behålla öns-
kad form; efter fra. ducrin, tagel.

 79, 14  Gezelierna – de tre biskoparna Johannes Gezelius, far och son biskopar i 
Åbo 1664–1718, sonsonen i Viborg (Borgå) 1721–1733.

 79, 14  aftagna – avporträtterade, avbildade.
 79, 15  förknappat – förminskat.
 79, 18  borgmästaren Carl Merthens – Den historiske Carl Merthens († 1743) var 

köpman, politieborgmästare i Åbo sedan 1731, riksdagsman.
 79, 21  purrad – lurad.
 79, 22  tinga – beställa.
 79, 24  Fiffig – fin. 
 79, 26  sakta – tyst.
 79, 32  Anfäkta – anamma.
 80, 3  egna – särskilda.
 80, 6  Helena – Helenadagen, den 31 juli. 
 80, 16  omtöcknade – skyade.
 80, 18  konstellation – stjärnbild.
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 80, 20–21  Calypso på sin ö […] förvandlade!» – Nymfen Kalypso i den grekiska 
myto login kvarhöll den skeppsbrutne Odysseus på sin ö i sju år; den elaka 
professorskan förväxlar henne med Kirke på en annan ö, som förvandlade 
Odysseus följeslagare till svin (Odysseen, femte resp. tionde sången). 

 80, 23  Epicuri de grege porcus – (lat.) en gris ur den epikureiska hjorden. Hora-
tius, Epistulae I 4, 12.

 80, 23  försann – sannerligen.
 80, 24–35  en lång mager man […] kathederhjelten Scarin – Den historiske Algoth 

Scarin (1684–1771) var professor i historia och moral vid akademin i Åbo 
1723–1761. Om hans utseende kunde Topelius läsa i Tidningar utgifne af et 
sällskap i Åbo: han var »lång, torr och mager, af en reslig kropps ställning» 
(1782) och i J. J. Tengströms Chronologiska Förteckningar och Anteckning
ar… (1836).

 80, 26–27  ett par glasögon […] utan sidoarmar – en pincené.  
 80, 27  domine Alane – (lat.) herr Alanus.
 80, 28  persona qvæstionis – (lat.) ifrågavarande person.
 80, 28–29  nympha eller dryas – (lat.) nymf eller dryad.
 80, 29  ett spectrum formosissimum – (lat.) en den vackraste syn. 
 80, 30  emanatio manium – (lat.) kommen från underjorden. 
 80, 31  Alaners och Hunners  – nomadfolk som omkring år 400 utlöste folkvand-

ringarna. Scarin hade uppmärksammat folkvandringarna när han kritise-
rade Rudbecks göticistiska historieuppfattning. 

 80, 37  Mehercle! – (lat.) Vid Herkules! kraftuttryck. 
 80, 38  phænomenon – (senlat.) uppenbarelse.
 81, 7  flyger som en Mercurius – med bevingad hatt och bevingade sandaler; den 

romerska skyddspatronen för handel och köpmän motsvarade delvis gu-
darnas budbärare Hermes i den grekiska mytologin och avbildades på lik-
nande sätt. 

 81, 18–19  kullen […] ättehög – formuleringen driver med överdrivna föreställningar 
om fornlämningar. 

 81, 23  ystraste – livligaste.
 81, 24  löjet – leendet. 
 81, 31  medelklassen – Jfr komm. till s. 73, 4–5. Här är det berättaren som för ordet 

och använder begreppet anakronistiskt.     
 81, 35  borgerliga finska mor – Den historiska Eva Merthens mor var Helena Kris-

tina Sveder. Hennes morfar, jurisprofessorn Svederus, kom från Sverige 
och mormodern härstammade från de etablerade men föga finska abo-
ensiska borgarsläkterna Festing och Schultz (Nikula, Åbo stads historia 
1721–1809 1972, passim). 

 82, 4  reguliert – regelbundet.
 82, 10–19  När man uppmärksamt betraktar […] blinda. – Berättaren för ordet, redan 

från s. 81, 13: från inlevelsen i huvudpersonens känslor och en begeistrad 
beskrivning av hennes yttre och inre företräden övergår han plötsligt till 
distanserad redogörelse för epokens skönhetsideal, och lyfter fram det 
typiska. Textstället är karakteristiskt för den stilblandning som Topelius 
ambitioner att vara både högstämt romantisk och kulturhistoriskt upp-
lysande förleder honom till. 

 82, 13  ganska – helt.
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 82, 18–19  Aurora Königsmark – Maria Aurora von Königsmarck (1662–1728),  August 
den starkes älskarinna.

 82, 33  vigilantaste – vigaste, rörligaste (finlandism i denna betydelse).
 82, 33  pathetiska – känslosamma.
 82, 34–37  Chloë […] herdinnor – Chloë (grek.) den grönskande, hjältinnan i Longos 

herderoman Dafnis och Chloe och i dess efterföljd populärt namn i roko-
kons pastorala diktning. I den hör turturduvor, myrtenlundar, herdar och 
herdinnor till staffaget. 

 83, 1  jungfru Eva» – Ordet jungfru användes på 1700-talet om ogifta kvinnor i 
borgerskapet.  

 83, 3  vårdslöst – bekymmerslöst.  
 83, 4  sektern – sekreteraren.
 83, 4–5  örlogskuttern – Kuttern är ett enmastat segelfartyg med två försegel. Flot-

tans fartyg förde tretungad s.k. örlogsflagg.
 83, 6  mästerna – masterna (böjningsformen förekommit i Finland).
 83, 7  brigg – tvåmastat segelfartyg.
 83, 19  blef som Absalon hängande i ett träd – 2 Sam 18:9. Kung Davids son Absa-

lom fastnade med huvudet i grenarna på ett träd när han red på en mul-
åsna.

 83, 26  som en pojke i secunda – här: som en skolpojke.  
 83, 38  åkerhumla – rölleka (Achillea millefolium).
 84, 14–15  en annan Tantalus, hungra midtunder öfverflödet – Tantalus (grek. Tanta-

los), som dömd av gudarna till hunger och törst står bland fruktträd i en 
sjö, där grenar och vatten viker undan när han försöker nå dem.

 84, 16–17  apothekaren Jonas Synnerberg – Synnerberg (död 1775) förekommer i Nic-
las Wasströms Oeconomisk beskrifning öfver Åbo stad (1749).

 84, 18  biskop Fahlenius – Jonas Fahlenius (1674–1747) teologie professor i Åbo 
1722, biskop och prokansler för akademin 1734.  

 84, 27  rundtliga – rikliga.
 84, 28  loyala kronbakelser – Innebörden oklar, lojaliteten möjligen knuten till 

kronan. I anteckningsboken »Kosmos» (244.136) har Topelius skrivit 
upp ingredienserna till »Kronbakelser» omkring 1850: »4 ägg, 3 jungfrur 
mjölk (eller ett dricksglas) mjöl så det blir en tjock välling. Kokas i smör.» 

 84, 33  åmar – 1 åm rymmer ca 157 liter.
 84, 35  holländsk knaster – (enklare) tobak importerad från Holland.
 85, 3  potäter – potatisar; formvarianten uppfattades som provinsiell 1850 (Da-

lin).
 85, 18–24  Att biskopens profetia […] landsorter. – Den kulturhistoriska exkursen är 

påfallande, inte minst när Topelius utsträcker tidsperspektivet till början 
av 1800-talet och Finska Hushållningssällskapet som instiftades 1797. 

 85, 21  päronkriget – efter benämningen jordpäron på potatis.
 85, 23  hushållningssällskapet – Finska Hushållningssällskapet (1797–).
 85, 28  Gamle farbror Hans Wittfoth […] 12 till 16. – Se inledningen, s. XL.
 85, 30  pundet – Ett pund är 425 g.
 85, 31  Handelsman Heldt […] tobaksfabrik – Topelius återger Niclas Wasströms 

Oeconomisk beskrifning öfver Åbo stad 1749, s. 41: handelsmannen Johan 
Reinhold Heldts tobaksspinneri inledde verksamheten 1737. 

 85, 33–38  Rådman Wechter […] första i landet – »Rådmannen och Fabriqueurens 
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Herr Esaias Wechters, 1738 in Junio anlagde Ylle- och Klädes-Fabrique» 
(Wasström, ibid., s. 40); Wechter (1701–1776) var också riksdagsman.

 85, 34  tutal – delade meningar.
 85, 36  öfverflöd – här: lyxproduktion och -konsumtion, som kronan försökte be-

gränsa genom att utfärda talrika överflödsförordningar.
 85, 37  klädesfabrik – kläde: tvåskaftat valkat eller ruggat ylletyg som genom be-

handlingen fick en filtartad yta; användes till bl.a. uniformer.        
 86, 2  Lütke gör […] kläder – Av Wasström, Oeconomisk beskrifning öfver Åbo 

stad 1749, s. 43) framgår att fabrikören Johan Friedric Lütke inrättat 
 »Tröje-  och Strumpe-Fabrique».

 86, 5  äst – är; äldre böjningsform av vara i andra person singularis.
 86, 6  förgiftiga – giftiga. 
 86, 10  persvadera – truga, bjuda; här: be er.
 86, 14  florera – trivas, blomstra. 
 86, 14  gamman – glädje.
 86, 15  Floreant in æternum! – (lat.) Må de evigt blomstra!
 86, 19  Tibi, Helena – (lat.) Till dig, Helena.
 86, 19  Helena, thu Trojas förstörerska, som suckar efter en Paris – Iliadens vackra 

Helena, hustru till Menelaos av Sparta, rövades bort av Paris, son till kung-
en av Troja, vilket utlöste kriget mellan greker och trojaner som slutade 
med att Troja förstördes. 

 86, 22  gravitet – högtidlig värdighet.
 86, 24  snusig – fläckig eller brun av snus.
 86, 30  smälla hvarandra matklapp – slå varandra på ryggen efter måltidens slut, 

här som tafatt.
 86, 33  aldrig försummade sin dagliga motion – »noggrann i att dagligen i fria luften 

taga sig rörelse» säger Tengström, Chronologiska Förteckningar och Anteck
ningar 1836, s. 220; textstället visar hur Topelius moderniserade språket 
när han återger sina källor. 

 86, 35  åt sidan stående – avsides.
 87, 2  på den bekanta melodin […] kärlek förmår – »De herdar och herdinnor» 

sjungs på i stort sett samma melodi som »En vacker sommarafton» (Fin-
lands svenska folkdiktning V, 3 Sånglekar 1967, s. 166–178).  

 87, 8  Minervas och Mercurii skötebarn – här: vetenskapens och handelns idkare. 
 87, 9  Amaryllis – namn på herdinnor i herdedikter.
 87, 15  örternas lustiga anda – blommornas ljuvliga doft.
 87, 15  tillsäger – tillförsäkrar, lovar.
 87, 16  undskyllan – ursäkt.
 87, 17  hofpipares – flöjtblåsare vid hov. 
 87, 17  fägnerim – glädjerim.
 87, 20  tut af näver – näverlur.
 87, 21–22  vittre magister Samuel Pryss – Den historiske Pryss (1705–1779) var akade-

mins sekreterare; han blev efter kriget poëseos professor. 
 87, 22  Juno – himmelsdrottning och maka till Jupiter i den romerska mytologin. 
 87, 23  drottning Semiramis – Assyrisk drottning på 800-talet f.Kr.
 87, 23  Sara – patriarken Abrahams hustru (Första Mosebok 12–25). 
 87, 29  Noachs sjö – syndafloden.
 88, 3  vivat – (lat.) leve-.
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 88, 5–6  denna dryck, […] det ännu sällsynta kaffet – Kaffe, te och kakao förekom 
i Finland sedan början av 1700-talet, teet möjligen något tidigare; i prak-
tiken när importen började efter stora nordiska kriget (Marketta Tammi-
nen, »Herrasväen keittiö ja ruokapöytä» 2007, s. 201).  

 88, 7  försatt – uppblandad.
 88, 13  traktamentets – trakteringens.
 88, 15  ett skildt par – ett enda par. 
 88, 17  Ungersvennen uti dansen går – En i stort sett identisk textvariant uppges 

som allmän i Österbotten och återges i Finlands svenska folkdiktning V, 
3 Sånglekar 1967, s. 403.

 88, 26–30  någongång höras i småstäderna […] Väfva vallman – småstäderna ska lä-
sas Nykarleby, där Topelius växte upp. »Intet aktar jag på rikedomar» har 
inte gått att identifiera, men de andra ringlekarna har några decennier se-
nare (1881–1898) upptecknats i Nykarleby eller omkringliggande socknar 
(Finlands svenska folkdiktning V, 3 Sånglekar 1967, passim).

 89, 5  sötost – ost(rätt) tillredd genom att löpnad ostmassa kokas in i vassla tills 
den blir brun och söt. 

 89, 7  à la glace – glass.
 89, 8  smussla ring – lek där deltagarna sitter eller står i en cirkel och låter en ring 

eller ett annat föremål gå från den ena till den andra snabbt och i smyg. En 
person står inne i cirkeln och försöker upptäcka vem som har föremålet.  

 89, 8  enklek – sista paret ut, en form av tafatt.
 89, 8  hänga – Oklart vilken lek som avses.
 89, 12–90, 5  sekreteraren Gyllenstjernas […] på thronen.» – Textstället ingick i HT den 

6 februari 1850 och återkommer i bokupplagan med små förändringar. 
Antagligen hade Topelius ursprungligen för avsikt att, som här, samtalsvis 
integrera rudimentära bakgrundsuppgifter till de politiska och militära 
händelserna. 

 89, 12–17  sekreteraren Gyllenstjernas […] till redskap – Se kapitlet »Sverige och par-
tierna. Krigsförklaringen», s. 11 och kommentarerna, s. 342 f.

 89, 12  förstånd – samförstånd.
 89, 33  otio sapientis – (lat.), Senecas De Otio Sapientis, Om den vises vila.
 89, 33  i godt mak – i lugn och ro, bekvämt. 
 89, 34  Hassel – Den historiske Henrik Hassel (1700–1776) var eloquentiæ pro-

fessor, d.v.s. i den romerska litteraturen och vältaligheten vid akademin 
1728/1729–1775.

 89, 34–36  de gamle Romare […] Cicero eller Virgilius – Vältalaren Cicero (106–43 
f.Kr.) och skalden Vergilius (70–19 f.Kr.) är typiska personifikationer av 
»gamla romare».

 89, 37–90, 5  Lewenhaupt [… ] på thronen – Textstället är identiskt i följetongen, där det 
ingick 6/2 1850. Denna första version av det politiska spelet inför kriget är 
utformad som kannstöperi. Jfr den senare på s. 14 inklusive fotnot 4, där 
innehållet är det samma, men formen är sakprosans.   

 89, 37  Chetardie – Frankrikes ambassadör i S:t Petersburg 1739–1742 Joachim Jac-
ques Trotti, markis de Chétardie (1705–1758).  

 90, 8  pocker – den onde, använt som kraftuttryck. 
 90, 17  kommisskläde – grovt kläde som användes till uniformer. 
 90, 18  cheferne – regementscheferna.
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 90, 24  sikter – sekreterare. 
 90, 28  härtills – hittills; finlandism redan på 1850-talet. 
 90, 35  småputtrade – grumsade, muttrade. 
 91, 10  rådrum – tid.
 91, 21  Godt franskt hattevin! – Se s. 10 om franska subsidier för hattarnas politik.
 91, 21  gäckade – gäckades, skämtade försmädligt.
 91, 29  Czar Ivan – Ivan VI.
 92, 9  puder – lögn och dikt.
 92, 10  förladdning – propp som stoppades framför den egentliga laddningen.

3. Hexan
 93, 19–20  ser man […] en giftig orm – En metafor för fara som återgår på Vergilius 

Eclogæ 3,93: »Frigidus, o pueri, fugite hinc! latet anguis in herba»; »Flyn! 
en iskall orm i gräset ligger förborgad» (övers. G. J. Adlerbeth). 

 93, 35  trollruna – besvärjelse.
 94, 1  Ahti – havets och vattnets gud i finsk mytologi.
 94, 6  Ukkos – Ukko är åskans gud i finsk mytologi.
 94, 7  änne – panna.  
 94, 8  brånad – hetta, åtrå.
 94, 13  Hiisis – Hiisi, den onde i finsk mytologi.
 94, 16  Tuonela – dödsriket i finsk mytologi.
 94, 23  pestilentien – pesten.
 94, 24  Voi pyhä Pavali ja neity Maria emonen – (fi.) O helige Paulus och moder 

jungfru Maria. 
 94, 28  fyrkar – ören.
 94, 29  signeri – besvärjelser.
 94, 31  tatterska – urspr. tatariska, använt nedsättande om kvinna av icke bofast 

befolkning, t.ex. romer.
 94, 26–37  hafven J icke brännt […] för trolldom brända – Uppgifterna om släktingar 

som bränts på bål och kor som mjölkar blod finns i Topelius källa: »För-
hör anstäldt i K. Åbo Hof-Rätt d. 17 Nov. 1649 med den därstädes til rätta 
ställde Trollkonan ifrån Tyrwis Walborg Kyni» i Åbo Tidningar 18/5 1795.

 95, 4  profossen – bödeln; här: Carl Merthen.
 95, 5  dit ute – där ute; ev. talspråklig form, den finns också i följetongen, HT 9/2 

1850. 
 95, 11  uppehöll – försörjde.
 95, 15  organer – här: sinnen.
 95, 24  lättfotade – snabbfotade.
 95, 38–96, 1  uppskörtade […] helt litet – lyfte eller vek upp klänningen (för att kunna 

röra sig mera obehindrat). Ytterligare ett tecken på Eva Merthens fläckfria 
karaktär är att hon också i ensamhet visar vristerna »helt litet».  

 96, 17  sakförare, politieborgmästaren – talesman, borgmästaren med ansvar för 
polis och förvaltning.

 96, 24  »trollkonan» – trollkvinnan.
 96, 29  värdinna – husmor (finlandism).
 96, 34  vördiga – vördnadsbjudande.
 97, 2  spinnhus – straffanstalt för i synnerhet lösdrivande kvinnor.
 97, 22  vasserra – bevars! förvrängning av vars herra tre, Vår Frälsares trä (korset). 
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 97, 27  Tavasttull – avrättningsplats i Åbo, vid en av stadens fyra tullbommar.
 98, 10  Ryssen – ryska armén, Finland var ockuperat 1713–1721.
 98, 13  stora ofreden – ursprungligen folklig benämning (fi. iso viha) på ockupa-

tionen 1713–1721. Benämningen var inte etablerad i historikerkretsar 1850; 
se s. 7, 10–11, där Topelius placerar uttrycket inom citattecken, och kom-
mentaren till textstället. Här, i ett folkligt sammanhang, är citattecken inte 
motiverade.  

 98, 26  gått till skrift – konfirmerats.
 98, 29–30  myrtenkrona? […] aldrig skall den gröna kronan fästas – Myrtenkronan 

symboliserar bröllop. 
 98, 37  *) Historiskt. – Också i fråga om vattenprovet använde Topelius Åbo Tid

ningar från 1795. Uttrycket »Historiskt» hade annars dåligt rykte, sedan 
litteratören Magnus Crusenstolpe hade börjat använda det i tid och otid 
och ofta utan täckning (starkt kritisk till Crusenstolpes metod var J.  P. 
Theorell, se »Hvad är en ’Historisk Roman’?» 1844). 

 100, 8–9  Var icke rädd för Åbo, […] det sker. – Waapuri får förutspå den förödande 
stadsbranden 1827.

 100, 19  Camilla cum Sibylla – (lat.) Camilla med Sibylla. Camilla anspelar här på 
det pastorala livet; namnet Sibylla betecknar sierskor och spåkvinnor i all-
mänhet.  

 100, 20  ut ita dicam – (lat.) så att säga.
 100, 27  det lagerträd, i hvilket Daphne fordom förvandlades af Apollo – Dafne, i 

grekisk myt en ung kvinna som väckte guden Apollons åtrå. För att und-
komma guden lät hon sig förvandlas till ett lagerträd.

 100, 29  Concedo – (lat.) medges.
 100, 37  obligerade – förmådde, övertalade. 
 101, 5  antiqvariska – fornhistoriska.
 101, 5–6  Hade Vitalis lefvat […] gammal badstuga – Skalden Vitalis (Erik Sjöberg, 

1794–1828) ironiserade över göticismen bl.a. i dikten »Runan Frej. Forn-
forskaren» som slutar: »Säg mig hvad de stenar betyda må, / Som här i en 
fyrkant på kullen stå? / Då talade Häradsdomarn – och värre / Det lät än 
en dödsdom – ’Min gunstige Herre! / På denna plats, i min ungdoms dar, 
/ En liten badstuga uppbygd var.’» (Sjöberg, SS I, s. 303).

 101, 11  antiqvarien – fornforskaren; jfr Scotts roman The Antiquary (1816), som 
utkom på svenska 1827 under titeln Jonathan Oldbuck eller Fornforskaren.

 101, 15  deduktion – utläggning.
 101, 15–16  bevisen för […] Israels tolf slägter – Scarin lär visserligen ha varit originell 

men till den Rudbeckska skolan, som hävdade att Sverige var urhemmet 
för såväl antikens Atlantis som Jafets stam, hörde han inte, tvärtom. Tope-
lius uttrycker den här missuppfattningen på flera ställen. 

 101, 19–20  umbra Jovis, […]  Jupitersskugga.» – Jupiter var åskans gud. 
 102, 3  demonstrerade – här: redogjorde för.
 102, 3–4  Sardanapalus och sedermera Ingiald Illrådas fylkeskonungar – Sardanapalos, 

den assyriske kungen Assurbanipal. Om den ev. mytiske Ingjald Illråde 
av Ynglingaätten som tog livet av tolv andra fylkeskungar och själv blev 
innebränd hade Topelius sannolikt läst i Heimskringla.  
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4. Bal och Nederlag
 102, 23  generalguvernören Pehr Brahe – Riksrådet, greve Per Brahe (1602–1680) 

var generalguvernör över Finland 1637–1640 och 1648–1651. 
 102, 24  Boyarne – ätten Boije af Gennäs.  
 102, 26  reglering – här motsvarande stadsplanering.  
 102, 36  restitueradt – satt i stånd. 
 103, 3  corps de gardet – (stads)vakten.
 103, 3  packhuset – tullen.
 102, 3  spinnhuset – kvinnofängelset eller arbetsinrättningen (huvudsakligen för 

kvinnor).
 103, 4  presidenthuset – residenset för presidenten (ordföranden) i hovrätten.
 103, 7  Yxkull – Otto Reinhold Yxkull (1670–1746), landshövding i Åbo och 

Björne borgs län 1722–1746.
 103, 12  långt för detta – långt tidigare.
 103, 18  politici – politiker.
 103, 24  paketbåtar – snabbseglande fartyg som transporterade passagerare, post 

och fraktgods.
 103, 25  fältmusik – militärmusik.
 103, 36  krigstheatern – krigsskådeplatsen.
 104, 5  artig – framstående. 
 104, 6  en stor vän af könet – svag för kvinnor.  
 104, 10  nåderna – de adliga damerna.
 104, 17  seigneur – adelsman.
 104, 18  lägenhet – tillfälle till avresa.
 104, 19  välboren – adlig.
 104, 22  högvälboret – högadligt.
 104, 27  sedoläran – sedeläran, moralreglerna.
 105, 3  gjorde mycken furore – väckte stormande bifall.
 105, 4  gratiös – graciös.
 105, 12  gorån – sött bakverk som gräddas i mönstrat därtill avsett järn och kan 

formas till en rulle innan det har kallnat. 
 105, 18–19  de största snillen […] sexstyfversslantar – En anspelning på Dalins Ouvrage 

à la mode eller historia om en loppa och sexstyfver. 
 105, 21  var nu å bane – pågick nu. 
 106, 9–10  partigångare på salongernas fält – Löjtnanten är van att göra erövringar 

bland damerna.
 107, 14  limonad – parallellform till lemonad.
 107, 15  dekontenanserad – bragt ur fattningen.
 107, 16  inklination – tycke.
 107, 29  inklinationer – här med betydelsen planer.
 107, 30–32  derföre att det ej går an.» […] omdöme! – Om diskret anspelning på Det 

går an, se inledningen, s. XXIX f.
 107, 37–38  öfverste Lewenhaupt – möjligen fiktiv, har inte gått att identifiera.
 108, 2  prinsen regentens – Philippe II Orléans (1674–1723), förmyndare för 

 Ludvig XV och beryktad för ett utsvävande liv. 
 108, 3  kärleksförklaring […] en komedi af Molière – ingående av äktenskap, av kär-

lek eller av beräkning, är ett vanligt motiv i Molières komedier.  
 108, 6  mademoiselle – (fra.) fröken, som enbart adelsdamer tilltalades med.
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 108, 6  bandros – prydnadsros tillverkad av band.
 108, 12  ma foi – (fra.) på min ära.  
 108, 38–109, 4  »I min ungdom» […] dagen ….» – Jfr textstället på s. 74, 1–5.
 109, 21–22  Stjernhjelms dikter […] skämt – Vid sidan av Hercules och text till barock-

baletter skrev Georg Stiernhielm (1598–1672) en handfull korta dikter och 
gåtor med skabröst eller skenbart skabröst innehåll, som i många andra av 
epokens tillfällesdikter (Samlade skrifter I:1).  

 109, 22–24  en flicka […] baldrägt – Resonemanget visar på de tidsbundna konven-
tionerna, som Topelius flera gånger återkommer till och som avspeglas i 
modet. Troligen är det litterärt inspirerat; Scott säger i förordet till Waver
ley att läsarna varken kommer att möta »a romance of chivalry, nor a tale 
of modern manners; that my hero will neither have iron on his shoulders, 
as of yore, nor on the heels of his boots, as is the present fashion of Bond 
Street; and that my damsels will neither be clothed ’in purple and in pall,’ 
like the Lady Alice of an old ballad, nor reduced to the primitive naked-
ness of a modern fashionable at a route» (Waverley, Chapter I. Introduc-
tory).   

 109, 32  rullar af sockergryn – Med sockergryn menas konfekt i grynform överdrag-
na med en torr och hård skorpa av socker, här avses tydligen konfektmas-
san.

 109, 36  pappersrimsa – pappersremsa.
 110, 6  denna proposition – detta förslag.
 110, 34–35  som Sandels, att midt under krigets dåfva åskor prisa en dåb på gås – Anspe-

lar på Runebergs dikt »Sandels», där denne rekommenderar gåsaladåben 
vid fältfrukosten (Fänrik Ståls sägner, 1848). 

 111, 1  Tafelmusik – (ty.) taffelmusik, musik till maten.
 111, 28  förlägenhet – villrådighet.
 111, 36  Martis gunst – krigslyckan. 
 112, 4–5  »Godt franskt hattevin!» upprepade spefullt Mössorna – Jfr s. 91. 
 112, 17  expedierad – avfärdad, d.v.s. ivägskickad efter fullgjort uppdrag.
 112, 29  bon plaisir – (fra.) höga nöje.  
 112, 31  egard – (fra., égard) hänsyn, aktning.
 112, 31  skickligt – lämpligt, passande.

5. Ryssarne komma!
 113, 21  häpnad – bestörtning.
 113, 28  försagde – modlöse.
 113, 35  helst – åtminstone (finlandism).
 114, 4  transparenter – bakifrån belysta bilder som tillsammans med illuminatio-

ner hörde till offentliga fasaddekorationer i festliga sammanhang.  
 114, 5  i enskildt tal – här med betydelsen inom borgerskapet, andra grupper in-

kluderades inte.
 114, 14  studsade – hejdade sig, tvekade.
 114, 20  Narva – slaget vid Narva 1700, där svenskarna under Karl XII besegrade 

den ryska armé som belägrade staden. Svenskarna förlorade 667 man, mot 
ryssarnas omkring 15 000 stupade och 12 000 tillfångatagna. 

 115, 4  Auktoriteterna – myndigheterna.
 115, 11–15  allt hvad Åbo lidit […] i deras leder. – Topelius bejakar både den traditio-

nella rysskräcken och regimen. 
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 115, 20  gamla stilen – julianska kalendern, elva dygn efter den gregorianska (nya 
stilen) som Sverige övergick till 1753.

 116, 1  båtstammen – båtstäven.
 116, 26  prudentlighet – här: (överdrivna) korrekthet.
 116, 36  ganska – helt.
 116, 36  illparigt – illistigt. 
 117, 7  profossen med all sin afföda – här: Merthens med familj, jfr s. 95.
 118, 9  korpalåt – Korpens läte bebådade enligt folktro ofärd och död.
 118, 24  babian – Användes skymfande, men i allmänhet om män, för att beteckna 

motbjudande utseende eller oförskämdt uppträdande.
 118, 28  rackarens rackare – bödelns hantlangare.
 118, 29  pulverhexan – trollpackan.
 119, 10  psalmen 307 – Psalmen inleder avdelningen »Uti stora Landsplågor» i 

gamla psalmboken.
 119, 11  skrymtade – hycklade.
 119, 13  evangelium […] enkans son i Nain – Luk. 7:11–17.
 119, 13  gamle doktor Wallenius – Den historiske Johan Wallenius (1698–1746) 

innehade den andra professuren i teologi och hade promoverats till teo-
logie doktor vid akademins hundraårsjubileum 1740. Han stannade i Åbo 
under ockupationen och Keith utnämnde honom till t.f. biskop (Teng-
ström, Chronologiska Förteckningar och Anteckningar 1836, s. 204). 

 119, 28–29  kosackerne […] Haliko – Halikko, fem mil öster om Åbo. 
 119, 30  bortovaro – Formen borto ålderdomlig.
 120, 20–21  sauvera apparenserna – hålla skenet uppe, efter fra. sauver, bevara, och ap-

parence, sken. 
 120, 27  luftsprång – här: explosioner.
 121, 4–5  lemnar ej min syster till pris – låter ej min syster tagas (gripas, erövras; jfr 

rad 14). 
 121, 24  språnget – rännandet.
 121, 27–123, 7  Det ringde […] som de fallit. – Här anlitar Topelius Lencqvists i inledning-

en omnämnda avhandling, tryckt i Mnemosyne 1823: »När Ryska Genera-
litetet vid Helsingfors förnam en sådan folkets räddhåga, affärdades ifrån 
deras läger [till Åbo] en Öfverste Camicoff, med par kompagnier Ryska 
Dragoner, hvilka ankommo till Åbo den 29 Augusti, som var en Söndag, 
nemligen Dom. XVI post Trinit., när det ringdes till Finska aftonsången 
[…] alla Stadens invånare samlades på Rådhuset, der Camicoff lät på 
begge  språken uppläsa sin Kejsarinnas manifest, och tog af invånarena de-
ras trohets och huldhets ed under Kejsarinnan, hvilken de med tu i vädret 
uppräckte fingrar måste aflägga. Under detta hade han låtit sitt manskap 
uppställas på torget, som såg så slarfvigt och oansenligt ut, att det med flit 
tycktes förevita oss vår väl utrustade armees feghet.» (sp. 186 f.) 

 121, 27  aftonsång – kvällsgudstjänst. 

6. Höstmarknaden i Åbo
 123, 18  pinsama – pinande.
 123, 26–31  general Keith […] förde ordet – Återges efter Lencqvist i Mnemosyne 1823, 

sp. 187.
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 123, 29  Pemar Wista – Socknen Pemar öster om Åbo var akademins prebendeför-
samling, Vista är en by i Pemar. (nu: 25 km från Åbo)

 124, 7  behjertad – modig.
 126, 4  aflöst – lösgjort. 
 126, 11  postkarlen – den utposterade soldaten.
 127, 25  Piikis – Pikis (17 km från Åbo).
 128, 6  behjertadt – oförskräckt. 
 128, 16  »Skock – tusan.
 128, 19  etterbölla – argbigga.
 128, 26  andra toilettsaker – Följetongen har här »några strutar sockergryn», vilket 

förbarnsligar Eva och motsäger rad 34 f.: »aktningsbjudande skönhet och 
den höga värdigheten af hennes hållning».

 128, 34  »Ers Nåd» – Eva Merthen tilltalas här som adelsdam, vilket också de ga-
lanta officerarna gör (mademoiselle, på s. 106 ff.); jfr det borgerliga jungfru 
som bekanta använder (på s. 83, 97 ff., 117 ff. och 127).   

 128, 36  trekantiga hatt – Den trekantiga hatten hörde till uniformen.
 129, 13–14  Judith, som far för att afhugga Holofernes’ hufvud – Judinnan Judit förför 

och dödar assyriern Holofernes som belägrar hennes hemstad. Judiths 
bok hör till Gamla Testamentets apokryfer.

 129, 18  billig – rimlig, skälig. 
 130, 14  tvärsadel – en sadel där ryttarinnan satt med båda benen på samma sida av 

hästen, jfr damsadel.  
 130, 19  galop ventreàterre – (fra.) full galopp.
 131, 36  läspande – tillgjorda.
 132, 10  på icke alldeles korrekt tyska – Ett något förvånande sammanhang att med-

dela Varnhagen von Enses uppgift: »Sie sprach das Deutsche nicht ge-
läufig» (Leben des Feldmarschalls Jakob Keith 1844, s. 263). 

 132, 35  Ma foi – (fra.) på min ära. 
 133, 16  guldsmidde – Avser uniformens guldgaloner och epåletterna. 
 133, 18  tschakåer – cylinderformade militära huvudbonader med skärm, hakrem, 

kokard m.m. 
 133, 21–22  hans vid Otschakoff erhållna blessyr – Se s. 62.
 133, 23  rikt liveri – rikt utsmyckat livré.
 134, 1  underbar – märkvärdig.
 134, 16–17  Letala […] Lundo – Orterna är socknar i Egentliga Finland och hörde till 

Åbos uppland.
 134, 18  Ruovesi – socken i mellersta Finland, norr om nuvarande Tammerfors.
 134, 18  kramvaror – småvaror. 
 134, 20  regarnströjor – tröjor av ullgarn. 
 134, 20  långtobak – tuggtobak. 
 134, 33  Manifestet af den 18 Mars – Se s. 34.
 135, 31  bindmössor – huvudbonader med styv stomme oftast beklädd med siden 

och broderad; ursprungligen täckte de hela bakhuvudet. 
 136, 16–17  som en marmor – som en staty av marmor. 
 137, 24  knystrar – knystar. 
 138, 1  Astrachanska regementets – från området Astrachan, vid Kaspiska havet.
 138, 1–2  segertecken en afbruten tallqvist – Uppges av Lencqvist i Mnemosyne, juni 

1823, sp. 188.
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 138, 13–15  Soldaten klagade […] mången gång. – Ibid.
 138, 20–22  taga sitt logis […] till Eder?» – Ibid.
 138, 23–36  Efter grenadiererne […] åt hundarne. – Ibid., augusti 1823, sp. 223.
 138, 38  De begrepo icke att hästkött låter äta sig – Fördomarna mot hästkött var 

allmänna och djupt rotade.  »Hästkjött äta tiggare lappar, äfven Kossaker 
[kosacker]» uppger L. W. Rothof i Hushållsmagasin (1762, citerat efter 
SAOB). 

7. Ensam i verlden
 139, 28  kontributioner – pålagor i form av avgifter, särskilt till krigförande armé. 
 139, 30  utan försvar – Att vara utan försvar innebar juridiskt att sakna lagligt skydd 

mot att behandlas som lösdrivare; en försvarslös kvinna kunde interneras 
på spinnhus (jfr komm. till s. 97, 2 och textstället på s. 162, 1–2).

 139, 36  innan kort – nyligen.
 140, 8  lingon i sirap – troligen motsvarande lingonsylt (jfr »Syltade Lingon», 

Margaretha Nylander, Handbok vid den nu brukliga Finare Matlagningen 
1823).

 140, 10  affektera – låtsa.
 142, 5  trängseln af – här: trånga.
 142, 15  bråka – rådbråka.
 142, 28–29  finska psalmboken – Preciseringen om språket är en antydan om att Eva 

Merthen kunde finska.
 142, 29  sans façon – (fra.) utan vidare. 
 142, 33  som en bild – stilla som en bildstod, en staty.
 143, 8  Celadon – Céladon, namn på herden-älskaren i herdedikter och parodier 

på dem. 
 143, 32–33  magasiner och tyghus […] förråder – tyghus: lager för vapen och ammuni-

tion; pluralisändelsen -er i magasin och förråd är förekommande formva-
rianter.

 143, 35–38  sin trogna neger Daydie […] Otschakoff – Förkortat och förenklat referat 
av Varnhagen von Ense, Leben des Feldmarschalls Jakob Keith 1844, s. 68. 
Namnet Daydie efter »Graf Daydie» (D’Aydie?), som ursprungligen 
hade givit pojken till Keiths bror. 

 144, 11  pertvedsbloss – torrvedsbloss.
 144, 27  högvakten – officersvakten.
 145, 3  charpie och bindtyg – upprispat linnetyg för förband och fodral med kirur-

giska instrument och förbandsartiklar. 
 145, 5–7  ingen af svenska arméns […] läkarekonsten – Jfr s. 29, 1–5.
 145, 23–24  »Keiths lakonismer» – Varnhagen von Ense, Leben des Feldmarschalls 

 Jakob Keith 1844, s. 270.
 146, 16  fältmarskalken furst Iwan Dolgoruki – Fältmarskalken hette Vasilij Vladi-

mirovitj Dolgorukov (1667–1746); Ivan Aleksejevitj Dolgorukov (1708–
1739) var överkammarherre. Någon furstinna Dolgoruki nämns varken av 
Manstein eller av Varnhagen.

 146, 28  häpnade vid – överväldigades, förskräcktes av.
 147, 12  hvad jag äger öfrigt – som återstår.
 147, 21  räcker – når.
 148, 24  riktade – berikade. 
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 148, 37–38  utan försyn – här: utan skam.
 148, 38  skickligas – tillbörligas.
 150, 11  »Parbleu» – av (fra.) par Dieu, här: kors! 
 151, 15  äreförgätna – Äreförgäten betyder glömsk av plikt och ära. 
 151, 16  du […] icke haft försyn – du inte ens har dragit dig för.
 151, 22  Far fort – fortsätt.
 151, 38–152, 1  liksom Carthaginenserne fordom kastade sina barn i den glödande Molochs 

gap – barnoffer »för Moloch» nämns i Gamla Testamentet; Evas känne-
dom om att sedvänjan härstammade från karthagerna, som demonstreras 
i ett något oväntat sammanhang, måtte härröra sig från hennes läsning av 
Tacitus (se s. 153). 

8. Hertiginnan af Finland
 153, 3  hofkabaler – hovintriger.
 153, 21  förskrifna – tillkallade.
 153, 29  läste Tacitus – Den romerske historikern Tacitus (ca 55–117) verk hörde till 

det förebildliga kulturarvet – för män. I novellen »Vargen» (1846) läser 
en ung rättskaffens man också Tacitus, se Noveller, ZTS IV, s. 109.

 154, 2  Aura popularis – (lat.) folkgunst. 
 155, 31  cachera – dölja, efter fra. cacher.
 156, 20  oskickliga – opassande.
 156, 36–157, 7  På detta sätt förgick vintern […] förskjutit henne. – Skildringen av så väl 

Keiths som Eva Merthens insatser här och på s. 154, 5–33 förbiser upplys-
ningen om landshövdingen och civilguvernören Campenhausens mandat 
och verksamhet på s. 62.  

 156, 38  gränsorna – Formen gränsor verkar ha varit vanligare än gränser till början 
av 1800-talet och förekom hela seklet (SAOB).

 157, 6  genius – genie, ande som representerar det bästa, som här, eller det sämsta 
hos människan; här: skyddsande.

 157, 16  Maintenon – Madame de Maintenon, Françoise d’Aubigne (1635–1719), 
utövade åtminstone delvis ett gott inflytande på Ludvig XIV som hon blev 
hemligt gift med efter franska drottningens död.  

 157, 23  kryssningar – krigsexpeditioner till sjöss.
 157, 28–158, 12  En samtida författare […] hvarest vin rann ut – Det är fråga om Erik Lenc-

qvist (1719–1808) och samma avhandling som Topelius har citerat tidigare. 
Textstället från »klingande musik» till Cedercreutz vintraktering återgår i 
sak och delvis i direkta citat på avsnittet i Mnemosyne, augusti 1823, sp. 224.

 157, 37  Pax et ternum Fœdus – (lat.) Fred och trefaldigt vidrig.
 158, 1–2  hvetebrödssimlor – Märta Stures hushållsbok från 1739 har ett recept på 

»Fransöska Skorpor eller Simlor» som motsvarar småfranska.
 158, 11–12  ungefär […] Frenckellska tomten – När Helsingfors beskrivs (s. 51 f.) blir 

läsaren också blir upplyst om samtida landmärken i stadsbilden.
 158, 14–19  lysande bal […] glädjerop.*) – Källan är inte identifierad. 
 158, 17  fjerdingssäck – fjärdedels säck, hur stor vikt i pengar den förutsattes inne-

hålla är okänt. 
 158, 28  medjan – midjan.
 158, 33  med barn och blomma – med blomstrande barnaskara.
 159, 8–9  en af andra bortträngd tjensteman – Se s. 62, 29–38. 
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 159, 20–21  de jure – (lat.) juridiskt.
 159, 21  de facto – (lat.) faktiskt, i själva verket.
 159, 26–159, 38  kom på hösten […] rysk ambassadör – Här refererar Topelius i korthet 

Manstein, Mémoires historiques II, s. 301 ff.
 161, 2  hôtel – särskilt ifråga om höga tjänstemäns och diplomaters residens, pri-

vatpalats. 
 161, 6  Assessor Merthen – Den historiske Carl Merthen avled 1743, men hade inte 

lämnat Åbo under ockupationen utan stannat kvar och utnämnts till as-
sessor vid hovrätten för att ersätta en ordinarie som hade flytt till Sverige. 

 163, 30  älskaren – Orden älskare och älskarinna förutsatte inte enbart sexuella för-
hållanden, utan användes om förälskade eller om personer som älskar. 

 164, 33–165, 6  Hennes hus […] äldre dagar – Textstället, inklusive den första fotnoten 
på s. 165, bygger på meddelande av Johan Fredrik Heldt (se inledningen, 
s. XXXIII f.).

 165, 17–18  konung Fredrik II:s […] Keith – Fredrik II, »den store» (1712–1786), kung 
av Preussen 1740–1786. Keith blev preussisk fältmarskalk och umgicks 
med kungen.

 165, 37–38  nämner han […] sköna ögon – Varnhagen refererar: »besonders werden 
ihre kräftigen Augen gerühmt» (Leben des Feldmarschalls Jakob Keith 
1844, s. 264).

 166, 22–23  »hvad Gud hafver sammanfogat» […] åtskilja» – Mark. 10:9: »Hvad 
Gud hafver tillhopa fogat, det skall menniskan icke åtskilja.»

 166, 30  prins Henrik av Preussen – Heinrich (1726–1802), yngre bror till Fredrik II, 
militär.

 166, 38  enligt […] förbrända – »die […] auf ihr Geheiß verbrannt worden sind»  
(Varnhagen, Leben des Feldmarschalls Jakob Keith 1844, s. 264). 

 167, 5  Daun – Leopold Joseph Maria von Daun (1705–1766), greve, österrikisk 
fältmarskalk.

 167, 16  Pesne – Antoine Pesne (1683–1757), fransk konstnär och preussisk hov-
målare. 

 167, 18–20  År 1789 […] återvändande finska soldaterne – Enligt uppgift i brev från Nils 
Magnus Tolpo, se inledningen, s. XXXIV.

 167, 31–32  en glänsande ljusbild […] svart och dyster natt – Topelius kontrasterar här 
ljus och mörker, liksom i inledningen till senare delen (s. 77), där »krigets 
och olyckans stora, svarta, dystra ram» ställs mot ett sommarlandskap. 

 167, 33  ljusterflamman – det bloss, placerat i förstäven på båten, som ska locka fram 
fisken i mörkret så att den går att hugga med det gaffelliknande ljustret. 

 167, 34–168, 5  Kanske är det derföre […] hertiginnan af Finland. – Textstället återknyter 
till berättarfiktionen i »Den gamla goda tiden» (s. 76) och till den också 
där odlade anspråkslösheten: »Vackra ämne […] huru illa att det icke rå-
kat under en mästares hand!»

 167, 35–38  Historiskt. […] vann processen – Återgivet efter Varnhagen.

Recensioner i Bore 24/11 1850; Elmgren, Litteraturblad för allmän medborgerlig bildning 
nr 12 1850; Morgonbladet 16/12 1850. Ekelund, »Topelius och hans samtid» 1969, s. 194; Est-
lander, »Topelius som historiker. Studier och reflexioner» 1918, s. 127 ff. och 147; Hatavara, 
Historia ja poetiikka Fredrika Runebergin ja Zacharias Topeliuksen historiallisissa romaaneis
sa 2007, passim; Klinge, Idyll och hot 2002, passim; Klinge, Suomalainen ja  eurooppalainen 
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menneisyys 2010, passim; Lagerlöf, Zachris Topelius 1920, s. 312; Lappalainen, »Zacharias 
Topeliuksen Hertiginnan af Finland -romaanin variantit ja niiden suomennokset» 2007, 
s.  89 f.; Lehtonen, »Brasaftnar i vindskammaren» 1997, s. 90 (på finska: »Takkailtoja 
vintti kamarissa» 2002, s. 125); Lehtonen, »Topeliuksen romaanit ja novellit» 2002, pas-
sim; Nyberg, Zachris Topelius 1949, s. 241 f.; Schoolfield, »National Romanticism – A Gol-
den Age?» 1998, s. 337; Vasenius, »Ur ett lif i sång och saga» 1888, s. 13; Vasenius V, passim; 
Vest, Zachris Topelius 1905, s. 186 f.; Warburg, Illustrerad svensk litteraturhistoria IV:I 1915, 
s. 470; Wrede, »Zachris Topelius – barnatro och fosterland» 1999, s. 324 f.

Slutanmärkning angående novellen Hertiginnan af Finland (HT 15/6 1850) 
Den med oss nära lierade författaren till den längsta novell, som någonsin tröttat en finsk 
tidningsläsares tålamod, har anhållit om plats för följande rader. När jag talat i fem måna-
der, säger han, skall den gunstige läsaren, och framförallt den sköna läsarinnan, icke vägra 
att låna mig ett benäget öra i fem minuter. 
 Ja, novellen har blifvit för lång för en liten tidning. Ett af de tu: intresserar man sig för 
berättelsen, så förtretas, uttröttas och utledsnas man af så lång väntan med en half eller en 
hel veckas uppehåll, berättelsens trådar hållas ej tillsamman i minnet, man läser idel bitar 
och ingenting helt. Är man åter likgiltig för ämnet, då läser man en eller annan bit, när så 
faller sig, och det öfriga är som om det icke funnes. Följetongen och den ständiga afklipp-
ningen inleda ochså författaren i frestelsen att för hvarje gång gifva något pikant, som kun-
de uppehålla läsarens mattade intresse; menniskan är svag: det hela kan lätt blifva hvad 
konstmakarne sätta öfverst på sina affischer: Fünf und zwanzig physikalische Kunststücke. 
 Huru det må vara, vågar jag likväl tro, att det icke är »hertiginnan», som är för lång, 
utan tidningen, som är för kort. Hvilket ämne för en skildring, mångfaldt rikare och mång-
faldt längre än min! Jag ville ha unnat detta ämne åt Walter Scott: han skulle deraf ha gjort 
ett odödligt mästerverk i tre eller fyra band. Mångskrifvare, såsom Dumas, skulle deraf ha 
gjort ett arbete i tolf volumer. Skada på det stora ämnet, att det fallit på en så liten hand. 
 Jag tillstår, att när jag fick den första uppränningen dertill i några få rader af Lencqvist 
uti hans beskrifning om Åbo slott, häpnade jag vid den storartade anblicken af tvenne så 
ädla och sköna personligheter, som Keith och hans hertiginna, af ödet sammanförda midt 
under kanondundret af ett genom sin omätliga vanära förfärligt krig och midt uti en af 
passioner våldsamt gäsande tid. Med skygg hand samlade jag de spridda dragen, som un-
der loppet af ett sekel fallit i en nästan fullkomlig glömska, och ju mer jag lyckades samla, 
 desto större och upphöjdare syntes mig anblicken af den vida berömde fältherren, som 
från höjden af sin ära och sin aristokratiska ställning böjer sig ned till en ringa flicka, som, 
icke mindre stor än han, försakar allt, ända till det högsta, ända till rykte och heder, för att 
tillhöra den utmärkta man hon älskade. Materialerne, i början sparsama, blefvo efter hand 
rikare. Välvilligt gifna meddelanden af åldrige landsmän, för hvilka jag här onämnda af-
lägger min varmaste tacksägelse och hvilka för ett halft sekel tillbaka hört denna på sin tid 
ryktbara händelse berättas af samtida, satte mig i tillfälle att indraga en mängd verkliga de-
taljer i diktens väfnad. Slutligen lyckades jag genom en lika utmärkt välvilja erhålla tvenne 
sällsynta biografier af Keith, hvilka båda med synbart intresse och aktning omnämna hans 
sköna väninna och sålunda gifva historiens bekräftelse uppå traditionens erinringar. 
 Dessa efterhand tillkomna upplysningar hafva emellertid låtit mig inse, att både de-
taljer och plan i vissa delar icke motsvarat verkligheten. Så har jag, att börja med, förledd 
af en oriktig uppgift hos Lencqvist, felskrifvit sjelfva hufvudpersonens namn. Namnet 
Mercken skrefs icke så; magistratens i Åbo protokoller för 1743 omnämna politieborgmäs-
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taren och assessoren Carl Merthen, hvilken afled samma år; protokollerna för 1759 jungfru 
Catharina Märthen; för 1762 enkan Christina Märthen och för 1765 jungfru Anna Märthen. 
Der synes tillochmed, som hade namnet ursprungligen skrifvits med accent på e, Merthén, 
ehuru den sedermera bortfallit. Keiths tyska biografer tillägga ett s och skrifva Merthens, 
hvilket skrifsätt troligen antogs efter Evas bosättning i Tyskland och, som redan nämndes, 
ännu i dag återfinnes i ryska arméns officersrullor, utan att jag vågar bestämdt försäkra det 
för öfrigt ganska troliga, att personer med detta namn (nu Kurländare) äro direkta afkom-
lingar af Keith och vår hertiginna. För konseqvensens skull har jag till slutet bibehållit det 
första skrifsättet, men kommer att i andra upplagan ändra det till Merthen, utan accent. 
Borgmästarens förnamn uppgafs i början oriktigt som Erik, hvilket sedan rättades. Äfven 
bör nämnas, att Evas syster icke hette Helena, utan Catharina, och var yngre än hon. Hen-
nes broder Jonathan tillhör hel och hållen dikten; åtminstone har jag ingenstädes funnit 
honom omtalad. Verkliga äro, bland andra, namnen Wechter, Heldt, Lütke, m. fl. som i be-
rättelsen förekomma. 
 Vigtigare äro de anmärkningar, som kunna göras mot berättelsens plan, jemförd med 
verkligheten. Uppfostrad af ärbara föräldrar och i en tid med stränga, ja alltför stränga be-
grepp om sedlighet, måste en så högsint personlighet, som Eva Merthen – jag vill redan 
kalla henne så – icke utan inre strid och under mäktigt inverkande förhållanden hafva pris-
gifvit sitt rykte åt en hel samtids oblida omdömen. Man kunde tro, att lättsinne och prakt-
lystnad förledt henne till det första afsteget, hvilket hon sedan genom sitt ädla och barm-
hertiga handlingssätt sökt bringa i förgätenhet. Och jag medger, att de traditioner jag har af 
ännu lefvande personer i Åbo gifva grundad anledning till denna tro. Men en sådan upp-
fattning, ensidigt fasthållen, ger ingen sannt motiverad utveckling af en så ädel karakter, 
som hennes af otaliga intyg afskildras, och berättelsens tendens af sedemålning skulle deri-
genom totalt förfelats. Jag har derföre sökt förena denna åsigt med en annan mera psyko-
logiskt sann, i det jag från början låtit hexans spådomar utså i hennes själ drömmen om en 
lysande framtid, hvarefter sedan hennes tids pedanteri och skoningslösa förkastelsedom, 
äfven öfver det oskyldiga, steg för steg aflägsnat henne från hennes naturliga ställning och 
med våld inkastat henne i ett förhållande, hvilket man har rätt att anse som vanärande, och 
mot hvilket hennes sedliga känsla länge med bäfvan kämpade. Fördomar och trots, grymt 
förtal och moraliskt nödtvång, se der de motiver jag trott mig böra söka, för att framställa 
händelsen i dess rätta dager, och jag har dervid lemnat dikten friare spelrum, än jag annars 
skulle hafva tillåtit mig. Slutet försonar allt, och jag hade blott önskat att kunna detaljera 
det, likasom det öfriga. Det var för mig en stor frestelse att skildra Eva Merthen äfven i den 
sednare lysande perioden af hennes lif vid Keiths sida, der man helt nära hörde sjuåriga 
krigets åskor rulla. Men jag har trott mig böra försaka nöjet af denna skildring, för att icke 
förlänga en berättelse, hvilken törhända mången läsare redan funnit alltför lång. 
 Krigshistorien, ehuru nödvändig för att komplettera berättelsen och sjelf af den komp-
letteras, bildar en alltför oformlig episod, sådan den här har framställts. Både denna och 
andra anledningar hafva låtit det synas mig önskvärdt att kunna gifva läsaren vår berättelse 
som bok. 
 Jag tar mig derföre friheten avertera dem som möjligen intressera sig derför, att »Herti-
ginnan af Finland», omarbetad och med krigshistorien skild för sig, utkommer till mid-
sommar i en volym om 13 à 14 ark. 
 Och härmed slutar jag, betygande den benägna läsarinnan och läsaren min synnerliga 
erkänsla för gunstigt tålamod. Skulle icke hertiginnan alltför omildt bedömas, torde väl 
hända, att vi framdeles ännu engång träffas på finsk botten, under försöket att mana i ljuset 
framfarna dagars ädla skuggor, redan till hälften bortskymda af seklernas natt. 
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Varianter

Översikt av dispositionen på kapitelnivå, i bokupplagan resp. följetongen

Hertiginnan af Finland

ZTS (BOKUPPL AGAN 1850) HT 1850, FÖLJETONGEN

Förra afdelningen. [I] Kriget
Förord.
Finska Kriget 1741–1743.
[I] 1. Sverige och partierna.  
Krigsförklaringen

23/1: 2. – 1741 års krig.

[I] 2. Krigets utbrott.
[I] 3. Slaget vid Willmanstrand.
[I] 4. Fredrikshamn. 27/2, 2/3, 6/3, 9/3: 6. Fredrikshamn.
[I] 5. Den stora reträtten. 16/3, 20/3, 27/3, 30/3: 7. Den stora reträtten.
[I] 6. Helsingfors. 30/3, 6/4, 10/4, 13/4: 8. Helsingfors.
[I] 7. Krigets slut. Freden.
Sednare afdelningen. [II] Hertiginnan
Hertiginnan af Finland
[II] 1. Den gamla goda tiden. 16/1: 1. Den gamla goda tiden.
[II] 2. Helenadagen på Runsala. 26/1, 30/1, 2/2, 6/2: 3. Helenadagen på  

Runsala.
[II] 3. Hexan. 9/2, 16/2: 4. Hexan
[II] 4. Bal och Nederlag. 20/2, 23/2, 27/2: 5. Bal och nederlag.
[II] 5. Ryssarne komma! 20/4, 24/4, 27/4, 4/5: 9. Ryssarne komma!
[II] 6. Höstmarknaden i Åbo. 4/5, 11/5, 15/5, 18/5, 22/5, 25/5:  

10. Höstmarknaden i Åbo.
[II] 7. Ensam i verlden. 25/5, 29/5, 1/6,:5/6: 11. Ensam i verlden.
[II] 8. Hertiginnan af Finland. 5/6, 8/6, 12/6: 12. Hertiginnan af Finland.

15/6: Slutanmärkning angående novellen 
Hertiginnan af Finland

Varianter 

[position i utgåvan: 7, 5–6 | lydelse i grundtexten: sin glädjes | lydelse i följetongen: gläd-
jes] nytt stycke markeras med /. Text före gråtonad kvadrat (■) återger bokupplagan; text 
efter kvadraten  återger följetongen. 

  Hertiginnan af Finland, bokupplagan  ■  »Hertiginnan af Finland»,  
följetongen i HT

 3–5 Förord  ■  [ej i HT]
 7, 1  [I]1. Sverige och partierna. Krigsförklaringen.  ■  23/1: 2. – 1741 års krig.
 7, 5–6 sin glädjes  ■  glädjes
 7, 8 nesligaste  ■  nesligaste som
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 7, 14–15 korta, men oförgätliga  ■  korta
 7, 20 Östersjön,  ■ Östersjön och dess vikar, 
 7, 20–21 en sådan ■ denna
 7, 26 mot  ■  emot
 8, 3–17, 8 Så var då Sverige […] med bäfvan krigets utbrott.   
 ■  Men det öde, som missunnat Sverige dess stolta planer att taga hela Öster-

sjön i famn, hade ännu icke uttömt all sin bitterhet; tvärtom, det hade låtit 
vanäran följa på olyckan, partikrigen inomlands på nederlagen utomlands. 
Rik på stora, men splittrade förmågor, minnesvärd för sin omsorg om 
rikets inre välstånd, var den s. k. frihetstiden från 1720 till 1772 Sveriges 
”stora ofred” inomhus, en oupphörlig partiernas kamp, der rikets ära och 
välfärd gåfvos till spillo för lystne chefers enskilda intressen. Hvilken syn! 
Denna af olyckan inåt vända kraft, som banade plogen en väg till ödemar-
kerna, utvecklade svenska flaggan på alla haf och tände för vetenskap och 
konst en ny framtid i norden, denna samma kraft brottades inbördes i änd-
lösa strider vid riksdagarna, fläckade sin ära med mutor af utländskt guld 
och gjorde Sveriges politik till ett blindt redskap för främmande intriger. 
Hvarföre, frågar man sig, skulle så stora förmågor nötas i så onyttig kamp? 
Emedan en monarki med en namnkonung är lika mycket en lögn, som 
en republik med en diktator, och emedan all lögn hämnas på sitt upphof. 
Svenska folket var ”konungskt” som alltid, men svagheten på thronen vår-
dade det sig icke om att upplyfta. Och så kifvades ständerna och så var 
frihetstiden en ganska ofri tid, intill dess den första raska kungahand åt sig 
ryckte icke blott en del af makten, utan allt. De partier man är van att kalla 
hattar och mössor hade en djupare grund, än blott ögonblickets kif. Hat-
tarne hade till lösen: förbund med Frankrike, krig med Ryssland, öfverväl-
det vid Östersjön. Mössorna ville: förbund med Ryssland, fred med alla, 
inre välstånd framför allt. I sådan mening voro alla Wasakonungar intill 
och med Carl XII Hattar, hvarefter följde tvenne viljelösa och sedan åter 
tvenne Hattekonungar. Mössor deremot voro Carl XIII och Carl XIV. Den 
ena politiken var ärelystnadens och krigets; den andra klokhetens och fre-
dens. Nationel var utan tvifvel den förra mer, och isynnerhet traditionel, 
men hvar gång den uppträdde till handling på 17 och 1800 talen, kom den 
idel ofärd åstad. /Vid riksdagen år 1738 kommo Hattarne till väldet, och 
då tvenne år derefter österrikiska successionskriget brast ut och Frank-
rike gerna ville sysselsätta Ryssland på annat håll, inleddes Sverge i 1741 
års olyckliga krig. Minnet af Sverges fordna storhet stod upp i riksdagens 
talarebänkar och utsträckte sin hand efter allt hvad riket i Nystadska fre-
den förlorat. Nu just vore tillfället, nu när ett barn i vaggan var Rysslands 
kejsare och hans talrika härar voro sysselsatta utom landet. Men aldrig 
hafva stora förhoppningar blifvit af utgången mera besvikna; aldrig stora 
ord af handling mindre motsvarade. Man kunde tillägga: aldrig har ett krig 
blifvit tanklösare börjadt och hufvudlösare fördt; aldrig en större skymf 
tillfogad annars ärofulla vapen. Förloppet är kändt: nederlag, sjukdom, 
feghet, flykt, neslig kapitulation, landförlust, schavott och bila, i dessa ord 
innefattas minnet af 1741 års krig. Men detaljerne af så mycken uselhet och 
olycka, ehuru förvarade i en mängd spridda samtida dokumenter, isynner-
het rättegångshandlingar, äro föga bekanta, kanske emedan ingen af nyare 
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häfdatecknare haft mod att sammanfatta och belysa så oangenäma håg-
komster. De hafva gjort orätt deri: det ligger ett stort, fast sorgligt intresse 
uti att visa huru en så skarpt kontrasterande och så ensam fläck på Sverges 
vapensköld kunnat blifva möjlig. Och aningen att man bland dessa starka 
skuggor finner en och annan ljuspunkt bedrager icke. /Finland var nu, 
som alltid, Sveriges mur och det som fick uppbära broderlotten af dess 
uppoffringar, fast icke af dess vinst, om den blifvit någon. Med häpnad och 
motvilja förnam man här utbrottet af det krig, som med så jublande trum-
peter förkunnades på Stockholms gator, och när samtida berättare klaga 
öfver Finnarnes mången gång derunder visade oginhet, lärer det icke utan 
skäl ha skett, ehuru folkets trohet äfven då blef utan fläck.

   [här identiskt stycke: 17, 8–15 Man föreställe sig […] nya afgrunder!] 
 17, 8  föreställe sig ■ tänke sig
 ■ [23/1 1850] Om under dessa bekymrens ögonblick en röst från utlandet 

hade sagt till Finland : du som i århundraden gifvit för Sverige gods och 
blod, som med dina ödelagda fält och ditt grusade välstånd fått betala Sve-
riges trygghet bakom dina skogar och sjöar, upphör då ändtligen att låta 
bruka dig till ett gränsland, värnlöst tillspillogifvet för den första fiendes 
anfall; blif fritt, blif sjelfständigt! – hvem hade kunnat Finnen det förtänka, 
om han ett ögonblick lyssnat till denna uppmaning? /I sjelfva verket kom i 
bekymrens stunder en sådan uppmaning. – Kejsarinnan Elisabeths mani-
fest af den 18 Mars 1742 som uppräknar alla de vådor och olyckor Finland 
lidit och än vidare måste lida genom sin egenskap att vara Sveriges östra 
gränsprovins. /Detta manifest vann intet gehör hos Finlands invånare. 
Dess enda märkvärdiga verkan likväl var fröet till ett om sjelfständighet 
drömmande parti bland finska adeln, hvilket, i början ytterst svagt och 
fåtaligt, sedan tillvexte genom oppositionen mot Gustaf III och explode-
rade i det för 1788 års krig och svenska statsförfattningen så betydelsefulla 
Anjala förbundet. 

 ■ [23/1 1850; ej i bokupplagan] Jag anhåller att läsaren längre fram ville er-
inra sig dessa anmärkningar, förutan hvilka åtskilligt i berättelsen skulle 
förekomma mörkt och obegripligt. De hafva också blifvit förutskickade 
just enkom för att sedermera så mycket sig göra låter blifva politiken qvitt 
och låta det lilla liksom det stora stå der för sin egen räkning, utan att hvar-
ken förringa eller förstora deras värde. 

 18, 19–27, 11  3. Slaget vid Willmanstrand.  ■  [27/2 1850] Läsaren vet det redan. Det var 
underrättelsen om slaget vid Wilmanstrand. Den 23 Aug. 1741 (gamla sti-
len) kl. 2 på eftermiddagen hade Ryssarne under Lascy attackerat Wrang-
els korps vid nämnde stad. Förfärligt härjade Svenskarnes drufhagel från 
Qvarnbacken deras leder; Sörmlänningar och Dalkarlar störtade i sin 
ifver på fienden, men kommo i vägen för kanonerna och hindrade dem 
att spela; Ryssarne vände om, Manstein kastade högra svenska flygeln 
öfverända; den venstra, hvaribland Finnarne (!), tog efter en platt salva 
till flykten och sprang omkull sina officerare, som ville hålla dem tillbaka. 
Westerbottningarne ensamt slogos ursinnigt och förlorade nästan alla sina 
officerare. Nu stormades fästningen med dess värnlösa jordvallar, från 
hvilka man bortflyttat kanonerna; garnisonen drog sig in i barackerna och 
slogs till sista man. Förgäfves, fästningen intogs kl. 7, staden brändes och 



386 

Kommentarer

1

5

10

15

20

25

30

35

plundrades, emedan en rysk parlamentär blifvit skjuten. Illa blesserad i 
armen, tillfångatogs den tappre, men alltför hetsige Wrangel jemte öfver-
starne Billstein, Gyllengrip, Willebrand, en mängd andra officerare samt 
1,250 man. Omkring 2000 döde och sårade, bland de förre öfverstlöjtnant 
Durits samt majorerne Grönhagen och Fieandt, betäckte slagfältet. Att 
Ryssarne förlorat mera, var ringa fröjd. Spillrorna af armén drogo sig till-
baka till Buddenbrock, som 8 mil derifrån vid Qvarnbymalm hade stått 
overksam med hufvudarmén, ehuru expres på expres till honom afsändts 
om fiendens anmarsch. /Detta var depeschens innehåll, jemte befallning 
att ofördröjligen befordra kuriren till Stockholm. Ryktet, som allt försto-
rar, mångdubblade olyckan. Ur kurirens mun förnam man att hela armén 
var sprängd, att Ryssarne voro i full marsch mot Fredrikshamn och att 
Buddenbrock förbundit sig att innan vintern spela Finland i deras händer. 
Hvem undrar då mer, att de sista rågade faten på landshöfdingens bord 
förblefvo orörda! En bestörtning lika allmän och lika stor, som nyss förut 
de öfverspända förhoppningarna om lysande segrar, intog allas sinnen. 
Gästerna skingrade sig i största villervalla, och den präktiga balen tog en 
bedröfvelig ända. /Slaget vid Wilmanstrand var den första ljungeld, som 
skingrade mängdens stolta illusioner under detta olyckliga krig. Det var 
bestämdt att efterföljas af andra än hårdare, än skoningslösare gäckerier 
af det öde, som så ofta roar sig att bortblåsa den menskliga beräkningens 
bräckliga korthus!

 27, 12–40, 35 [I] 4. Fredrikshamn.  ■  [27/2; ej i bokupplagan] Nu bort från baler och 
kurtis, bort från de fagra ord och de falska tungor; fritt må Eva Merckens 
rykte sönderslitas och anständighetens omhägnad blifva vanärans öppna 
port; allt detta försvinner som ett barnajoller vid anblicken af det eländiga, 
det skändliga, det otroliga skådespel, som man nu ser uppföras vid Fred-
rikshamn och Helsingfors, en anblick, hvilken hos samtiden väckte den 
enda blandade känslan af förbittring och förakt, men som hos den lugnare 
efter verlden väcker allenast medlidande. Ja medlidande – medlidande 
med de olyckliga redskapen för ett blindt partivälde, hufvudlösa redan 
innan de blefvo det på stupstocken; medlidande med denna raska armé, 
dömd att lefvande förruttna i sandhålorna vid Fredrikshamn, dömd att dö 
utan strid, fly utan sans och kapitulera utan ära; medlidande med det land, 
som af så stora uppoffringar skördade så stora olyckor; medlidande med 
den konung, som, ehuru ett verktyg blott i partiernas händer, dock måste 
djupast känna det allmännas nöd, såvida han bar ett konungsligt hjerta 
i sitt bröst; medlidande slutligen med så många nesligt svikna förhopp-
ningar, så många mörka fläckar på fordom glänsande vapen, så mången 
bitter lärpenning betalad åt ödet, utan att kunna hejda dess okufliga gång!

 27, 13 ett okufligt ödes  ■  detta ödets
 27, 17–26 Samma olyckliga 23 Augusti, när Wrangel blef slagen, gick general en chef 

grefve Lewenhaupt till segels med en jakt från Stockholm till Finland och 
ankom den 3 September till Qvarnby. Samtidigt ankommo nu alla da-
gar nya trupper, så att armén vid Oktober månads slut bestod af 15000 
man friskt utvaldt manskap, utan att räkna 2000 sjuka och sårade samt 
3000 vakante, dels sotdöde, dels fångne, dels stupade vid Willmanstrand. 
Dessa trupper förlades dels i Fredrikshamn, dels i nejden deromkring och 
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ganska långt åtskilda, emedan lägren vid Qvarnby och Martila förtärt den 
mesta tillgången af både proviant och foder, så att förråderna i Fredriks-
hamn voro från början otillräckliga. 

	 ■  Denna första akt af skådespelet var redan afslutad, då öfverbefälhafvaren 
generallöjtnanten Grefve Carl Lewenhaupt i medlet af September inträf-
fade vid armén. Han fann den i och omkring Fredrikshamn, der den ef-
terhand förstärktes till 17,000 man. Flottan låg utanföre vid Aspö, för att 
hålla kommunikationen med Sverige fri till sjöss. Ryska armén under fält-
marschalken Lascy och general Keith hade inlagt garnison i det eröfrade 
Wilmanstrand och sedan åter dragit sig tillbaka till gränsen. Här drog den 
åt sig allt flera förstärkningar, så att den, från början 18,000 man, inemot 
våren hade fördubblats till 36,000.  

 27, 36 Manstein.  ■  general Manstein, i sina intressanta memoirer, om detta slag.
 27, 27–28, 20 På hösten uträttades ingenting vidare af vigt […] blef hans förderf.
	 ■  [27/2 1850] På hösten uträttades ingenting vidare af vigt. Små ströftåg, 

några tagna fångar, några brända byar, det var allt, och så gick man å ömse 
sidor i vinterqvarter. Men vigtiga nyheter spordes från de båda hufvudstä-
derna. I Petersburg hade storfurstinnan Elisabeth natten mot den 24 Nov. 
blifvit kejsarinna genom en revolution, och samma dag kl. 7 på morgonen 
afled i Stockholm drottning Ulrika Eleonora. Sällsama slump! Peter den 
stores dotter uppsteg på thronen i samma ögonblick, som Carl XII:s syster 
derifrån nedsteg. Förebud nog till det som komma skulle.

 28, 21–28 I sjelfva verket skickade den nya kejsarinnan den fångne kapten Didron 
med försäkran om sina vänskapliga tänkesätt samt förslag om en vapen-
hvila till den 1 Mars. Levenhaupt fordrade som underpant Wiborgs och 
Kexholms utrymmande; hvarpå icke genast afslag följde. Regeringens 
ordres att genast (d. v. s. till julen) med hela sin styrka rycka mot Wiborg 
och Petersburg, ansåg Levenhaupt, törhända med skäl, omöjliga att efter-
komma, och månader förgingo med kurirer och underhandlingar utan 
resultat: med öfverdrifna fordringar å ena och afsigtlig tidsutdrägt å andra 
sidan. ■ [ej i HT]

 28, 29–29, 12 Emellertid hade, samma 24 Nov., drottning Ulrika Eleonora aflidit i 
Stockholm […] – barberaregesäller.

	 ■  [27/2 1850] Dubbelt olyckliga voro dessa händelser för svenska armén. 
Soldaten nedslogs af drottningens död; befälet insöfdes i säkerhet af kejsa-
rinnans thron bestigning. Det var ju till en stor del för att höja denna furs-
tinna till makten, som kriget begynts. Nu väntade man fred och belöning: 
Wiborg med dess område tillbaka. Lewenhaupt trodde så föga på krig, 
att han behöll endast 6 à 7,000 man i Fredrikshamn och spridde resten i 
vinterqvarter vida omkring, så att armén hade behöft två eller tre veckor 
för att åter samlas. Och dock stod fienden några få mil från Fredrikshamn.  

 29, 14 den för kriget bestämda kommenderingen  ■  [27/2 1850] det
 29, 17 Otto Reinhold Wrangel  ■  Wrangel
 29, 29  Nu begynte sjukdomarna –  ■  Sjukdomar begynte,
 29, 31  hoptals och hastigt dogo soldaterne,  ■  hoptals dogo de raska soldaterne, 
 29, 31 väl  ■  visst
 29, 36–37 Häri talar enskild harm, men visar dock hvad man trodde.  ■   [ej i HT]
 30, 7 i tjenstbart skick.  ■   [27/2 1850] i tjenstbart skick.  [2/3 1850] En dag 
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i Januari stod en ung officer utanför vallen och betraktade med tårfulla 
ögon och beklämdt hjerta en sådan jordkula, hvari ett kompani af gardet 
just höll uppå att nedkasta sina döda kamrater, nakna och rifna af hundar, 
hvilka nattetid hade smugit sig in i de dörrlösa uthus, der man förvarade li-
ken. Kompaniet hade samlat sina döda under några dagars tid, tilldess de 
hade blifvit omkring 20, och visade dem nu den sista tjensten under svor-
domar mot majoren Pfeiff, som två dagar förut hade gifvit ordres, att när 
jordkulorna voro fyllda med döda, skulle de utan vidare omständigheter, 
utan jordfästning och militärisk hedersbevisning, igenfyllas. Dessa ordres 
bidrogo att öka den gränslösa förbittring, som rådde bland trupperna. /
Det fanns dock en varelse, som syntes glädja sig åt detta elände. Vid graf-
ven stod nemligen en liten gammal qvinna med röda ögon och klädd i tra-
sor. För hvarje lik, som nedkastades, klappade den gamla i händerna och 
mumlade halfhögt under afskyvärdt löje: ”en till!” och derefter vinkade 
hon mot staden under otydliga ord, likasom ville hon anropa döden om 
nya offer. Soldaterne syntes häraf retade; en af dem lyftade gevärkolfven 
och röt: ”fördömda hexa, står du här längre och grinar, så krossar jag din 
gemena skalle på ögonblicket!” /”Sakta, sakta!” hörde man hexan, svara. 
”Den som lyfter sin arm mot gamla Waapuri, han ligger innan veckans 
slut till mat för hundarna.” /”Låt det otyget vara i fred, ropade en af sol-
daterne och hastade att med synbar ängslan hejda kamratens arm. Den 
trollpackan håller ord.” /”Hut! skrek den tilltalade. Skola ärliga soldater 
tåla att en sådan der nattuggla skränar på vara kamraters grafvar. Nu i sex 
veckors tid har den s–ns hexan ulfvat och skrattat vid hvarje jordhög, som 
blifvit kastad öfver en tapper karls ben i detta hundhålet. Har ni icke sett 
henne smyga omkring barackerna och lasaretterna med döden i sina spår. 
Hon står i komplott med fan, och det vore en välgerning att skicka henne 
sin herre och mästare på halsen.” /”Halt! du mins ju långe Nils?” /”Han 
som vi begrofvo i förra veckan?” /”Just han, N:o 72. Nå ja, han röt till åt 
käringen alldeles som du och skuffade henne ur vägen. Fyra dagar der-
efter var den raska pojken kall.” /Denna påminnelse syntes ej förfela sin 
verkan. Svärjande fortsatte soldaterne sitt arbete. Men den gamla qvinnan 
stadnade qvar och fortfor att mumla. ”dit skola de; ned i jorden, ned till 
afgrunden, hela detta fördömda slägte, hela detta fördömda land!” /Då 
nalkades henne den unge officern, som från vallen varit åskådare häraf. 
Det var Jonathan Mercken, borgmästares enda son, densamma yngling, 
som i somras så nitiskt serverade nickhakarna på Runsala. När kriget brast 
ut, hade han så länge och enträget bestormat sin fader, tills denne ändt-
ligen köpt honom en kornettsfullmakt vid Tavastehus regemente. Och 
nu var han, knappt kommen ur barnkammaren, i krig. /Kornett Mercken 
närmade sig den gamla qvinnan, slog henne på axeln och sade. ”Är det ni, 
gamla Waapuri? Hur i all verlden har ni kommit hit ifrån Åbo?” /”Hvad 
frågar pilten? var den gamlas svar. Med väderilen, som förde kriget ves-
terifrån, har jag kommit, för att skåda maskarnas kalas. Är det icke unge 
herr Mercken?” /”Skulle ni icke känna mig, Waapuri?” /”Så, jo jo! Jag har 
då ett skäl till att bereda korparna mat. Ve öfver den store profossen och 
all hans afkomma! Ve! ve!” /”Akta er! Soldaterna är förbittrade uppå er!” 
/”Ve ve öfver profossen och allt hans land!” /”Tunnor och tusan, käring! 
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ropade en af gardisterna och fattade hexan med jernhand öfver skullran. 
Jag vräker dig i vallgrafven utan pardon.” /”Låt henne vara, kamrat! inföll 
den unge kornetten. Du ser ju att hon är från sina sinnen.” /Hexan vände 
sig om och nickade försmädligt. Derpå gick hon långsamt sin väg.  

 30, 8 Detta dödens skräckvälde  ■  [2/3 1850] Dylika uppträden  
 30, 9  anse  ■  att anse
 30, 9  tillspillogifna. ■ tillspillogifna. Gen. Lewenhaupts fruktlösa tåg med 6,450 

man in på ryska området till Säckjärvi i November, dervid manskapet led 
otroligt af köld och dålig förplägning, ökade nedslagenheten.

 30, 10 farsoterna,  ■  döden,
 30, 11 dog d. 4 Sept.  ■  dog
 30, 11–12 högste och mycket saknade  ■  högste
 30, 13 1000 man landtrupper  ■  landttrupper  
 30, 13–16 Dessa tusen voro lika många offer kastade i dödens gap; ty der sjövane 

matroser ej kunde uthärda, der bortdogo hoptals de vid skeppskost och 
stinkande underdäck ovane landsoldaterne.  ■  [ej i HT]  

 30, 34  Stefan Löving, känd och berömd genom många djerfva kupper redan un-
der stora ofredens tid och som  ■  kapten Löving, som  

 30, 36  Wiborg. Samme Löving  ■  Wiborg, samt
 31, 8–9 fienden; det är också nämndt, att Keiths bästa spioner voro borgare i Wi-

borg.  ■  fienden.
 31, 10–11 Vänta faran, ana nederlaget, fly båda och ändock af båda öfverrumplas, så-

dan var Lewenhaupts olyckliga taktik.  ■  Vänta och fly, var Lewenhaupts 
taktik.  

 31, 12–14 stilleståndet, emedan hennes ryska majestät förgäfves väntat fullmäktige 
från Sverige, för att underhandla om fred.  ■  stilleståndet.

 31, 14–15 som denna gång  ■  som
 31, 22  än  ■  ock
 31, 32  tvinga  ■  bringa
 31, 33  dermed  ■  derigenom
 31, 34–36 21) Denne Lagercrantz, en af Lewenhaupts hätskaste personliga fiender, 

misstänktes icke utan skäl för stämplingar och missnöjes utsående inom 
armén. Sedermera ställd under åtal för sitt här citerade votum, blef han 
dock af kommissionen frikänd.  ■  [ej i HT]

 32, 10 generalmajor Bousquet,  ■  Bousquet,
 32, 25–26  saknade all  ■  var alldeles utan
 32, 27 af  ■  på
 32, 28 genast  ■  snart
 32, 31–33, 6 I viss mening kunde man säga att Lewenhaupt härigenom, lik kejsar 

Valen tinianus, med sin venstra hand afhuggit sin högra. Ty i hela armén 
fanns ingen man, som så kände hvarje stig, hvarje buske, som Löving, och 
som, rätt använd, hade kunnat göra kommenderande generalen så vigtiga 
tjenster. Såg Lewenhaupt före denna händelse skumt, så kan man säga att 
han efter den blef slagen med en fullkomlig blindhet.  ■ [ej i HT]

 32, 35–38 Regeringens misstroende, röjdt i den nu ankomna befallningen, att hålla 
krigskonseljer, ”derest någon särdeles entreprise skulle företagas”, förlama-
de mycket Lewenhaupts myndighet som högste chef och tillintetgjorde 
alldeles hans anseende.  ■  [ej i HT]
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 33, 11 kommenderad  ■   [6/3 1850] utkommenderad
 33, 21–22 Petersburg och derifrån till Moskva  ■  Moskva
 33, 25–28 Lewenhaupt lät arrestera den obefogade fredsunderhandlaren och skick-

ade honom till Stockholm, der han dock snart frigafs. Knotet mot general 
en chef blef vid denna händelse högljudt, ty Lagercrantz hade många vän-
ner vid armén.  ■  [ej i HT]

 33, 32  med våld borttagna hästar  ■  hästar  
 33, 33–35, 9 I Tavastland och Savolaks  […] behöfdes  icke.  ■  [ej i HT]
 35, 9–12  Det enda märkliga resultatet af kejsarinnan Elisabeths manifest var fröet 

till ett fåtaligt parti bland adeln och tjenstemännen, hvars planer mer än 
40 år sednare förlorade sig i det politiska trassel, som är kändt under namn 
af Anjalaförbundet.  ■		[jfr 23/1 1850] Detta manifest vann intet gehör hos 
Finlands invånare. Dess enda märkvärdiga verkan likväl var fröet till ett 
om sjelfständighet drömmande parti bland finska adeln, hvilket, i början 
ytterst svagt och fåtaligt, sedan tillvexte genom oppositionen mot Gus-
taf III och exploderade i det för 1788 års krig och svenska statsförfattning-
en så betydelsefulla Anjala förbundet. 

 35, 14–15 Lewenhaupt, som gjorde allt för att hindra privat korrespondans från ar-
mén,  ■  Lewenhaupt

 35, 18 Konungen,  ■  – Men konungen,
 35, 19 af  ■  på
 35, 22 än mera  ■  mycket
 35, 29 sjukligt  ■  sjukt
 36, 1  slätt  ■ litet slätt
 36, 11 Detta  ■  Det
 36, 30  gifvit  ■  gaf
 36, 32  begyntes  ■  begynte
 37, 10 fiendens alla förtrupper,  ■  [9/3 1850] alla fiendens förtrupper
 37, 11 och  ■  med
 37, 13–14 förförhuggningen, torr af sommarvärmen,  ■  förhuggningen
 37, 31 sedermera ställd under tilltal för detta högst förderfliga steg.  ■  sedan 

ställd under tilltal.
 37, 32–33  det ringaste blifvit af chefen  antastad för sitt fega återtåg. ■  heller blifvit 

af chefen det ringaste antastad för sitt förderfliga steg.  
 37, 33–38 General Levenhaupts biograf (i Handl. rör. Skandinav. historia, 2 del., Sid. 

219 ff.) uppgifver, att Öfverste Ridderschantz, som till generalen hyste 
gammalt agg, öfvertalt Fröberg till detta steg och att generalen i första 
förbittringen öfver Fröbergs återtåg velat låta skjuta på honom från fäst-
ningen. Dock finner man Fröberg sedan obehindradt votera i krigskonsel-
jerna – naturligtvis för reträtt.  ■  [ej i HT]

 37, 38–39 dömdes af riksens ständers kommission  ■  dömdes
 38, 3–4 på ena sidan saltsjön, på den andra Bamböle träsk,  ■  sjö på tvenne sidor,
 38, 4 var 1743  ■  var
 38, 5 under långvarigt  ■  vid långvarig
 38, 14 insjöns  ■  sjöns
 38, 15 ryggen, i lägret vid Summa,  ■  ryggen
 38,18 dessutom visste,  ■  dertill visste
 38, 35–39 Levenhaupts nämnde biograf – som man tror, hans egen son – hvars 
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uppgifter ej synas särdeles pålitliga, anmärker, att generalen vid detta till-
fälle velat lemna befälet i Buddenbrocks händer, alldenstund han, Lewen-
haupt, numera vore bunden af krigskonseljerna. Cheferne hade då med 
många böner förmått honom att afstå från denna föresats.  ■  [ej i HT]

 39, 4–5 Högt knotande förnummo Finnarne det värf man ålagt dem.  ■ [ej i HT]
 39, 18–19 kaliber, till en del nedsänkta, men utan svårighet återuppfiskade,  ■  kali-

ber;
 39, 24–36 Bland andra byten i Fredrikshamn, funnos i det af elden skonade post-

huset en mängd till Sverige adresserade bref från officerare i armén och 
flottan. Man förmodar att Ryssarne här erhållit upplysningar af icke ringa 
vigt; bland annat nämnes ett bref af major Lagercrantz till hans fru i Stock-
holm af det ungefärliga innehåll: ”vi lefva i en ömkelig tid och hafva usla 
generaler, dumma hufvuden, hvilka göra allt godt och käckt folk injustice, 
sätta pojkar till officerare och tänka icke uppå att försvara landet, utan 
när fienden kommer, hålla de aldrig stånd ända till Helsingfors, och der 
rymma de till sjöss öfver till Sverige”. Detta bref, påstår man, hade bestämt 
Lascy att rycka framåt. Det var icke det enda dokument, som upplyste 
marskalken om Svenskarnes ställning. I alla de sedan öfvergifna lägren 
funno Ryssarne hela buntar med förslager rörande svenska armén och de-
taljer om dess styrka.  ■  [ej i HT]

 39, 37 27) Tiburtius, sid. 134.  ■  [ej i HT]
 40, 1 Vidpass en  ■  En
 40, 1 trupperna  ■  regementerna  
 40, 13 nattens alla  ■  alla nattens
 40, 16 Man hade för sina ögon  ■  – Det var  
 40, 33  syns  ■ syn
 40, 34  soldaten,  ■  en fattig f–n,
 40, 35  kommando.  ■  kommando. / Kornett Mercken stod med sitt kompani 

på en liten backe, hvarifrån man hade en något friare utsigt mot den brin-
nande staden. Hans varma ynglingahjerta kände all denna smälek djupt; 
han betäckte ögonen med sina händer och gret som ett barn. – Då kände 
han ett lätt slag på axeln, och bakom honom stod hexan Waapuri. ”Gråt 
icke, junker lilla! sade hon hånfullt. Gråt icke, det blir väl värre än så. Nu är 
staden i fällan, en annan gång blir det junkrarne sjelfva! Gråt icke, vi träffas 
i Helsingfors.” /Mercken sprang upp och ville gripa den oförskämda, men 
hon hade redan slingrat sig undan i buskarna. ”Skjut på den der, hon förrå-
der oss!” ropade han utom sig. Tre eller fyra skott brunno af, men utan ver-
kan; den gamla kröp som en hund långs marken och kulorna gingo öfver 
hennes hufvud. /”Gör er intet besvär, hon är hård mot både stål och krut”, 
anmärkte en grånad korpral, i det han böjde undan de riktade gevären. Jag 
känner den trollpackan; det var hon, som med sin döfstumma son stack 
igenom dammen vid Mendolaks. Det var ett vackert stycke arbete, må ni 
tro. Jag var kommenderad att aflösa förposterna, då jag såg dessa båda stå 
i kärret under armarna och genomgräfva dammen. Dunder och blixt, vi 
fyrade af våra gevär på 30 stegs håll, så att kulorna smattrade om öronen 
på dem, men tro ni vi träffade? Pytt också, hon kafvade sig undan, och 
pojken med. Natten derefter gingo vi ut på parti med Aminoff, och af alla 
dem som skjutit på hexan, kom jag ensam tillbaka. Derföre säger jag: gör 
er intet besvär!”
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 41, 1 [I] 5. Den stora reträtten.  ■  [16/3 1850] 7. Den stora Reträtten.
 41, 20–34 Kustvägen från Fredrikshamn till Helsingfors är, för mängden och stor-

leken af de strömmar, som genomskära den, en af de lättaste att försvara, 
men en af de svåraste att forcera, om man har att göra med en beslutsam 
och försigtig fiende. För att icke nämna en mängd åar och mindre ström-
drag, såsom Tessjö, Forsby, Borgå, Wanda m. fl., utgjuter Finlands hjert-
kammare, den ensliga, klara Päjänä, här sin vattenmassa genom Kymmene 
elf i Finska viken. Denna elf förmår slutligen icke mera svälja sina tillflö-
den, den delar sig i Pyttis socken söder om Anjala i tvenne armar, som 
hvar för sig åter dela och förena sig, innan de uppnå hafvet. Så delar sig den 
östra armen nedanom det mäktiga fallet vid Högfors och kringflyter den 
holme, der Kymmene skansar uppfördes i en sednare tid. Vestra armen 
åter skickar en gren förbi Pyttis kyrka ned till saltsjön, medan dess öfriga 
vatten flerdeladt flyter förbi Stora och Lilla Abborfors. De flesta af dessa 
armar äro strida och djupa; de mellan dem liggande holmarna erbjuda mi-
litäriska positioner af icke ringa vigt.  ■  [ej i HT]

 41, 36–37 den delade östra armen af Kymmene elf, med högqvarter på Kymmene-
gård.  ■  Kymmenegård.

 42, 4 tusen  ■  tusende
 42, 5  strömmen  ■  Kymmene elf  
 42, 8 i mången krigares bröst.  ■  under mången krigares jacka.
 42, 23 består  ■  står
 42, 35 hade för Sverige  ■ hade
 42, 36–37 28) Pahlen, sedermera anklagad för detta och andra poltronerier, blef lik-

väl af kommissionen frikänd.  ■  [ej i HT]
 43, 4  från  ■  för
 43, 5 Generalmajoren baron  ■  Generalmajor
 43, 17  tillbaka öfver Suttula bro  ■  tillbaka
 43, 17–18 Kymmenegård jemte trädkyrkan i dess granskap.  ■   Kymmenegård.
 43, 21 man  ■ män
 43, 21 der väl  ■  väl der
 43, 24 tycktes  ■  tyckes
 43, 31  Finnarne  ■ Finnar
 43, 32 upprepade  ■  upprepar
 43, 36–37 29) Man jemföre härmed den upprättelse finska nationen erhöll genom 

protokollet i riksens ständers kommission af d. 9 Juli 1743, hvarom mera 
längre fram.  ■  [ej i HT]

 44, 2  mot  ■ emot
 44, 6 sprängde  ■  sprängde fram
 44, 36  uti  ■  ur
 45, 1 flottiga saltlösa  ■   flottiga
 45, 6–9 Bland desse var öfverstelöjtnanten af lifregementet baron Ungern Stern-

berg, som, vald till riksdagsman, utan permission lemnade sin post och 
först ifrån Åbo inrapporterade till kommenderande generalen sin afresa.  
■  [ej i HT]

 45, 10 Levenhaupt var en olyckans man; han  ■  Olycklige Lewenhaupt! Han
 45, 15–16 posteringar långs strömmen ända uppemot  ■  [20/3 1850] Keltis ström 

besatt från utloppet uppåt
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 45, 17–21 denna gång flottan. 15 linieskepp och 5 fregatter stark, hade den sedan 
d. 15 Juni legat vid Aspö, men led här ånyo af den förfärliga sjukdomen 
och af brist på friskt vatten. Detta tillstånd blef odrägligt; vice amiralen 
Sjöstjerna afseglade, oaktadt alla föreställningar,  ■  den, att vice amiralen 
Sjöstjerna, oaktadt alla föreställningar, afseglade

 45, 21–22 galerflottan vid Wargskär  ■  galerflottan
 45, 22 då armén  ■  armén
 45, 25 blef  ■  blefve
 45, 26 emellan  ■  mellan
 45, 35  af  ■  för
 46, 4  dragit  ■ drogo
 46, 8  position  ■ postering
 46, 25  kavalleriet  ■  centern
 47,12 soldater  ■  soldaten
 47, 12 landtmannavaror  ■  bergade landtmannavaror  
 47, 17 Strömfelt,  ■  baron Strömfelt,
 47, 17 blott hade  ■  hade blott
 48, 11–12 gärdesgårdarna voro nedbrutna, för att göra allt klart till aktion; allt   

■  [27/3 1850] allt
 48, 17  skäl  ■  förnuftiga skäl  
 48, 20 en krigsmanöver.  ■  krigsmanöver.
 48, 32–33 31) Detta beslut synes ha varit generalens eget. Från Bergby till Helsing-

fors, d. ä. från d. 17 Juli till d. 13 Aug., är en lucka i krigskonseljernas proto-
koller.  ■  [ej i HT]

 49, 3  Bron innan  ■ bron förrän
 50, 5 flottan.  ■ [30/3 1850] flottan, som låg i Willinge sund.  
 50, 14 upp ur  ■  ur
 50, 28 i  ■  med
 50, 33 Det var äfven här en regementsqvartermästare vid Åbo läns regemente 

försvann, och jemte honom regementets kassa, – ovisst ännu, om det 
skedde med afsigt, ehuru man så trodde.  ■ [ej i HT]

 51, 12 6. Helsingfors.  ■  8. Helsingfors. 
 51, 16–18 sin år 1748 uppförda skans af granit, de s. k. Ulrikasborgs vallarna, eller 

med det artilleri-laboratorium, som omkring 1789 sprang i luften  ■  den 
skans, som, uppförd 1748, i en sednare tid raserades

 51, 23–24 jemväl exsisterade vintertiden i norra hamnen, der uppbörden bestreds af 
tullnären för inrikes sjöfarten. En  ■  vintertid förlades till Esthnäsbacken; 
en

 51, 25–26 tull, som vid den tiden var belägen ungefär 100 alnar i vester från nuvaran-
de generalguvernörshuset.  ■  tull-.

 51, 28–30 Å torgets nordvestra hörn, framför nuvarande Salingres och Kiseleffska 
husen och ungefär framför universitetshusets trappa  ■  På dess östra sida, 
der nu finska senaten residerar i sitt ståtliga palats,

 51, 32 på östra och södra sidorna om  ■  kring
 51, 33 Den ock  ■  Derinvid stod ock den
 51, 34 gråsten stod inne på nuvarande Senatshustomten;  ■  gråsten;
 52, 1 det sedermera nedbrunna rådhuset,  uppfördt år 1726 ■  rådhuset,  upp-

fördt af sten år 1726, der Helsingfors picknicker höllos ännu för 16 år sedan.  
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 52, 3  en del af Gloet,  ■  Gloet,
 52, 26–28 ryska kasernen med dess appartinentier och  exercisplats samt lutherska 

och grekiska kyrkogårdarna är belägna. Längre vesterut ser man gardets 
lazarett och Lappviks dårhus.  ■ [6/4 1850] gardets lazarett, Lappviks dår-
hus, ryska kasernens exercisplats samt lutherska och grekiska kyrkogår-
darna är belägna.

 53, 3 strandvägen  ■  stora strandvägen  
 53 , 11–12 dref Krasnascheff i ett kärr och lät nedstöta honom. Brigadierens  ■  och 

lät nedstöta brigadieren. Dennes  
 53, 32–39 33) Efter kapitulationen ansåg Schauman sig icke säker och sökte att öfver 

Åbo fly till Sverige. Under flykten eftersattes han af fienden och var flera 
gånger nära att blifva gripen. I Merimasku råkade han oförsedt in bland ett 
fiendtligt ströfparti, men emedan han låtit vexa sig ett långt grått skägg och 
hade en skinnpäls på sig, blef han icke igenkänd. Presten på stället utgaf 
honom för sin spögubbe och skaffade honom till Kumlinge, der han af 
Kyrkoherden doldes i tre dygn, tills han kom öfver Ålands haf. Lencqvist, 
beskrifn. öfver Åbo slott i Mnemosyne för år 1823.  ■  [ej i HT]

 54, 16–19  Lascy i sin rapport yttrar: ”Fienden trodde utan tvifvel, att vi endast på 
strandvägen kunde närma oss staden. Vi beslöto oss likväl att framtränga 
på en ganska oländig väg, som förde oss till stora Åbovägen”.  ■  [ej i HT]

 54, 21 hade  ■ skulle hafva
 54, 26 nytt drag  ■  drag till
 54, 36–37 34) Relation exacte et circonstanciée de la guerre entre la Moscovie et la 

Suede etc. Utrecht 1742. del. 2, sid. 116.  ■  [ej i HT]
 55, 1–2 med 225 mans besättning och 23 kanoner hade, mot löfte om fritt aftåg för 

besättningen, kapitulerat,  ■  hade kapitulerat, nesligt som allt det öfriga,
 55, 3–4 hade ryckt ut från Kexholm mera  ■  mera hade ryckt ut
 55, 20 dragit sig  ■  sig dragit
 55, 28 heter  ■  [10/4 1850] hette
 55, 28 alla, förutom generalmajor Wrangel,  ■  man
 55, 29 stadna.  ■  stadnade.
 55, 29 tillägga,  ■  tillade,
 55, 32 ingen  ■  några uppskatta den blott till 16,000 man, och den svenska var 

åtminstone lika stark, sedan alla sjuka blifvit afräknade. Ingen
 56, 1  sedan någon tid  ■  här
 56, 7 snöpligt  ■ snöpligen
 56, 11–18 Får man tro Lewenhaupts förut nämnda biograf, så synes generalen i sista 

ögonblicket hafva varit böjd för ett förtvifladt steg. Han lät den 18 Augusti 
om aftonen uppställa alla regementerna och förklarade inför deras front, 
att, alldenstund man numera ej hade någon secours att vänta från Sverige, 
ville han följande morgon föra dem mot fienden, som oberedd härpå, bor-
de utan svårighet kunna öfverrumplas. Härpå svarade både officerare och 
gemene, att de med nöje ville följa sin chef i elden. Men ett oförmodadt 
hinder qvarhöll alla värjor i slidorna.  ■ [ej i HT]

 56, 19 nemligen bekant,  ■  bekant,
 56, 21  general-adjutanten  ■  general-löjtnanten  
 56, 24 eftermiddagen  ■  aftonen
 56, 31–2  begärt att slåss, och som endast af chefernes ifriga föreställningar lät af-

hålla sig ifrån att attackera fienden,  ■  förgäfves begärt att slåss,
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 56, 36–37 35) Handl. rör. Skand. historia, del 2, sid. 249. Hela denna uppgift är så 
mycket mera tvifvelaktig, som den hvarken af generalen sjelf i hans ”rela-
tion”, eller af Tiburtius omnämnes.  ■  [ej i HT]

 57, 3 döden, men i alla händelser äran,  ■  döden
 57, 7 kapitulation, hufvudsakligen af  ■  kapitulation af hufvudsakligen
 57, 15 fältartilleri  ■  hela artilleri
 57, 19 Det grofva artilleriet behålles af Svenskarne.  ■  [ej i HT]
 57, 22 sin  ■  sitt
 57, 35–38 36) Detta skedde i följande ordning: 1) lifregementets dragoner; 2) Karel-

ska dragonerne; 3) Nylands dragoner; 4) Åbo läns regemente; 5) Björne-
borgs regemente; 7) Kymmenegårds regemente; 8) Nylands regemente; 
9) Österbottens regemente: 10) Savolaks regemente.  ■  [ej i HT]

 58, 7–11 Mellan de båda lägren uppstod en liflig kommunikation af nyfikne; de 
svenske förvånades öfver att finna det ryska lägret så rikligt försedt med 
alla behofver; der funnos tillochmed köpmansbodar, i hvilka drefs en han-
del med alla för tillfället kuranta artiklar.  ■  [13/4 1850] [ej i HT]

 58, 13 mest  ■  till en del 
 58, 31–59, 2 Deras rop uppväckte hämdens känslor i folkets bröst, och offren voro re-

dan utsedda. Lewenhaupt och Buddenbrock blefvo före ankomsten till 
Stockholm anhållna vid Stocksunds färja och tagne i fängsligt försvar, 
hvar efter riksens ständer nedsatte en kommission för att pröfva deras 
handlingssätt och i hvad mån de kunde anses skyldiga till krigets olyckliga 
utgång.  ■  [jfr 13/4 1850] då uppstod öfver land och rike ett olycksbådan-
de hämderop: till döden med Lewenhaupt! till döden med Buddenbrock! 
till döden med alla förrädare! […]  Folket begärde ett offer, och fick det. 
Lewen haupt och Buddenbrock blefvo på återresan från Finland arreste-
rade vid Stocksunds färja en half mil från Stockholm och ställda till ansvar 
inför riksens ständers kommission, som dömde båda till stupstocken.

 58, 35 37) Memoires d’un Gentilhomme Svedois; sid. 41.  ■  [ej i HT]
 58, 36–38 38) De voro egenmäktigt krönte af Lewenhaupt för kronans tjenst. Ett 

stort antal sådana hade gått förlorade vid Fredrikshamn, hvarigenom ri-
ket sedan belastades med en skadeersättning af 274, 483 daler silfvermynt.   
■  [ej i HT]

 59, 7 öfver  ■  under
 59, 15–18 I den österbottniska allmogens traditioner är detta krig bekant under 

namn af husar-åren, emedan ströfvande ryska husarer här injagade skräck 
öfver bygderna. Någon större regulier krigsstyrka ockuperade icke detta 
landskap.  ■  [ej i HT]

 59, 29 de ock  ■  desse
 59, 30–32 39) I förf:s familj finnes en guldkedja, som under husaråren fanns hängan-

de på en gärdsgård i Österbotten. Den vitnar i sin mån om krigets skräck-
scener och egendomens osäkerhet.  ■  [ej i HT]

 59, 34 bland  ■  ibland
 59, 36–39 Lencqvist anför, att Lascy, som velat angripa svenska armén vid Helsing-

fors, deröfver kommit i ordvexling med Löwendal, som afstyrkte detta, 
och yttrat: ”Seyd ihr bange?” hvaröfver Lövendal blifvit uppbragt och kort 
derefter tagit afsked ur rysk tjenst.  ■  [ej i HT]

 60, 9  första  ■  första antågande  
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 60, 21–23 några diplomatiska väntjenster, tvetydiga, dubbeltungiga, men i alla hän-
delser utan resultat, detta var  ■  voro

 60, 30 vinst.  ■  vinst. / Sålunda lemnadt i sticket af sina vänner och numera utan 
hopp om seger kämpande mot öfvermäktiga fiender, såg Sverige sina nya 
olyckas dagar fördystrade af våldsam inbördes oenighet. Det förestående 
valet af thronföljare var en ny brandfackla, som satte alla sinnen i låga. De 
nyss störtade och från styrelsen aflägsnade mössorna upprörde himmel 
och jord, för att hämnas sina oförrätter och störta sina fiender. Folket, som 
med sitt blod och sina penningar betalat Hattarnes ärelystnad, begynte att 
högljudt knota; och när de få från Finland hemkomna trupperna, spridda 
i vinterqvarteren, beskrefvo krigets neslighet och allt hvad de lidit, då 
uppstod öfver land och rike ett olycksbådande hämderop: till döden med 
Lewenhaupt! till döden med Buddenbrock! till döden med alla förrädare! 
– och man syntes för denna ursinniga fordran på offer åt det bedragna 
folkets raseri förgäta sjelfva fäderneslandets fara. Huru dessa tändämnen 
slutligen följande sommaren uppblossade i Dalkarlars beryktade uppror, 
är bekant. Folket begärde ett offer, och fick det. Lewenhaupt och Budden-
brock blefvo på återresan från Finland arresterade vid Stocksunds färja en 
half mil från Stockholm och ställda till ansvar inför riksens ständers kom-
mission, som dömde båda till stupstocken.  

 60, 35 Åbo.  ■  [13/4 1850] Åbo. / Dit vilja äfven vi nu återföra den benägne läsa-
ren, och sålunda ånyo upptaga den länge afbrutna berättelsens tråd.

 61, 1–71, 19 7. Krigets slut. Freden.  ■  [kapitlet ej i HT]
 72, 3  [II]1. Den gamla goda tiden. ■ [16/1 1850] 1. Den gamla goda tiden
 72, 11 sodavatten; ■ ”thevatten”;
 72, 12 turade ■ vexlade
 72, 23 det ena och det andra ■ det ena och andra
 73, 29 messingsperuk och stångpiska ■ messingsperuk med stångpiska
 73, 29 många gånger ■  mången gång
 73, 32 hvem som ■ hvilken som
 74, 4 mycket anständigare. ■ isynnerhet mycket anständigare.
 74, 4 Tror kusin intet ■ Tror intet kusin
 74, 6–7 sin ungdomstid ■ deras ungdomstid
 74, 24–25 varnande exempel ■ afskräckande exempel
 74, 30 utan också ■ utan och
 74, 36 många år ■ i många år
 75, 9 icke ■ inte
 75, 24–34 positiver. I staden fanns då som bäst en skojare med markattor och gyckel-

skåp. Honom skickade jag hvar eftermiddag ackurat klockan 3 att upp-
stämma sin infernaliska musik nedanför gamle Bäckens fönster. Ut rusade 
gubben i vredesmod en dag, två dagar, tre dagar, och jagade sin plågoande 
för tusen böflar. Men ständigt kom han tillbaka: jag hussade honom dit. 
En dag var jag grym nog att besöka den gamle klockan 3, för att njuta af 
hans förargelse. ”Hvad vill du här, pojke?” röt han, likasom hade han anat 
sammanhanget. – ”Jag skulle bara fråga om farbror vill höra Witgensteins 
marsch.” – ”Ut med dig!” skrek han i raseri, och med en sitopp från 88 års 
krig kom jag utför trapporna. Derpå 

	 ■  flugor. Det visste jag rätt väl och företog mig det okynne att med flughåf-
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ven samla tusendetal af dessa flygfän från ladugården, gömma dem i en 
påse i min rockficka och derpå vid nästa besök i gubbens kammare låta 
dem flyga ut en och en i sender, tills alla väggar och gardiner voro svarta 
deraf. Gamle Bäck råkade häröfver i raseri; med den oskyldigaste min ville 
jag smyga mig på dörren, men ack, olycksfåglarna fortforo att krypa ut ur 
min bakficka, gubben märkte det, och med en sitopp från 88 års krig kom 
jag utför trapporna. Och derpå

 76, 11–19 förskjutna flicka, ett mål för sina samtidas beundran och stolthet, och ett 
ögonblick derefter ett mål för deras smädelse och djupaste förakt. Denna 
historia rörde mig djupt: så mycken skönhet och olycka hos den ena, så 
mycken ädelhet och stolthet hos den andra af hufvudpersonerna syntes 
mig underbara, ovanliga. Jag tänkte på menniskors dom, på hopens gunst, 
på smädelsens makt, på försynens ledande hand och det godas slutliga se-
ger, som dock allt försonar och allt förklarar, och min unga själ fäste sig 
darrande, men tjusad, vid dessa drag från förgångna dagar.  

	 ■   olyckliga flicka, som var sina samtidas beundran och stolthet, men blott 
för att ett ögonblick derefter blifva ett mål för deras ….

 76, 26–34 … gifva ur minnet. Ack, tänkte jag ofta, hvarföre har icke denna historia 
fallit i händerna på författaren till Kenilworth och Wawerley? Här hade 
han funnit tvenne personligheter värda att af hans penna tecknas för ef-
terverlden, och den ena var hans landsman till börd och högsinthet; Keith 
hade sett dagen på Skottlands jord och kämpat vid Dumblain med Wawer-
leys hjeltar. Vackra ämne till en stor tafla, huru illa att det icke råkat under 
en mästares hand! Tag det likväl sådant det är, du hulda läsarinna – ty till 
dig dedicerar jag det –

	 ■  … gifva ur minnet. Tag den likväl sådan den är, du hulda läsarinna, – ty till 
dig dedicerar jag den –

 76, 35–77, 3 Bakom oss stå redan det skymfliga dystra kriget, partiernas spel och hvälf-
ningar, nederlagen, olyckorna, nöden, förräderiet, vanäran och döden; 
– det sorgliga, som måste sägas, är sagdt, men det får icke ännu förgätas, 
det ingriper med sin hotande mörka skugga i hela berättelsens gång, det 
hvilar öfver den som ett öde, hvars fina trådar af stål omsnärja familjernas 
husliga sällhet, samlefnadens ro, de enskildas lycka, ända intill sjelfva sam-
vetets frid.  ■  [ej i HT]

 77, 4 Icke sannt, min läsarinna,  ■  [23/1 1850] Icke sannt, min läsarinna – efter 
det nu engång är till dig jag dedicerat denna berättelse – icke sannt,

 77, 10 olyckans  ■ olyckornas
 77, 21–93, 7 [II]2. Helenadagen på Runsala.  ■  [26/1 1850] 3. Helenadagen på Runsala.
 78, 18 smärt yngling ■ välklädd yngling
 78, 25–26 herskap från staden. ■ herskap.
 78, 34 En besynnerlig ■ En viss besynnerlig
 79, 6 långsamare. ■ långsammare.
 80, 2 spridt  ■  [30/1 1850] spridde
 80, 24 en lång mager man  ■  en liten mager man
 81, 7 skyndade   ■  skyndade sig
 81, 37 måhända afsigkommen  ■  afsigkommen
 82, 5–6 när man betraktade den  ■  den
 82, 10 porträtterna af   ■  alla
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 83, 12 emellan  ■  mellan
 83, 22 hem.  ■  fram.
 83, 36 togs före eller efter sedan man satt sig till bords,  ■  då ännu var oskiljaktig 

ifrån ett välförsedt middagsbord,
 83, 37 historisk visshet  ■  visshet
 83, 38 bägare  ■  glas
 84, 4–5 Hela sällskapet knäppte hop händerna och läste sakta sina böner, hvar för 

sig, hvilket varade minst i fem minuter.  ■  [ej i HT]
 84, 9 Calonia  ■  Heldt
 84, 10 Björkegren  ■  Calonia
 84, 12 bordet,  ■  borden,
 84, 17 Fahlenius  ■  Brovallius
 84, 20 början.  ■  sin början.
 84, 22 bordet  ■   [2/2 1850] borden
 84, 24 stadiga,  ■  stadiga
 84, 24–27 fina. Efter bränvinsbägaren följde smör och ost, derefter sillsallat, skinka 

med senap, klimpsoppa, gödda kalfven med lingon, och slutligen en ko-
lossal torta. Vi lemna derhän, om icke det rundtliga bordet tillika dignade 
under  ■  fina: grundliga stekar, drypande af fett,

 84, 31 Nu  ■   Det
 84, 33 hembrygdt  ■  ädelt
 85, 3 skaffa  ■  förskaffa
 85, 6 för första  ■  första
 85, 18 skyndsamt  ■  skyndsamt och
 85, 20–21 kriget – som just derföre af allmogen kallades päronkriget  ■  kriget
 85, 25–27 Vid bordet rådde i början mycken stillhet, så att blott de förnämste och 

äldste förde ordet. Efterhand vågade en och annan med mycket krus att 
yttra sin mening.  ■  [ej i HT]

 85, 28 Gamle farbror Hans Wittfoth, som stod i ett mäkta stort anseende,  ■  Man
 86, 12 lilla  ■  ringa
 86, 12–13 yngre dotter Helena Katharina  ■  äldsta dotter Lena
 86, 28 Fahlenius  ■  Fahlenius*) *) Icke Brovallius, som vi i förra nummern orätt 

nämnde. Denne var år 1741 professor i fysiken och blef först 1747 t. f. och 
1749 ordinarie biskop efter Fahlenius.

 87, 11 derpå  ■  härpå
 87, 26 måste billigt  ■  billigt måste
 88, 4 thévatten   ■  [6/2 1850] kaffe
 88, 5 som var tidigare i bruk än det ännu sällsynta kaffet, förtjenade sannerligen 

sitt namn, ty dess minsta ingrediens var théet, men deremot var den starkt 
försatt med kardemumma och bittermandel, och serveringen skedde så-
lunda, att först slogs kokt vatten på de ursprungliga ingredienserna och 
kringbjöds åt de förnämsta bland fruntimren i sällskapet samt en och an-
nan fin kavaljer. Men sedan kannan var tömd, slogs oupphörligt nytt vat-
ten deri, så att de som sist fingo, i sjelfva verket ej kunde hafva mer än en 
aflägsen aning om traktamentets ursprungliga smak.  ■  var redan långt 
mindre sällsynt än potäterna, den fanns i alla förmögnare hus, men bru-
kades af ganska få i hvardagslag; mycket mindre hade den ringare klassen 
någon aning derom.
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 88, 33 allrakäresta  ■  allrakäraste
 89, 1 såg honom   ■  gick mig ut
 89, 17 redskap.  ■  redskap, eller, som han sjelf hade uttryckt sig, till ”kastkäpp.”
 89, 19 om sekreta  ■  mot Sekreta
 89, 20 Tessin, Gyllenborg,  ■  Tessin,
 89, 30 regelbundna  ■   regelbundna, lugna
 89, 36 en aning  ■  aning
 90, 2 thronen.  ■  thronen.* *) Dessa rykten voro af Hattarne vid krigets bör-

jan allmänt utspridda, och det är sannolikt att man verkligen smickrat sig 
dermed. Nederlaget vid Wilmanstrand och Kejsarinnans thronbestigning 
gjorde alla dessa förhoppningar om intet.

 90, 8 hafva  ■  ha ju
 91, 8 ifver  ■  ansträngning
 91, 10–11 in i politikens djupaste labyrinther, och det  ■  ånyo in i politiken, och det 

kapitlet
 91, 17 och blekare  ■  och litet blekare
 91, 19 förut.  ■  vanligt.
 92, 4 Liffland och Esthland!”  ■  Esthland och Liffland!”
 92, 29 i tumultets ställe;  ■  i stället för tumultet;
 92, 31 i  ■  qvar i
 93, 8 [II] 3. Hexan.  ■  [9/2 1850] 4. Hexan.
 93, 30 tio  ■  åtta
 93, 31 fastän  ■  fast
 95, 4  och der  ■  och
 96, 20 värnlös,  ■  värnlös, vänlös,
 96, 37 sjelf. Hon  ■  sjelf; hon
 97, 2 illa  ■  lika illa
 97, 12 fattiges  ■  fattigas
 97, 14 hon  ■  ni
 97, 15 hennes  ■  eder
 97, 15 hon  ■  ni
 97, 15 henne  ■  eder
 97, 16 henne  ■  eder
 97, 22 Fattig man får hvarken ha  ■  Men fattig man får aldrig ha
 97, 25 femton år  ■  femton år gammal
 97, 32 icke  ■  inte
 98, 6 mor. Låtom  ■  Mor; låt
 98, 19 mot  ■  [16/2 1850] emot
 98, 26 snart sexton  ■  sjutton
 98, 27 minst  ■  allraminst
 99, 6 inbillning.  ■  lifliga inbillning.
 99, 9 här visar den  ■  hitåt går den långt i många små bugter och fina streck: det 

betyder
 99, 25 hon  ■  ni
 99, 27 hon  ■  ni
 99, 34 hennes,  ■  ert,
 100, 20  er  ■  eder
 100, 24 ute  ■  ut
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 100, 25 stora strömmar.  ■  strömmar.
 100, 26 för att  ■  att
 100, 36 samlade  ■  samlade nu
 101, 6 badstuga,  ■  badstuugn,
 101, 26–27 den andra sidan af sin rock  ■  sin rock med andra sidan
 102, 11 ha  ■  hafva
 102, 17 hafva  ■  hade
 102, 20 storm!” …..  ■  storm!” [radbyte] … Då slogs dörren upp med fart …
 102, 21 [II] 4. Bal och Nederlag.  ■  [20/2 1850] 5. Bal och nederlag.
 102, 27 ganska väl  ■  väl
 103, 7  urtaflor,  ■  fyra urtaflor,
 103, 7  gamle landshöfdingen Yxkull  ■  Landshöfdingen
 103, 7 nämnda  ■  detta
 103, 11 brådt,  ■  mycket brådt,
 103, 17 så långt  ■  långt
 103, 30 i  ■  in i
 103, 38 mellan  ■  emellan
 104, 10 nu. Der  ■  nu; der
 104, 10 i sina  ■  på sina 
 104, 27 mot  ■ emot
 105, 8 sedan  ■  slutligen
 105, 14–15 icke ännu hunnit  ■  ännu icke förmått
 106, 16 på pannan bär  ■   bär på pannan
 106, 18 mademoiselle,  ■  min fröken,
 106, 24 nådiga,  ■  fröken,
 106, 34 mademoiselle,  ■  min fröken,
 107, 4 likväl  ■  likväl genast
 107, 10 ”Mademoiselle,  ■  ”Min fröken,
 108, 9 ofelbart med  ■  [23/2 1850] med
 108, 11 stor  ■  ofantlig
 108, 14 mål, som öfverstens kula träffat.  ■  skott som öfversten lossat.
 108, 29 mademoiselle  ■  fröken Eva
 109, 1 så stor  ■  sådan
 109, 2 nu förbi.  ■  förbi.
 109, 7 fröken Mina Seyton,  ■  fröken Seyton,
 109, 9 Och så fortforo hviskningarna.  ■  [ej i HT]
 109, 14 det en dag skulle snärja, martera, hetsa henne, lik ett jagadt rådjur, ända till 

förtviflan ….  ■  hon en dag skulle snärjas, marteras till …
 109, 18–19 med trots öfverskrida. Huru  ■  sätta sig öfver. Hur
 109, 20 dem  ■  som
 109, 21 som  ■ såsom
 109, 23 hafva vågat visa  ■  kunna hafva visat
 109, 32 ofantligt  ■  ovanligt
 109, 32 af sockergryn  ■  med färgade sockergryn
 109, 37 betänkande  ■  betänklighet
 110, 3 slutet af slottsgatan.  ■  Aningais tull.
 110, 10 häruti  ■  häri
 111, 1 Stekar  ■  [27/2 1850] Stekos
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 111, 11 gamle landshöfding Yxkull   ■  landshöfdingen 
 111, 21–112, 32 Ändtligen hördes i den djupa graflika tystnaden […]Denna anmärkning 

kom för sent.  ■  [ej i HT] 
 112, 33–113, 8 De sista läckra faten uppå landshöfdingens bord hade förblifvit orörda, 

och större delen af sällskapet, isynnerhet fruntimren, hade redan skingrat 
sig under en obeskriflig villervalla. Snart följde de öfriga deras exempel, 
den ena häftigt ordande gruppen efter den andra försvann, och om en 
stund såg man gamle Yxkull med rynkad panna ensam vandra af och an 
i sin ödeblifna sal. /Men nyheten spriddes i Åbo med vindens hastighet 
ännu samma qväll; det ena ryktet jagade det andra och vexte under farten 
i allt kolossalare dimensioner. De få ofullständiga notiser man uppfångat 
från kurirens mun antogo snart gestalten af detaljerade berättelser om för-
färliga olyckor. Ryssarne, sade man, vore i full marsch mot Fredrikshamn, 
och Buddenbrock hade förbundit sig att innan vintern spela hela Finland 
i deras händer. Armén vore kringränd, landet hvimlade af förrädare, allt 
vore förloradt, allt, ända till hoppet om en lycklig utgång af detta osälla 
krig!  

 ■   Detta var depeschens innehåll, jemte befallning att ofördröjligen befordra 
kuriren till Stockholm. Ryktet, som allt förstorar, mångdubblade olyckan. 
Ur kurirens mun förnam man att hela armén var sprängd, att Ryssarne 
voro i full marsch mot Fredrikshamn och att Buddenbrock förbundit sig 
att innan vintern spela Finland i deras händer. Hvem undrar då mer, att de 
sista rågade faten på landshöfdingens bord förblefvo orörda! En bestört-
ning lika allmän och lika stor, som nyss förut de öfverspända förhoppning-
arna om lysande segrar, intog allas sinnen. Gästerna skingrade sig i största 
villervalla, och den präktiga balen tog en bedröfvelig ända.

 113, 9–18 En så stor nedslagenhet var den naturliga följden af så många orimliga 
förhoppningar nyss förut. Men den besynnerligaste, den märkvärdigaste 
företeelsen under allt detta var, att olyckan, långtifrån att förena alla sprid-
da viljor och olika åsigter till endrägtig ansträngning för fäderneslandets 
räddning, tvärtom söndrade ännu mer de redan förut åtskilssträfvande 
sinnen. Partihatet frodades som svampar på nederlagets blodbestänkta 
mark, och det syntes, som hade försynen slagit allas ögon med blindhet, 
så att de i det hotande allmänna skeppsbrottet voro mera betänkta uppå 
att kasta hvarandra öfver bord, än att med samfält kraft återvinna rädd-
ningens strand. Det är så, som välden förgås och stora krafter förstöra sig 
sjelfva.  ■  [ej i HT]

 113, 19  [II] 5. Ryssarne komma!  ■  [20/4 1850] 9. Ryssarne komma!
 113, 27 Kurir på  ■  Kurir efter
 114, 23 bland  ■  ibland
 116, 2 till  ■  äfven till
 116, 30 länge  ■  [24/4 1850] längre
 116, 32 gamla  ■  stackars gamla
 117, 4–7 nalkas, efter hvilken jag törstat. De veta icke mitt verk vid Mendolaks. De 

veta icke mitt verk vid Helsingfors. Åttatio mil har jag vandrat, och nu 
kommer jag tillbaka, för att ropa: ve dig Jerusalem! … Den stora  ■  nalkas 
… den store

 117, 35 trodde att  ■  trodde
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 118, 9 jungfrun icke förstår sig  ■  jungfrur icke förstå sig
 118, 37 återljuda  ■  redan återljuda
 119, 13 doktor Wallenius  ■  presten
 120, 16 Unge  ■  [27/4 1850] Kornetten
 120, 16–18 hvilken, sedan vi sist sågo honom på Runsala, ingått som kornett vid 

 Tavastehus regemente och varit med i alla krigets olyckor,  ■  [ej i HT]
 120, 34 stadna, sade hon,  ■  stadna,
 121, 5 fienden.”  ■  landets fiender.”
 121, 28 var ånyo  ■  var
 121, 34 qvarglömt  ■  i brådskan qvarglömt
 122, 5 gator,  ■  gator, alla torg,
 123, 12 [II] 6. Höstmarknaden i Åbo.  ■  10. Höstmarknaden i Åbo.
 124, 8 biträde  ■  tillhjelp
 124, 16 Arma Eva!  ■   Arma Eva! Blek som en skön bild af marmor och nästan 

lika lugn som den, sörjde hon för allt och vårdade dem hon ännu hade att 
vårda.

 124, 17 värd!  ■  värd! Snart återkommo syskonen till medvetande, men deras 
mod var brutet. De greto som barn. Eva tröstade dem. Hvad kunde hon 
säga dem? Modren kom icke; fadren skulle dömas till döden.

 124, 26 kanske redan  ■  [11/5 1850] kanske
 124, 31 vestra  ■  venstra
 124, 36 stadstjenaren,  ■  stadsbetjenten,
 126, 3 arffiende,  ■  arffiende, stadstjenaren,
 126, 5 nu kastade  ■  kastade
 126, 11 på  ■  vid
 126, 17–18   illa stenlagda, eller rättare  ■  icke stenlagda, men ändock
 126, 27 Skynda, min far,  ■  Min far skynda nu
 126, 31 gamla  ■  gamla hexan
 126, 34 erhöll  ■  erhölle
 126, 36 systern, medtagit de penningar fadren samlat för flykten  ■  systern
 127, 10 hennes äfventyrliga  ■  sin
 127, 11 den unga flickans  ■  [15/5 1850] Eva Merckens
 128, 5 fredliga  ■  en
 128, 9 liten kyss.”  ■  kyss.”
 128, 16–17 granater! utropade han; är det artighet mot artighet?  ■  granater, flicka! är 

det artighet mot artighet? skrek ryttaren.
 128, 22 omöjligt.  ■  omöjligt och tänkte på andra utvägar.
 128, 26 andra toilettsaker.  ■  några strutar sockergryn.
 128, 33 studsade  ■  studsade tillbaka
 129, 16 orsak  ■  orsak som
 129, 21 hexans son, den stumme  ■  den döfstumme
 129, 25–27 sablar. /Nu ropades utifrån att dragonerna skulle gifva sig, allt motstånd 

vore färgäfves. Svaret blef att fönster och dörrar barrikaderades,  ■  sablar. 
De barrikaderade fönster och dörrar,

 129, 29 varade  ■  varade derföre
 129, 30 dörren sprängdes  ■  fienden fick dörren sprängd,
 129, 31 kosackerne  ■  husarerne
 129, 32–33 Sist och ursinnigast slogs  ■  Den siste som gaf sig var
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 129, 36 båda; ändtligen sjönk han  ■  båda, och sjönk
 129, 37 redan lyftades piken, som skulle genomborra hans bröst;  ■  en kosack 

rusade fram för att klyfva hans hufvud; 
 129, 38 med sin höga och smärta  ■  och betäckte honom med sin höga och smärta
 130, 2–3 piken hejdades, sänktes, sjönk: en så sällsam anblick hade rört sjelfve den 

skäggige kosacken.  ■  äfven den skäggige kosacken syntes rörd af en så 
sällsam anblick och höll midt i hugget inne.

 130, 12  schäsen;  ■  [18/5 1850] schäsen att åka uti;
 130, 24  kikare.  ■  en kikare.
 131, 10 före  ■  föra
 131, 28 bröst.  ■  bröst. Denna fruktan gjorde henne ett ögonblick stum.
 131, 33 nu inför hans ögon  ■  nu
 131, 34 verklighet.  ■  verklighet i denna flickas bild.
 132, 4 på  ■  öfver
 132, 15 vill  ■  skall
  132, 37 före  ■  innan
 133, 6 ja, hennes  ■  hennes
 133, 7–8 tusen skilda känslor  ■ det var tusen skilda känslor, som
 133, 11 hatten  ■  sin trekantiga hatt
 133, 13 in i ■  i
 133, 14–15 om: en mörk massa af menniskor och hästar uppfyllde redan vägen, hon 

ville fly, men huru och hvart? Hon varseblef nu,  ■  om och varseblef,
 133, 19 skulle anstått konstberidare.  ■  anstått en konstberidare.
 134, 2 hade helsat  ■  [22/5 1850] helsat
 135, 5 6000 innevånare  ■  3000 invånare
 135, 23 det.  ■  det här.
 135, 38 om att  ■  att
 136, 13 ryssdrottningen” ….  ■  den ….”
 136, 18–19 så, att det måste komma till hennes öron.  ■  så högt, för att hon skulle 

höra det.
 137, 23  ”Den  ■  Den der
 137, 28 flickan.  ■  flickan i vagnen.
 138, 6 i ett  ■  [25/5 1850] uti ett
 138, 14 i  ■  hemma i
 138, 14 af  ■  för
 138, 16 om att  ■  att
 138, 23 grenadiererne  ■  generalerne
 138, 28 märka  ■  förmärka
 139, 1  [II] 6. Ensam i verlden.   ■  11. Ensam i verlden.
 139, 4 beskydd  ■  skydd
 139, 14 tomheten och Annas berättelser,  ■  tomheten
 140, 13 förskaffar  ■  skaffar
 141, 2 den förskjutna flickan,  ■  [29/5 1850] Eva Mercken,
 141, 6 förkastade,  ■  förskjutna,
 142, 28 vårdade  ■  behagfulla
 142, 33–34 rutan, alla gånger med fast beslut att klappa på, men hvarje gång utan mod 

dertill;  ■  rutan och klappade likväl icke på;
 144, 36 utbrast hon bestört.  ■  utropade hon.
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 145, 36 ödmjuk, hängifven  ■  [1/6 1850] ödmjuk och hängifven,
 146, 25–26 så intagande,  ■  intagande,
 147, 5–6 det lugna uttrycket af en faderlig väns  ■  uttrycket af en nästan faderlig
 147, 12 af  ■  utaf
 148, 25 tillgifvenhet  ■  [5/6 1850] hängifvenhet
 148, 26 kärlek  ■  tillgifvenhet gjorde henne stolt, men hvars kärlek
 148, 32 förmådde  ■  förmådde att
 148, 33 blifva  ■  förblifva
 148, 38 gått utöfver  ■  hade gått öfver
 149, 12  obetvingadt  ■  obetvingeligt
 149, 23 lugn, så sund,  ■  sund, så lugn,
 149, 38 pligt!  ■  pligt mot mina föräldrar.
 151, 37  emellan  ■  mellan
 152, 6 mitt fädernesland!”  ■  fädernesland!”
 152, 17  [II] 8. Hertiginnan af Finland.  ■  12. Hertiginnan af Finland.
 152, 18 största,  ■   största, de ädlaste,
 152, 19 många  ■  hårda
 152, 22 sköna karaktärer,  ■  sköna och högsinta karakterer,
 152, 23 förädlade  ■  renare
 152, 25 rikt  ■  utomordentligt rikt
 152, 36 deruti  ■  uti
 153, 7 betraktat  ■  hade betraktat
 153, 13 med en  ■  med
 153, 20  anskaffa  ■  förskaffa
 153, 24–25 på fransyska, samt gjorde närmare bekantskap med tyska  ■  icke blott på 

tyska, utan äfven på fransyska
 153, 33 stängda salarne  ■  [8/6 1850] ensliga salarna
 154, 2 skall sträcka  ■  sträcker 
 154, 20 och en  ■  och af en
 154, 24 äfven detta  ■  detta
 154, 29–30 hvem denna goda engel  ■  om hvem denna
 156, 9 borgarearistokratin  ■  borgarearistokraterne
 156, 20 förfalla  ■  förefalla
 156, 24–26 skönhet, hon älskade att bära en krans af hvita rosor omkring sina natt-

svarta lockar, och kring den smidiga gestalten flöt en hvit klädning, lik det 
ljusa sommarmolnet kring en strålande fé.  ■  skönhet:

 156, 27 presenter, de perlor och juveler,  ■  presenter,
 156, 36 utöfver  ■  ut öfver
 157, 12 undanrycka  ■  rycka undan
 157, 34–38 Ljusen brunno hela natten. ”Om morgonen – säger den samtida berät-

taren – sågs taflan i allt öfrigt oskadd, allenast ett ljus hade brännt bokstaf-
ven Ae i ordet Aeternum, så att man läste: Pax et ternum Foedus, som gaf 
på devisen en helt annan mening och gjorde hos mången en hjerteknyck.”  
■  [ej i HT]

 158, 26 premium,  ■  drickspengar,
 159, 4  att  ■  [12/6 1850] för att
 159, 7 en hast  ■  hast
 159, 21 i sista  ■  sista
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 159, 32 anföranden  ■  ansökningar
 160, 25 Eva  ■  Eva Mercken
 161, 6 Assessor Merthen,  ■  Mercken,
 162, 32–33 de dinas flykt och skickade ryska dragonerna att gripa profossen, din far.   

■  er flykt, när Ryssarne kommo.
 162, 35–36 Det var min son, som förde kosackerne till kojan vid Rungo, för att förgöra 

dig.  ■  [ej i HT]
 162, 38–163, 1 Det var ändtligen jag, som förde den granne adjutanten till Gretas koja, för 

att förderfva dig.  ■  [ej i HT]
 163, 18–20 Jag spådde dig på Runsala en hastig och våldsam död. Då talade den onda 

anden genom min mun. Nu talar den goda, som aldrig ljuger, och den sä-
ger mig, att af  ■  Af

 164, 8 Gud.”  ■  Gud och … menniskor.”
 164, 12 mer.  ■  mer. Förskjuten? Jag är det icke mer. 
 165, 4 haft ett sekel att lefva”,  ■  lefvat ett sekel,”
 165, 34–35  den sköna hertiginnans  ■  hennes
 165, 7–168, 5  Hon flyr ifrån oss, den sköna bild, […]  vi sluta med den enda sorg, att 

icke nog stort, nog skönt hafva kunnat måla hertiginnan af Finland.  
 ■   /Berättelsen lider till sitt slut. Vi skola icke längre följa denna sköna och 

ädla personlighet, som  så länge utgjort var berättelses medelpunkt. Vi 
nämna endast följande om hennes sednare öden, och det citerade är ord 
för ord öfversatt ur Varnhagen von Enses intressanta lefvernesbeskrif-
ning öfver general Keith, jemförd med en äldre biografi af Pauli. Dikten 
nedlägger sin trollstaf: historien sätter sitt insegel uppå dess verk. /Keiths 
båda biografer omtala ståndsfördomarnas strid mot hans beslut att låta 
viga Eva Mercken till sin lagliga maka. Sannt är det, att Keith, sjelf fodd 
aristokrat, hade en äldre bror, den s. k. lordmarskalken, än mer aristokra-
tisk än han sjelf. Men när båda biograferna uppgifva att denna vigsel ej 
ägt rum, motsägas de icke blott af Keiths karakter, utan ock af flera sam-
tida vitnesbörd, som bestämdt intyga, att den berömde fältherren efter 
sitt afsked ur rysk tjenst upphöjt sin sköna väninna till värdigheten af sin 
gemål i morganatiskt äktenskap, ty hans namn bar hon icke, ej heller de-
ras barn, hvilka generalen mycket älskade och för hvilkas uppfostran han 
sörjde med mycken omsorg. /Hon följde honom år 1747 till Preussen. ”I 
fredstider tillbragte Keith sina aftnar med henne, och några vänner voro 
städse välkomna i deras krets. I fält besökte hon honom stundom, och 
när han var sjuk, såsom sommaren 1758 i Schlesien, var hon städse hans 
trogna vårdarinna. Om andra fruntimmers sällskap brydde han sig ej. Ef-
ter Keiths död år 1758 vid Hochkirchen, råkade Eva Mercken i rättegång 
med lordmarskalken om qvarlåtenskapen. Det angick icke så mycket gods 
och guld, hvaraf föga fanns att tillgå, som icke mera dyrbara minnen af 
den aflidne. Keiths militäriska testamente lydde till förmån för Eva; kon-
ungen (Fredrik II) lät rättvisan hafva sin gång, och lordmarskalken erhöll 
blott de 70 dukater, som funnos hos Keith vid hans död. Sedermera gifte 
sig Eva Mercken andra gången med Landtrådet Reichenbach i Stralsund 
och lefde med honom i lyckligt äktenskap. Men Keiths minne blef henne 
städse högst dyrbart; hans sköna, af Pesne målade bröstbild afstod hon 
icke engång åt konungen, som för den bjöd stora summor. Hon åtnjöt all-
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män aktning och ett stort anseende äfven hos de högsta personligheter. 
Isynnerhet visade prins Henrik af Preussen henne stor uppmärksamhet 
och skref till henne de mest ärofulla bref, men hvilka sedan enligt hennes 
önskan förbrändes. Hon uppnådde en hög ålder (85 år), och vid fortsatt 
härdning – hon brukade nemligen vintertid bada i iskallt vatten – förblef 
hon intill det sista gladlynt och stark; isynnerhet berömdes hennes sköna 
ögon, hvilkas blick hade någonting mäktigt genomträngande. Hon dog 
den 15 Oktober i Stralsund. Om Keiths efterkommande finnas inga under-
rättelser; man säger att de ännu lefva i Berlin. ”

Häradshöfdingen

»Häradshöfdingen. Romantisk berättelse i flera kapitel» ingick i HT 21/11 1846–20/1 1847, 
i åtta avsnitt. Manuskriptet har inte bevarats och novellen har inte tryckts om. Topelius av-
slutade alltid följetongerna före årsskiftet, och det var inte heller denna gång hans avsikt att 
låta »Häradshöfdingen» fortsätta in i januari, utan det berodde på censuren. Inför publi-
ceringen av fjärde kapitlet (se s. 184 ff.) meddelade censorn J. M. af Tengström den 16 de-
cember att »Löfvens hjeltebragd [är] af den för Ryssarne sårande beskaffenhet, att den icke 
kan införas», med mindre, tillade han, att censurkommittén enhälligt förordar publicering 
(citerat efter Topelius »Helsingfors Tidningars krönika», 244.136, pag. 17; korresponden-
sen har inte bevarats). Censurkommittén upptäckte ingenting anstötligt i berättelsen, fort-
sätter Topelius, utan ansåg den »menlös alltigenom», men för att inte gå censorn Teng-
ströms ära för när »måste den på sju ställen dels ändras, dels utstrykas, med tillägg om 
ryssarnes tapperhet» (ibid.). Efter en paus på drygt två veckor ingick det fjärde kapitlet 
2/1, det femte 9/1 och det sjätte och sista 20/1 1847. 
 De tillägg om ryssarnas tapperhet som Topelius nämner är förmodligen de som finns 
inströdda på s. 185 ff.: »Vid Valkiala stod nu den 29 April en ganska het och blodig affär, der 
man å ömse sidor slogs med mycken tapperhet och manspillan» (s. 185, 6    –8), »Jag sade 
att man slogs bra, både Svensk, Finne och Ryss, och sannt var det.» (s. 185, 33–34), »All 
Ryssarnes tapperhet blef onyttig för den svåra lokalens skull.» (s. 186, 27) och »när fien-
den hämdlysten och oförskräckt» (s. 187, 4).  
 Tidigare hade Topelius på sin höjd delat in novellerna i numrerade avsnitt (»Hermi-
nas Bekännelser», »Trollkarlens Dotter» och »Lindanserskan», alla från 1844 och 1845), 
men här inför han regelrätta, refererande kapitelrubriker i naiv stil. Den refererande ka-
raktären ansluter sig till då praktiserade litterära konventioner, medan naiviteten följer to-
nen i följetongen. Se inledningen om det historiska motivet och om berättarfiktionen i 
 »Häradshöfdingen», s. XXIII f. resp. XXVII.
 Det är inte bara berättarfiktion och historiskt motiv som Topelius introducerar i 
 »Häradshöfdingen», han använder namnskicket på ett för honom nytt sätt. Tidigare har 
personerna varit helt utan släktnamn eller fått dem markerade med asterisker, eller försetts 
med uppenbart fiktiva namn. I »Häradshöfdingen» strör Topelius ut släktnamn som – 
med ett undantag – inte är knutna till historiska personer, men däremot ofta är autentiska.  
Vid sidan av namnen på de historiska personerna – Gustav III och några officerare – före-
kommer ett tiotal släktnamn i följetongen, särskilt i slutet av novellen, i den lätt farsartade 
beskrivningen av huvudpersonens misslyckade friarfärder landet runt. På grund av sam-
manhanget kan man inte utesluta att det är en mild drift med det omfattande släktregistret 
Genealogia Sursilliana, som var aktuellt då. 
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 Den norrbottniske storbonden Erik Angerman, med binamnet Sursill (ca 1550), hade 
flera döttrar som gifte sig i Österbotten. Redan på 1600-talet noterades att en påfallan-
de stor del av prästerskapet och borgerskapet i Österbotten härstammade från dem, och 
en förteckning över ättlingarna gjordes upp. På 1700-talet tog biskop Mennander initiativ 
till komplettering och tryckning, men det var komministern Alcenius i Kalajoki (i norra 
Österbotten) som ägnade tjugo år åt att ytterligare komplettera och sammanställa verket. 
Alcenius blev färdig med manuskriptet 1847, men verket utkom först 1850. Topelius kände 
väl till projektet. Han hade puffat för utgåvan redan 1844. Presentationen hade den vitsigt 
allittererande rubriken »’Sju Systrar Sursillars’ Slägtregister» (HT 6/3 1844). 
 Av släktnamnen i novellen förekom Peron och Waselius på 1700-talet, men finns inte 
i det sursillska släktregistret. Det gör däremot Possén, Rislachius och Wilander. Dessut-
om nämns en häradsskrivare Lööf, utan vare sig förnamn eller levnadsår – men gift med 
Sursill ättlingen i nionde led Anna Jacobsdotter Neuman (Genealogia Sursilliana 1850, 
s. 275).
 Hösten 1846 korresponderade Alcenius med Topelius. Breven (Alcenius–Topelius 15/9 
1846 och 28/1 1847, Topelius–Alcenius 11/12 1846) har inte bevarats, men är noterade i 
Topelius brevdiarium. Rytmen i korrespondensen och uppgiften om att Alcenius första 
brev inte kom med posten utan med en resande tyder på att Topelius utöver brevet fick 
material som han kanske ombads kontrollera – och kunde bekanta sig med. Namnen han 
använder representerar komministersläkter utan aktiva företrädare på 1840-talet. Spåren 
efter den historiske Lööf rinner snabbt ut i sanden. Det fanns alltså en historisk bakgrund 
som Topelius kunde kittla läsarnas nyfikenhet med, men inga ättlingar som behövde kän-
na sig personligen utpekade – jfr fotnoten på s. 170 om häradshövdingarna som en repre-
sentativ yrkeskår bland andra i skönlitteraturen.      

Punktkommentarer

 169, [titeln]  Häradshöfdingen – Domaren i en domsaga.
 169, [titeln]  Romantisk – här i betydelserna romanliknande och spännande.
 169, 1  1. Hvad […] för en karl – Första avsnittet, i HT lördagen 21/11 1846.
 169, 2  i tiden – på sin tid. 
 169, 6  permissioner – byxor.
 169, 6  loslitna – luggslitna. 
 169, 7  frack – avser enbart rocken, med avskurna framskört och långa bakskört. 
 169, 7–8  i godt mak – i godan ro.
 169, 8  fem blåa bröder – Fem blå bröder, gammalt namn på piptobak som troligen 

användes av flera tillverkare. Av fortsättningen framgår att det var en enkel 
tobakssort som luktade illa.

 169, 9  porcellinssnugga – kort pipa av porslin eller motsvarande material.
 169, 9  messingskeden – kedja av mässing.
 169, 10  mossa – Mossa användes som surrogat för tobak. 
 169, 10  kammarrådinnan – Titeln kammarråd kunde i Finland tilldelas t.ex. läns-

kamrerare. Den markerar här en ämbetsmannamiljö högt över tingsskri-
varens. 

 169, 12  gemena – rysliga.
 169, 15  eller par – eller ett par.
 169, 16  resebeskrifvare – reseskildrare. 
 169, 17  anekdotbusar – överdängare på anekdoter; buse i betydelsen överman 

förekommer dialektalt i Finland.
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 169, 18  gemenligen – vanligtvis.
 169, 22  rofva – fickur.
 170, 3–4  knypplade spetsar […] stadsboer – Spetsknyppling förekom allmänt i 

Raumo  sedan 1600-talet och betraktades som en specialitet för staden. 
 170, 9  det var den tiden – Anspelar på uppfattningen att ämbeten kunde köpas, jfr 

pastoratshandeln, komm. till s. 188, 20–22.
 170, 11  förklena – förtala, nedsätta.
 170, 13  så väl ecklärerad i öfra våningen – så begåvad. 
 170, 14  stil – handstil.
 170, 15  pjexor – pjäxor, snörda skodon – i motsats till stövlar – och vanliga i 

Finland.
 170, 24  surprenera – överraska.
 170, 26  skrufvade – vred.
 170, 27  häpnad – bestörtning.
 170, 30  trefoten – den trebenta pallen.
 170, 32  linne – linneplagg (skjortor, underkläder).
 170, 34  bragt det så långt – åstadkommit så mycket.
 170, 35–38  Jag ber […] hos fru Carlén. – Kommentaren är lagd i berättaren Calles 

mun. Titlarna som förknippas med författarinnorna Sophie von Knorring, 
Fredrika Bremer resp. Emilie Flygare-Carlén, alla tre uppburna och sam-
tida, representerar de olika sociala miljöer som dominerar i deras verk: 
adel, högborgerlighet och medelklass. 

 170, 35  finna värdigheten mankerad – känna sig förolämpad. 
 170, 37  en finsk berättelse – en berättelse som utspelar sig i Finland (utan avseende 

på språket).
 170, 37  baron – friherre.
 170, 38  sekter – sekreterare.
 171, 2  ziffrorna – stavningsvariant av siffrorna, förekom hela 1800-talet.
 171, 2–3  katechesen […] tredje hufvudstycket – De tre första huvudstyckena: budor-

den, trosartiklarna och Fader vår. 
 171, 7  Vehmo domsaga Nils Peron – Domsagan (Vemo domsaga) existerade, i 

Åbo och Björneborgs län i sydvästra Finland. Nils Peron är en fiktiv per-
son. 

 171, 7  skrifvarebiträde – renskrivare; jfr fortsättningen.
 171, 8  hyggligt – tilltalande, hyfsat.
 171, 9  spisa vid herrskapets bord – anger skrivarens sociala ställning: finare än pi-

gor och drängar, som åt i köket.
 171, 10  tjenligare – mera lämplig. 
 171, 14  lagmanskapet – Lagman användes, något oegentligt, som titel för härads-

hövdingar.
 171, 16  mest mörkhufvade – dummaste.
 171, 20  fastebref – laga stadfästelse på fastighetsköp, jfr lagfartsbevis.
 171, 20–25  utdragande bokstäfverna […] lagliga pappersöderiet – Officiella handlingar 

och domstolsutslag skrevs på stämpelpapper, charta sigillata. Avgiften för 
papperet, s.k. lösen, uppbars av tjänstemannen, i det här fallet härads-
hövdingen, och ingick i hans avlöning som s.k. sportler. Tjänstemannen 
avlönade själv skrivarna. Det låg alltså i hans intresse att handlingarna ren-
skrevs spatiöst, men inom rimliga gränser. 
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 171, 21  på hela första sidan icke rymdes stort mera än – Ju viktigare skrivelse desto 
längre ned på sidan inleddes den.

 171, 22  pappersöderi – slöseri med papper.
 171, 23  snubbor – tillrättavisningar.
 171, 24  lösskrefvos – producerades.   
 171, 26  principal – arbetsgivare, chef. 
 171, 28  ordres – (fra.) order.
 171, 30  transportörmachin – apparat som gör det möjligt att kopiera en ritning i 

önskad skala.
 171, 30  daguerrotyp – apparat för daguerrotypering, d.v.s. framställning av tidiga 

fotografier. 
 171, 32  anständigheten – det passande.
 171, 37  lineal – linjal.
 171, 38  kontenansen – fattningen.
 172, 1  den fason – det sättet.
 172, 10  behörigen – vederbörligen. 
 172, 12  Prosten Alopæus – Alopeerna var en känd prästsläkt på 1700-talet, men alla 

var verksamma i östra Finland, i Borgå stift. 
 172, 14  Swebilii kateches – Enfaldig förklaring öfver dr Martin Luthers lilla cateches, 

utarbetad av ärkebiskopen Olof Swebilius 1689. 
 172, 17  plåtar – En plåt: ursprungligen plåtmynt värt två daler silver, eller 16 skil-

ling, senare också om sedlar av samma värde.  
 172, 19  200 […] principalens ynnest – Skrivarnas löner betalades av häradshöv-

dingen.
 172, 22  ärones trappa – karriärstegen.
 172, 22  sokne och häradsskrifvaretjenster – Båda tjänsterna var knutna till skatte-

uppbörden; sockenskrivarna utsågs av de röstberättigade sockenmännen 
och avlönades av socknen för att protokollföra betalda skatter, medan hä-
radsskrivarna var avlönade av kronan.  

 172, 23  3 alnar och 2 tum – 1,83 m, en svensk aln: 59,3 cm; en svensk tum: 2,47 cm.
 172, 24  för resten – i övrigt.
 172, 26  2 Kap. – I HT onsdagen 25/11 1846.
 172, 28  6 fot och 2 tum – 1,83 m; en fot är en halv aln.
 172, 32  president – chef för eller ordförande i domstol eller ämbetsverk.
 172, 32–33  Bonsdorffs Kamerallagfarenhet – StorFurstendömet Finlands kameral

lagfaren het systematiskt framstäld af Johan Gabriel von Bonsdorff (1833). 
 173, 7  mossan – mossen.
 173, 9  Ändtligen – slutligen.
 173, 14  tunnland – ett tunnland är ca en halv hektar.
 173, 15  Pyhämaa socken – numera inkorporerad i Nystad.
 173, 15  Lætala – Letala, fi. Laitila, formen Lætala efter Historisk afhandling Om 

sjöstaden Raumo 1770, s. 5. 
 173, 18  lagmansrätten – instans mellan häradsrätt och hovrätt.
 173, 21  illmariga – illistiga.
 173, 21  puts – spratt.
 173, 21  concepterna – utkasten.
 173, 22  käranderne […] svaranderne – De här pluralformerna ålderdomliga på 

1800-talet.   
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 173, 23  plumpat i protokollet – gjort bort sig, dabbat sig.
 173, 28  kollationeringar – jämförelser med originalet.
 173, 35  taliter qualiter – (lat.) så där. 
 173, 38  Burdus – bryskt. 
 174, 6  H. M. – Hans Majestät.
 174, 14  himmelsfängd – ytterligt befängd.
 174, 14  konfusion – oreda. 
 174, 17  mankerad – sårad, stött.
 174, 19  helst – i synnerhet som.
 174, 25  gäste – jäste.
 174, 28  sanddosa – fin sand användes som läskpapper, för att suga upp överflödigt 

bläck. 
 174, 38  effekter – saker.
 175, 2  tagit nyckeln ur sitt rum – troligen: gjort sig oanträffbar genom att låsa 

dörren.
 175, 4  Mamsellerna – här: husets döttrar.
 175, 5  väl liden – omtyckt. 
 175, 10  en så rask fästman – en fästman i sin fulla kraft.
 175, 13  tre fjerndelar – tre fjärdedelar av en gammal svensk mil, ca 8 km.
 175, 18  chemisetter – skjortbröst.
 175, 25  express – ilbud.
 175, 27  kanaljösa – skurkaktiga.
 175, 30  3 Kap. – I HT onsdagen 2/12 1846.
 175, 32  långs – parallellform till längs.
 176, 1  taken för det mesta grönskande – Taken var torvtäckta.
 176, 2  en oerhörd sak – något som man inte hade hört talas om.
 176, 3–4  kännbara påminnelser […] vägarne – Topelius återkom både i artiklar och 

i novellerna till resandets vedermödor och illa skötta vägar.
 176, 5–8  »HelgaKorskyrkan» […] bakstycket – kyrkan, abbotskåpan och mässha-

ken beskrivs i Historisk afhandling Om sjöstaden Raumo 1772, s. 19–21. 
 176, 6–7  rödblommerade abbotskåpan – abbotskåpan med rödblommigt mönster.
 176, 8  munkekoffertarna – urgamla och järnbeslagna, uppges i Historisk afhand

ling Om sjöstaden Raumo 1772, s. 20. 
 176, 11  bofälliga – förfallna.
 176, 12  »Tallinketo» – (fi.) stallhagen, efter ett stuteri som skall ha funnits på 

platsen på Gustav II Adolfs tid (Historisk afhandling Om sjöstaden Raumo 
1772, s. 23). 

 176, 14  utstofferad – här: uppklädd.
 176, 14  bindmössa – huvudbonad med styv stomme oftast beklädd med siden och 

broderad; ursprungligen täckte den hela bakhuvudet.
 176, 14  koft – äldre, dialektal form för kofta.
 176, 17  sin kollekt – kollekt som tillföll klockaren.
 176, 18  fritänkarne – här närmast tvivlarna.
 176, 20–21  ringde tredje gången – ringde samman till gudstjänst.
 176, 27  lejon – sprätt, modelejon.
 176, 30–32  voi sellaisia […] maksanut? – (fi.) oj såna fina sekterskläder! du har redan 

blivit domare eller assessor, när du har spännen på skorna och mjöl på 
skulten, vad har hela ståten kostat? Formen ’asseroriksi’ (pro asessoriksi) 
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troligen en lapsus av antingen Topelius eller sättaren, folkliga förvräng-
ningar brukar medföra uttalslättnader och inte som här tvärtom.   

 176, 35  paryren – stassen.
 176, 37  prediksstolspsalmen – psalmen före predikan; Lars och hans mor var alltså 

rejält försenade.
 177, 2–3  hvad man kallar »Brahestadsnäsduken» – Talesättet har inte gått att beläg-

ga, men av sammanhanget att döma är innebörden att snyta sig i fingrarna.
 177, 5  pastor Woldstedts – Den historiske Matias Woldstedt (1780–1825) var inte-

rimspredikant i Nykarleby 1818.  
 177, 6  så tåla de ett (tim)glas till – pastorn aviserar att predikan pågår ytterligare 

en kvart eller en halvtimme.
 177, 7  klockarens hjessa i predikstolstrappan – klockaren bar upp kungörelserna 

till prästen.
 177, 9  Fältkommissarien – föreståndaren och uppbördsmannen vid ett större 

armé magasin (för proviant och andra förnödenheter).
 177, 10  potates – parallellform till potatis.
 177, 11  menige man – här: allmänheten.
 177, 13  kommissariatets – intendenturen, d.v.s. den avdelning som anskaffar provi-

ant och förnödenheter (som uniformer) till trupperna.
 177, 15  glunkar – antyder, viskar.
 177, 19  Cassander och Leonilda – Folkskriften Den tappre och oöfwerwinnerlige 

prints Calloander, samt den undersköna och hjältemodiga printseszan Leo
nilda.  

 177, 24  en plats i rådmansfruarnas bänk – Bänkplatserna i kyrkan var strängt regle-
rade enligt samhällsställning. 

 177, 26  knyppeldynan – för knyppling av spetsarna.
 177, 30–31  innan kort – inom kort, snart.
 177, 32–33  Ryssarne, sade man, […] svensk postering i Puumala – Anföringssatsen 

framhäver anspelningen på en kungafientlig anekdot om svenska soldater 
utklädda till ryska som ska ha gjort ett skenanfall, för att ge Gustav III 
möjlighet att förklara Ryssland krig. 

 178, 1  alarm – uppståndelse, särskilt vid krigsfara.
 178, 1  kanstöpande – kannstöpande, d.v.s. osakkunniga och förnumstiga uttalan-

den om politik.
 178, 2  gevärsfejande – putsande av gevären; feja användes i synnerhet i fråga om 

vapen.
 178, 4  molo – preteritum pluralis av mala.
 178, 6  Melanders mellansort – Uttrycket har ev. bildats p.g.a. ljudlikheten, Melan- 

och mellan. Runeberg nämner »mellansortens mellansort» i ett brev 1843 
(SS IX, s. 82).

 178, 9  barsk – oförfärad, tapper (i svenska dialekter, upptas i Almqvist, Ordbok 
öfver svenska språket 1842–1844). 

 178, 13  Öfverste Hästesko – Johan Henrik Hästesko (1741–1790), chef för Åbo läns 
infanteriregemente. 

 178, 15  korpral Hagel – Korpralen är fiktiv; namnet är välfunnet som soldatnamn.
 178, 15  frontkarl – soldat i främsta ledet. 
 178, 17  oanständigt – barockt, löjligt.
 178, 22  vänder – vänd; imperativ pluralis, ålderdomlig form. 
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 178, 22–23  Calamniuses hörn – Troligen hörnet av Köpmansgatan och Thölbergs-
gatan, fastigheten ägdes på 1700-talet av köpmannen Carl Calamnius 
(Armas  Luukko, Vaasan historia II 1979, s. 53 resp. 392). 

 178, 24–25  detta dumma olagliga krig – Kungen hade rätt att inleda försvarskrig utan 
att höra riksdagen, men inte anfallskrig. Officersoppositionen mot kung-
en ansåg att han bröt mot författningen. Hästeskos inställning framgår av 
yttrandet.

 178, 26–27  freden kommer förr […] föreställa sig – Anspelning på planerna i den s.k. 
Liikala-noten (9/8 1788), en skrivelse till kejsarinnan Katarina där Häste-
sko och sex andra undertecknare som representerade oppositionen er-
bjöd Ryssland fred, vilket hade förutsatt uppror mot kungen.  

 178, 27  mot Fredrikshamn – Efter kriget 1741–1742 avträddes bl.a. Fredrikshamn, 
som alltså låg på ryska sidan gränsen 1788.  

 178, 38  sidenpantalonger […] kyller – Se komm. till s. 179, 9–13.
 178, 38–179, 2  en stor värja […] nästan theatralisk – Jfr beskrivningen av hur Gustav IV 

Adolf i Runebergs samtidiga »Konungen» ikläder sig Karl XII:s handskar 
och svärd. 

 179, 9–13  smädevisor […] colleri – Källan här är troligen den av Georg Adlersparre  
utgivna Handlingar rörande Sveriges äldre, nyare och nyaste historia, samt 
historiska personer (1830), där »Utkast och försök till caracters-teckningar 
af konungarne Gustaf III och Carl XIII, samt Kronprinsen Carl August» 
ingår, baserade på brev från 1810. Visan återges (s. 49) med en kommentar: 
»I armén sjöngs med löje och smälek en smädelig visa, som ur ingen an-
nan synpunkt förtjenar uppmärksamhet, än den, att den utmärker det in-
tryck Konungens personlighet gjorde på hans krigare, och den anda som 
hos dem var rådande; t. ex. följande strödda stropher: Kyller, pantalonger, 
skor, pirum, / är hans klädedrägt, min Bror! cum &c. / Gustaf Adolphs kyller, 
ack! pirum / Med vår Gustafs röda klack! cum &c.».

 179, 11–13  Pirum […] cum colleri – skämtlatin använt som omkväde också av Dalin: 
»I en blink, det se wi nu, Pirum. / Kan en Fröken bli en Fru. / Cum colleri 
perse pirum, / pirum nostrum parium / cum colleri duridarium.» (Witter
hetsarbeten, i bunden och obunden SkrifArt, Femte Bandet 1767, s. 256). 

 179, 14–17  Hvaraf man kan […] murarna. – Nybom uttrycker här den folkliga kunga-
trohet som blev ett ledmotiv i Topelius verk.

 179, 17  bresch – bräsch, öppning i befästningsmur som resultat av beskjutning el-
ler sprängning.   

 179, 17–18  Anjala förbundet – Sammansvärjning av adliga officerare mot Gustav III 
krigssommaren 1788, efter Anjala gård, i Elimä i sydöstra Finland nära 
fronten.

 179, 22  Sent en aftonstund  – I HT lördagen 5/12 1846.
 179, 24  Hvad pocker – va’ fan. 
 179, 25–26  månne han vet […] betalar den dyrt? – Det ansågs allmänt att handelsmän-

nen, som sålde till kronan, och personalen inom intendenturen skodde sig 
på leveranserna till armén.

 179, 26–27  – Samvetet slog honom, förstår man. – Berättaren Nybom skjuter in en för-
tydligande kommentar.

 179, 27–28  Öfverste von Otter – Sebastian von Otter, överste vid Björneborgs läns in-
fanteriregemente; dömdes tjänsten förlustig 1790 i räfsten efter Anjalaför-
bundet.
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 179, 32  mån om dess lagsvurna friheter – Officerarna ansåg att kungen hade över-
trätt sina befogenheter när han lät incidenten vid Puumala (se ovan, 
komm. till s. 178, 24–25 och s. 177, 32–33) ge anledning att anfalla Nyslott 
som hade avträtts till Ryssland vid fredsslutet 1743. 

 179, 33  söp – drack.
 179, 34–36  edra förtjenster […] profit – Jfr komm. till s. 179, 25–26; förespeglingen om 

leveranserna är alltså en form av muta.  
 179, 36  billig profit – rimlig fördel, vinst.
 180, 7–8  72 års regeringsform – Regeringsformen 1772, tillkommen efter Gustav III:s 

s.k. statsvälvning den 19 augusti detta år.
 180, 9  tyrannen – här: envåldshärskaren.
 180, 9–10  icke nöjd med […] ridderskapets makt – Regeringsformen 1772 hade stärkt 

kungamakten och adelns missnöje med Gustav III tilltog under riks-
dagarna 1778 och 1786. 

 180, 10–13  soldater, förklädda till Ryssar […] Sveriges välgång – »Det förefaller som 
om [kungen] hade övervägt möjligheten av att låta till kosacker utklädda 
finnar ’anfalla’ någon by nära gränsen i Savolax; detta skulle sedan anges 
som krigsorsak. Planen kom dock inte till utförande, eftersom en rysk pa-
trull den 28 juni överskred gränsen vid Puumala» (Kurt Jern, »Frihetsti-
den och gustavianska tiden 1721–1809» 2001, s. 408). Planen, existerande 
eller inte, blev ett effektivt vapen i händerna på kungens motståndare, vil-
ket Topelius utnyttjar här.

 180, 14–15  utländska mutor – anspelar troligen på franska subsidier. 
 180, 24  än anständigt var – än vad som var förenligt med hans värdighet, d.v.s. han 

såg dum ut.
 180, 28  vågar – riskerar.
 180, 28  Posito – (lat.) antag.
 180, 31  jag känner hur edra fatalier stå – jag känner till era omständigheter (att 

kommissarien hade skott sig på kronans bekostnad, se s. 179, 26 om att 
köpa billigt och sälja dyrt). 

 181, 3  snäll – snabb.
 181, 4  resonnera – göra invändningar (vanlig stavningsvariant).
 181, 9  attention – (fra.) uppmärksamhet.
 181, 14  estimerar – uppskattar, värderar (av fra. estimer).
 181, 15  specieriksdaler – riksdalermynt i silver.
 181, 22  vasserra – bevars! Vår Herres trä, d.v.s. kors; använt som förstärkningsord. 
 181, 23–24  lefveranserna […] 100 procent – Jfr ovan om uppfattningen att tjänstemän-

nen i kommissariatet gjorde stora vinster på kronoleveranserna, här räk-
nar berättaren med 100 procent.

 181, 29  räkenkarl – räknekarl.
 181, 33  Jag tycker mig se – I HT lördagen 12/12 1846.
 182, 4  gavotten – menuettliknande dans i livlig  4/4  takt.
 182, 9  Besitta! – anamma!
 182, 11  knäfveln regera – fan också.
 182, 18  sacre nom – (fra.) förbannat.
 182, 30  supplik – böneskrift, anhållan.
 182, 38  alltför oanständigt – se komm. till s. 180, 24.
 183, 7–8  foi de gentilhomme – (fra.) på min ära. 
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 183, 8  Wrede – Fabian Wrede af Elimä (1760–1824), överste vid Upplands rege-
mente.

 183, 10–11  Sergel […] Herkules – Skulptören Johan Tobias Sergel (1740–1814) an-
vände antika motiv och anlitades flitigt av Gustaf III. 

 183, 13  enfald – här med betydelsen av både dumhet och oskuldsfullhet. 
 183, 27  knostrat – krossat.
 183, 27  regera och besitta – här: kraftuttryck, jfr regera och anfäkta.
 183, 30–31  Kommen i ro på sitt kära Haga – Gustav III:s paviljong på Haga uppfördes 

1787–1789.
 183, 35  a la bonheur – à la bonheur (fra.), här: gott.
 183, 36  se till – se hur det går.
 184, 1  4 Kapitlet – I HT lördagen 2/1 1847.
 184, 3–4  Den natten […] stormning – Genom att låta berättaren understryka det 

ovanliga i situationen kan författaren signalera att den är fiktiv.
 184, 6  elak – dålig.
 184, 17  Anjalaförbundsakten – En deklaration där de 113 officerare som underteck-

nade den förband sig att verka för fred med Ryssland, sammankallande av 
riksdagen, bevarande av regeringsformen m.m. (Rein, Föreläsningar öfver 
Finlands historia II 1871, s. 461). 

 184, 18  lät huttla med sig – lät sig behandlas hur som helst.
 184, 20  Säkerhetsakten – Förenings- och säkerhetsakten; Gustav III:s tillägg till 

1772 års regeringsform och antagen av riksdagen vintern 1789, dock inte av 
adeln. Akten gjorde kungen närmast enväldig. 

 184, 21  Anjalaherrarne – här: de officerare som hade fängslats för medverkan i 
 Anjalaförbundet. 

 184, 21  Fredrikshof – beläget på Östermalm i Stockholm.
 184, 21  Hästesko – se komm. till s. 178, 13. Hästesko var den enda av Anjalamännen 

som avrättades. 
 184, 24  axlade han sig – vände han kappan efter vinden, anpassade han sig efter 

situationen. 
 184, 24  kuppfri – skadeslös.
 184, 25  ta sig om näsan med – titta i månen efter.
 184, 29–30  androm till varnagel – som varnande exempel; androm: dativ pluralis av 

andra.
 185, 3  Öfverste Armfelt – Gustaf Mauritz Armfelt (1757–1814), generalmajor och 

överste vid Nylands infanteriregemente, Gustav III:s gunstling.
 185, 4  Partakoski och Kärnäkoski – strategiskt viktiga strömmar mellan Saimen 

och Kuolimojärvi i Savitaipale socken. 
 185, 6  Valkiala – äldre form av Valkeala, norr om Fredrikshamn och då på ryska 

sidan gränsen. 
 185, 7  affär – mindre strid, träffning.
 185, 9  magasiner – här: förnödenheter.
 185, 12  var blefven – hade blivit; blefven högtidlig form som började betraktas 

som ålderdomlig i mitten av 1800-talet (Dalins Ordbok), men fortfarande 
förekom i Finland (SAOB, med ex. av Topelius).

 185, 15  granskapet – grannskapet.
 185, 20  förglömd – glömd.  
 185, 20  huggare – sabel.
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 185, 21  frisöfverrock – rock av grovt ylletyg.
 185, 25  kamrat – Här avses att de två männen befinner sig i samma situation.
 185, 25  Savolaks jägare – Soldat vid Savolaks lätta infanteriregemente, övad för 

strid i spridd ordning och i terräng. 
 185, 27  lodbössor – finkalibriga framladdningsgevär för blykulor.
 185, 34  Stedingk – Curt von Stedingk (1746–1837), chef för Savolaxbrigaden som 

var sammansatt av truppenheter från Savolax och Karelen.
 185, 34–35  sedermera […] Klingspor – Wilhelm Mauritz Klingspor (1744–1814) var 

generalintendent vid armén i Finland under kriget 1788–1790 och över-
befälhavare 1808–1809. Samtiden och nyare forskning har bedömt hans 
insatser mindre kritiskt än Topelius här och Runeberg i dikten »Fältmar-
skalken», från 1846 eller 1848. 

 185, 35  Oravais slag – Slaget vid Oravais den 14 september 1808  slutade i ett 
svenskt nederlag. Klingspor hade sitt högkvarter i det närbelägna Nykarle-
by. 

 185, 38  heta om öronen – här: fyllda av spänning. 
 186, 3  en sexpundig kula – en kanonkula som vägde 2,5 kg (ett pund: 425 g). 
 186, 5  synvidd – utsikt.
 186, 9  alnstjock – En aln är knappt 60 cm.
 186, 11–12  Kas Helsinki! – (fi.) se på Helsingfors, eufemism för helvete (fi. helvetti). 
 186, 13–15  så viettiin suorasti […] ampua? – (fi.) så är vi dödens lammungar. Om vi 

bara var några man här så skulle vi inte släppa en själ över bron. Hör du 
Skrivarn, kan du skjuta? 

 186, 16  flink – här: skicklig.
 186, 16  Noh perkele – Nå fan (interjektionen nå typisk för finska och finländsk 

svenska).
 186, 27  lokalens – läget, platsen.
 186, 32  Ändtligen – Till slut.
 186, 37  ordentligen – bokstavligen.
 187, 1  kontusion – skrubbsår.
 187, 7  Löf ett lejon – modig som ett lejon; jfr associationskedjan löf, ty. Löwe, 

lejon.
 187, 17  fulla sex fot och fyra tum – Berättaren Nybom låter Löf växa, jfr s. 172.
 187, 19–20  seg och ihärdig […] vrede – De här egenskaperna nämner Topelius som 

karaktäristiska för finnen också i den samtidiga Finland framställdt i teck
ningar, ZTS XII: ihärdigheten (s. 38, 43, 45), långmodigheten, ärligheten 
och vreden (s. 52).  

 187, 36  taga den i flanken – anfalla den [armén] från sidan.
 188, 1  kunnigt – känt.
 188, 3  egna – här: för honom utmärkande.
 188, 6  Svärdsorden kan jag icke gifva er – Kungl. Svärdsorden, instiftad 1748, utde-

lades åt officerare. 
 188, 7  mottag […] Kajana domsaga – Tjänstemännen utnämndes av kungen.
 188, 11  5 Kapitlet – I HT lördagen 9/1 1847.
 188, 14  merbemälde – ofta förut nämnde.
 188, 20–22  Gustaf III:s tid […] Bugala – Det är fråga om den s.k. pastoratshandeln. 

Kungen utnämnde kyrkoherdarna i de regala pastoraten, och under några 
år på 1780-talet tog statssekreteraren Schröderheim emot mutor för att 
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rekommendera sökanden: den utnämnda kyrkoherden fick betala lösen 
för sin pastorsfullmakt. Adliga personer kunde vara innehavare av patro-
natsrätt, i patronella pastorat utövade patronus stort inflytande på valet av 
kyrkoherde; det är alltså inte helt klart vad berättaren Nybom avser här. 
Också Franzén hade tagit upp pastoratshandeln, i Audiensen, eller Lapp
skan i Kungsträdgården (1836). Både Bock och Bugala troligen fiktiva; en 
prästsläkt Bock fanns, men i Ingermanland, i slutet av 1700-talet.    

 188, 27  venstervridet – avigt. 
 188, 33  sin paryr – sina kläder.
 188, 36  projekterade – föreslog.
 189, 2  kruserlighet – krusande, krumbuktande.
 189, 3  lam – lamm.
 189, 6  freden i Verälä […] som det varit – pro Värälä, den 14 augusti 1790. Grän-

serna förändrades inte jämfört med fredsslutet 1743.
 189, 8  fattig – stackars.
 189, 9  uppresan – resan norrut.
 189, 13–14  Sen minä aina […] sitä – (fi.) Det har jag alltid anat, men far trodde det 

aldrig. 
 189, 22  Den […] hofrätten i Vasa – Hovrätten i Vasa hade inrättats 1776.
 189, 24  tjensteklunsar – tjänstefel. Kluns i betydelsen fel, misstag förekommer i 

svenskan i Finland (SAOB har ex. av Topelius).
 189, 34  dragonpunsch – blandning av olika tyska vitviner, champagne, arrak, varmt 

vatten och socker. 
 189, 35  Ämmäkoski – (fi.) Strid fors vid Kajana; Topelius förklarar namnet på vat-

tenfallet Ämmä »käringen, så kalladt för sitt oafbrutna väldiga larm» i 
Finland framställdt i teckningar (ZTS XII, s. 277). 

 190, 37  rhumankaret – romankaret; ett ankare motsvarar 39,25 liter. Senare forsk-
ning (Marketta Tamminen, »Herrasväen keittiö ja ruokapöytä» 2007, 
s. 199) uppger att rom från Västindien importerades till Finland från 1787; 
SAOB har ett belägg på romankare från 1833. 

 190, 3  tingsherrarne – troligen de juridiska biträden som vid tingen anlitades av 
käranden och svaranden.

 190, 5  Paldamoprostens – Paldamo (fi. Paltamo), socken norr om Kajana.
 190, 7  snäckan – den lilla släden.
 190, 13  storstöflor – stöflor, parallellform till stövlar.
 190, 15  kronofogden – statstjänstemannen som inom ett område handhade vissa 

polisiära uppgifter och uppbörden av kronoskatt (skatt till staten). 
 190, 15  Possén – Namnet var förankrat i norra Österbotten, i Uleåborg. 
 190, 17  täckslädorna – kurslädarna, täckta med ett slags sufflett.
 190, 17–18  alarm och häpnad – uppståndelse och överraskning.
 190, 20  det oeldade förmaket – förmaket, där man tog emot gäster, var inte upp-

värmt i vardagslag.
 190, 21  mellanskof – mellanrum, paus.
 190, 31  pass – här: nej! 
 190, 33  trubbiga – tvära
 190, 35  Thé bestods icke den tiden – Kaffe, te och kakao förekom i Finland sedan 

början av 1700-talet, teet möjligen något tidigare; i praktiken när importen 
kom i gång efter stora nordiska kriget (Marketta Tamminen, »Herrasväen 
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keittiö ja ruokapöytä» 2007, s. 201). Jfr Hertiginnan af Finland (s. 88) där 
teet beskrivs som en nyhet på 1740-talet.

 191, 9  inkrumpen – inkrupen.
 191, 12  Sjette och sista kapitlet – I HT onsdagen 20/1 1847.
 191, 25  tåget – väg mellan två gärdesgårdar, särskilt om den som leder från lands-

vägen till gården (provinsiellt). 
 191, 26  ströming – Av Topelius favoriserad formvariant till strömming. 
 191, 27  spisöl – svagt öl.
 191, 36  educerad – väluppfostrad, bildad.
 192, 2  kopporna – smittkoppor.
 192, 3  Wilander – Jfr ovan om släktnamnen i följetongen.
 192, 4  »näsan af den hvassa sort» – Ett varningens ord i sextonde strofen av fru 

Lenngrens »Biographie» (1795): »Lär rätta dina fel af mina: / Slå straxt 
din håg från flickan borrt, / Om hon är brunögd, tjock och korrt, / Med 
näsan af den hvassa sort, / Och sjunger gällt och heter Stina.» (Anna 
 Maria Lenngren, SS II, s. 134).

 192, 11  billigt häpnade – med fog baxnade.
 192, 33  impertinent – oförskämt.
 193, 7  Lagman – ordförande i lagmansrätt, även enbart som titel.
 193, 9  explicationer – förklaringar, utredningar om missförstånd.
 193, 9  bror – Tilltalsordet markerar att lagmannen har lagt bort titlarna med Löf.
 193, 10  fanns – påträffades.
 193, 11  illmarigt – bakslugt.
 193, 17  varmbullor – nybakt bröd. 
 193, 23  satisfaktionen – gottgörelsen.
 193, 28  med allt sagtmod – milt och tålmodigt. 
 193, 31  älskarinnor – flammor.
 193, 37  sista kriget – 1808–1809 års krig.
 193, 38  suspenderad – avstängd från tjänsten för viss tid.
 194, 5  väfvit – vävt; formen anges som vulgär (Bergroth, Finlandssvenska 1917, 

§ 87).
 194, 7–8  stämplade så ondt mot – smidde så onda ränker mot, konspirerade mot.
 194, 8  buskig – här: bister, hotfull.
 194, 16  påstår jag i sten – är jag bergsäker på, menar jag bestämt. 
 194, 18–21  gumman Lenngrén […] väl i händer – Citatet är ett slags omkväde, inte 

av Lenngren utan i Johan Henrik Kellgrens dikt »Konsten at göra lycka» 
(1780): »Nej, kära Gosse, blif en Spån, / En Dummer Jöns, et Nöt, et Fån, 
/ Så går dig all ting väl i händer.» (Kellgren, SS II, s. 77 vers 42–44. 

 194, 27  Så lider nog en dag omsender – så går helt visst en dag i sänder.

Maija Lehtonen, »Brasaftnar i vindskammaren» 1997, s. 90; Nyberg, Zachris Topelius 
1949, s. 191; Vasenius V, s. 167 ff.

Vernas rosor

»Vernas rosor» gick som följetong i Helsingfors Tidningar den 2 februari–22 mars 1856, i 
fjorton avsnitt. Manuskript finns inte. De tolv första kapitlen av fortsättningen »Stjernan i 
molnet» publicerades mellan den 7 maj och den 14 juni; de åtta senare mellan den 15 no-
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vember och den 10 december. Topelius omarbetade senare »Vernas rosor» och »Stjer-
nan i molnet»; de utkom under den gemensamma titeln »Vernas rosor» i första delen av 
andra cykeln i Vinterqvällar 1881. Mot vanligheten aviserade Topelius följetongerna den 22 
december 1855, när höstens följetong (»De blå» i Fältskärns berättelser) avslutades: »An-
märkning. Fältskärns åttonde berättelse, Flyktingen, som spelar i Finland under stora ofre-
den, kan icke få rum i detta blad nästa vår. I stället skola här ingå tvenne originalnoveller: 
Vernas rosor och Stjernan i molnet.» 
 Ovanstående tyder på att Topelius hade tänkt publicera båda novellerna under vintern  
och våren, men krigsslutet ändrade hans planer. Freden efter Krimkriget slöts den 30 mars 
1856 och Topelius började omedelbart planera en resa till Mellaneuropa, eftersom det 
hade blivit möjligt att få utrikespass. Han reste den 25 maj och var tillbaka i Helsingfors 
i september (Nyberg, Zachris Topelius 1949, s. [293] och 303, Vasenius IV, s. 27). Det här 
förklarar i någon mån pausen på halvannan månad mellan slutet på »Vernas rosor» och 
början av »Stjernan i molnet», och Topelius bön om läsarinnornas tålamod i väntan på 
den (s. 253). Han drog ut på pausen mellan följetongerna, men inledde i alla fall »Stjernan 
i molnet» före avresan för att sedan på hösten bara kunna spinna vidare på den. När han 
reste hade han fyra kapitel på lager, och när de hade gått i tryck fick läsarna veta att resten 
»nödgas vi spara till hösten» (s. 290).       
 I »Vernas rosor» samsas saga, genreparodi och uppsluppen fars. Kontrasten till fjol-
årets följetong kunde inte vara större. Vårterminen 1855 utgjordes följetongen av den sjätte 
»berättelsen» i Fältskärns berättelser, »Majniemi slott», som utmynnar i de svåra miss-
växtåren på 1690-talet. Topelius ägnar två avsnitt i maj 1855 åt befolkningskatastrofen i 
både Sverige och Finland – ca 150 000 dog av svält och sjukdomar i Finland; det var näs-
tan en tredjedel av landets befolkning som före nödåren ska ha uppgått till en halv miljon. 
Hösten 1855 ägnades följetongen Karl XII och »De blå» (karolinerna), från trontillträdet 
till nederlaget vid Poltava. Från heroisk tragedi kastades läsarna med »Vernas rosor» in i 
en sagolik rokokomiljö med en sovande hjältinna som en Törnrosa bakom både en mur 
och »en tät, hög och ogenomtränglig häck af enkla törnrosor» (s. 199). Å andra sidan kun-
de läsarna dra slutsatsen av Topelius anmärkning i december att »Flyktingen» inte kunde 
föreläggas censuren, och substitutet skulle representera något helt annat. 
 »Vernas rosor» utspelar sig under Gustav III:s krig, och Topelius tidfäster den alldeles 
i början till »Juni månad år 1788» (s. 195). Han gör några anspelningar på aktuella frågor, 
också på krigsförberedelserna – det är p.g.a. dem hjälten och hans vapendragare rör sig i 
trakten – men kriget och de historiska aktörerna har ingen som helst roll i novellen som 
utspelar sig under några dygn. Miljön, persongalleriet, intrigen och rentav det korta tids-
spannet hör till sagan, riddarromanen och skräckromanen. Berättarens kommentarer, som 
ideligen avbryter handlingen eller strör in formaliserade artighetsfraser till »den gunstige 
läsaren» (s. 206), »den gunstbenägne läsaren» (s. 232), »de hulda damer» (s. 240) och 
»den älskvärda läsarinnan» (s. 251) hör också till en äldre romantradition som Topelius 
både anammar och driver med här.  
 Maija Lehtonen har behandlat blandningen av genrer och elementen av saga i »Ver-
nas rosor» och »Stjernan i molnet» (se inledningen, s. XLV). I »Den topelianska världs-
bildens mörka sida. Topelius och skräckromantiken» (1995) studerar hon hur Topelius 
använder skräckromantiska berättargrepp och mönster, med talrika exempel ur »Vernas 
rosor». Hon uppmärksammar kontrasterna som förekommer i komposition och miljö-
skildring. I flera av Topelius verk lever man på herrgårdarna ett dubbelliv som avspeglas i 
huset; Lehtonen lyfter fram Nattsjö i »Vernas rosor» som det bästa exemplet. Motsatser-
na mellan ljus och mörker har en symbolisk betydelse. Verna vistas i de ljusa »behagliga» 
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rummen i husets övre våning, men stängs in i ett fönsterlöst, gravliknande mörkt rum som 
straff. Hennes far kapten Mörk bor bakom fördragna gardiner i nedre våningen av huset. 
»Trappan är ett viktigt element i skräckromantikens byggnader», en väg till kunskap om 
hemligheter och det omedvetna, påpekar Maija Lehtonen (ibid., s. 13 ff.). Här kan tilläggas 
att den trånga trappan på Nattsjö utdöms av läkaren – förnuftets röst – som opraktisk och 
livsfarlig eftersom det inte går att röra sig obehindrat i den (s. 229).  
   Skräckromanens fasta persongalleri består av hjälten, hjältinnan, den onda kvinnan, 
skurken och bipersoner som stöder eller motarbetar huvudpersonerna. I »Vernas rosor» 
är Göran Ros hjälten, Verna hjältinnan och kapten Mörk skurken. Jack och doktor Ekströ-
mer är hjältens medhjälpare; Rebecka förvandlas under berättelsen från motståndare till 
medhjälpare. Vernas döda mor, som förekommer i »berättelsen i berättelsen» har drag av 
den onda, eller åtminstone erotiskt farliga kvinnan. Den våldsamt svartsjuke Mörk är en 
tragisk skurk, medan Göran Ros närmast motsvarar en klichéartad hjälte – trots att hans 
roll framstår också i parodisk belysning (Lehtonen, »Den topelianska världsbildens mör-
ka sida» 1995, s. 17 ff.).   
  Konstellationen Göran Ros och Jakob-Jacques-Jack Peura varierar motivet herre och 
trogen tjänare som utgår från det arketypiska paret don Quijote och Sancho Panza. Tope-
lius har använt motivet i novellen »Vargen» (1846) och i början av Fältskärns berättelser 
(1851), där parhästarna heter Bertelsköld och Larsson. Han återkommer till det med Len-
nart Croneld och korpral Durk i »Konungens handske» från 1863. I »Vernas rosor» finns 
uttryckliga anspelningar på »den tappre riddaren af Mancha» och »våra vandrande ridda-
re» (Ros och Peura; t.ex. s. 240). Jack är i »Vernas rosor» en huvudsakligen komisk figur. 
Han tilldelas rollen som vandrande riddare, men uppför sig inte enligt genrekonventionen. 
 Maija Lehtonen konstaterar att de komiska effekterna uppstår genom tvära kast mellan 
det högstämda och det vardagliga och att berättaren här gärna understryker den komiska 
kontrasten mellan det romantiska och det realistiska, mellan ande och materia, ideal och 
verklighet. Den här kontrasten utgör grunden för pastischer och parodier, och för den ro-
mantiska ironin. Kontrasten i »Vernas rosor» mellan å ena sidan sagans och romanens 
mönster, å andra sidan berättelsens »verklighet» betonas genom att personerna inte mot-
svarar de förväntningar mönstret väcker (Lehtonen, »Intertextualitet i Topelius berättel-
ser» 1990, s. 58 ff.). Göran har visserligen en sentimental svada och citerar Schiller, men 
han drömmer om filbunkar.   Sagans trollkarl, läkaren Ekströmer, är varken mystisk eller 
demonisk. Han äter, dricker, misshandlar klassikerna och har »icke en fés klingande glas-
harmonika», utan en skorrande röst (s. 225).    
 Kapitlen utmynnar ofta i en cliffhanger och börjar med att berättaren vänder sig till 
 läsaren. Tredje kapitlet slutar t.ex. med att »de båda unga försvunno skrattande in genom 
fönstret», och det fjärde börjar: »Med den gunstige läsarens tillåtelse vilja vi nu tills vidare 
lemna riddaren Jacques åt sitt öde» (s. 206). Berättarens kommentarer är medvetet snus-
förnuftiga: »Man kan ej nog varna unga flickor» för att glömma stegen kvar efter att ha 
fällt ner den från sitt fönster (s. 218). Kommentarerna bryter illusionen: först byggs en 
andlös spänning upp, för att punkteras av ett inskott av berättaren. När hjälten ska enlevera 
den sovande hjältinnan och nalkas hennes säng med förhängen av »fint musselin» avbry-
ter berättaren sig: »i fall det fanns musselin den tiden» (s. 242).
 Topelius behåller inte det lätta anslaget genomgående, utan hemfaller åt kraftig senti-
mentalitet. Den hör i och för sig också 1700-talet till, men de sentimentala partierna – som 
är särskilt påfallande i slutet – är inte pastisch. »Berättaren tar ofta sin historia på allvar» 
påpekar Maija Lehtonen (»Intertextualitet i Topelius berättelser» 1990, s. 61). Se även 
forskningsöversikten i inledningen, s. XLV. 
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Punktkommentarer

 195, 2–20  Söderom […] i minnet. – Här panorerar Topelius landskapet och gör en 
historisk-demografisk-sociologisk snabbskiss av det på tjugo rader. Han 
hade redan i Hertiginnan af Finland framhållit att terrängen är lätt att för-
svara (jfr s. 36 och 41 med rad 9–11 här).   

 195, 2–3  Saima […] Päjänä – Topelius kombinerar här, möjligen utan att vara 
medveten om det, den finska namnformen Saima för Saimen och den 
svenska namnformen Päjänä (som inte längre används) för Päijänne. 

 195, 14–16  en fordom mäktig adel […] händer – Adelns avtagande samhälleliga bety-
delse, här bara tangerad, återkommer som tema och motiv hos Topelius i 
»Gamla Baron på Rautakylä» (1849), Fältskärns berättelser, och senare i 
»Gröna kammarn på Linnais gård» (1859) och »Tant Mirabeau» (1863).

 195, 19–20  Wrede, Armfelt, Creutz, De Geer, Boye – De här grevliga och friherrliga ät-
terna ägde stora gods i landsändan, från socknen Elimä i öster till Pernå i 
väster. 

 195, 21  landåsen – landryggen, fi. Maanselkä; se Finland framställdt i teckningar, 
ZTS XII, s. 7v där Topelius utreder åsformationerna i Finland.

 195, 25  Filppula och Ithis – socknar, fi. Vilppula resp. Iitti, sv. Itis.  
 195, 25  ginväg – genväg.
 195, 25  snarare – snabbare.
 196, 5  Talltrasten – taltrasten.
 196, 7  förklaring – ljus, glans.
 196, 21  löje – skratt.
 196, 23  torndyfvel – tordyvel.
 196, 26  infama – avskyvärda.
 197, 4  bofällig – skröplig, bristfällig.
 197, 5  bondost – färskost. 
 197, 6  näfverrifva – mindre skål eller ask av björknäver.
 197, 8  Jacques Bonhomme! – (fra.) Uttrycket är personifikation av den franska 

bonden; bonhomme här: hedersknyffel, hygglig typ. 
 197, 10  kommissariatets skinnerier – Liksom i Hertiginnan af Finland och »Härads-

höfdingen» återkommer Topelius här till att leverantörerna och inten-
denturen skodde sig på leveranserna till armén, vilket ledde till att mat 
och uniformer var av dålig kvalitet och det drabbade manskapet. 

 197, 11–12  konspirationer, tyranner, frimurare, stalldrängar – Anspelningar på frågor 
för dagen och skvaller: adelsoppositionen mot Gustav III, beskriven som 
tyrann, d.v.s. envåldshärskare; frimureriet var utbrett och kungens bror 
hertig Karl var inbiten frimurare. Stalldrängar anspelar möjligen på hov-
stallmästaren Munck som påstods vara far till kronprinsen. 

 197, 13  tropligtig – förpliktad till trohet. 
 197, 16–17  mitt sköte – min ända.  
 197, 17–18  Er mitt famntag, myriader! Dig min kyss, du vida verld! – »Seid umschlung-

en, Millionen! / Diesen Kuß der ganzen Welt!» Schiller, »An die Freu-
de» i Thalia. Erster Band från 1786.  

 197, 23  hedersplanta – hedersknyffel.
 197, 27  räcker – når (finlandism).
 197, 27  vi börjat likasom svärma litet i politik – anspelar på adelsoppositionen mot 
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Gustav III (se även följande komm.) och ger inledningsvis en uppfattning 
av Göran Ros som en ung man utan fasta principer.  

 197, 28  storfurstlig krona […] finska – Finland som ett mer eller mindre själv-
ständigt furstendöme nämns i kejsarinnan Elisabeths manifest 1742 (se 
Hertiginnan af Finland, s. 34).  Göran Magnus Sprengtporten (1741–1819) 
konspirerade för en regentledd adelsrepublik i mitten på 1780-talet (Rein, 
Föreläsningar öfver Finlands historia. Sednare delen 1871, s. 440 ff.).   

 197, 31  lyckan, den nyckfulla damen – jfr (fru) Fortuna, lyckans och slumpens 
 gudinna i romersk mytologi. 

 197, 34–35  skada på dig […] en Lidner – En folkligt formulerad anspelning på skal-
den Bengt Lidners (1757–1793) sentimentalitet och dryckenskap.  

 197, 36  »Raillerie à part – (fra.) skämt å sido. 
 197, 37–198, 6  för ro skull – som tidsfördriv, i brist på annat (att göra).
 198, 1  par depit – (fra.; pro dépit) i förtreten.
 198, 2  rysse – formen hade neutralt stilvärde på Topelius tid.
 198, 2–3  någon […] i grön jacka – någon rysk soldat; de ryska uniformerna var 

gröna. 
 198, 12–13  vädrat saltvatten i toppseglen – misstänkt rörelse, tårar.
 198, 16  Parbleu – av (fra.)  par Dieu, här: för tusan.
 198, 20  kyttande – pyrande.
 198, 36  Ollon, öppna dig!» – Jfr Sesam, öppna dig; Topelius använder uttrycket, 

t.ex. i brev till förläggaren Bonnier (31/1 1880). 
 199, 5  invikning – inbuktning.
 199, 10  frontespice – (fra. frontispice) frontespis.  
 199, 11  täck – prydlig, vacker.
 199, 18  2. Huru riddarne kommo […] slott. – Andra avsnittet börjar, i HT onsda-

gen den 6 februari 1856.
 200, 8  rastlöst drifvande – Avser den effektiva vegetationsperioden.
 200, 13  underbart – märkvärdigt, konstigt.
 200, 24  tager notis om – tar reda på.
 200, 38  välkonditionerad – välförsedd 
 201, 36  topprasande – här: alldeles galen. 
 202, 10  3. Huru en förtrollad […] slottet.  – Tredje avsnittet börjar, i HT lördagen 

den 9 februari 1856. 
 202, 20  decrescendo – (ita.) avtagande (musikterm)
 202, 21  doloroso – (ita.) sörjande (musikterm). 
 202, 25  Tio alnars höjd! – motsvarar ca sex m; en svensk aln är 59,3 cm.
 202, 25  Besitta – kraftuttryck, jfr anamma.
 203, 1  synglas – glasögon.
 203, 4  detta hår […] à la Marie Antoinette – som Marie-Antoinette (1755–1793); 

den franska drottningen gjorde epok när hon lät avporträttera sig av Élisa-
beth Vigée-Lebrun i en enkel vit klänning (deshabillée) och ofriserad som 
här beskrivs – hennes pudrade hår verkar Topelius ha uppfattat som blont.

 203, 9–10  musselin, hvitbottnig och rödblommig – muslin, tunt bomullstyg; här på vit 
botten med mönster av röda blommor.

 203, 35  burdus – plötsligt.
 203, 37  edukation – uppfostran, belevenhet.
 204, 17  ryttmästare – officersgrad vid kavalleriet som motsvarar kapten i infanteri-

regementen, jfr s. 200, 28.
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 204, 19–22  Jakob Peura […] Peuronius – (fi.) Peura betyder ren eller kronhjort. 
 204, 19  kornett – lägsta officersgraden vid kavalleriregementen, motsvarande fän-

rik.
 204, 24  rådbråkas – här: förvrängas. 
 204, 27  påstående – rådande.
 24, 27–28  Lovisa […] Artsjö – Lovisa var garnisonsstad, Artsjö kapellförsamling.
 204, 34  smålöje – småleende.
 205, 6  tigande som en Sfinx – Fabeldjur med bevingad lejonkropp och människo-

ansikte som symboliserar det gåtfulla: sfinxen ställer gåtan men besvarar 
den inte.   

 205, 14  sidenshawlett – sjalett; Topelius utgår från den engelska eller tyska formen 
shawl.

 205, 31  kiitoksia – (fi.) tack.
 206, 7  tog sitt parti – fattade sitt beslut.
 206, 18  4. Huru riddar Sankt Göran […] förtrollning. – Fjärde avsnittet börjar, i 

HT onsdagen den 13 februari 1856.
 206, 24  fönsterna – formvariant av fönstren. 
 206, 27  läst – låst (dialektalt).
 206, 30  ganska – här: alldeles.
 207, 2  Det var sol deri, som skalden säger – Tegnér, i »Sång Den 5 April 1836», 

nästsista strofen: »men det var sol deri». 
 207, 6  kattun – tätt, glättat bomullstyg med påtryckt mönster.
 207, 10  förtycka – förtänka, klandra.
 207, 21  förråda – vilseleda, förföra.
 207, 27  en älskarinna – (föremål för) ett svärmeri.
 209, 10  vaktelens – vaktelns (Coturnix coturnix).
 210, 33  guldkjed – guldkedja.
 211, 27–28  5. Huru draken […] Jacques. – Femte avsnittet börjar, i HT lördagen den 

16 februari 1856.
 212, 5  billigtvis – rimligtvis.
 212, 24–28  en sjö af filbunke […] en enda sked – en folklig variant av Tantali kval: att 

hungra och törsta utan att nå det omgivande överflödet.
 212, 27  smörögat – en smörklick.
 213, 6  amazon – här: argbigga. 
 213, 7  Meg Merillies – eg. Meg Merrilies; person i Walter Scotts roman Guy Man

nering or The Astrologer (1815). Maija Lehtonen noterar att Topelius här 
förutsätter att läsarna känner till romanen. Både i den och i »Vernas ro-
sor» är häxan en skräckinjagande, men i grund och botten välvillig person 
som känner till hemligheten med det bortrövade barn som förekommer i 
båda verken (»Intertextualitet i Topelius berättelser» 1990, s. 59). 

 213, 8  kamlottskjortel – kjol av glättat ylletyg.
 213, 9  tvetydig – här: obestämd eller obestämbar.
 213, 15  tömskaft – tyglar som används vid körning.
 213, 22  bläsen – hästen (med en ljus strimma i pannan).
 213, 24  ragassande – bråk, väsen.
 214, 16  munsjör – skämtsamt: ’gunstig herre’.
 214, 17  en smula jern om foten – fotboja.
 214, 34  vassera – bevars! Vasserra tri förvrängning av vars herra tre (trä), korset. 
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 214, 36  såstången – stång, avsedd för att bära större kärl som såar, lång nog att 
kunna bäras på axlarna av två personer.

 214, 37  pisken – piskan.
 214, 38  vargskall – drevjakt på varg.
 215, 1  6. Huru riddar sankt Göran […] draken.  – Sjätte avsnittet börjar, i HT 

onsdagen den 20 februari 1856.
 215, 5  amo – (lat.) jag älskar.
 215, 6  inhemsk – egentligen vernaculus på latin.
 215, 6  hemfödd – född och uppvuxen i någons hem, ofta om trälar och slavar 

födda i ägarens hem. 
 216, 33  furiers – furier, benämning på hämndgudinnorna i antikens Rom.
 217, 27  sin garderob – här: sina kläder.
 217, 34  Argus – Argos, i grekisk mytologi en jätte med god syn och många ögon. 
 217, 35  vädrande »kristet blod» – Citatet är ett stående uttryck i sagor där troll, 

jättar och odjur identifierar den oönskade lukten av människa.
 217, 37  hygglig – här använt ironiskt, med närmast motsatt innebörd.
 217, 37  personage – här nedsättande: figur (jfr motsvarande betydelse hos fra. per-

sonnage).
 218, 9  explikation – förklarande samtal.
 218, 25  mor – folklig tilltalsform till äldre kvinna, ofta som här i kombination med 

hennes namn.
 218, 27  7. Huru riddar sankt Göran […] med draken. – Sjunde avsnittet börjar, i 

HT lördagen den 23 februari 1856.
 218, 27  stridde – formavariant av stred; lexikografen Dalin uppger (1853) i första 

hand svag böjning (stridde), i andra hand stark (stred). 
 219, 2  basilisk – grymt fabeldjur, en blandning av tupp och drake.
 219, 3  arghet – ondska.
 219, 19  filfras – järv, känd för glupskhet.
 219, 24–25  en telegraf […] elektriska stötar – Den anakronistiska metaforen var ytterst 

aktuell 1856: den elektriska telegrafen utvecklades på 1840- och 1850-talet 
och en linje mellan Helsingfors och S:t Petersburg fanns sedan 1855.

 220, 19  Görans mössa […] bakom en stol – Berättaren låter sig ryckas med till den 
grad att han glömmer att en officer inte bär mössa.  

 220, 31  Hekate, Tisiphone och Megära – I grekisk mytologi beskyddar Hekate svart-
konsten, medan Tisifone och Megaira är hämndgudinnor.  

 220, 35–38  Det kom öfver honom en känsla, […] den lilla runda armen utaf ett mördadt 
barn – Maija Lehtonen kallar textstället »en grotesk liknelse, som har 
till syfte att uttrycka överraskning och fasa» när hon använder det för att 
visa hur stämningen växlar och ljusa och mörka scener följer på varandra 
i skräckromantiska verk (»Den topelianska världsbildens mörka sida» 
1995, s. 14).

 221, 28–29  Ragata eller Ursula eller Barbara – Sammanställningen troligen p.g.a. ljud-
likheten (r-ljudet) och de avskräckande betydelserna: Ursula, från lat. ur-
sus, björn, och Barbara ytterst från grek. barbar, en som talar ett obegrip-
ligt språk. 

 222, 11  genius – genie, ande som representerar det bästa, eller som här det sämsta 
hos människan.

 222, 31–32  Jag är dessutom en man […] orätt och öfvervåld. – Textstället och fotnoten 



424 

Kommentarer

1

5

10

15

20

25

30

35

(s. 222, 36–37) visar hur berättaren ironiserar över hjälten (Lehtonen, »In-
tertextualitet i Topelius berättelser» 1990, s. 58). Överhuvud är Görans 
hela utbrott mot Rebecka (s. 221, 14–223, 24) föga förenligt med rollen 
som riddare. 

 222, 36–37  Läsaren igenkänner […]vår hjelte sankt Göran. – Se föregående kommentar. 
 223, 6  disputera – här: ifrågasätta. 
 223, 7  mönsterrullorna – förteckning över manskapet vid en trupp, t.ex. ett rege-

mente.
 223, 19  mutter – Jfr krögerskan mutter på Tuppen hos Bellman; signalerar för-

sonligare inställning till Rebecka än benämningen »hexa» på föregående 
sida.  

 223, 20  kalkon – anspelar sannolikt på kalkonens rykte som lättretlig och argsint.
 223, 25  8. Huru jätten […] högeligen.  – Åttonde avsnittet börjar, i HT onsdagen 

den 27 februari 1856.
 224, 22  en frack ifrån Adolf Fredriks tid – fracken var inte längre modern; Adolf 

Fredrik efterträdde Fredrik I 1751 och dog 1771. 
 224, 23  en trekantig hatt efter Fredrik II:s modell – Den trekantiga hatten användes i 

både civila och militära sammanhang, bl.a. av karolinerna, och förknippas 
med Fredrik II (den store, 1712–1786) som ofta avporträtterades i en. 

 224, 24  stångpiske – stångpiska, mansfrisyr där nackhåret samlas till en fläta och 
omviras med band.

 224, 36  vattputt – vattenpuss (finlandism).
 225, 14  knallhattarne – tändhattarna; slaglås med tändhatt ersatte flintlås med 

fängpanna omkring 1840. 
 225, 19  hade luktat krut i pommerska kriget – hade deltagit i Sveriges krig mot 

Preussen 1757–1762, en del av sjuårskriget 1756–1763. 
 225, 19–20  i första brådkast – i första taget.
 225, 32  fé – kvinnligt sagoväsen.
 225, 33  romantisk – här: riddarromantisk.
 225, 37  glasharmonika – instrument bestående av glasklockor vars kanter gneds 

med fingrarna.
 226, 2  aliter – (lat.) även kallad (jfr alias). 
  226, 4  på mina fem – på mina fem fingrar.
 226, 4  rudis in litteris – (lat.) obildad.
 226, 4  Kova pää – (fi.) träskalle.
 226, 5  pliten – huggvärjan.
 226, 6  inkommoderar – är besvärlig för, besvärar.
 226, 7  collegium medicum – (lat.) läkarsällskapet. Ursprungligen svensk läkar-

organisation från 1663 som med tiden fick karaktären av ämbetsverk som 
administrerade sjukvården och befattade sig med utbildningen av läkare. 

 226, 8  dagtraktamente in natura – ersättning i form av mat m.m.
 226, 11  Livius? Insuperabilis Alpium transitus – (lat.) de oöverstigliga Alperna, som 

den romerske historikern Livius (59 f.Kr.–17) nämner i Ab urbe condita 21, 
där han behandlar Hannibal som 218 f.Kr. gick över Alperna och hotade 
romarna i Italien. Maija Lehtonen exemplifierar med textstället när hon 
apropå citatens funktion hos Topelius säger att också lärda personer kan 
tillämpa klassiska citat på ett humoristiskt sätt (»Intertextualitet i Tope-
lius berättelser» 1990, s. 54). 
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 226, 14  patron – Markerar här att mannen är herrskap.
 226, 15  karpus – kapuschong, huva.
 226, 29  lappris – strunt.
 227, 9  Cicero? Molestia et voluptate vita mixta! – (lat.) Omak och njutningar väx-

lar i livet. Marcus Tullius Cicero (106–43 f.Kr.), romersk vältalare, förfat-
tare och politiker.  

 227, 21  esse […] non esse – (lat.) att vara […] inte vara.
 227, 23–25  9. Hvad som vidare […] förtrollning. – Nionde avsnittet börjar, i HT lörda-

gen den 1 mars 1856.
 227, 29  kastellan – borgfogde; Topelius driver med riddarromanerna.
 229, 5  Posito – (lat.) låt mig anta.
 229, 10  Perdu – (fra.) (det är) förlorat.
 229, 11  asphyxia – asfyxi; kvävning, syrebrist i hjärnan. 
 229, 25  fanatism – överspändhet.
 229, 38  delirium – galenskap. 
 230, 19  spring – hoppa.
 231, 11  kapare – sjörövare; eg. fartyg som anfaller (fiendens) handelsfartyg.
 231, 28  monomania – (läkarlatin) sinnessjukdom som beror på fix idé (mord-, 

förföljelsemani) (Ekbohrn, Förklaringar öfver 60,000 främmande ord och 
namn 1904). 

 232, 3  Hvaba? – kortform av hvad behagas, vad för slags, hur sa?
 232, 8  casus – (lat.) fall.
 232, 11  qvestionera – utfråga, förhöra.
 232, 14–15  10. Huruledes draken […] hemlighet. – Tionde avsnittet börjar, i HT onsda-

gen den 5 mars 1856.
 232, 16  gunstbenägne – välvilliga.
 233, 5  congestionen – abnorma tillströmningen av blod (till kroppsdel eller or-

gan).
 233, 7–10  »Fröken […] namnet – Om kapten Mörk hade varit adlig hade Rebecka 

kunnat referera till hans dotter som fröken; eftersom han inte var det skul-
le hon tituleras mamsell, som läkaren gör (rad 6) medan han både frågar 
ut Rebecka och tillrättavisar henne. 

 233, 16  Halmstad – Halmstadslax var ett begrepp inte bara på 1800-talet utan re-
dan på 1700-talet, SAOB har belägg från 1770-talet. 

 233, 20  Malmens källare – anrikt värdshus på Myntgatan i Stockholm. Topelius 
kunde ha läst om det i Hemliga handlingar, hörande till Sveriges historia efter 
konung Gustaf III:s anträde till regeringen (tre delar, 1821–1825) som han 
ägde.

 234, 31  ett subjekt – en person.
 234, 35  Sapperment – kraftuttryck, ombildning av »sakrament».
 235, 10  somnambul – sömngångare.
 235, 11  mesmerismen – animala magnetismen, den kraft som enligt den tyska lä-

karen Franz Anton Mesmer (1734–1815) genomströmmade kosmos och 
påverkade den mänskliga organismen (se ZTS IV, Noveller, s. 288). 

 235, 14  topp – överenskommet.
 235, 19  rangerad – aktad, ordentlig, i goda omständigheter.
 236, 22  fåniga – sinnessvaga.
 236, 26  kopporna!» – smittkopporna.
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 236, 27–28  11. Huru trollkarlen […] slottet.  – Elfte avsnittet börjar, i HT lördagen den 
8 mars 1856. 

 236, 36  nosologiska – patologiska.
 236, 36  nosografiska – sjukdomsbeskrivande.
 236, 37  inkast – invändningar, anmärkningar.
 237, 7  vederfående – tillfrisknande.
 237, 23  cedamus naturæ – (lat.) vi måste foga oss efter naturen. 
 237, 31  imaginera er – föreställa er, inbilla er.
 238, 9  skrymta – hyckla.
 238, 33  Nu nös jag på det. – Talesätt, nysningen bekräftar att det som sades förut är 

sant.
 238, 37–38  äta på portör – äta mat som hämtats på värdshusen i mathämtare, en sorts 

matlåda. 
 238, 38–239, 1  hållstugor – rum på hållskjutsstationerna där resenärerna och skjuts-

bönderna väntade, på kusk och hästar resp. passagerare. 
 239, 6  ograverad – inte intecknad.
 239, 15–16  Herkules’ skiljeväg – Herkules vägskäl, där han möter fru Lusta och fru 

Dygd som lockar honom åt var sitt håll; Xenofons myt tolkades själv-
ständigt på svenska av Georg Stiernhielm, och Hercules (1658) blev den 
svenska skaldekonstens portalverk; Topelius hade redan i tonåren läst 
Stiernhielm.  

 239, 19  den blinde Amor – kärleksguden i romersk mytologi; liksom den grekiska 
Eros beväpnad med pilar och båge sades han skjuta sina pilar i blindo.  

 239, 20  vetenskapens ugglevålnad – Vetenskapens beskyddarinna är Minerva med 
ugglan.  

 239, 30  Lukas – här: narr.
 240, 1–2  12. Huruledes riddar […] slottet.  – Tolfte avsnittet börjar, i HT lördagen 

den 15 mars 1856.
 240, 9  kapell – kapellförsamling (som inte var en självständig socken).   
 240, 10  trakassera – här: krångla, bråka. 
 240, 15  riddaren av Mancha – Don Quijote, Cervantes Den snillrike riddaren Don 

Quijote de la Mancha (orig. 1605, 1615; svensk övers. av J. M. Stjernstolpe 
1818–1819).  

 240, 16  späkningar […] Toledo – Avser möjligen Don Quijotes äventyr i Sierra 
Morena.

 240, 17–18  Dulcinea – bondflickan Dulcinea som don Quijote i Cervantes roman 
uppvaktar i tron att hon är en förnäm adelsdam. Hösten 1852 hade Tope-
lius låtit Bertel Bertelsköld i Fältskärns berättelser jämföra sig med riddaren 
av la Mancha och Regina von Emmeritz med Dulcinea, liknelsen förefal-
ler i båda fallen långsökt.  

 240, 19  käpprapp – som delades ut till de oefterrättliga rekryterna. 
 240, 21–22  Phebus kört sitt gyllene spann […] himmelens fäste – Foibos, Febus, Phoe-

bus, binamn på solguden Apollon som körde solens gyllene vagn från sol-
uppgång till solnedgång. 

  240, 26  Morpheus – i grekisk mytologi en bevingad sömngud.
 240, 28  ordres – (fra.) order.
 240, 28–29  Hugg […] Bast och Bult – här: namn på soldater. Namnen (rygg)Bast och 

Bult (drummel) antyder att de har fått sin del av käpprappen ovan.
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 240, 29  Lappträsk – socken i östra Nyland.
 241, 16–17  qvinnorån […] Miste lif sitt – Livsstraff för kvinnorov utdömdes om man-

nen »häfdade» kvinnan mot hennes vilja, i annat fall dömdes han till bö-
ter och fängelse (1734 års lag, Missgiernings Balk XXII). 

 242, 9  omvänder – något ålderdomlig imperativform, andra person pluralis.
 242, 14  eröfras på vikingavis – I föredraget »Om qvinnan hos de skandinaviska 

och finska folken i forntiden» (1850, s. 321) uttrycker Topelius sig mindre 
kategoriskt: »Aldrig var det allmän sed, men ofta hände dock, att man 
röfvade sin blifvande hustru från fädernehemmet nattetid och med våld».

 242, 36  sparlakan – sängomhänge.
 244, 1  13. Hvad som vidare […] bestormning.  – Trettonde avsnittet börjar, i HT 

onsdagen den 19 mars 1856.
 244, 6  göra sin toilett – klä sig och snygga till sig.
 244, 18  ett miasmatiskt delirium – ett vansinne av onda dunster. 
 244, 18–19  en dementia generalis, en insania communis, en perturbatio cerebri – (läkarla-

tin) en allmän galenskap, ett vanligt vanvett, en hjärnstörning. 
 244, 30  protegera – beskydda, försvara.
 245, 6  baron Armfelt – Gustav III:s gunstling Gustaf Mauritz Armfelt (1757–

1814).
 245, 7  cavalier – (fra.) kavaljer, här om (adels)man »som gärna uppvaktar 

damer» (SAOB).  
 245, 8  galanta – lättsinniga.
 245, 14  exekution – verkställighet. 
 245, 14  reklamerad – återfordrad.
 245, 17  sauvera – rädda, efter fra. sauver.
 245, 19  ströfparti – strövkår, rekognoscerande soldater.
 245, 21  utkratsa kulorna – med hjälp av redskapet krats ta ut kulorna ur mynnings-

laddade eldvapen. 
 245, 24  plumphuggaren – tölpen.
 245, 36–37  Det ryktbara anfallet […] 29 Juni. – Incidenten inledde krigshändelserna 

1788. Det gick rykten om att svenska soldater utklädda till ryska hade gjort 
ett skenanfall, för att ge Gustav III möjlighet att förklara Ryssland krig. Se 
kommentarer till »Häradshöfdingen», s. 411 ff., till textställena 177, 32–33 
resp. 180, 10–13.   

 246, 9  nota bene – (lat.) märk väl, observera.
 246, 33  Enfin – (fra.) Nåväl.
 246, 35  blifva Desdemona åt en Othello – Anspelar på att Desdemona i Shake-

speares tragedi Othello blir ett oskyldigt offer för sin makes svartsjuka. 
 247, 4  Ankarström – Jacob Johan Anckarström (1762–1792), som sköt Gustav III 

1792. 
 247, 5  bergsmän – Bergsmän äger gruvor eller gruvandelar och ägnar sig åt gruv- 

eller bruksdrift.
 247, 6  Knys – knysta.
 247, 37  valloner minne – vallonskt minne, jfr rad 4 f.: »Slägten är af vallonska 

bergs män».
 248, 15  skarpt – snabbt, häftigt.
 248, 27  postade – stod på post, på vakt.
 249, 3–4  14. Huruledes riddar […] förundrade. – Fjortonde avsnittet, i HT lördagen 

den 22 mars 1856.
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 249, 12  ältpåse – gnällmåns.
 249, 26  det inkurablaste – det mest obotliga.
 249, 28  utpiskad – inpiskad, durkdriven. 
 249, 28  för kontant allvar – på fullaste allvar.
 250, 20  grasserar – härjar.
 250, 25  Jemine – jösses.

Maija Lehtonen, »Intertextualitet hos Topelius» 1990; »Den topelianska världsbildens 
mörka sida. Topelius och skräckromantiken» 1995; »Topeliuksen romaanit ja novellit» 
2002; Paul Nyberg, Zachris Topelius 1949, s. 326; Valfrid Vasenius V, s. 176, 223

Stjernan i molnet

»Stjernan i molnet» gick som följetong i Helsingfors Tidningar den 7 maj–14 juni och den 
15 november–10 december 1856, i sjutton avsnitt. För utgivningshistorisk kommentar ge-
mensam med »Vernas rosor», se kommentaren till den, s. 417 f. En forskningsöversikt 
finns i inledningen, s. XLIV f. 
 Topelius började publicera resebreven »Söder om Östersjön» med intryck från vistel-
sen i Mellaneuropa den 24 september 1856. Han fortsatte med dem i nästan varje nummer 
till den 1 november och återupptog »Stjernan i molnet» den 15 november. Vid det laget 
hade han glömt detaljer i både »Vernas rosor» och försommarens avsnitt av »Stjernan i 
molnet»; inadvertenserna i den senare delen tyder på det. 
 Titeln »Vernas rosor» anknyter explicit till Verna, och »Stjernan i molnet» gör det 
indirekt (se kapitlet »Huru Vernas stjerna gick i molnet», s. 258 ff.). Men liksom i Herti
ginnan af Finland fokuserar berättelsen bara delvis på den kvinnliga huvudpersonen. Den 
stora frågan i »Stjernan i molnet» är undersåtarnas trohet eller svek i förhållande till re-
genten. Novellen framhåller upprepade gånger trofastheten i folkets djupa led (se särskilt 
s. 266 f.). Kornetten Jack beskrivs genomgående som ordkarg, men får i novellen fälla 
mångordiga domar över svekfulla officerare, och samtidigt demonstrera sin lojalitet mot 
Göran och kungen. Fördelen med ett folkligt språkrör motverkas, eller försvagas, av att 
hans utsagor är överdrivet retoriska eller sentimentala och ligger illa i hans mun (se s. 269, 
274 och 280). 
 Det lätta anslaget i »Vernas rosor» saknas i »Stjernan i molnet». Berättaren under-
stryker både officerarnas svek och soldaternas trohet med dubbla streck. Övertydligheten 
gäller också intrigen med bortbytta barn, dubbelgångare, svartsjukedramer och den lätt-
samme Görans förvandling till sentimental hjälte. Det är som om Topelius skrev för en 
ny publik som behövde starka effekter. Han var uppenbart medveten om att den växande 
läse kretsen hade breddats socialt, det framgår inte minst av att han börjar översätta och 
förklara franska uttryck och inslag (se s. 261 f.). 
 En anpassning till läsekretsen kan ses i att ingenting – utom möjligen förvecklingarna i 
intrigen – torde ha utmanat genomsnittsläsaren, i synnerhet inte hjältinnan. Topelius hjäl-
tinnor efter Eva Merthen är under en lång tid väl anpassade till ett konventionellt kvinno-
ideal. I motsats till Eva Merthen som långt in i verket är handlingskraftig, talför och slag-
färdig är Verna passiv, tyst och oskuldsfull (se t.ex. s. 293). Hon är ett oskrivet blad, mera 
barn än kvinna, intuitiv och mottaglig: »Tala mera, Göran! Lär mig allting!» (s.  295). 
Motbilder till henne är modern och Rebecka, den ena erotiskt aktiv och den andra ful, 
gammal och påstridig. 
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 Sentimentaliteten är påfallande för en senare läsare, t.ex. i det sista kapitlets sjukbädds-
scen som utmynnar i bön och gråt. De samtida läsarna behöver inte ha uppfattat episoden 
så. Det är fullt möjligt att de levde in sig i handlingen, inte minst i oron och lättnaden; detta 
var en tid när de flesta hade suttit vid både sjukbäddar och dödsbäddar. 
 Matti Klinge visar i inledningen (s. XXV) att frågan om ett institut för undervisning av 
dövstumma var aktuell 1856. Topelius hade under resan i Mellaneuropa besökt ett institut 
för blinda och dövstumma i Dresden och publicerade en entusiastisk beskrivning av ung-
domarnas framsteg i Helsingfors Tidningar den 1 november. Den kan, i kombination med 
skildringen av Verna, ses som ett exempel på hans förmåga att lyfta fram aktuella frågor i 
olika genrer för att påverka olika grupper av läsare. 

Punktkommentarer 

 254, 2  Efter attacken mot Vuoltensalmi […] 29 Juni 1788 – Incidenten inledde 
krigshändelserna 1788. 

 254, 3–4  generalmajoren baron Armfelt – landshövdingen i Nylands och Tavastehus 
län Carl Gustaf Armfelt (1724–1792), tidigare överste för Nylands infante-
riregemente.  

 254, 5  öfverste kammarjunkaren af samma namn – Gustaf Mauritz Armfelt (1757–
1814), Gustav III:s gunstling, överste i armén och generaladjutant 1787, 
överste för Nylands infanteriregemente samma år.

 254, 7  redutten – befästningen varifrån eld kunde ges åt alla håll.
 254, 7  Abborfors – gränsövergång mellan Sverige och Ryssland 1743–1809; här 

fanns gränsvakt och postkontor.  
 254, 11  förslitna mundering – slitna uniform. Anspelningarna på uniformer bör-

jade redan i »Vernas rosor» och förekommer genomgående i »Stjernan i 
molnet»; se även inledningen, s. XXV.

 254, 11  ryttmästaren – officersgrad vid kavalleriet som motsvarar kapten i infante-
riregementen.

 254, 12  Göran Roos – Namnet skrivs Ros i »Vernas rosor», men har fått en stånds-
mässigare form här.

 254, 12  kornetten – lägsta officersgraden vid kavalleriet, motsvarar fänrik.
 254, 27–255, 1  Hela lifvet […] som en trasa. – Topelius hade läst Almqvists »Ormus och 

Ariman» (1839) i imperialoktavupplagan av Törnrosens bok: »Hvarföre är 
allt en trasa».

 255, 34  så gerna raffel – lika gärna raffel, hasardspel med flera tärningar.
 255, 35–37  Usel kung […] i krigskassan! – Sammanfattning av kritiken mot Gustav III; 

Rein säger att kungen hade börjat kriget »utan att på förhand vara behöri-
gen rustad» (Föreläsningar öfver Finlands historia II 1871, s. 451). 

 255, 36  portionspengar – dagavlöning.  Johan Henrik Hästesko, en av de ledande 
i adelsoppositionen och överste för Åbo läns infanteriregemente, ska ha 
»undanhållit soldaten dess aflöning, för att öka missnöjet» (Rein, Före
läsningar öfver Finlands historia II 1871, s. 453). 

 255, 37–256, 8  Svara mig , […] förklara vi oss sjelfständiga – Officerarnas kritik mot 
Gustav III sammanfattas i repliken. Det var kungens bror Fredrik Adolf 
(1750–1803) som Sprengtporten ville se som regent i den adelsrepublik 
han drömde om (se kommentaren till s. 197, 28). 

 256, 2  Hastfers egna utklädda soldater – Berndt Johan Hastfehr (1737–1809), 
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överste och kommendör för Savolaxbrigaden. Det gick rykten om att 
svenska soldater utklädda till ryska hade gjort ett skenanfall, för att ge 
Gustav III möjlighet att förklara Ryssland krig (se kommentarer till 
»Härads höfdingen», s. 411 ff., till textställena s. 177, 32–33 resp. 181, 10–13). 
Äldre forskning, t.ex. Rein, ansåg att så var fallet: »[Gustav III] hade före-
gifvit sig vara anfallen, men snart befanns, att han varit den anfallande» 
(Föreläsningar öfver Finlands historia II 1871, s. 451).

 256, 4–5  Många tänka som jag – En antydan om att Göran står och väger mellan de 
kungatrogna och adelsoppositionen; jfr s. 197 f. i »Vernas rosor»: »det är 
så futtigt att konspirera; jag blir konungsvän par depit».

 256, 37  Leksak! – småsak. 
 257, 1  pliten – huggvärjan.
 257, 1  palta af – pallra dig iväg, traska iväg.
 257, 28  Was der Teufel – (ty.) va’ fan.
 258, 5  Immer – (ty.) alltid.
 258, 21  Det tog han för kontant – det trodde han på.
 258, 24  2. Huru Vernas stjerna […] molnet. – Andra avsnittet börjar, i HT lördagen 

den 10 maj 1856.
 258, 28  centifolia – (lat.) hundrabladig, artnamn på törnrosarten rosa centifolia. Jfr 

»Vernas rosor», s. 199, där törnrosorna är enkla. 
 259, 3  sången öfver Atis och Camilla af Creutz – Gustaf Philip Creutz (1731–1783) 

Atis och Camilla, från 1761.
 260, 17  Högfors – (fi. Korkeakoski) i Kymmene älv, i nuvarande Kotka.
 260, 23–24  stekos […] Tantali qval – Tantalus hungrar och törstar bland fruktträd i 

en sjö där grenar och vatten viker undan för honom, och stekarna är lika 
ouppnåeliga för kuskarna.

 260, 29  Martis – Mars, krigsguden i romersk mytologi
 260, 30  Bachus – Bacchus, vinguden i romersk mytologi.
 260, 32  Anjala förbundets utbrott och det misslyckade anfallet mot denna stad – Sam-

mansvärjningen av adliga officerare mot Gustav III fick namn efter An-
jala gård, då i Elimä i sydöstra Finland nära fronten. Det svenska anfallet 
mot Fredrikshamn kom av sig, eftersom huvudarmén under Carl Gustaf 
Armfelt inte avancerade och de andra truppenheterna fick order att dra 
sig tillbaka. Officerarna meddelade att de inte tänkte gå över gränsen och 
agiterade öppet mot kungen, som lämnade armén med ett par regementen 
och tog vägen över Högfors (Rein, Föreläsningar öfver Finlands historia II 
1871, s. 451, 454 f.).

 261, 1  anfäkta och regera – kraftuttryck, jfr Fredrika Bremer, En Dagbok, 1843: 
»Ja, djävulen anfäkta och regera mig!».

 261, 13–18  hör ni, karl […] Karl kan ni vara sjelf – Karl som tilltalsord användes en-
bart riktat till underklassen och i nedsättande mening. 

 261, 37  Rådbråkadt – förvrängt. 
 261, 37  mort de ma vie – (fra.) vid min död.
 262, 5  greve Meijerfelt – Johan August Meijerfeldt d.y. (1725–1800), militär.
 262, 11  öfverlästa – inövade.
 262, 15  pisken – piskan.
 262, 22  en aln – knappt 60 cm.
 262, 29  bröms – formvariant av broms (insekt).
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 263, 1–2  Ordonnez l’enquete, mon comte! Dieu vous garde! – (fra.) Låt undersöka sa-
ken, herr greve! Gud bevare er!

 263, 4  4. Huru Jack ville […] sköld. – Tredje avsnittet börjar, i HT onsdagen den 
14 maj 1856.

 263, 5  andraga – anföra, meddela.
 263, 20  Dam! – fördömt.  
 263, 24  med respekt sagdt – med ursäkt för frispråkigheten.
 263, 31  på furagering – för att skaffa foder (till militärhästarna). 
 263, 33  kosackpikarna – långa, lätta lansarna som användes av kosackerna.
 263, 37  förtalar sig – försäger sig.
 264, 9  N:o 18, Bult – soldaten vid namn Bult, med numret 18 vid kompaniet.
 264, 11  gjorde en styf front – gjorde ställningssteg och militärhälsning.
 264, 30  krigsartiklarna – stadgarna om upprätthållandet av ordning, tukt och sub-

ordination inom krigsmakten (SAOB).
 265, 2  ligan – liga: personer som gemensamt arbetar för ohederliga och vanhed-

rande syften.
 265, 24  nedsätta – tillsätta.
 265, 26  de gode herrar kamrater i ligan – officerarna i Anjalaförbundet.
 265, 27  munsjören – här: gunstig herrn.
 265, 35  allodial säteri – arvegods med adlig ägare som åtnjöt skattefrihet för god-

set.
 265, 35  sitt namn åt kapellet – Anjala blev kapell under Elimä församling 1789.
 265, 37–266, 1  Henrik Wredes […] Kerkholm 1605 – Heinrich Wrede, livländsk adelsman 

i svensk tjänst, stupade i slaget vid Kirkholm (mot polskt kavalleri), efter 
att ha gett sin häst åt den omringade kungen som lyckades fly. 

 266, 3  grefve Creutz – Carl Gustaf Creutz (1787–1851), hovrättsauskultant, gods-
ägare.

 266, 4  furst Menschikoff – Alexander Sergejevitj Menschikoff (1787–1869), gene-
ralguvernör i Finland 1831–1855. Erhöll Anjala av senaten i Finland 1842.

 266, 5  corps de logis – (fra.) huvudbyggnad på herrgårdar och motsvarande. 
 266, 8–10  utan aning om […] vanliga följeslagare – Jfr början av »Vernas rosor»: 

»frälsegods, der en fordom mäktig adel var bosatt […] seklernas mal och 
rost ha tärt uppå adelns stora jordagods; de mesta bland dem ha försking-
rats eller halkat bort ur de gamla familjernas händer» (s. 195). 

 266, 14  partigångare – eller partigängare, soldat (eller grupp av soldater) som an-
vändes för spaning eller räder på fientligt område.

 266, 15  general Michelsons – Ivan Ivanovitj Michelson (1740–1807).
 266, 17  stångpiske – stångpiska, mansfrisyr där nackhåret samlas till en fläta och 

omviras med band.
 266, 17  Mollberg – en av huvudpersonerna i Bellmans Fredmans epistlar, där han 

presenteras som korpral.  
 266, 18  slagit sig ned på en tom tunna – Jfr talesättet om tomma tunnor som bullrar 

mest.
 266, 19  soldatesken – här: en hop soldater.
 266, 19  kram – små handelsvaror; här: strunt(prat). 
 266, 20  varit i säck […] påse – Det är inte egna åsikter som yttras, utan talaren åter-

ger andras, överordnades eller äldres. Talesättet anknyter också till kram-
säck och krampåse, som gårdfarihandlare transporterade sina kramvaror i. 
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 266, 21  surpreneras – överrumplas.
 266, 24  justifiera sitt comportement – rättfärdiga eller försvara sitt beteende.
 266, 28  fotjägare – soldat vid infanteriregemente utbildad för spaning och strid i 

terrängen. 
 266, 30  Positus – (lat.; pro posito) antag. 
 267, 1–2  qvestionera […] expersonifiera […] statifiera – Korpralen här har lyssnat 

för mycket på officerarna och minuterar okritiskt ut det förrädiska bud-
skapet (jfr talesättet om säck och påse ovan), med importerad vokabulär.  
Vanligt folk som snubblar på svåra ord framställs inte sällan som löjeväck-
ande i Topelius noveller; qvestionera betyder utfråga, vilket inte förekom i 
förhållande till överordnade; expersonifiera ev. förvanskning av expediera: 
avfärda, och statifiera av statuera. 

 267, 3  fem och tjugu – underförstått: rapp.
 267, 10–11  stopp […] vi vilja ha riksdag – Anjalamännens krav, folkligt formulerat.
 267, 16  »Skäms att skylla […] soldater» – Fjärde avsnittet börjar, i HT lördagen 

den 17 maj 1856.
 267, 17  stortalige – mångordige.
 267, 18  föraktlig – föraktfull. 
 267, 35–36  delar en brödbit […] mina barn? – De indelta soldaterna brukade sina torp 

i fredstid, men soldatänkor och deras barn blev utan försörjning eftersom 
torpen följde soldaten.  

 268, 8–9  i kungens och ständernas namn – Anspelar på frihetstidens maktfördelning. 
 268, 12  Ett dagbefäl – en dagorder. 
 268, 34  postkarlen – vaktposten, soldaten som står på vakt.
 269, 22  fåtalige – här: fåordige; lexikografen Dalin uppger att innebörden är 

»orätt» (1850). 
 269, 29  duska – regna, ruska.
 269, 32  en gratie – en behagens gudinna (i romersk mytologi).
 271, 7  7. Riddaren Görans vålnad. – Femte avsnittet börjar, i HT onsdagen den 21 

maj 1856.
 271, 24  söndagsbarn – människor födda på en söndag ansågs ha särskilda talanger, 

såsom synskhet.
 271, 24–25  ej varit på rätt – inte varit som det ska.
 271, 30  efter doktor Ekströmer – enligt doktor Ekströmers anvisningar.
 273, 36  salto mortale  – (ita.) dödliga språng.
 273, 36  vantro – här: vidskepelse.
 274, 3  liderliga – här: omåttliga.
 274, 16  löjet – leendet, skrattet.
 274, 29  infama – usla.
 274, 31  rymmarestat – rymmarstråt. 
 275, 6  Denna åsyn […] besinning. – Sjätte avsnittet börjar, i HT lördagen den 24 

maj 1856.
 275, 19  icke tränger den och icke paltar den – den klämmer inte åt och är inte bylsig.
 275, 23  patrontaska – eg. patronväska. 
 276, 7–10  en gammal soldatvisa […] fracken – Visan har inte gått att identifiera.
 276, 20  deri ligger knuten – det är frågan.
 276, 25–26  »Hut, käring! […] sagdt af er. – Görans utfall mot Rebecka (se t.ex. s. 221) 

hejdas och slutar här, liksom hennes misstänksamhet förbyttes i tillgiven-
het när hon insåg vem han var (s. 251).
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 276, 21  girs – gärs.
 277, 16  kasematt – välvt utrymme skyddat mot artilleribeskjutning. 
 277, 27  rhummen – rommen.
 277, 30  sotniken – sotnik, officersgrad vid kosacktrupperna.
 278, 2  kataj – (ry.) låt gå! här: hoppla.
 278, 4  vasserra – bevars! Vasserra tri förvrängning av vars herra tre (trä), korset. 
 278, 5–6  Säkkjärvi – socken i Viborgska ståthållarskapet, avträdd till Ryssland 1721.
 278, 15  prrr hio da piu – här: ptro.
 278, 25  spatten – benämning på olika sjukdomar i hästs hasled.
 279, 22–23  9. Huru riddaren Göran […] försvar. – Sjunde avsnittet börjar, i HT lörda-

gen den 31 maj 1856.
 280, 6  knystra – knysta.
 281, 5  besticker – förleder.
 281, 9  affär – träffning (mindre strid).
 281, 30  »Det vet jag icke. – Åttonde avsnittet börjar, i HT lördagen den 7 juni 1856.
 281, 34  satisfaktion – upprättelse (för förolämpningen att ha blivit beskylld för för-

räderi).
 282, 9  sauverad – räddad, efter fra. sauver.
 284, 26  stock – här: trög, dum person.
 285, 1  härtills – hittills.
 285, 21  11. Hvad som […] Nattsjö gård. – Nionde avsnittet börjar, i HT lördagen 

den 14 juni 1856.
 285, 31  flödde – flödade (provinsiellt).
 286, 13  otroget – tvivlande.
 287, 12  posta – hålla vakt.
 288, 19  spring – hoppa.
 288, 30–31  Don Quixote […] striden mot vinsäckarna – anspelning på kapitel 35 i 

första delen av Cervantes Den snillrike riddaren Don Quijote av la Mancha.
 289, 17  vanbörding – person som har vanhedrat sin släkt, sitt ursprung.
 290, 13  fällde – här: tappade.
 290, 13  öfverljudt – högljutt.
 290, 25  13. Huru Verna […] verld. – Tionde avsnittet börjar, i HT lördagen den 15 

november 1856.
 291, 18  skullror – formvariant av skuldror.
 291, 33  kris – avgörande vändning (till det bättre) i ett sjukdomsförlopp.
 294, 4–22  Verna skulle höra […] hennes öron – Jfr s. 282 f. Det avsnittet hade Topelius 

skrivit i maj, före sin mellaneuropeiska resa, och han hade tydligen glömt 
detaljerna när han fortsatte följetongen i november.

 296, 1  14. Huruledes riddaren Jack […] spöke. – Elfte avsnittet börjar, i HT onsda-
gen den 19 november 1856.

 296, 3  anno gratiæ – (lat.) nådens år.
 296, 11  quidam – (lat.) någon.
 297, 2  fängpannan – den urholkning i äldre eldvapen där krutet lades.
 297, 8  »Werda!» – (ty., mil.) vem där!
 297, 21  jama – klaga, gnälla.
 297, 27  ströfparti – strövkår, rekognoscerande soldater.
 297, 31  slapp – lyckades (fennicism).
 298, 8  delinqventen – fången.
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 299, 17  enstaka – avsides.
 299, 34  15. Huru jagten aflopp […] skog. – Tolfte avsnittet börjar, i HT lördagen 

den 22 november 1856.
 300, 15  terzerol – terserol; äldre typ av kort pistol med relativt fin kaliber. 
 300, 16  ett halft lispund – drygt fyra kg.
 300, 34  maxis! – befallning till hund att utföra viss konst eller handling.
 300, 35–36  skulle kommit på kneken – skulle blivit förlägen, här: hade misslyckats. 
 300, 36  Such – (ty.) sök. 
 301, 2  ginväg – genväg.
 301, 17  emellertid – under tiden.
 301, 26  Couche! – (fra.) här: plats! 
 301, 32  komissklädet – grova klädet som användes till uniformer.
 301, 35  det lilla kriget – gerilla. 
 302, 27  desperata – här: ursinniga.
 302, 27  bussar – soldater.
 302, 36  blindlyktor – lyktor där ljusskenet kan skärmas av.
 303, 6–7  ihågkommas […] svärdsorden – Enbart officerare kunde få svärdsorden.
 303, 8–9  detacherad korps – avdelad och utsänd trupp.
 303, 29  lifslevande – verklig, kroppsligt närvarande. 
 303, 31  16. Huru molnet […] klarna. – Trettonde avsnittet börjar, i HT onsdagen 

den 26 november 1856.
 303, 36  musikens genius – musikens väsen. 
 305, 7  Bucephalus – efter Bukefalos, Alexander den stores favorithäst. 
 306, 2–3  treårsgammal schäck […] väderqvarn – En unghäst som skyggar för en 

väder kvarn. Skäck, häst med fläckar.
 307, 1  17. Verkan af ett förfluget ord […] mun. – Fjortonde avsnittet börjar, i HT 

lördagen den 29 november 1856.
 308, 2  pjunk – pjosk, sentimentalitet. 
 308, 13  hårpung – till mansfrisyr hörande liten tygpåse som nackhåret samlades i, 

varefter påsen omknöts med rosett eller dylikt.
 308, 14–15  Adolf Fredriks sista regeringsår – Kungen dog 1771.
 308, 26–27  derförinnan hette […] och kallades signora – Signalerar att hon var sånger-

ska eller skådespelerska, jfr s. 310.
 310, 20  Bredströmskan – Namnet associerar till madam Bredström i Bellmans Fred

mans epistlar, och därmed till en miljö med mindre strikta värderingar.
 310, 29–30  18. Huru molnet […] tillkommande. – Femtonde avsnittet börjar, i HT ons-

dagen den 3 december 1856.
 311, 7  sqvallra ur skolan – berätta något som borde ha förtigits.
 311, 33  rucka om – rucka på.
 313, 26  buss – bit tuggtobak.
 314, 8  Gamla Finland – de områden som hade avträtts till Ryssland vid freds-

sluten 1721 och 1743, efter stora nordiska kriget resp. hattarnas krig.  
 314, 18–19  de små förrädarne […] tjufvarne – Anspelar på ordspråket »Die kleinen 

Diebe hängt man, die großen lässt man laufen». 
 315, 8  kommit sig – tillfrisknat.
 315, 25–26  19. Om en afsigkommen […] riddare. – Sextonde avsnittet börjar, i HT lör-

dagen den 6 december 1856.
 315, 32  för bittida – för tidigt.
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 315, 32  spetsade sig på – bespetsade sig på, hoppades på.
 315, 37  försliten – utsliten.
 315, 37  bindmössa – huvudbonad med styv stomme oftast beklädd med siden och 

broderad.
 316, 1  qvarteret – här: trädgårdskvarteret; både prydnadsträdgårdar och köks-

trädgårdar indelades i fyrkantiga ytor. 
 316, 5  anstalt – anordning. 
 316, 10  druckit kungens skål uti skåpet – skåpsupit. Kungens skål anknyter till både 

den folkliga kungatroheten som så starkt markeras i novellen, och till Bell-
mans sång »Gustafs skål», från den kungliga revolutionen 1772.

 316, 20  lästa – låsta.
 317, 21–22  sladdra […] för denna verldenes vindar – driver, fladdrar som rö för vinden. 
 318, 7–8  striden […] vid Porosalmi – den 12–13 juni vid Porrassalmi sund i S:t 

 Michel. 
 318, 11  ragassade – bråkade, rasade.
 318, 14  hårdt – högt.
 318, 14  som stode han för fronten – som om han stod inför hela truppavdelningen 

(och skulle göra sig hörd).
 318, 24–25  20. Slutet på berättelsen […] draken. – Sjuttonde avsnittet börjar, i HT ons-

dagen den 10 december 1856.
 318, 34  kontusion – skada, t.ex. inre blödning, som uppkommit genom stöt.
 318, 34–35  sexpundig fältkula – en kanonkula som vägde sex skålpund (2,5 kg) och 

avlossades av artilleriets fältkanon (som gick att transportera i fält).
 319, 4–5  en odödelig strid till sitt lands försvar – Rein betecknar striden vid Porras-

salmi som »affär», d.v.s. en mindre strid eller träffning (Föreläsningar öfver 
Finlands historia II 1871, s. 487). 

 319, 7  mellanstunder – lediga stunder mellan mera krävande sysselsättningar. 
 319, 22  sägner – berättelser. 
 319, 35  Anjala’fors – apostrofen markerar utelämnad genitivändelse. Jfr Kymme-

nes ovan.
 319, 37  frikorps – frikår.
 320, 1  samma nejder […] 1721 och 1743 – områden som avträddes i fredssluten 

dessa år.
 320, 11  furageringar – anskaffning av foder till militärhästar.
 320, 16  underbart – märkvärdigt [nog].
 320, 23  från Christina – genom Kristina socken. 
 320, 24–25  savolaksarne under Aminoff – Savolax infanteriregemente; Adolf Aminoff 

(1733–1800) var överstelöjtnant.
 320, 26–27  björneborgarne och österbottningarne – Björneborgs läns infanteriregemen-

te och Österbottens infanteriregemente. 
 320, 28  Adlercreutz och Döbeln skuro sina första lagrar – Carl Johan Adlercreutz 

(1757–1815) och Georg Carl von Döbeln (1758–1820); båda var kaptener 
1789 och båda utmärkte sig sedan i kriget 1808–1809. 

 320, 35–36  den bekanta grekiska sagan […] beväpnade män – myten, som hör till be-
rättelserna om Jasons kamp för att få det gyllene skinnet, fortsätter: män-
nen började slåss sinsemellan och nedgjorde varandra. 

 321, 13  en enda gröpe – troligen göpen: bara en handfull. 
 321, 21  mästrade – bemästrade, behärskade.
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 321, 35  bindtyget – fodralet för kirurgiska instrument.
 322, 7  kasus – fall. 
 322, 7  Collegium – Collegium medicum, svensk läkarorganisation.  
 322, 9  Chimborazzo – Ecuadors högsta berg Chimborazo, som Topelius kunde 

ha läst om hos Alexander von Humboldt, denne besteg berget 1802. 
 322, 16  suppurerat ut – värkt ut; suppurera: varas.
 322, 17  capitulum – (lat.) revbenets huvudformade ände som fäster mot rygg-

kotan. 
 322, 18  costa – (lat.) revbenet.
 322, 18  sternum – (lat.) bröstbenet.
 322, 18  processus ensiformis – (lat.) bröstbenets nedersta del.
 322, 19  incitation – (lat.) retelse, påverkan.
 322, 20  septima sinistra – (lat.) sjunde vänstra.
 322, 28  qvarkan – smittosam hästsjukdom med hosta ( Jack hulkade).  
 323, 9  argsimpa – argbigga.
 
Maija Lehtonen, »Intertextualitet hos Topelius» 1990; »Den topelianska världsbildens 
mörka sida. Topelius och skräckromantiken» 1995; »Topeliuksen romaanit ja novellit» 
2002; Paul Nyberg, Zachris Topelius 1949, s. 326; Valfrid Vasenius V, s. 176, 223
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Errata

Errata 
ZTS V, Hertiginnan af Finland och andra historiska noveller

s. LVI, i not 18 står: s. 6 läs: s. 7
s. LXI, i not 114 står: s. 392. läs: s. 391.
s. LXII, i not 156 står: s. 5. läs: s. 4.
s. 318, 25 står: ridaren läs: riddaren 
s. 339, i kommentaren till 5, 15–17 står: XXIII läs: XXXIII
s. 340, i kommentaren till 7, 28 står: 1888 läs: 1887
s. 345, i kommentaren till 15, 36–16, 1 står: Eugène läs: Eugen
s. 352: kommentarerna 33, 33 och 33, 25 byter plats
s. 354, i lemmat till 39, 10–14 står: smattrade läs: smattrande
s. 356, i lemmat till 50, 36 står: major läs: Major
s. 358, i lemmat till 55, 18–20 står: Det läs: Men det
s. 359, i lemmat till 58, 36, not 38 står: tjänst läs: tjenst
s. 360, i lemmat till 61, 29 står: hannoverska huset läs: hannoverska husets
s. 361, i lemmat till 63, 31 står: kusin läs: kusin,
s. 361, i lemmat till 64, 2 står: Chetardie läs: Chetardies
s. 362, i lemmat till 65, 21 står: Golovin läs: Golowin
s. 365: kommentarerna till 73, 29 messingsperuk och 73, 29 talman byter plats
s. 366, i lemmat till 77, 37 står: Av läs: Af
s. 367, i lemmat till 78, 38–79, 16 står: Hvad läs: Hvad som
s. 367, i kommentaren till 79, 18 står: Merthens läs: Merthen
s. 369, i kommentaren till 83, 19 står: huvudet läs: håret
s. 372 kommentaren till 94, 26–37 läses efter kommentaren till 94, 24 
s. 373, i lemmat till 100, 8–9 står: sker. läs: sker!
s. 374 står: 108, 6 läs: 106, 18
s. 376, i kommentaren till 117, 7 står: Merthens läs: Merthen 
s. 380, lemmat till 166, 22–23 läs: »hvad Gud hafver sammanfogat» […] åtskilja»
s. 412, i lemmat till 178, 27 står: mot läs: emot
s. 414, i kommentaren till 183, 10–11 står: Gustaf läs: Gustav
s. 416, i kommentaren till 190, 33 står: tvära läs: tvära.
s. 417, i kommentaren till 192, 2 står: smittkoppor. läs: smittkopporna.
s. 421, i kommentaren till 200, 38 står: välförsedd läs: välförsedd.
s. 421, i kommentaren till 202, 20 står: (musikterm) läs: (musikterm). 
s. 422, i positionen står: 24, 27–28 läs: 204, 27–28
s. 424, i lemmat står: Livius? läs: Livius:
s. 432–433 kommentaren till 276, 25–26 läses efter kommentaren till 276, 21
s. 434, i kommentaren till 301, 35 står: gerilla. läs: gerillan.
s. 435, i kommentaren till 316, 10 står: till både läs: både till
s. 436, i kommentaren står: (lat.) retelse, läs: retelse, 
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