
Det här verket har digitaliserats vid Göteborgs universitetsbibliotek och är fritt att använda. Alla 
tryckta texter är OCR-tolkade till maskinläsbar text. Det betyder att du kan söka och kopiera 
texten från dokumentet. Vissa äldre dokument med dåligt tryck kan vara svåra att OCR-tolka 
korrekt vilket medför att den OCR-tolkade texten kan innehålla fel och därför bör man visuellt 
jämföra med verkets bilder för att avgöra vad som är riktigt.

Th is work has been digitized at Gothenburg University Library and is free to use. All printed 
texts have been OCR-processed and converted to machine readable text. Th is means that you 
can search and copy text from the document. Some early printed books are hard to OCR-process 
correctly and the text may contain errors, so one should always visually compare it with the ima-
ges to determine what is correct.

0
1

2
3

4
5

6
7

8
9

10
11

12
13

14
15

16
17

18
19

20������������������������������������������������
21

22
23

24
25

26
27

28
29

C
M



HT ••s 
w 'nnm 











îSisii 

g||| 

im^wÈ 



H U N D R A D E  M I N N E N  

ÖSTERBOTTEN. 

FÖRSTA DELEN. 

S T O C K H O L M ,  
K, R.  LOOSTRÖMS BOKHANDEL ,  

18 U, 





F Ö R O R1), 

l1 orfattarinnan af de ssa "Hundra de Minnen från öster-

botten" förutser visserligen, at t de s kola be dömmas oli ka 

af o lika läs are. Det är va nligt , att läs are fö rst fö r sig upp

göra huru de fordra att en bok skall vara, oc h om d en 

icke öfverensslämmer med de ras på fö rhand up pgjorda me 

ning, för kastas de n utan v idare om svep. Man v ill ic ke inse 

livad och huru författaren menat. Man vill hafva sin a 

egna föreställningar i boken, m en nö jer sig ic ke m ed fö r

fattarens, so m li kväl har sitt sä tt att se oc h up pfatta, samt 

eger anspråk att he dömmas ef ter sin egen art, ic ke e fter 

läsarens. Så lä r det v äl gå med de ssa ''Hundrade Min

nen" också. Den ena sk all tyck a, att fö rfattarinnan bor t, 

såsom han väntat, vara mera historisk, bort framställa 

topografiska och kanske till o ch m ed- g eologiska up pgifter 

om Ö sterbotten. Den an dra sk all klag a, att h on ick e g ifvit 

nog hö gtrafvande oc h or drika målningar af na turen-och J if-

vet, utan en dast de ssa enkla bilder, i ordets- egentliga be 

märkelse "m innen" af hv ad hon s jelf u pplefvat såsom åskå-

darinna och åhörarinna, stundom deltagarinna. Hon har 

imellfcrtid de n eg enheten a tt ic ke gö ra a nspråk , pä a tt ha fva 



XV 

åstadkommit mera än ho n åsy ftat. Hon har nc mligen roa t 

sig sj elf me d at t gifva fo rm å t, sina hå gkomster, i det ho n 

nedskrifvit dem, och då hon sett de någongång til l oeh 

med romantiserade ber ättelserna på pa pperet, har det fallit 

henne in, att kanske mången i hennes kära hemtrakter 

också kunde finna de t rol igt no g att läs a dem. Medan nu 

hennes lilla arbete går ut ibland herrar ko nstdomare oc h 

ibland allmänheten, har hon beredt sig ett lit et nö je till , 

oeh det blir att se huru de t emottages. Blir de t rättvist 

bedömdt, såsom ett anspråkslöst arbete af ett fru ntimmer, 

skall det fägna hen ne. Sker m otsatsen, får ho n vä l lof att 

också inr egistrera de n e rfarenheten b land si n le fnads m innen; 

men hon skall derföre icke anse si g ha fva gjo rt illa, då 

hon tecknat och utgifvit sina små ia flor öfver de t af all 

mänheten fö rut fög a kän da la ndet oc h lef nadssättet de ruppe 

i No rden. 

Stockholm, Oktober 1 844. 

S. E. W —n. 
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i. 

IMborg loi- fiMiitic år sedan. 

Redan för femlie är sedan hade Uleâborg sa till
växt, att den icke blott var den betydligaste staden 
i Österbotten, utan till och med näst huvudstaden, 
Åbo, den största i linland. Folkmängden utgjorde 
öfver tre tusen, och i förhållande till denna var 
stadens omkrets, såsom det är vanligt ju högre 
man kommer upp i norden, särdeles vidsträckt 
Äfven stadens handel, hvilken förnämligast bedrefs 
med skogsprodukter från det norra Finlands omät
liga urskogar, var ansenlig. Köpmännen egde stora 
skepp, och många af de handlande hade, såsom 
sjökaptener, förvärfvat dels förmögenhet, dels de 
kunskaper, som erfordrades för bedrifvandet af de
ras handel. Uleåborg var en verklig handelsstad, 
och dess fleste invanare lie m lade af sjelfva handeln 
sin utkomst. Den vidt omfattande sjöfart, som sta
den dref, ditförde fremmande länders och verlds— 
delars öfverflöd, som pä ett sällsamt sätt afstack 
emot det enkla lefnadssättet, de enkla, okonstlade 
sederna. 

För ett par och tjugu ar sedan hade en elds-
vada tillintetgjort nästan hela staden, sä att dess 

fordna utseende numera utgör endast ett minne. 

Ben har uppstått föryngrad och förskönad ur sin 

Hundrade Minnen. 1 



aska, men äfven dess fordom har för minnet skön-
heter, h vilka icke blott äro att söka inomhus, utan 
också i stadens pittoreska omgifningar. 

Skådeplatsen för de flesta af dessa »hundrade 
minnen» prydes af en fors, som i vild skönhet 
brusar emellan talrika, af buskar och gräs be
täckta holmar, af en åldrig slottsruin, midt på en 
ö i elfven, som omsluter den med sina armar, af 
åkrar, ängar och skog, samt slutligen af Bottenhafvet, 
som utanför staden bildar en skärgård, emellan 
hvars öar redden utbreder sig, gungande på milda 
vågor de väldiga skeppen och deras skatter. 

Men vi kasta först en blick pä sjelfva s taden. 
Den var byggd egentligen på ett näs emellan elf
ven och Kembeleviken. Den inneslöt åtskilliga höj
der; äfvensom några af elfvens holmar voro be
byggda. Genom staden flöt en liten bäck, Juurus— 
0 ja, h vilken faller ut i hafvet. Stadens hus voro 
af trä, med undantag af tvenne: hofrådet Nylän
ders hus vid stora Torggatan och ett fähus å han
delsman Henrik Wacklins gård. Knappast skulle 
man kunna uppräkna ett dussin tvävåningshus, ehuru 
1 allmänhet gårdarne voro rymliga, en och annan 
utstyrd med en så kallad kryddgård, hvarifrån kö
ket förseddes med de grönsaker, som klimatet tillät 
under den korta sommaren uppkomma. 

Der växte dock intet äppelträd, der mognade 
intet körsbär, der trifdes endast en krusbärsbuske, 
och den bar blott kart: fruktträden utgjordes af 
rönn och hägg; bland buskväxterna funnos likväl 
sköna hallon och vinbär. Ehuru vanryktade de 
högröda rönndrufvorna må vara i söder, såsom be
ska och saftlösa, hafva dock de stora rika klasarna 
i norden, helst sedan de blifvit litet frostbitna, en 
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egen, ganska uppfriskande och angenäm smak. 
Likaså spisas häggbären, som iifvenledes demppe 
erhålla en egen behaglig söLma, med särdeles nöje, 
och af dem beredes ett utmärkt godt vin. Men 

icke blott äpplen och päron, utan förnämligast 
fikon och sydfrukter tillfördes i 'ymnighet af de 
vidtkringfarande skeppen. 

Bland stadens Here backar, var den brantaste 
och högsta »Pokkises backe», derifrân man hade en 

naturskön utsigt. Närmast under fötterna brusade 
en fors, en gren af den stora. Midtemot lag 
Slottsholmen med sin vackra ruin. Öfver densamma 
säg man Landshöfdingens holme, Raattiholmen och 
Kuusisaari. Något till venster midtemot den sist
nämnda holmen lag Pikisaari eller Beckholmen. 
Bortom sundet emellan dessa sträckte sig den låga 

landttungan Iïietasaari, ur hvars sanden och annan 

buske framstack sina qvistar, och der till och med 
några träd varit nog dristiga att gruppera sig. 

Öfver Hietasaari utbredde sig redden, som 
nästan aldrig saknade den stolta prydnaden af f lera 
stora fartyg. Ännu längre till venster om Slotts
holmen och helt nära densamma lågo de båda Kii-
keliholmarne, bebyggda med magasiner eller sä kal
lade strandbodar. Bredvid dessa låg Hahtiperä, 
likaledes bestående af magasiner. Man skulle kunna 
kalla Ilahtiperä en slags förstad, ehuru ingen bodde 
der bland massorna af varor; som inkommo eller 
utfördes. Der låg packhuset, en tvâvâningsbyggnad, 
ehuru af trä, med sin strandbrygga. Emellan Hah
tiperä och Pikisaari öppnar sig utsigten öfver Kem-

beleviken och Salön med dess åldriga kyrka. Längst 
bort vid horisonten syntes vid klart väder Marja-

memi bak. Till höger hade man utsigten öfver 
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stora forsen, just der ilen slutade vid Laxpa-
tan, också en af källorna till stadens välmåga. 
Synkretsen begränsades på denna sida af skogiga 

höjder. 
Rådhuset, en gul byggning med blå knutar, 

försedd med torn, ur och klocka, låg på en höjd. 
Åt ena sidan sluttade den sa kallade iorgbacken, 
åt den andra sidan Kallises backe. Denna sednare 
ledde också till eliven. Den var mindre brant än 
Pokkises "backe. Till höger emot Plaattabolmen 
gick en liten gata, på hvilkeii några handelsbodar 
qvarstodo, byggda fordomdags af tyskar, hvilka der 
idkat sin handel. Dessa bodar voro utmärkta för 
sitt låga byggnadssätt med deremot svarande laga, 

breda fönsterluckor. Vid foten af denna backe 
var en spång anlagd, som ledde till 1 laattahol— 
men. Här tilldrog sig en vinter ett sällsamt äf-
ventyr, som vi på ett annat ställe skola berätta. 

Skolungdomen plägade vanligen här Ska kälkbacke, 
en lek som i Uleâborg bär namn af »skurra backe». 
En vacker fettisdag, da leken gick som bäst, infann 
sig ibland de skurrande gossarne en jättelik, druc
ken qvinna. Nog oförvägen att begynna gräl med 
de yra gossarne, beräknade hon i sin öfverlastning 
icke backens halhet. Gossarne beslöto att fördrifva 

den otidiga störerskan och angrepo henne med 
skarpa salfvor af snöbollar. Då hon ville försvara 
sig, balkade hon omkull och begynte åka utför 
den hala backen. En sä ypperlig tillfällighet kunde 
naturligtvis ej lemnas obegagnad. Med muntra hur
rarop framrusade de tappraste gossarne och stör
tade sig öfver henne. Man kan lätt föreställa sig 
med h vilket jubel färden fullföljdes ända ned på 
isen. Polisens ankomst gjorde slut på ofoget. 



s 

Pâ Metelin-mäki stod det nya skolhuset med 
sin klockställning, en buse för de lata gossarne, 
men en inbjudande tillflyktsort för de flitiga. Det 
gamla skolhuset, obrukbart för sin ålder, var för-
sedt med spetsigt spåntak, låga och breda föaister, 
och beläget snedt emot klockstapeln, der kommers
rådet Franzéns hus nu står. Detta skolhus begag
nades till gudstjenst, medan den nya stenkyrkan 
byggdes. Sednare nyttjades det äfven till teater
salong. 

Öfver Juurus-Oja, eller den sä kallade Stads
bäcken, voro tvenne broar, byggda pä stenhvalf, 
den ena vid Torggatan och den andra pä Kyrk-
gatan. Dessutom ledde tvenne smala spângbroar 
också öfver bäcken. Vid vårfloden öfversteg den, 
så väl som elfven, sina bräddar. 

Ett tvenne våningar högt fattighus, inrättadt 
för pauvres honteux, prydde Kuparinmäki och 
höjde tacksamt sin resning emot skyn. Det om-
gafs af låga kojor. 

Af stadens fyra tullar hade blott Limingo tull, 
som ledde både till Kyrk— och Torggatan, en hög 
och grann, med bildhuggeri sirad, blâmâlad port. 
ttt kungligt namnhciffer stod der i förgyllning. De 
öfriga tullarna voro Cajana—tull, Qvarntullen och 
Sjötullen. 

Pä guldsmeden Collins gärd vid Metelin-mäki 
voro rum, hvartill stockarne blifvit huggna ur en 
skog pä samma ställe, der de timrades och huset 
uppfördes. Likadana voro på rådman Sinius' gärd 
några rum, der prostgården står för närvarande. 1 
denna byggning voro pä väggarne i en stor sal 
målade landskapsstycken och bilder, som kännare 



6 

pâstodo vara af någon stor mästares hand. Midt uti 
taket var en skön blomsterkrans målad, uppehållen 
af små bevingade englar. I flera hus voro vaggar 
prydda med målningar och vackra dörrstycken, flera 
deribland af en utmärkt landskapsmålare, som helte 

Granberg. 



2. 

Kyrkan o cli M essenii gr af. 

En ny korskyrka, uppförd af gråsten, var den 
slö) sia och vackraste af slädens byggnader. Den 

hade fått namnet Sophia Magdalena efter drottnin
gen. Denna kyrka skulle kunna kallas skön just 
för sm fattigdom på prydnader, för det enkla, 
prålfria, men storartade af dess anblick. Utvändigt 
var kyrkan rappad och ljusgul, med röd list om
kring foten. Spåntaket hade samma färg, och smala 
pinristegar, ställda emot takresningen, utgjorde en 
gymnastik-ställning för slädens ungdom. Genom 

trenne höghvälfda dubbeldörrar, en i hvartdera af 
korsen, inträdde man i helgedomen. 1 det fjerde 
koiset slodo chor och altare, det sednare klädt 

med sammet och sin hvita duk, sin bokställning 
och dyna, samt två par små och ett par stora 
armstakar af metall. Öfverst sågs altartaflan, före
ställande Frälsaren på korset, målad af en af sta
dens invanare, handelsmannen och byggmästaren 
Henrik Wacklin. 

Messenii porträtt, med en bok i handen, 
hängde öfver sakristidörren. Nie malmljuskronor, 
utom lampetter och stakar, upplyste kyrkan, dä 
sådant fordrades. Den enkla, hvitmålade predik
stolens enda prydnader voro ett limglas och en 

armstake. Dock ströddes från få predikstolar så 
dyra skaller för jord och himmel, som dem flere 
ulmärkle talare utsådde, hvilka här uppträdt. Al-



«Irl g förgår minnet af de predikningar man liört af 
den vördnadsvärde prosten Stähle, kapeJianen Kaja— 
lin, sedermera prost i Limingo, adjunkten Abra
ham M ell in, sedermera kapellan i Revolax, derefter 
kyrkoherde i Thuns pastorat i Sverige, adjunkten 
Carl Elfving, sedermera kapellan i Uleåborg, för 
närvarande prost i Lohleo. Midt uti kyrkan voro 
tvenne bänkar, öfverklädda med rödt kläde, för lä
nets höfdinge och hans familj. Midt emot altaret, 
öfver stora ingången , stod ett skönt orgelverk, hvit-
mâladt som det hela. Utanför samma dörr låg 
Messenii grafslen, under vandrarens fot, till dess 
en vältänkande medlem af församlingen lyckades 
alt få den flyttad in i kyrkan. Den utgjorde kyrkans 
märkvärdigaste monument. 

En låg stenfot, hvilken skiljde den lilla grö na 
kyrkogarden frän gatan, omgaf det majestätliga 
templet. Öfver de äldre grafvarna växte ymnig 
malört och hvita prestblommor. En hög, fristå
ende klockstapel stod i ena hörnet, och i den be-
funnos ett par så välljudande klockor, alt man ofta 
hörde långväga resande beundra deras högtidliga 
klang. 

En rödmålad, mossbelupen fotstock stod såsom 
en skräck och varnagel, vid kyrkodörren, ehuru till 
heder för församlingen pä åratal ej begagnad. 

»Bisättningsgrafven» ka llades en vid stora gän
gen till kyrkan i jorden gräfd graf, som var öfver-
täckt blott med några lösa bräder. 1 densamma 
nedsattes och jordfästades emellanåt något af de min
dre bemedlades lik. 

Den fattiges kista följdes dä i procession, un
der en sorglig psalmsång, redan pä afstând börjad 
af presten, klockaren, anförvandter och vänner; 
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clesse sistnämnde kanske talrikare än vid den rikes 
och mäktiges begrafning. 

Folksamlingen vid sådana tillfällen var ofta 
stor, andakten alfvarlig under Guds fria himmel, 
och rörande de toner, som ur sorgsna hjertan 
uppstego till höjden. Ty upprigtiga tårar af sak
nad blandades här ofta med fröjden öfver den 
bortgångnes flyttning till en bättre verld, emedan 
också de mera lyckligt lottade ibland folket i Fin
land anse döden som en stor välgerning. Ett af 
sorgen krossadt modershjerta, vid sitt barns lik
kista, qräfver sin smärta och tackar Gud för dess 
frälsning från jordens sorger. Den finska tjvinnan 
upprepar ofta ett gammalt ordspråk till sin tröst 
under bekymren eller sorgen: «Joka olis kuolut 
kolmi yönä, kavonnut kapalo lassa!»*] 

Såsom ett bihang till berättelsen om kyrkan, 
anföra vi här en biografisk teckning af den lärde 
Messenius. Den är lånad af en landsmans, G. H. 
Mellins arbete: »Sveriges store Män». 

»Son af en mjölnare bredvid Wadstena, hvil-
ken halshöggs för stämplingar mot fäderneslandet, 
blef Job. Messenius intagen i Wadstena skola vid 
tio års ålder och utmärkte sig för sitt goda huf-
vud. Sex år derefter blef han af hemliga jesuiter 
bortförd till institutet i Braunsberg, der han upp
fostrades till katolicismens apostel i Sverige. Han 
genomgick med beröm läroverket, vistades seder
mera vid hofven i Danmark och i Krakau, besökte 
Rom, och blef för några latinska poemer i Prag 
af kejsaren utnämnd till poëta cœsareus. I Danzie-

B' 

*) Den soin fålt dö i sin tredje natt, ocli försvinna ur 
sin linda ! 



der lian öppnade en läroanstalt, blef han bekant 
med Sigismunds kanslers, Arnold Grolhusens dot
ter Lucia, med hvilken han gifte sig, och som 

utöfvade ett stort inflytande på hans lif och öden. 
Hon var en egensinnig och häftig qvinna, af Gu
staf Adolf kallad : Messenii mala herba. Troligen i 
en jesuitiskt beräknad plan, beslöt Messenius att 
återvända till Sverige, der de egendomar, som blif-
vit gifna ät Lucias far, voro konfiskerade och för -
länade åt en annan. Lucia reste först, och utver
kade skriftlig tillåtelse ät sin man att komma efter. 
Irlan lyckades genast att ställa sig in hos konungen 

och de förnäma genom de skrifter han utgaf. Ut

nämnd till professor i juridiken i Upsala, förstod 

han att tillvinna sig ungdomens kärlek genom den 
fart han gaf åt studierna. Han undervisade atla 
timmar om dagen, men hade likväl tid öfrig till 
en mängd vetenskapliga skrifter. Han råkade lik
väl, genom sina egenkära anspråk, i strid med sina 
medbröder, isynnerhet med den nitfulle och lärde 
Johan Rudbeck. Messenius hade vetat att förskaffa 
sig en mängd unga adelsmän till elever och egde 
deras tillgifvenhet, emedan han förnämligast lät dem 
öfva sig i fäktning, dans och ridning. Dä ynglin
garne begingo våldsamheter, försvarade han dem i 
konsistorium, sä att universitetsstaden var full af 

oro och blodiga strider. Vid ett tillfälle blef'tvi

sten i konsistorium sä het, att Messenius, sedan 
han utöst de bittraste skymford, skickade efter sin 
värja och utmanade Rudbeck. Då Lucia emottog 
budet och gissade anledningen, skickade hon till 
Messenianerna, hans anhängare, och förmådde dem 
att storma till konsistorium. Sjelf inrusade hon 
till de vördige fäderna och öfveröste dem med 
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ovett. Det skamliga uppträdet väckte mycken för
argelse hos regeringen, och Axel Oxenstjerna reste 
till Upsala, för att undersöka förhållandet, hvarefter 
Messenius kallades till föreståndare för riksarkivet 
i Stockholm och assessor i hofrätten. Men här 
begynte han snart en ny bana af smädelser och 
förargelse. Våren 1616 upptäcktes åtskilliga stämp-
lingar för Sfgismundska och katolska partiet. Mes
senius blef öfverbevist om delaktighet deri och om 
brefvexling med de utländska förrädarne. Han blef 
tilltalad och dömd till döden, men för sina lärda 
förtjenster förskonad med lifslidsfängelse. Pä Ka-
janeborgs slott, som låg i <en vild fors i Öster
bottens ödemarker, blef Messenius grymt misshand
lad, äfvensom hans hustru, hvilken nu visade den 
största trohet och tillgifvenhet för den olycklige 
mannen. Han fick, ehuru eljest plågad, begagna 
böcker och skrifdon. Så författade han här en 
Svensk historia, den första af verkligt värde, som 
dittills blifvit skrifven. Han yttrade, att Gud ålagt 
honom det svåra fängelset dels såsom straff för 
hans synder, dels på det Svea rikes historia en 
gäng skulle blifva skrifven. Det var äran af detta 
verk, Scondia Illustrata, som uppehöll hans mod 
under en behandling, som icke ens tidens råa se
der kunna ursäkta, och som varade i nitton år. 
Först efter Gustaf Adolfs död flyttades han till 
Uleåborg, der han åtnjöt bättre underhåll. Han 
begärde alt återfå sin frihet, såsom belöning för 
sitt arbete, och regeringen sände en person att 
underrätta sig om dess innehåll; men han dog just 
under sjelfva skriftvexlingen härom. Då tog Lucia 
manuskriptet med sig och begaf sig ur riket. En
dast med svårighet och efter långa underhandlingar 



kunde hon förmås att utlemna det. Del trycktes 
likväl icke förrän 1700. Bland Messenii öfriga 
skrifter, hvilka lära utgöra ett antal af 58, äro lians 
dramatiska arbeten isynnerhet bekanta och hafva 

länge varit lästa och älskade i Sverige.» 
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3. 

Beckholmen eller Pikisaari. 

Vi hafva redan, i beskrifningen pä utsiglen 
frän Pokkises backe, nämnt denna holme och dess 

belägenhet. På densamma var en sjötull anlagd, 
dit alla båtar med en ropare tillkallades, i fall de 
ämnade fara förbi. Sedan de blifvit visiterade och 
betalt tullafgiften, fingo de fritt passera. Om vin
tern gick isvägen äfven öfver Pikisaari. 

Pä denna holme var och är ännu stadens 
skeppsvarf. Årligen ga flere liar byggda fartyg af 
stapeln. Tillfället, da ett sådant just gar ifrån den 

bädd, der det byggdes, är verkligen högtidligt. Sä 
snart arbetarena för tredje gängen med sina klub
bor kilat fartyget löst ifrån sina förhällningar, be

gynner detta med en majestätisk rörelse långsamt 
skrida ur sina gnisslande ställningar. De nu allt
för svaga stöden falla till marken brakande för den 
växande styrka, hvarmed den herrliga kolossen, 
människohänders mästarverk, under ökad fart, stör
tar i det lugna vattnet. Och detta, Läraf uppretadt, 
sa att det vill likna det stormande hafvet, rasar 
fartyget till mötes, sä att fradgande böljor vräkas 
långt utåt stränderna. Men det furutimrade vid

undret stannar snart, liksom i känsla af sin vär

dighet, helt lugnt i dess upprörda sköte; flaggan 

som dopes i de brusande böljorna, belsar dem 

vänligt, och roparen ifrån däcket förkunnar farty

gets namn. Då svingas tusende hattar med hurra-
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rop i luften, under det alla omgifvande fartyg i 
högtidsskrud, med svajande flaggor, vinka till deras 
nya broder ett fröjdefullt: välkommen. Sjelfva de 
upprörda böljorna tyckas, besinnande sig, snart lugnas, 
för att vänskapligt och gästfritt hylla den nykomne 

gästen. 
Under allt detta är ej 

fattiga qvinnor och barn, 
den såpa man Utbredfc, föl 

minsta glädjen hos de 
hvilka fa samla åt sig 
att göra fartygets bana 

lill vattenbrynet lättare och hal. 
Äfveuså är arbetarenas glädje stor. De hafva 

lyckligt fulländat hela vinterns arbete, och dess
utom begynner nu kalaset, som rederiet alltid be

står dem; det kallas »lykkäjäjset», och alla som 
haft besvär för fartyget under byggnadstiden, kunna 
da efter behag simma i öl och bränvin, ärtsoppa 
med fläsk m. m. Kalaset räcker ett dygn, för 
mången en hel vecka, innan de ärö fria ifiun ru

set pä »lykkäjäiset». 
Pä Pikisaari låg ett stort beckbruk, tillhörigt 

rådman Wacklin. Äfven voro der uppförda ett 

antal byggningar, i hvilka arbetsfolket bodde. 
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4 

Lötan. 

Slraxt utanför Limingo tullport var en stor 
gräsbevext plan, som kallades Lötan (pä finska: 
Lyötty), en minnesvärd plats både i lust och ve; 
ty bär exercerades vissa år Cajana kompagni, un
der millioner tunnor svordomar af befälet, innan 
det lyckades alt fä den tröga, oböjliga Cajaniten 
vig oeb rörlig efter kommando. Men sedan detta 
var gjordt, gick allt det öfriga, som hörde till 
krigstjensten, af sig sjelft. Finska soldaten har så 

väl rekommenderat sig i alla tider, der det for

drats lugn, styrka, mod och ihärdighet, att det 
endast var soldatens värsta pers, att lära sig 
sjelfva exercisen. 

Oftast bestod öfverbefälet under det så kal
lade officersmötet endast af en major B , en 

hetlefrad herre, men aktad officer; derefter en 
kapten F., halt och skral, med en rikligen pudrad 
stangpiska, luggsliten uniformsfrack och öfverflö— 
dig lyx af »lunnor tusan» pä tungan; sedan en 
löjtnant von E—, soin Jefde blott af sirap och 
kringlor, sprang undan för fruntimmer, men ej för 

fienden, var alllid fin, med en sa val pudrad och 

friserad tupé, att han blolt natten emot lördagen 

vågade intaga sin säng, emedan han alla lördagar 
omfriserades till söndagen. De öfriga nätterna i 

veckan sof han, sittande helt rak pä en stol, för 
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alt ej rubba sina lockar vid öronen (livilka voro 
ovanligt låriga'), eller den fina frisuren. Detta, soin 
bade bort heta, »att slita ondt i tjensten och stra-
paschera», rekommenderade dock ej von t— till 
den minsta utmärkelse. Han lefde alltid ensam pä 
landet, skild ifrån alla bddade menniskors sällskap. 

Dä honom tillföll ett stort arf, bevekte delta en 
älskvärd, men medellös officersenka att taga om
sorg om den pudrade eremiten, och slutligen, till 
allmän förvåning, gifta sig med den omvände qvin-
nobataren. Dock snart återvände von E— till sitt 
gamla ungkarlslif och ensligheten. Han fortfor lik
väl att visa sin fru den största uppmärksamhet, i 

det han ordentligt gjorde visit ett par gånger i må
naden hos henne, der hon bodde i grannskapet. Dessa 
visiter voro ganska korta och skedde alltid i den 
mest utsökta paryr, med det hvita Gustafvian— 
ska klädet om armen. Vid sitt frånfälle lemnade 

han henne i testamente hela sin betydliga egen

dom. 
Dessutom lockade den första lärkan ut på 

Lötan hela stadens ungdom. Här slogo sk.olgos-

sarne boll, ofta åtföljda af sina lärare> livilka del-

togo i deras lekar. 
Barnen, som kommo ifrån läsförhöret, lekte 

alltid bär den så kallade Kingeri-dagen, knaprande 

pä sin kringla, eller annat namnam, gifvet frän 
hemmet, såsom belöning för deras flit. Lötan var 
det enda ställe, der äfven de unga flickorna hade 
sitt största sommarnöje. Den unga flickan, sonx 
sällan kom ur huset eller undan modersögat, läng
tade efter våren, för att på Lötan få springa enk-
lek med sina jemnåriga. Det hände någon gång 
att hon der också träffade sin älskling, ty de un-
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gas enda nöjen voro dâ för, tiden inskränkta till 
livad som står i bondvisan: 

»Blott när somraarn slod i blomsterklans, 
Eller Julen bjöd oss hop till dans, 
Kunde vi få råkaé, 
Ilodna , le och språkas. 
Ingen större fröjd på jorden fanns.» 

Hundrade Mmnen, <2 
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5. 

Bondgossen if rån I densahnL 

Den första Wacklin i Uleâborg hette Michael 
och var yngste sonen till en välmående bonde 
ifrån Wackola hemman i Idensalmi socken och Pie-

lavesi by. 
Gossen hade ingen lust för landtmaonagöro-

mâl. Han sade en vacker dag derföre Ull sin far, 
att »han ville blifva herre». Han var en 16 års 
yngling, rak, läng och «mal, hade hög näsa, lifliga, 
blå ögon, ren panna, och helsans rosor blomstrande 
på ett gladt ansigte. Emedan han i sjelfva verket 
var för klen till tungt arbete, beslöt den kloka fa-
dren att icke sätta sig emot hans yttrade önskan, 
Utan låta honom gä Lill Uleåborg, att försöka sin 
lycka. Ehuru smärtsamt det var för gubben att 
skiljas ifrån sin kära kuopus, som kostat modren 
lifvet, och sedan alltid varit närmast fadershjertat, 
aldrig undan ögat, gaf han sitt tillstand. 

Rörd, men stillatigande, uppräknade alltså den 
gamle hedersmannen sin sons mödernearf, i blanka 
silfverriksdalrar, uti en ny näfverkonli, ett slags 
rensel, som bars på ryggen. , Ynglingen var nu klädd i 
en uijellhvit verkatakki (lifrock af kläde), tätt sit
tande om det smärta lifvet, med små, veck vid sid-
sömmarna, och vid i fållen. Rocken räckte till 
smalbenet. Tveime röda reverer af ullgarnssnodder 
voro sydda i fasoner öfver sömmarna mot ryggen. 
Uppslagen voro små, och rocken var kantad kring 
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halsen och " framtill med rödt tyg och röda snod
den-, samt hopfäst med små silfverknappar, som lik
nade bjejlror. En snöhvit skjortkrage var uppdra
gen gfver en svart sidenhalsduk med dubbel knut 
och hängande hörn. Derunder glänste en stor för
gylld silfverbriska. Ett bälte af röd etamin var 
bundet om lifvet, sä att ändarna, med frans, hängde 
pä ena sidan. Han hade en schelett (vest) af bro
kig cal mink, kortbyxor af gult sämsk, knutna med 

röda ylleband och tofsar vid knäna, gråa ullstrum

por, och pjexor med uppvikna näbbar. Röda pavlor 
af ylleband voro lindade omkring benet, mer än 
ett halft cf var ter högt, med tvenne tofsar i ändarna, 
som hängde ät yttre sidan af foten; det gula hå
ret flöt i naturliga lockar kring axlarna och var 
deladt öfver pannan. Pä bufvudet bar han en 

liten ljusblå myssylakki af sammet, med svarta siden

band, sydda i kors tvärsöfver, sä att mössan häraf 
delades i sex kilar. Ynglingen bar en si!fver-»kan-
tasormus» (klockring) på fingret, kalfskinns-kintaat 
(bälgvantar), fodrade med ullvantär, pä händerna. 

Sä utrustad stod vår unge vandringsman res-
färdig framför sin far, med hjertat öfverfullt af olika 

änslor. af glädje, att se sin enda önskan upp
fylld, den att få komma till staden, och af sorg 
att skiljas ifrån allt livad honom var kärt på jor
den. Med târfulla ögon följde han den älskade 
lädrens minsta rörelser; men dä tvenne stora tårar 
beledsagade den gamles »Jumala kansassi», när han 
slöt den veka gossen för sista gången i sina starka 

armar, dä brast sonens fulla hjerta i en flod af 

heta tårar. Men ej ett ord, utan endast ett hör
bart handslag gaf han till svar på den gamles fa

derliga förmaningar, och skyndade högt snyftande 
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pâ vägen, tili fots, åt Uleâborg. Hah vågade ej 
kasta en blick tillbaka ät det kära barndomshem
met, af fruktan att möta den hulda fadersblick, 
som eljest kanske för alltid hade lockat honom 
tillbaka 

Men vår unge vandrare tog af åt en bi

väg, ehuru hastigt skymningen begynte tilltaga i de n 
mörka höstaftonen. Snart stod han dock vid kyrko
garden. Med bart hufvud nalkades han der sin 
moders graf och nedföll pä knä, med hopknäppta 
händer, i en tyst och brinnande bön till Gud om 
välsignelse öfver fadershemmet och sin egen färd 
okända öden till mötes. Slutligen utbrast han: 
»Äiti! äiti! koska mailmassa et saanut minua hoitaa, 

äiti! seuratkohon nyt taivaasta, sinun silmässi 
minua matkassani!» (Moder, moder! Efter du i 
veilden ej fick vårda mig, följ från himlen med 
dina ögon min stig !) 

Styrkt af detta besök vid grafven, skyndade 

ynglingen gladare lifvets uppträden till mötes. 
Efter lie dygn ankom han ungdomsfrisk och 

glad till Uleâborg. Der sökte han genast upp sin 

fars Majatalo, det vill säga den gärd, der gubben 
pä sina handelsfärder till Uleâborg alltid gästade. 
Kommen väl dit, ingick han i arbetsrummet, för 
att aflemna sin majakakku och en kalakukko (gâfvor 

af bröd och fiskkakor, som gifvas såsom gästskän
ker åt den köpman, som är bondens värd). 

Stugan var, såsom den liden brukades, rym
lig, hade tre låga och breda fönster, i tre afdel-
ningar, med träluckor åt gatan, små, som kortlap
par, emellan bly lagda glasrutor, tjocka ,sparrar i 
taket, hvitlimmade vaggar och fin sand pä golfvet, 
krusad i vågor, och frisk hackad granris omkring 
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den stora öppna spiseln. Ett högt träskåp, brun-
mâlaclt, stod i ena hörnet, med hvita mjölkbunkar 
uti, ifrån golf till tak. Bredvid stod en stor så 
med lock ocli slef, full med sur mjölk. Ett långt 
hvitskuradt träbord, med en dylik bänk, intog 
en vägg. Emellan, fönstren stod ett stort fällbord 
af ek. Ett dylikt klädskåp med bildhuggerirer stod 
pä fyra runda klot vid . en vägg. En väfstol var 
uppställd midtemot, för husets döttrar. I ett 

hörn stod ett väggur i föderal, målad t med stora 
röda rosor pä blu botten , och en kucku som tit
tade fram ur en lucka och gol dä klockan slog. 
Några trästolar, ett mat— och ett nyckelskåp och 
ett halft dussin spinnrockar var för öfrigt allt som 
der för ögat fanns af möbler. 

Matmor satt sjelf främst och spann lin med 

tvä döttrar och tre pigor. Gumman hade ett strängt 
utseende, var klädd i långkoft af hemmaväfdt bred-
randigt bomullstyg, bindmössa af giilbottnigt trium
phant och spetsstycke, som yngsta dottern Lisa 
knypplat. De spinnande döttrarna voro lika klädda, 
men hade tröjor med långa lif och skörten, och -
deras mössor voro af grönbottnigt rastisilj. En 
tre je ung flicka stod. vid xnjölkskåpet och tjärnade 
smör. Helena Paldanius, så helte hon, hade ett 

vitt hushallsförkläde för sig, uppvikta ärmar och 
en gräddperla, ifrån den stänkande kärnan, på sin 
lilla trubbiga näsa. Hon var blott 14 år, men 
hade ''sin hushallsvecka att tura'med sina kusiner 

emedan hon ^ var slagtinge i huset och egentligen 
prestdotter från Törnävä. 

Jungfru Helenas blick strålade gladt och vän
ligt emot den vackra bondgossen, dä han inträdde, 

förlägen lade han sina skänker på bordet 



sedan bockade lian sig flera gånger, i det han 
strök golfvet med högra foten och håret ifrån an— 
sigtet med venstra handen. Den högra räckte han 
ät värdinnan först* sedan i ordning at döttrarna, 
men Helenas hand skakade han så, att hon måste 
ropa: »varo kirnuani»! *) till de andras stora nöje, 

som sedan jemt brydde den stackars Helena. 
Alltnog, både vår Michael och hans riks

dalrar voro bjertligt välkomna i huset, till handelns 
förkofran. Han blef der en skicklig bokhållare 
med tiden, och slutligen den från första anblicken 
älskade Helenas man och sin egen herre, samt 
stamfader för hela Wacklinska slägten i Österbot
ten. Sedan han först efter sin gamle faders ön
skan och på församlingens kallelse emoltagit kioc->-
karetjensten på sin födelseort, der han lycklig och 
nöjd bodde till sin faders död, återflyttade han 
med hustru och sin första son Zachris till Uleå-» 

borg, der han 1717 blef poslinspektor. 

*) Älta min tjärnal 
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6. 

Gamla Farmor. 

Gamla Farmor, som hon af hela slägten kal
lades, var en rigtig hedersgumma. Med en upp-
rigtig gammaldags välmening sade hon alltid rent 
ut sin tanke, krusade ingalunda i orden, ehuru 
hon neg djupt och tält, då hon tyckte höflighe.teo 
sä fordrade. 

En .vacker sommarafton hade ett par fruar, 
slägt och vänner, kommit helt oförmodadt på ett 
kort besök till henne ifrån Brahestad, åtta mil 
från Uleåborg. Var värdinna emoltog dem vänligt 
och lät bädda åt dem en säng i samma rum der 
hennes egen gröna paulun stod. 

Gumman fick ej sin vanliga goda sömn den 
natten för hushållsbekymmer. Hon hade den va-^ 
nan, att alltid uttala högt sina tankar. Nu satte 
hon sig upp i sängen och tog sig ett par prisar 
snus, större än eljest, under det hon höll följande 
monolog med alltför hörbar stämma: »Hvad skall 
jag gifva detn till middag i morgon? De komma 
sa oväntade, att man hvarken kunnat hinna slagta 
eller bereda sig pâ något vis alt taga emot frem— 
mande. De tanklösa! De veta. n og, att här ej finnes 
något slagtarbus eller fiskargång mer än hos dem.« 

»Söta syster,» utbrast hastigt en af de vakna 
fruarna, gör ej något besvär för oss.» 

»Ib! tig och sof om natten,» afbröt henne 
värdinnan; »jaha, sä göra andra menniskor. »Ligg 
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inte ocli lyssna pâ en matmors hushâllsbrâk, och 
dermed — god natt!» 

Tystade och reströtta insomnade snart våra 
resande, vaknade sent och funno sin nu fryntliga 
värdinna sakta trippande pâ tå omkring ett, râgadt 
frukosthord i andra rummet. Hon hade rédan låtit 

slagta, baka och steka före solens uppgång. En 
frukost, sädan den dä för tiden brukades, var far-
dig. Ett fat med rykande vofflor, högt radade, 
stod midt pâ bordet. Fyra karotter med graf—, 
inlagd, rökt och stekt lax stodo i hörnen. En 
stekt gris, med persilja i mun och öron, låg pâ 
fat i ena ändan af bordel; en speckad renstek pâ 
den andra, bredvid två sköna filbunkar af det hvi-
taste trä. Den gula gräddan låg sä tjock och 
läckert bjudande öfver den lent sura mjölken, som 
liknade sommarhimmelns ljusa skyar. Friskt öl 
skummade i blanka silfverbägare, som svettades för 

kylan och för dem som behagade smaka häraf. 
Gumman log helt förnöjd emot sina inträdande 

gäster, ocb tröttnade ej att niga, dä hon tackade 
dem, pâ det hjertligaste, för deras vänskapsfulla 

besök. Sedan trugade hon dem att äta a'f alla r ät
ter, i sa stora portioner, att de ej kunde undslippa 
hennes innerliga välmening, innan hon såg alt de 
verkligt begynte ma illa al kalaset. Dâ blef gum

man ängslig och tvingade dem att inlaga ett stort 
glas bränvin", försatt med Hjärnes testamente, hen
nes enda medicin för allt ondt. 

Dagen derpâ afresle fruarna friska och glada, 
att både hafva blifvit väl trakterade och sluppit 
val ifrån kalaset. 
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î. 
Familjestödet. 

En cjvalmig sommardag satt landshöfdingeu i 
Uleäborgs län, general Carpelan och skref, i sitt 

embetsrum pä landskansliet, vid ett öppet fönster, 
utanför hvilket en gammal smal pinnstege var 
ställd ifrån gatan upp till takröstet. Lagman Holm
berg egde denna stora byggning, som låg vid Pok-
kises backe. L ands h ö fd i a gee nib e tets rum voro be
lägna i andra våningen. 

En Kusamo-bonde af ungefar SO års ålder, 
med ett fult ansigte, väderbiten hy och mager af 
hârdt arbete, svält och bekymmer, hade kommit 
till staden. Tjärig, trasig och barfotad, stod den 

arme, sedan tidigt om morgonen, stilla och tigande, 
i en förstuguvrå, uti gärden midtemot kansliet, 
«lott några djupa suckar röjde hans tjvalda lijertas 
bekymmer, som voro ohörda af menniskor, dä ett 
)arn, hemkommande ifrån skolan, frågade honom 

»hvad han sökte.» 

Den bedröfvade mannen svarade: »Qnkos kor— 
kia Konsisloriumi ätte k'olona?»*) 

Barnet förstod blott det lidande uttrycket i 
hans ansigte och den glänsande tåren i hans öga, 

samt skyndade att hemta sin mor. Denna förstod 
genast, att mannens / menin g var att fä tala med 

landshöfdingen, eller lemna en böneskrift till ho-

) Är det höga konsistorium sjelf hemma? 
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nom pâ kansliet. Han trodde sig nu vara der, 
efter den anvisning han fått, men frun under-
viste honom tydligt, »att han borde gä in genom 
första porten här midt .emot, och sedan upp för 
den första trappan till venster, så vore han vid 

målet.» 
Med många bugningar och skrapningar med 

foten, tackade vår beskedliga vandrare för under
rättelsen, och gick gladare än han kommit ut ge
nom förstuguporten ät gatan. 

Han ansåg sig der vara pä den anvista går
den. Med en lång blick betraktade han den smala 
stegen, som stod honom helt nära, mätande tak
resningens höjd, hvilken han ej fann så betydlig, 
som mångeL furulräds, i hvars topp han under 
sina jagtfärder i skogarna så ofta uppklättrat. 

Som han ansåg stegen vara den anvista trap
pan, på hvilken han skulle uppstiga, tog han uti 

den med ett par kraftiga tag, men fann den så 
murken, att han fick bitar af pinnarna i sin hand. 
Dem besag hari noga, likasom sttillet der de suttit. 
Sedan passade han ihop dem, i det han sade. »nuin 

se on ollut.» *) 
Ehuru vägen till kansliet tycktes honom något 

riskabel, besinnade han sig ej länge. Dä han tit
tade uppåt och i fönstren såg hufvuden (hvilka 
dock ännu ej blifvit varse vår äfventyrare), tänkte 
han: »obegagnad kan stegen väl ej stå här, och 
efter den burit andra menniskor, skall den väl bära 

mig.» 
Han tog sitt plakat i munnen och begynte, 

klättrande uppför den murkna stegen, sin himmels-

*) Sä der har det varit! 
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färd. En och annan af pinnarna bröts väl under 
lians hand och fot, men detta minskade ej lians 
mod att sträfva uppåt; han höll sig dä blott sta
digare i kanterna af den svigtande sLeg'en, och fort
satte, envis, lugn och försigtig, som en finne an
står, sin färd. Jakobs englar voro väl också en
samme de som beskyddade honom, ty i mennisko-
inakt hade det icke stått. 

Då vår tunga eqvilibrist lyckades komma så 
högt, att han var nära fönstret, der generalen satt 
och skref, så fördjupad i sin arbetsifver, att han 
ej märkt det oväntade besöket, tog bonden pap
peren i ena handen och hatten i den andra, och 
sade med en bedjande röst, i det han räckte sina 
dokumenter in ät fönstret: »Armollinen Maanherra 
ja korkia Konsistorium! » 

Mera hann boncien ej tillägga af sitt länge 
öfverlästa tal, då generalen spratt upp och med 

hetta och en van kommando-stämma befallde ho
nom »alt genàst nedstiga samma väg han kommit.» 

Den arma bonden hade så när af förskr äckelse i 
ögonblicket dumpit i backen, ty tvenne pinnar i stegen 
brusto åter under hans skyndande reträtt. Men han 
var Finne och envis: med den ena handen höll han 
sig ännu, ehuru flera famnar f'rân marken, hängande 
vid stegen, hatten höll han troget i den andra och 
papperen i munnen, der han. sväfvade emellan 
himmel och jord. Krafterna begynte likväl småningom 
svika och han hade ej mer styrka att svänga si"-
kring stegen, för att få fotfäste. Det var isynnerhet 

den djupa vördnaden, som betog honom hans styrka. 

Herrarne i rummen bleknade vid denna vådliga 
syn, och generalen sjelf förskräckt befallde räddning. 

*} Nådige laru lsliöfding ocl i höga konsistorium 
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Alla sprungo om hvarandra; men det lyckades en 
vaktmästare att få ett tag om den olycklige, innan 
hans sista styrka öfvergaf honom alldeles. Med 
lifsfara och tillhjelp af tåget slingrade han sig 
ändtligen äter pä kanten af stegen. Generalen sjelf, 
tillika med de andra, räckte den arme luftvandraren 
nu en hjelpsam hand, och det lyckades deras 
förenade bemödanden att fa honom in genom 
fönstret. 

Sä dum och ängslig vår stackare nu syntes, 
var dock hans lycka gjord, den enda han önskade 
och eftersträfvade pä jorden. Den ädelt tänkande 
generalen genomsåg hans höneskrift och papper, 
och fann deri bevis, att den hederlige mannen i 
trettie års tid arbetat och underhållit sina fattiga 
föräldrar och tvenne systrar, den ena krympling, 
den andra en faltig nybyggares enka, med många 
barn. Nu hade vår hedersman gått mer än 40 
mil till fots, för att söka rättighel ät sin 80 års 
gamla fader, att ännu utan skatt få bruka ett ny
bygge, som han upptagit i ödemarken, ty tiden 
var inne, dä kronoutskylder skulle komma att be
talas; men hvar skulle penningar dertill tagas af 
folk, som lefde af barkbröd, vid sitt mödosamma 
och hårda arbete för ett talrikt hushåll ? De egdö 
intet. Hungersdöden eller allmosor hade blifvit 
de gamles lott, likasom de öfriges, om ej den ädle 
sonen beslutat alt försöka denna utväg för deras 
räddning. I allmänhet kan man säga, att i Fin
land ingen sä fattig finnes, som ej hellre valde 
döden än tiggarstafven, sa frarnt icke religionen 
pålade dçm att tåligt bära -sitt öde. 

Generalen ej allenast beviljade Kusamobon-
dens begäran; men han tillika med flere samman-
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sköto en icke obetydlig summa åt detta familjestöd, 
som med tacksamma glädjetårar och välsignelser 
återvände till de sina. 

•Den murkna stegen, som naturmenniskan i 
sin enfald tog för trappan till landshöfdingeresi-
denset, Lief sålunda likväl hans och hans anhöri
gas räddningsstege ur nöden. 



8. 

Carl Saxa. 

Carl Saxa var pastorsadjunkt i staden; utmärkt 
bildad och treflig sällskapsman, älskad och värde
rad både som lärare och vän, var han öfverallt 
välkommen. I hans litliga ansigte läste man ett 
känsligt hjerta. Han hade ett ljust hufvud och en 
vek karaktär. Han var blåögd, hade brunt här, 
blek hy, och hans växt var läng och smärt. Efter 
någon ticls vistande i Uleâborg säg man den tref-
liga, unga prestens lynne alldeles förändras. Han 
begynte att sky sällskaper, gick ensam, sorgsen och 
drömmande omkring, utan nattro. Hela Limmar 
såg man honom stirrande i den brusande forsen, 
vid den yttersta branten af Pokkises backe, deri-
frân han dock villigt följde med de vänner, som 

sökte förströ honom. Men deras bemödanden voro 
fåfänga: hans själssjukdom tilltog jemt, emedan 
han icke förmådde besegra en hopplös kärlek till 
en ung flicka, som förut var förlofvad med en 

annan, efter sitt hjertas -val. 
Slutligen blef den olycklige sa sinnessvag och 

rasande, att han måste hållas under " bevakning. 
Men ofta rymde han undan den, och fintligare än 

mången klok förstod hau då smyga sig hvart han 

ville. 
En ljus sommarnatt vaknade den unga fäst

mön, som dåren sa hopplöst älskade, deraf, att 
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hon hörde någon tala till sig. Hvem målar hennes 
förskräckelse, då hon ser den galne liggande pä 
knä vid hennes säng. Med ett hånskratt bej- han 
henne »vara lugn och äter tillsluta sina ögon, eme
dan han ej kunde uthärda strålarne af tre solar på 
en gäng» (den uppgående morgonsolen stack in ge
nom fönstret). »Om du sofver eller vakar, är du 
alltid lika skön för mina ögon; om du har legat 
tie ar i grafven, skulle jag igenkänna dig ända. Du 
är ju min Frälsares moder, jungfru Maria! Skulle 
jag ej känna dig?» Han räckte ut sin hand, för att 
kyssa hennes, dä hon blef varse de glimmande be
slagen af tvenne pistoler, som framtittade ur hans 
bröstficka. Af förskräckelse var hon nära att för
lora all sansning. Hon hade icke styrka att fa 
fram ett ljud om hjelp, da hon i detsamma hörde 
röster ifrån gatan, som sökte den förrymde dåren. 
Men han såg och hörde dem också. I ett nu reste 
han sig i fullt raseri, och spände upp hanen på pi
stolerna. Mynningen af den ena rigtade han emot 
de kommande, den andra emot den värnlösa flic
kan, som i sin dödsångest endast med hopknäppta 
händer förmådde framskrika: »Herre, anamma min 
anda !» 

Högt gråtande kastade sig nu dåren äter på 
nä för henne och bortlade vapnen. »Förlåt, för

låt, du heliga!» snyftade han. »Det var icke ja«1 

som spände pistolen emot dig! det var hin onde 
sjelf! Huru skulle jag vilja göra dig ondt! Nej, 
tusende gånger hellre döden!» Här såg han'åter 
vildt efter pistolerna; men vakten var inkommen 

och hade redan bemäktigat sig dem. Den arma 
flickan vågade nu andas, men lion bief sä ang ripen 
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af förskräckelsen, att hon flera dagar derefler må
ste hålla sig vid sängen. 

Saxa hade först smugit sig in till en af sina 
vänner och borttagit hans laddade pistoler. Hit 
kommen, hade han hittat den gömda nyckeln och 
galt så tyst genoin det yttre rummet, alt en ijenst-
flicka , som lag der och sof, ej vaknade förrän 
vakten också var inne. 

Genom sin sinnessjukdom förlorade Saxa sin 
tjenst; men om några ar var han alldeles återställd, och 
fick dä ett sacellani i Hyrynsalmi. Han gifte sig, 
var lycklig och nöjd. Likväl blef han ånyo anfallen 
af sin sinnessjukdom och inlöstes då på Kronoby 
dårhus. Troget följde honom dit hans unga maka, 
och genom hennes milda, sig sjelf uppoffrande 
sällskap och den ömma omsorg, han pä stä llet rönte, 
blef han inom sex år, som der tillbringades, full
komligt till sina sinnen återställd. Men som han 
var inskrifven som obotlig, ville man ej lyssna till 
hans böner om sin frihet. Slutligen rymde han 
ifrån dårhuset och gick till fots till Åbo. Der fram
trädde han inför konsistorium, med klagan öfver 
den orättvisa han erfarit, och återfordrade sin be-
röfvade frihet. Saxa talte med en redighet, med 
en kraft, som rörde och förvånade hela konsisto
rium, så att han återfick sin frihet och slraxt der
efter sacellaniet i Hyrynsalmi. " 

Omkring 30 år efter hans olycka i Uleåborg 
längtade han att träffa slägt och vänner derstädes. 
Ett sacellani var ledigt der. Han sökte det och 
kom pä förslaget. Med innerlig glädje ätersågo 
vännerne den gode gamle. 

Dä han om söndagen skulle göra sin prof-
predikan och uppsteg pä predikstolen, blef han 
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häftigt upprörd af den anblick, som möt le honom. 
Den stora kyrkan var sä öfverfull af menniskor, 
att mänga, som ej fingo rum derinne, stodo utan-
före. Den gamla läraren igenkände vänner och 
bekanta, bland dem många af sina fordna skrifte
barn, hvilka med tårar i ögonen längtade att få 
höra sin förre älskade lärares röst. Han läste flera 
böner sakta, han ville höja sin röst, men förmådde 

icke. Känslorna talte alltför högt i den gamles 

varma hjerta. Han föll först i en häftig gråt. 
Derefter förvirrades hans ögon, ansigtet fick ett 
förryckt utseende, och snart begynte han, med hög
röst pch vansinnig glädje, vid namn helsa på vän
ner och bekanta. »Se bror Keckman !» ropade han, 
»huru har du matt, sedan du fordom 'bjöd oss af 
ditt goda hembryggda öl, ur din stora förgyllda silf-
verkanna, som stod på fyra klot, med de tolf apost

larna uppâ, och en karolin pä locket? —. Goddag 
bröder Ni ska och Wackliner! Huru många tusen 
tunnor tjära har ni kokat till beck på Pikisaari i 

år? — Dig, bror Anteil, såg jag sist, då du ting
ade i Kajana. — Tjenare, bror Öberg! mins du, 

nar Blommen smög den lilla lefvande fisken i din 
branvinsflaska? — Jag mins alla mina systrar och 
Jrö er, Juliner, Melliner och Colliner, Nyländer, 
o viander och Ulbrandt och Philosophen Kant! — 

Mins du bror, derborta, när steken rymde, då Ge
neralens skulle spisa middag hos dig?». 

Sä pratade han utan sammanhang. En hemsk 
känsla betog alla åhörarena, och den ena efter den 

andra lemnade med beklämd t hjerta den vanhel

gade gudstjensten, så att slutligen kyrkan blef tom. 

Då skyndade några af den vansinniges vänner upp 

Hundrade Minnen. 1 , g 



pâ predikstolen,, der de togo honom och ledsagade 

honüm hem. 
I Hyrynsalmi återvann hann sitt förnufts 

bruk och lefde länge efter denna bedröfliga hän

delse. 
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9. 

Kalmücke«. 

Handelsman Possenii hundraåriga enka liknade, 

ehuru hon var den äldsta i hela staden, i mod 

ingalunda sin mans gamle stamfar Knut Posse, 

ryktbar genom den Wiborgska smällen. Hon var 

född i Uleâborg och hette Fagerholm. En för

ståndig och arbetsam qvinna i sitt hus och öm 

mor för sina barn, är hon märkvärdig för det hon 
ölverlefvat 1714, 1745, 1788 och 1808 års ofre

der. Under det första af dessa krig hade hon, 

som barn, med sina föräldrar, med lifsfara flyttat 

undan till skog och ödemarker. Under det andra 

var hon redan gift, och kunde, med ett spädt barn 

icke komma undan, ehuru mänga andra flydde. 

Hennes man var bortrest. En rysk general 
inqvarterades i huset. Hans närvaro skyddade det 

för plundring m. m., sä att hon ej behöfde frukta 

något våld; dock gjorde den inrotade skräcken ifrån 
barnaminnet ett annat djupt intryck pä henne. 

En dag inträdde, emot generalens förbud, i 
hennes rum en Kalmuck. Mannen hade ett vildt, 
kopparfärgadt ansigte, platt näsa, och alldeles ingen 

panna under det svarta, raka och glesa håret, hvars 

sträfva stripor tycktes med sina spetsar sticka in 

uti de ett halft qvarter frän hvarandra belägna 

och i djupa hålor rullande ögonen. Frän en bred 

mun, med tjocka läppar, glänste länga hvita tänder. 

Haka märktes icke mera än panna. Den arma 



Kalmücken hade visst icke det ringaste ondt i sin
net, men vid hans anblick blef fru Possenius så 
uppskrämd, att hon förlorade sansningen och tillika 

för alltid —- sin hörsel. 
Af det tredje krigets olyckor, utom hvad sjuk

domar härjade, led ej Uleåborg. 
Under sista kriget bad den snart hundraåriga 

gumman till Gud, att få dö innan hon, skulle fel se 
staden ännu engång intagen af fienden. Hennes 
bön blef hörd, ty stilla afsomnade hon dagen förrän 
det första ryska regimentet intågade, på Anders-
dagen år 1808. Allt tillgick emedlerlid så lugnt 
och fredligt, enligt konventionen, att gumman icke 

hade skäl till sin öfverdrifna farhåga. 
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10. 

Den v älvises dubbla b röllop. 

En af stadens rådmän, borgmästaren Timbom, 
var en fet och välskapad herre, med stora ljusa 

ögon, utspända liksom af förvåning öfver allt livad 
de sågo, i synnerhet dà de i spegeln mötte väl
vise borgmästaren eget pudrade hufvud och frodi
ga ansigte och i dess eljest flacka fält upptäckte 
sin egen lilla mun och näsa. 

Dessutom var herr borgmästaren af medelmåttig 
längd, och var pä den breda ryggen försedd med 
en pudrad väg för stångpiskan, hvilken, ifrån den 

med tupé och lockar väl friserade peruken, lekte 
på hans ljusblåa frack. 

Fracken var utsirad med stora, förgyllda knap
par, och ur dess ficka framstack en mörkblå rutig 
snusnäsduk. 

Knäbyxorna, af samma färg som fracken, pryd
des med briljanta silfverspännen. Skorna glänste 
äfven med en dylik prydnad. 

Gråspräckliga silkesstrumpor, en hvitbottnig 
sidenvast, högt krås och manschetter, stort silfverur 
med lång ked och berlocker, en grön saffianska— 
skett på peruken, gula sämskhandskar, och spanskt 
rör med elfenbensknapp fulländade paryren, dä herr 
borgmästaren sågs ute för att vädra sin fru. 

Borgmästarinnan sjelf, soih läsaren snart äfven 
skall fä lära. känna, var ej att narras med. En 

hvar förlorade genast hennes gunst, om han djerf-

des skrifva vice, ej välvise, framför hennes mans titel. 
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Hon var dessutom i allt sjelfvä missnöjet per
sonifierad^ likasom herr Borgmästaren var sjelfva läng— 
modet ooh fromheten. Bada täflade med hvarandra i 

lättrogenhet och enfald. 
De föremål, jag hade sä när sagt kräk, fru 

borgmästarinnan mest älskade, voro hennes man, 

hennes höns och hennt^ hvita katt, som hette »Sockret». 
Den sistnämndas ungar egde, emedan naturen 

nekat borgmästarinnan egna arfvingar, hela hennes 
moderliga ömhet, och belönade den med idel fröjd, 

utan kostnad. 
Fru borgmästarinnah hade i sin brudstol blif-

vit ansedd för en skönhet, och förtjeute detta namn 

med sina svarta blixtrande ögon, sin höga romer
ska näsa, sin bländande hvita hy, sin rosenläpp 
och rosenkind. Hon var högväxt, rak och smärt 
om lifvet, hade vackra händer och små fötter. 

Den i sin egen tanke förnäma damen var lik

väl nu besvärad af ålderdomens gråa här, af öf-
verflödig fetma och pussiga kinder, af kinkigt 
lynne och svartsjuka. 

En klar dag ledde gumman sin kära hälft in 

j jsin »granna kammare,» (som hon kallade sitt gäst
rum), i Irvilken helgedom dock ingen främmande 
fick inträda, ehuru gerna hon böd dem att ifrån 
tröskeln beskåda dess blârosiga tapeier, perlfärgade 

kanapé och stolar, stoppade och öfverklädda med 
hvitbottnigt, storrosigt kattun, en byrå af valnöts
träd med grå marmorskifva och blanka beslag, ett 
rundt thebord, hvita fina gardiner (hemma spunna 
och väfda) i tre fönster, en stor spegel i förgylld 
ram öfver byrån. En stor hvitlimmad tegel
kakelugn och ett hvitskuradt golf gjorde rummet 
sä ljust och trefligt, att det gaf ett ljust återsken 
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åt värdinnans eljest alltid surmulna ansigte; och 
med glädje hade man, om man fått tillstånd dertill, 
inträdt dit ifrån det yttre rummet. Ehuru snyggt 
och rent, var det sednare helastadt med skräp och 
fördunkladt af täta gardiner. Utom denna sal, som 
utgjorde hvardagsrummet, fanns här derjemte endast 
ett litet rum till, ensamt för frun i huset, och ett kök 
som till hennes heder lyste af den blankaste koppar. 

Men, som vi nyss berättade, en vacker dag 
fick den välvise borgmästaren den sällsynta äran, 
att vid sin frus arm inträda i sjelfva granna kam
maren. Der ställde hon honorn vid sin sida, fram
för den stora spegeln, och sporde honom med en 
min, hvarur en ovanlig förnöjelse framstrålade, »om 
han ej säg, att de ännu voro ett bra vackert par.» 
Gubben spände sina stora ögon ännu större, för 
att noga betrakta och öfverväga saken och dess 
följder. Men, alltid sanningsälskande, vågade han 
slutligen helt fryntligt fram med ett: »hjn, hm, 
de'här'an — ja för 40 är tillbaka.» 

»Äh skäms!» utbrast borgmästarinnan, och, med 
en knyck på nacken, vaggade hon solo ur granna 
kammaren, der den bestörta borgmästaren leinnades 
helt ångerfull och villrådig om den väg han vå
gade taga för att komma ur sin klämma. Än stir
rade han häpen åt dörren, än åt fönstret; tills 
borgmästariimans gällt pipande stämma hördes kal
lande ljuda: »kom derifrån, så att * du inte smutsar 
min granna kammare!» 

Då fick gubben hastigt i sin hatt och käpp, 
skyndade ut och sprang på rådstugan, för att göra 
sitt maktord gällande i en vigtig sak, der han vo
terade för den ädla friheten; ty man höll pä att 
vilja inskränka den för stadens fyrfotor, hvilka meà 
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alla sina naturliga fri- och rättigheter hitintills i all 
sköns oskuld fatt vandra gata upp och gata ned, utan 
klander. 

Hemkommen frän sitt embetsrum, fick herr 
borgmästaren ännu uppbära några sparlakanslexor 
för sitt dåliga skönhetssinne och för sin tilltagande 
kallsinnighet för fru borgmästarinnans alla behag. 
Men ifrån den stunden föresatte sig den kärleksöm-
ma makan att åter öppna hans ögon och göra ho
nom så kär, han det fordom var i ungdomsåren; 
ty hon sade sjelfförnöjd »sig vara hittuger när 
hon ville»; och nu ville lion bevisa det. 

Borgmästarinnan kände en slug gumma, som 
kunde trolla. Noituri-Anna, så hette gumman, bodde 
väl icke i staden, men infann sig der skoftals för 
att drifva sitt föga indrägtiga yrke. Hon var en 
jättelik qvinna, med en' förfärligt bred mun, be
väpnad med tvenne hvita rader af tänder, hvilka 
afbeto en spik med samma lätthet, som en ung skön-
bet en trådsända. Åt henne förtrodde borgmästarin
nan sitt hjertas bekymmer. Gamla Anna lyssnade 
uppmärksamt pä sin förnäma kund. Sedan trollkvin
nan fyllt ett stort glas med bränvin, under hem
ligt mummel och signerier noga betraktande dess 
innehåll, frågade hon borgmästarinnan, »om hennes 
man ännu var henne lydig i allt.» Då detta be
jakades, störtade käringen hastigt hela glasets inne
håll i sin strupe, och sade derefter, likasom inspi-
rerad: »då är ingen nöd, bara herrskapet gör allt 
hväd jag säger.» 

Detta löfte gaf den af fröjd darrande borg-, 
mastarinnan gerna. 

»Då» föreskref trollpackan, »måste frun en af
ton påkläda sig sin gamla brudskrud, likaså herr 



41 

borgmästaren sio brudgumsdrägt, sa gä vi i mö rkret 
till bisättningsgrafven, och der skall jag läsa för 
er: sä frun skall få se, att ägtenskapet deref-
ter skall blifva lika lyckligt, som det var efter er 
första bröllopsdag.» 

Borgmästarinnan blef utom sig af glädje, och 
skyndade hem för att göra sina anstalter. 

Hennes förslag mötte likväl denna gäng icke 
ringa svårigheter: mänga böner till och med tårar 
måste användas, innan hon kunde förmå den eljest 
sa fromma och lydiga borgmästaren att på nytt 
stå brudgum ; men ändteligen blef han bevekt, se
dan hans kära hälft natt ach dag pinat honom på 
alla upptänkliga vis. 

Det var en mörk höstafton klockan il. Borg
mästarinnan stod ändtligen helt färdigklädd brud 
i sm fordna skrud. Hon hade svart dolemang, 
med fallbolan, flors-agragenter och blåa skor med 
löga hvita klackar, motvecksrimsa med pjen i kan
ten kring halsen, bröstlapp med blåa bandrosor, 
pudrad och friserad tupé tre trappor upp pä 
iu vu et, i toppen en liten krona och krans af grönt 
vaxpapper, ett perlband om halsen af svarta grana
ter, infattade i silfver, och örhängen af samma slag. 

Den gode borgmästaren blef så rörd af sin 
nu s åldrade behag och genomträngd af fordna 
ju va minnen, att han lät förleda sig af dem att 

påtaga sin gamla gridelina hofrätts-auskultants-uni-
form med de förgyllda knapparna (nu helt gröna) • 
håret friserades upp och pudrades, stångpiskan knöts 
om i nacken, värja spändes vid sidan. Der stod 
nu herr borgmästaren äter i sin brudgums-ståt, 

den 8amIa brudens förtjusning, ehuru med ar
marna utsträckta likt cjvarnvingar, em edan den väl-



födda borgmästaren ej fick rum i den fordna smälta 
auskultantens frack, sä att den, lik en tvängtröja, 
höll hans armar bakåt vända, hvarigenom det var ho
nom omöjligt, med bästa vilja, att omfamna sin 
sköna. Hennes lyte pä klädningen märktes deremot 

icke framtill, emedan den stod en half aln öppen 

pä ryggen. 
Bruden tryckte vigselringen pä sin brudgum

mes venstra lillfinger och den tvähörniga hatten i 

hans högra hand. 
Nu inkallades Noituri-Anna, som vederbörli

gen styrkt sitt mod till det högtidliga uppträ
det. Hon lät icke betaga sig modet, ehuru den 
ovanliga drägten måste förefalla henne särdeles 

vördnadsvärd. Hon kastade en kappa öfver de 
bada älskande och tillsade, att processionen borde 
sätta sig i rörelse. Pigan, som knappt visste till 
sig af häpnad och rädsla, fick befallning alt lysa 
dem med en blindlykta, ehuru det var temligen 

sträng bläst ute. 
Så utrustade, sväfvade nu den välvise och 

hans brud, kanske för sista gängen pä kärlekens 

vingar, helt tyst och varsamt till bisättningsgrafven. 
Ö Dä de anländt till kyrkogården, ställde hexan 

de bada älskande pä den ena sidan om grafven 
och trädde sjelf pä den andra. Den barfotade 

trollkvinnans väldiga gestalt och de mörka diagen, 
endast upplysta af den matta blindlyktans sken, 
bildade eu pittoresk tafla. Blåsten hade ökats till 
en hvinande storm i den hemska natten. Hastigt 
lösryckte en väderil den svarta slarfva, som be-
täekte hexans gråa hjessa: det glesa, stripiga bäret 
fladdrade kring hennes förvridna anletsdrag, och de 

vilda ögonen stirrade hotande omkring sig, medan 
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de snölivila tänderna framskimrade nr den frad-
gande munnen. Hon Lade knutit e(t Llârandigt 
förkläde om halsen, i mening att det skulle före
ställa en prestkappa. 

Brudgummen och bruden skälfde af fasa och 
köld, dä hexan svängde en stor knif ät alla vä
derstreck och riktade dess spets emot brudgummens 
bjerta. Med en dof stämma hväste hon, i det hon 
med en befallande åtbörd pekade ned i grafven: 
»Du är död! Stig ned i din graf!» 

Ehuru tvekande, såg sig borgmästaren icke 
hafva något annat rad, än att lyda. Han klättrade, 
med pigans tillhjelp, ned i grafven, dér han lade 
sig pâ en utbredd matta och fö rbl ef, med sina 
utbredda armar, orörlig. 

Efter samma hemska tilltal steg också bruden 
ned och lade sin friserade och pudrade tupé pä 
hans arm. 

Nu läste hexan ett slags jordfästning, åtföljd 
af många vidunderliga signerier. Bereiter befallde 
hon dein med tjutande stämma att stiga upp, för 
att föryngras. 

Pigan måste ånyo hjelpa til], och med stor 
möda lyckades det att uppresa den förskrämd? 
bruden och den förtörnade brudgummen. I syn
nerhet förargades borgmästaren, da han vid vigseln, 
som nu, enligt hexan s föreskrift, borde förrättas 
ånyo, blef varse ett antal objudna bröllopsgäster, 
som stucko fram nyfikna näsor och förvånade gap 

ur det omgifvande mörkret. Skenet af blindlyktan 

hade nemligen väckt uppmärksamhet, och åtskilliga 
stadsboar församlade sig för att åskåda det säll
samma uppträdet. 



Borgmästaren kunde omöjligen förmås att stad— 
na qvar, utan drog med häftighet den motsträf— 
viga bruden hem med sig. Häxan och pigan följ

de efter. 
Den envisa frun, hvars förhoppningar nu, oak-

tadt så mänga strider och mödor, hotades med 
tillintetgörelse, ville likväl pä intet vilkor försaka 
dem. Hon gaf sig icke, förrän hexan förrättat den 
återstående ceremonien hemma. 

Men hela detta uppträde af den råaste vid
skepelse medförde icke den verkan, som den öm-
känsliga borgmästarinnan förväntat sig. Det var 
som om en sällsam vedergällning drabbat henne; 
ty hennes man, sa narr han eljest ansågs vara, 
lockade i sitt hus en af stadens skönaste flickor, 
en adertonârig skönhet, som varit föremal för äfven 
de mest lysande förnämas hyllning. Den behag
sjuka flickan förlorade för honom rykte och dygd, 
förorsakade att borgmästarinnan blef rubbad till sina 
sinnen, och föll slutligen sjelf, ett vanryktadt offer 
för sin lättsinnighet, ett ämne tili den djupaste 
grämelse för en eljest i alla hänseenden aktnings
värd slägt, i vansinne. 
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ii. 
Stora fo rsen o ch P ikkarainen. 

Den väldiga Uleå elf, med sin stora fors, ut
gör ortens förnämsta naturmärkvärdighet. Vi liafva 
redan nämnt några ord om utsigten öfver densamma. 

Ifrån ett ställe, som kallas Kosken-Niska, stör
tar sig elfven i t venue grenar förbi en flock af 
holmar. Niska—fors utgör deu ena af dessa grenar. 
Fordom var dock dess vatten långt mera brusande, 
innan strömfåran blifvit rensad, genom regeringens 
omsorg, och pä statens bekostnad. Talrika klippor 
och stenar midt i strömfåran rubbade vattnets jemna 
lopp och vred strömmen i svåra hvirflar. De djerfva 
och härdiga Finnarne visste dock att göra sig be
kanta med sjelfva vattenfallets dunkla makter. Ty 
just igenom Kosken-Niska gick en stor pulsåder för 
ortens industriela lif. Största delen af den" tjära 
och de skogsprodukter, som utskeppades ifrån ÏJleâ-
borg, anlände till staden genom den brusande elf
ven. Sä stor var dock svårigheten och faran, att 
enkom dertill öfvade styrmän fordrades, för att 
styra rier de lastade båtarna. Desse styrmän, fors-
färdernas djerfva hjeltar, voro edsvurne och valde 
ibland ortens raskaste unga män. 

Det var ett intressant skådespel, då man såg 
de långa, af tunna bräder sammansatta, men likväl 
tungt lastade båtarna med pilens snabbhet ila ige
nom den fradgande strömmen, som rasade emot 
stenarna rundtomkring. Med säkert öga och kraftig 



arm stod då båtstyraren i akterstäfVen med sia 
breda styråra, och visste så väl att, när det var af 
nöden, på sjelfva hårsmånen gifva sin farkost dess 
rätta kosa ibland skummet och hvirflarna. 

Den mest bekanta bland Uleåfallens forss tyrare 
var bonden Pikkarainen, hvars gård låg vid elf-
kanten, ungefär en fjerdedels mil ifrån Uleåborg. 
Mannen var välmående, bade en älskad hustru och 
en vacker dotter. Pikkaraises Lisu bade både för 
sin skönhet och sin förmögenhet fått många friare, 
till och med ibland stadens förnämsta handlande, 
ehuru hon slutligen valde sin man ur sitt eget 
stånd. Gubben Pikkarainen sjelf var en lång, smärt 
och vacker gestalt. Då konung Gustaf Adolf och 
hans gemål besökte Uleåborg, fick Pikkarainen till
fälle att för dem visa sin skicklighet. 

Yid elfkanten, helt nära den mest brusande 
forsen, hade man upprest en altan, hvars golf be
täcktes med blått kläde. De kungliga, med sin 
svit, begåfvo sig till altanen, för att derifran be
trakta det skådespel, som för dem var tillställdt. 

Ofvanför forsen visade sig Pikkarainen i en 
fyrbörding (så kallades det största slaget af fors— 
båtarna). Tvenne bönder sutto vid arorna, men 
hans egen resliga figur stod i bakstammen. Han 
var klädd i sin sommar-högtidsdrägt, äkta röd väst 
med stålknappar, mångbrokig silkeshalsduk och vida, 
snöhvita skjortärmar. På hatten hade han ett po-
leradt stålspänne, som blixtrade i solstrålarna. Man 
såg honom vända förstäfven emot forsen, arorna 
gåfvo båten en alltmera ökad fart, och hastigt 
ilög den utföre, så att den ofta blef osynlig bland 
forsens fradgande böljor, och de höga åskådarne 
endast med häpnad kunde urskilja det blixtrande 
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spännet af Pikkaraises hatt, der han stolt höjde 
sitt hufvud öfver de yrande hvirflarna, som han 
besegrat. 

Pikkarainen blef riksdagsman i Norrköping år 
1800. Åsynen af Motala-elfvens fall vid denna 
stad lockade den djerfve forsfararen till ett försök, 
som Täckte allmän beundran. Han byggde nemli-
ligen en bât, och i den kungliga familjens, mänga 
främlingars och otaliga åskådares närvaro styrde han 
en vacker dag den lätta farkosten utför Motalafallet. 

Dä Pikkarainen hemkom frän denna riksdag, 
bar han tvenne silvermedaljer på bröstet. Dä han 
sedermera var böndernas ombud på landtdagen i 
Borgå, skänkte honom kejsar Alexander den tredje 
medaljen, som var af guld och bars oin halsen i 
rödt band-

Forsen har, såsom vi redan nämnt, i sednare 
tider blifvit rensad, sä att bönderna, hvilka förut 
med mycken möda måst staka sina båtar uppför 
fallet, nu utan svårighet kunna komma fram. 

Då landshöfding Stjernscantz, genom hvars 
omtanke och bemödanden stronirensningen förnäm
ligast kommit att verkställas, en dag med glädje 
betraktade några Finnar, som färdades uppföre i sin 
bât, frågade han dem, om de icke voro bra glada 
att nu komma så lätt uppföre? En af de trygga 
finnarne svarade då helt kallt: »Ompa lästa paästv 
enenki.» *) J 

Just i slutet af forsen ligger laxpatan, helt 
nära Raattiholmen. Der hemtas ortens skönast*» 
produkt, den redan i äldre tider berömda laxen 
hvarom det gamla ordspråket säger: 

) »V i ha ju ock så förr slupp it upp här ». 
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»Hjelmare gädda, Siljans lake och Uleå lax 
Aro bland de bästa fiskar i sjöarna lags.» 

Men äfven om vintern erbjöd Uleåelf sköna 
eller sällsamma naturskådespel. 

Att se forsen skjuta, som det kallas, är im
posant för alla; men synnerligt intryck gör denna 
syn på söderns barn, dä händelsen någongång, fört 
hit dem denna tid. 

En af desse, som var stadd i vigtiga värf, 
kom resande till Uleäborg den sista April. Hans 
första fråga till gästgifvaren, dä han körde in pä 

. garden, var: »Om det vore honom tillätet att få ett 
»Spectacle» som kallades »se stora forsen siuta,» 
hvarom han hört talas. 

Artigt svarade hans värd, «att detta spectacle 
vore fritt för alla.» Helt förnöjd häröfver, ville 
den resande veta tiden när han kunde fä se det? 
— Gästgifvaren svarade, »att forsen skulle skjuta 
den tionde Maj.» 

Ehuru pâdrifvande den resandes affärer voro, 
kunde han ej neka sig det nöjet att ifrån den höga 
Norden, såsom ögonvittne, få beskrifva ett natu run
der, oerhördt och osedt i hans hemland. Han 
beslöt derföre att qvarstanna här i de tio dygnen. 

Långsamt framskred väntningstiden för främ
lingen, på en ort, der ingen angenäm förströelse 
fanns, i hans smak, eller enligt hans vanor. Men 
ändtligen inföll den efterlängtade dagen. Tidigt 
ilade vår resande till sin anvista skådeplats, 1'okki-
ses backe. Med lugn nyfikenhet betraktade han en 
hel timme de vida isfälten omkring sig, hvilka ej 
mera voro något nytt för honom, som under sitt 
vistande här haft så god tid att dagligen taga i 
«igte denna Nordens kalk teater. Han gäspade, 
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emedan han i dag uppstigit tidigare än vanligt, för 
aLt vara pä sin vakt. Mera orolig dä tiden led, 
tittade han flitigt pä sin klocka: men alltjemt låg 
isen alfvarlig och trygg i sin bädd, ehuru förmid
dagen redan var förliden. Hungern dref nu främ
lingen till sitt qvarter, der han hastigt intog sin 
middag; och med bevingade steg återvände han till sin 
post, af fruktan att försumma det så länge väntade 
»spectaclet», emedan han ej var säker om timmen 

när det skulle begynna; ty gästgifvaren var ej till fin
nandes, den ende som man sade, »kanske visste detta.» 

Troget stod vår resande pä sin plats i flera ' 
timmar under fåfäng väntan. Slutligen brast honom 
tålamodet. Han begynte stampa med fötterna och 
bultade häftigt med sin käpp i den frusna marken: 
men den obevekliga ismassan rördes ej, bröts ej, 

och smälte ej; den var mera hård än hjertat på 
en öfver sin konst inbilsk artist, som låter publi
ken förgäfves bullra, väntande att få fägna honom 
med sitt bifall. Artisten bevekes dock slutligen, 

af hot, om ej annat hjelper; men här lag den kalla 
isen lika medvetslös som fast, likasom ingen hade 
påskyndat dess gäng. 

Då skymningen inbröt, tröttnade var resande 
att längre vänta. I vredesmod rusade han till sitt 
qvarter, sökte upp gästgifvaren, och förebrådde 
honom med hetta hans osanning. Höfligt urskul
dade sig. gästgifvaren blott dermed, (dä han ej hit
tade på bättre ursäkt för sitt gyckel): »Att man 

aldrig bör sätta tro till något, som säges den första 
eller den sista April.» 

Förargad begärde främlingen hästar och fort
satte sin resa samma natt. 

Hundrade Minnen. 4 



so 

Dagen derefter uppstod en stark blast, som 
sönderbröt isfälten, skakade och satte dem i rörelse. 
Högre än vanligt hördes forsens brusande, h vilket 
genast framkallade hundradetals menniskor att åskåda 
det af vår bortresta främling så länge efterlängtade 
»spectacle». Vattnet svällde och steg sä högt, att 
magasiner vid stränderna upplyftades, flyttades eller 
kullstjelptes af de påträngande isstyckena, hvilka i 
stora massor samlades, sedan de med pilens ha
stighet kommit nedför den nu öfver sina bräddar 
svällda och dubbelt rasande forsen. Vördnadsbju
dande var-åsynen af de kolossala isblock, hvilka 
nu reste sig emot hvarandra, pâ afstånd liknande 

flottor af seglande fartyg. 
Ofta medförde dessa stora isstycken hvad de 

pä sin framfart träffat eller lösrifvit ifrån stränderna. 
Ibland annat sågs en gäng en qvarn komma seg
lande på ett isstycke. Båtar, tunnor, stockar och 

stenar följde oftast med. 
Vid stränderna roade sig pojkar med att hoppa 

på de flytande isbitarna; men försigtigt måste de 
göra sin reträtt, innan del blef för sent. 

En färgares stamphus med färgeriet kom i 
fara vid isgången och var nära alt bortföras af flo
den och af den påträngande isstockningan, då nå
gon frågade egaren, som helt fryntligt betraktade 

faran: »om han ej vore rädd, att hans stamp för
stördes vid öfversvamningen eller krossades af isen.» 
»Åh! deraf sker mig ingen skada», svarade egaren, 
»ty hela huset är så högt brandförsäkradt.» 

Ända ifrån Ämmäfallet begynna de tillväxande 
ismassorna sitt tåg, nedför alla forsar i Uleå elf, 
pådrifvande islossningen öfverallt, der de fram-
stryka i ohejdad fart, tills de störtat utför Niska 
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tors, och försvinna bland Bottenhafvets böljor. Men 
då det bänder, under stränga vintrar, att isen på 
hafvet är sä stark, att den ej vill ge vika för de 
påträngande gästerna, skockas dessa i massa vid 
forsens mynning. Elfven, häraf dämpad i sitt utfall, 
gör öfversvämningen ät staden högst fruktansvärd 
och farlig; men då de hotande isblocken hunnit 
samla sin styrka och med förenade krafter skjuta 
emot isfältet, måste detta vika, och gifva fri passage 
St den sa kraftfullt och majestätiskt framtågande 
fienden, hvilken dock snart tillintetgjord fredligt 
och sakta hopsmälter med hafvets stilla vågor; och 
vänligt förenade, försvinna de sedan tillsammans i 
Oceanens omätliga sköte. 

Ofvanför fallet, vid Erkola, gick äfven om 
vintern en väg öfver elfven. Dä här, i anledning 
af strömdraget, icke fanns någon is, bildades vägen 
förmedelst en sä kallad »tilja.» Den gjordes på 
det sätt, att bönderna långsefter elfven, der isen 
lag fast, uthöggo ett långt isstycke, beräkna dt efter 
elfvens bredd. Sedan detta blifvit arbetadt flott, 
läto de strömmen långsamt föra det med sig, och 
vände det sä, att den ena ändan fastades vid den 
ena stranden, medan den andra svängdes af ström
men till den motsatta stranden. Vid sträng köld 
fryser tiljan alltmera fast vid båda slrandisarna, så 
att den till slut kan passeras med hästar och lass. 

På sådant sätt bygges hvarje vinter en ny 
bro öfver den breda elfven, och hvarje vår är 
just tiljan, när den lossnar, förebudet till stora 

forsens skjutning. 
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Den sä llsamma k älkåkningen. 

Bland sällsamma händelser, som egt rum vid 
eller rättare uti forsen, väckte följande icke litet 
uppseende. Det förtjenar väl att förvaras ät ef-
terverlden, såsom ett äkta nordiskt vinteräfventyr, 
hvilket i en mera befolkad trakt torde hafva för-
värfvat odödlighet ät den som genomgått det. 
För den finske hjelten i äfventyret tyckes det 
hafva haft föga vigt och betydelse. 

En gammal sjöman, som hette Anders Hägg, 
lång och starkt byggd karl, klädd i sin utnötta 
fris-kavaj och sjömanshatt, kom en sträng vinterdag 
till Kallises backe, der han skulle fara utföre. Gubben 
drog efter sig en kälke fullastad med tegel. Då 
han kom till backen, satte lian sig, för mera be
kvämlighets skull, på lasset, för att åka utför den
samma. Men han kunde icke frän sin höjd rätt 
styra kälken. Med ilande fart, ökad i branten af 
det tunga lasset, tog kälken sin rigtning längsefter 
en orätt väg, den närboende färgare begagnade för 
sina varor, till en för dem upphuggen stor Yak. 
Helt trygg och med stadig blick tycktes dock den 
härdade sjömannen under sin snabba färd beskåda 
vaken och den säkra dödsfaran framför sig, utan 
att gifva ett nödrop eller begära hjelp af de men-
niskor, som, ej långt derifrån, vid annan en vak 
stodo med öppna munnar, helt förvånade öfver 
att se gamla Häggen «skur ra backe» och, med en 
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skicklig styrmans alfvar under stormen, fara rakt 
emot den stora öppna vaken. Det var endast en 
handvändning han var synlig, innan han, som en 
blixt, med lass och kälke försvann under isen, i 
den brusande forsen. 

Vid denna oförmodade syn fingo âskâdarne 
hastigt ljud. Käringarna, som voro ute för att 
skölja kläder, sprungo skrikande om hvarandra, och 
snart samlades en hop menniskor omkring den stora 
vaken; men man säg ej ett tecken efter den olyck
lige, som här försvunnit midt för deras ögon, lik 
en synvilla. 

Redskap skaffades att uppfanga den drunknade, 
sedan man huggit hal pä flera ställen i den ett 
par alnar tjocka isen: — men förgäfves. Ej en gäng 
den tunga kälken kunde igenfås u r den starka for
sen, som dånade hemskt under ishval"vet. 

Sedan man förgäfves arbetat ett par timmar 
och uppgifvit allt hopp om räddning, beredde sig 
arbetarne att lemna isen. Då hördes helt oväntadt 
ett rop, och ett menniskohufvud framstack ur en 
annan mindre vak, omkring hundra famnar ofvan-
för de ställen som man undersökt. »Hållah!» skrek 
Iläggen. »hjelp upp mig frän detta förbannade 
trånghäll» Vaken var nemligen sä liten, att han ej 
kunde komina upp, förr än öppningen med yxor 
vidgades. Men slutligen reste sig Häggen upp pä 
isen, rätande sin länga rygg och sade: «Fördömt 
krokig man måste promenera dernere!» 

Helt lugn, ehuru genomvåt, drog han deref-
ter pä repet af sin kälke, i det han fortfor: »Upp 
med dig, kamrat! Dig lemnar jag ej i sticket! Du 
har också inte vräkt öfver bord det minsta af 
lasten, i vår sjönöd.» 
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Häggen drog sjelf sin tunga kälke till när
maste gärd, der han gästvanJigt emottogs, infördes 
i ett varmt rum och trakterades med sin älsklings
dryck, ett par koppar kaffepunsch. Sedan berät
tade gubben sitt äfventyr, hvilket han likväl inga
lunda fann sä märkvärdigt, som hans förvånade 

åhörare. 
»Ja, jag tyckte nu sa,» sade gubben, när han 

meddelade sin resebeskrifning, »jag tyckte nu sä, 
att det kunde vara lika godt att skurra utför Kal-
lises backe, som att _draga den tunga kälken. Och 
se derföre satte jag kurs utföre. Men kälken fick 
för mycken fart in, så att han ieke mera lydde 

styre, utan tog rasande kurs. Nog säg jag hvart 
det bar och hvar den ville hamna, men jag be
grep också att hvarken dugde här att skrika eller 
pipa. »Får ga!» tänkte jag. »Jag skall väl försöka 
den resan också. Får se om jag nu kommer igen! 
Men sä lätt skall Kallmen ändå inte râ pä mig! 
I detsamma plumsade jag ned i vaken med mitt 
lass. Den här fördömda kölden är ändå till något 
nyttig , ty vattnet är sä intorkadt af den stränga 
vintern, att der är just som ett hvalf under isen. 
Forsen var sä lag, att den knappt gick öfver mina 
stöflor. Men fast isen stod som ett källarhvalf 
öfver mitt hufvud, var det likväl förbannadt lägt. 
Jag måste gå krokig der och staka emot forsen 
och de hala stenarna. Ibland höll jag på att slinta, 
men dä mäste jag med alla fyra bjelpa mig fram 
åt det lugnaste vattnet. Inte ville jag heller släppa 
kälken, som följde med mig helt stadigt pä sina 
medar. Det värsta var med rätt kurs dernere. 
Det var just icke mörkt, men man kunde icke hälla 
utkik vidi ut omkring sig. Jag hade ingen annan 



SS 

kompass än i hufvudet, och den visade mig miste, 
ty jag skulle väl egentligen haft närmare till Bucht-
ska vaken, än till den Ullhrandtska. Men jag har 
gjort en lov, kan man tänka. Visst hörde jag rop 
och stoj på isen, och nog ropade jag också an, 
men ingen ropare kan väl höras öfver forsen der— 
nere. Jag gick, sä godt jag kunde styra kursen, 
och rätt har jag ända styrt, det kan man finna, 
fast jag den gängen gick som käringen emot 
strömmen.« 

Sedan gubben spisat, tagit sig en middagslur 
pä maten, och fått sina kläder torra, tackade han 
dem som gjort sig besvär för hans skull, tog af-
sked, och drog hem sin lastade kälke, stolt och 
glad, att ingen enda tegelsten gått förlorad. Be
synnerligt nog, lade han sjelf sa liten vigt på äf-
ventyret, att han till och med glömde att för sin 
hustru och sina barn tala om det. Men aldrig roade 
det. gubben Hägg mer att skurra backe. 
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Tre Fruars fä rd. 

En vacker sommardag hade tre af stadens 
finaste fruar beslutit att fara till Lanila för att be
söka syster Polviander, gamla häradsliöfdingens fru. 
De -voro utstofferade i sina bästa triumphantsdole-
maner och uppsatta mössor af det vackraste flor 

och de raraste blonder, visitkappor och käpp-para-

soller. 
Vid Erkola hemman skulle de fara öfver elf— 

ven till det på motsatta stranden belägna härads— 
höfdinge—bostället. Men vid Erkola faniis endast 
en enda bât till hands, och den var en liten stac
kare. Folket var också ute pä sitt arbete, med 

nndantag af en, liten flicka, som var lemnad hem
ma, att varda sina tre ännu mindre syskon. Hon 
-var likväl så beskedlig att lofva ro fruarna öfver 
elfven, det hon sade sig ofta göra med främmande 
som besökte Lanila. 

Helt glada och modfulla satte sig fruarna i 
båten, på tre bräder, sota lades tvärsöfver den. 

Den lilla flickan sköt ut farkosten, fattade ärorna 
och begynte ro; men strömmen var nu starkare än 

vanligt, emedan vattnet stigit. 
Den lilla rodde och rodde af alla krafter. 

Fruarna snusade och pratade och blefvo alldeles 
icke varse nSgon fara, innan strömmen, starkare än 
deras lilla rodc^erska, blifvit henne öfvermäktig, och. 
farkosten, vriden på tvären, närmade sig Kasken-
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Niska fall. Pâ en gäng, då de omgåfvos al det 
tilllagande bruset, blefvo de trenne fruarna varse 
sin fara och begynte att med full hals skrika och 
ropa om hjelp. Den lilla flickan, icke mindre för
skräckt an de, släppte i ångsten ärorna och bjelpte 
dem att skrika. 

Men faran växte för hvarje ögonblick. En -af 
fruarna aftog sin uppsatta mössa och svängde den 
såsom en nödflagg, vinkande St det i hast frän fäl
tet tillströmmande folk, so m sprang pä begge sidor 
om elfven. Alla ville visserligen hjelpa; men ingen 
bât fanns till hands, så alt de rådlösa lupo om 
hvarandra, under det farkosten rvckte de olyckliga 
allt närmare in på det fruktansvärda fallet I)e 
uppgafvo nu allt hopp, och intet ârlag förmådde 
de i dödsångsten alt göra till sin frälsning. De 
endast skreko. 

Slutligen, just i kanten af forsen, dånade en 
af fruarna. Bålen stötte i delsamma emot en sten, 
och dä fick en annan af fruarna en knuff, så att 
hon tog öfverballans och föll ur farkosten. Till 
allas förvåning höllo hennes stofkjortlar henne dock 
uPPe P® 'vattnet. Ehuru strömmen drog henne vid 
dolemanens långa släp nedåt, gaf nöden henne 
styrka, så att hon helt hastigt lyckades klättra upp 
pä stenen, mot hvilken hon tornat. Der satt hon 
nu lik en vingskjuten tärna i stormväder, rätt be— 
dröflig att påse, ehuru numera ingen fara var för 
lifvet; men uppsattmössan for förlorad nedför Ko-
sken-Niska och försvann i stora forsens skum. 

Lyckligast af de återstående var hon, som låg 
medvetslös om faran pä bottnen al den alltjemt 
ohejdade farkosten. Den lilla fli ckan och den tredje 
frun föllo på sina knän, der båten syntes ila med 
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dem ned ! djupets afgrunder. De öfverlemnade 

sig ät sitt oundvikliga öde. 
Men vid stöten, som båten fick emot stenen, 

tog den rigtig kurs; .och till allas största för
våning och glädje sägs den med stadig hållning 
och helt vackert åka nedför Kosken-Niska, hvar 

efter den stillade sin fart. 
Nu befinner sig mellan Kosken-Niska och 

stora forsen lugnare vatten. Der vid stranden fun-
nos alllid båtar. Det hurtiga folket ilade genast 
dit och lade ut en bât till de olyckligas ràdd^ 
ninff. Man kan tänka sig de stackars qvinnor-

nas glädje, när de ändtligen blefvo förda till lands, 

der den afdänade snart återkom till sansmng. 
Man bärgade äfven sedermera den frurj, hvdken 

ödet beskärde samma lott, som eljest är vanlig för 
barlast i sjönöd, nemligen att kastas öfverbord. 

Efter några dagars illamående af skrämseln 

hade fruarna blott det rysliga minnet qvar af sin 

ofullbordade visit. 
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14. 

"Vår Herre de dårars förmyndare." 

En annan tilldragelse vid forsen är icke min
dre sällsam. Den är känd af många bland ortens 
invånare. 

En fånig karl, som gick omkring och tiggde 
i bondgårdarna vid Lleån, satte sig en dag, med 
tiggarpåsen under armen, uti en bât, som han ut-
skjutit ifrån landet vid Kosken-Niska, och lemnade 
sig vind för våg, helt -munter, åt sitt öde. Båten 
var redan i det starkaste strömdraget åt stora for
sen, och någon räddning var icke mer alt vänta, 
da man först blef varse den olycklige, snart i f or
sens skummande böljor ur sigte förlorade. Hans 
dödssätt omtaltes som säkert; ingen undersökning 
gjordes; egaren till båten trodde den vara sönder
slagen i forsens, bränningar och förlorad tillika 
med fånen, som omkommit. Men ordspråket sä
ger: »att var Herre är de dårars förmyndare». Och 
så skedde här, ty ej allenast hade han lyckligt och 
väl, ehuru utan styre och åror, kommit nedför 
forsen; men blåsten dref båten långt utåt hafvet 
och inemot kusten af Vesterbotten, der en skep
pare, som seglade till Stockholm, upptog honom på 
sitt fartyg. Rörd till medömkan öfver den på vilda 
hafvet i en liten båt kringvräkte uslingen, hvilkens 
språk han icke ens förstod, gaf kaptenen honom nödig 

skötsel, drog försorg för honom och lemnade ho
nom i Stockholm. 



dem ned i djupets afgrunder. De öfverlemnade 

sig ät sitt oundvikliga öde. 
Men vid stöten, som båten fick emot stenen, 

tog den rigtig kurs; ,och till allas största för
våning ocli glädje sågs den med stadig hållning 
och helt vackert åka nedför Kosken-Niska, hvar-

efter den stillade sin fart. 
Nu befinner sig mellan Kosken-Niska och 

stora "forsen lugnare vatten. Der vid stranden fun-
nos alllid båtar. Det hurtiga folket ilade genast 
dit och lade ut en bât till de olyckligas riidd-

nintr. Man kan tänka sig de stackars cpinnor-
nas glädje, när de ändtligen blefvo förda till lands, 

der den afdänade snart återkom till sansmng. 
Man bärgade äfven sedermera den frun, hvdken 

ödet beskärde samma lott, som eljest är vanlig föl 
barlast i sjönöd, nemligen att kastas öfverbord. 

Efter några dagars illamående af skrämseln 

hade fruarna blott det rysliga minnet qvar af sin 

ofullbordade visit. 



39 

14. 

"Vår Herre de dårars förmyndare." 

En annan tilldragelse vid forsen är icke min

dre sällsam. Den är känd af mänga bland ortens 
invånare. 

En fånig karl, som gick omkring och tiggde 
i bondgårdarna vid Uleån, satte sig en dag, med 
tiggarpåsen under armen, uti en bât, som han ut-
skjulit ifrån landet vid Kosken-Niska, och lemnade 
sig vind för våg, helt munter, åt sitt öde. Båten 

var redan i det starkaste strömdraget ät stora for

sen, och någon räddning var icke mer att vänta, 

dä man först bief varse den olycklige, snart i f or

sens skummande böljor ur sigte förlorade. Hans 

dödssätt omtaltes som säkert; ingen undersökning-

gjordes; egaren till båten trodde den vara sönder

slagen i forsens, bränningar och förlorad tillika 

med fånen, som omkommit. Men ordspråket sä
ger: »att vår Herre är de dårars förmyndare». Och 
sa skedde här, ty ej allenast hade han lyckligt och 

Jä , ehuru utan styre och åror, kommit nedför 
forsen; men blåsten dref båten långt utåt hafvet 
och inemot kusten af Yesterbotten, der en skep-
pare som seglade Ull S.oekbol™, upplog l,onoffi  L 

Sitt  fartyg. Rörd till  medömkan öfver den pä vilda 

hafyet i en liten båt kringvräkte uslingen, hvilkens 

språk han icke ens förstod, gaf kaptenen honom nödig 

skötsel, drog försorg för honom och lemnade ho
nom i Stockholm. 
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Måriga âr derefter igenkändes han af några 
landsmän, såsom en driftig och skicklig arbetare 
vid ett bruk nära Sveriges hufvudstad. 

Han hade återfått sina fulla sinnen och hade 
af sin olyckstid blott den fixa idén, »att en Guds 
engel lyftat honom på ett stort fartyg ifrån en skral 
båt.» Han tillade också: »att Försynen sedan tagit 
vård om honom alla dagar.» 
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15. 

Hofrådet. 

Hofrådet *** var handelsman och den äldste 
af Lre bröder, driftiga köpmän alla tre, som med 
ljust förstånd begagnat konjunkturerna och derige-
nom samlat sig en ansenlig förmögenhet. 

Hofrådet utmärkte sig isynnerhet genom sitt 
goda hufvud och handelsgeni, sitt känslolösa hjerta 
och sina besynnerliga idéer. Hans lyckade speku
lationer och lika verksamma som driftiga företag 
befordrade både hans egen fördel och allmänt gagn. 
Han anlade ett glasbruk i Olliava, omkring fyra mil 
ifrån Uleåborg, der en mängd menniskor med ar
bete förtjente sin bergning. Dessutom hade han 

en vidsträckt handel och byggde fartyg, äfven 
åt utländingar. Hans egna skepp korsade ocea
nerna. 

For sina handelsaffärer gjorde hofrådet täta 
resor till Stockholm, I anledning af sina många 
planer och anläggningar hade han ofta företräde 
hos konungen. För Gustaf den tredje, h vars klara 
blick genast upptäckte geniet i livad art det än ut
märkte sig, i,lef ett sä ljust hufvud som hofrådets 
ej länge obemärkt. Konungen, som gillade och 
biföll hans förslager, fattade ett sä stort förtroende 
till hans omdöme och förstånd, att han i flera sa
ker rådgjorde med honom. 

Konungen frågade honom en dag, »p& hvad 
satt han önskade belönas för de tjensler han gjort, 
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om han ville hafva en titel och hvilken titel han 
ila helst skulle välja.» 

Vår hjelte bockade och tackade, men sade 
sig »aldrig varit svag för titlar; dock, emedan Hans 
Majestäts nåd ville hedra honom dermed, vore hans 
underdånigaste anhållan, att den blefve en sådan, 
som behofvet här, i verkligheten ej sällan kräfde, 
och bvilken förut veterligen icke funnits i Sverige.» 

Konungen inföll hastigt och lifligt: »Säg den, 
säg den titeln!» 

»Om jag icke härigenom förlorar min konungs 
nåd,» svarade han, »sä skulle jag allerunderdånigst 
bedja om att fä kallas Hofråd.» 

Konungen skrattade, svängde sig oin pä klac
ken och utbrast: »Bra, ***, bra! Vi äro verkligen 
fattiga i detta fall! Ni skall åtminstone blifva ett 
tituleradt hofråd! Det skall icke sägas, att i Sve
rige saknas råd vid hofvet.» 

Hofrâdet var en något satt, kraftfull gestalt, 
af medelmåttig längd, med obehagliga anletsdrag. 

En slug räfblick lyste ur hans små, djupt liggande 

Han var redan till aren, hvad man kallar 
gammal ungkarl, då han en vacker sommardag satt 
och rökte sin pipa, hemma hos sig vid ett öppet 
/fönster, som lag åt Stora Torggatan i Uleåborg. 

En af hans ungdomsvänner, som var lyckligt gift, 
gjorde honom sällskap, Gubbarne rökte och pra
tade om ett och annat, då vännen sade, »att det 
mycket förundrade honom, att bror, som en så 
förmögen man, ej tänkte på att gifta sig.» 

Han prisade äktenskapet och sin egen husliga 
sällhet, till dess hofrådet, som stillatigande afhört 
honom genom moln af tobaksrök, slutligen sade, 
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i det lian tittade åt fönstret: »Ja, ja, det der är 

allt bra; men hvarifrån skall da den engeln komma, 

som du målar för min lycksalighet på jorden? Jag 

har ännu- aldrig blifvit varse en kjortelengel, fast 

jag i 40 ärs tid sökt henne, lika noga som Dio

genes en menniska. Men efter du nu vill, kära bror 

att jag skall gifta mig,» fortfor hofrådet i sin van

liga näston, »så säg mig nu, om du vill att jag 

skall gifta mig med den första qvinna, som kom

mer frän höger här förbi fönstret, eller om du vill 

att jag skall gifta mig med den, som kommer ifrån 

vens ter. Du måste afgöra mitt öde, kära bror; 

men du får inte se ut genom fönstret innan du 
svarat mig.» 

Vännen blef helt förlägen, sade sig visst icke 

vilja leka öde i detta fall; men hofrådet gaf ei 

efter med sin begäran, innan vännen sade: »Hon ma 
dä komma ifrån höger.« 

Hofrådet lackade, med en nick pä hufvudet, 

påtände, småleende, på nytt sin pipa, som hade 

slocknat under samtalet: och nu sutto gubbarne 

ater helt trankila och rökte, funderande på ameri

kanska kriget. Dä hördes i detsamma lätta steg 

ilran ga t  Vännen såg leende på hofrådet, som 

Jiolt vande hufvudet, för att se hvem den pas

seran e kunde vara. Det var en liten gosse, som 
törst ifrån höger gick förbi fönstret. 

Men snart hördes äter steg, både lätta och 

tunga. Gubbarne, lika nyfikna, sågo begge åt fön

stret, och nu var det en bonde'med sin hustru 

och med sin unga vackra dotter, som gravitetiskt 
vandrade framåt: men de kommo ifrån venster. 

Storskrattande sade hofrådet till sin vän: »Du s 

nu, kära bror, att ödet aldrig har varit min lotfi 
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äktenskapsväg, emedan den vackra flickan ej kom 
ifrån höger, enligt din dom.» 

Vännen hann ej svara honom, dä i detsamma 
en sylfidlik varelse, ett ungt fruntimmer, sväfvade 
förbi fönstret, ifrån höger. Hennes gäng var sä 
lätt, att hon hade passerat fönstret innan gubbarne 
blefvo henne varse. 

Men i ögonblicket böjde sig hofrâdet ut ge
nom fönstret och ropade: »Mamsell! hör på!» 

Den unga flickan såg sig om, och ifrån ett 
madonnaansigte strålade ur sköna blå ögon en hä
pen och frågande blick emot det näsvisa hofrådet, 
som nu helt förtjust igenkände en aflägsen slägtinge 
i den unga flickan, hvilken han ej sett sedan hon 
var barn. Några få är hade förvandlat henne till 
en utmärkt skönhet. Artigt bad nu hofrådet om 
ursäkt för sitt misstag och frågade: »om det ej var 
syster N. han hade den äran att tala med.» 

»Rodnande och med en vördnadsfull nigning 

svarade den unga flickan blott ett sagla »ja.» 
»Det var bra fägnesamt,» fortfor hofrådet, »att 

jag fick se syster. Huru mår söta mor derhemma? 
Jag har alla dagar ämnat helsa på; men den, som 
har hundrade jern i elden, hinner ej alltid sköta 
sina käraste skyldigheter.» 

»Jag tackar på mammas vägnar för den stora 
hedern.» svarade blygsamt den unga skönheten. 

»Jag vet,» fortfor hofrådet, »att söta far är 
död, och att ni nödgas arbeta för ert uppehälle-
Ja, ja, den fattiga måste träla för födan.» 

En tår glänste i en unga flickans öga, då hon 
svarade: »Icke just träla. Yi behöfva sa litet och 
äro nöjda dermed. Mamma har en liten skola för 
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sma barn, och jag hjelper mamma,» tillade hon, 
med en, genom Låren, af glädje strålande Lliek. 

»Väl gjord t, milt barn,» sade hofrâdet, medan 
hans plirande ögon med en' egen sällsam för
tjusning betraktade den blyga flickan. »Helsa sin 
söla mor,» tillade hau, »och säg att jag i af ton 

skall göra henne ett besök.» 

Efter en djup nigning och med bevingade 
steg aflagsnade sig helt tyst den unga flickan. 

»En förbannadt vacker unge!» sade hofrâdet, 
t det han hastigt tillslöt fönstret. Muntert biöd 
han sin vän farväl och gick i ett annat rum för 
att kläda om sig. Vännen, ensam lernnad, knac-
kade småleende ur den stora sjöskumspipa han 
rökt, tog sin hatt och utan vidare krus vandrade 

s lU hem- Snart derefter visade sig värt hof-
råd. Han var nu fin och pudrad, med kräs och 
manchetter, kladd i gustavianska drägten. 1 En liten 
juvelring glänste pä hans lillfinger. Han ställde 

sig framför en antik spegel, der han med en slags 

oro mönstrade sin ståtlig* figur, och satte sin fina 
att pa sned än ät det ena örat, än ät det andra. 

Muthgen fick den luta ät höger. Sedan ropade 
ian m en piga, som hjelpte pä hans axlar en lätt 

mörkblå slangkappa, af det finaste kläde, med si-
clenioder af samma färg, och stora silfverknäppen. 
Smakfullt draperade hofrâdet den vida kappan om 

sig, och slog ena hörnet öfver venstra axeln så 
att det rika lodret lyste mot solen. Derefter an

tog han för spegeln en min sS god han kunde, 

svängde om sig ännu ett par gånger med mera 

valbehag, och begaf sig så till den fattiga enkans 
koja. 

Hundrade Minnen. 3 



Helt varm och andtruten hemkom den unga 
Greta Stina till sin mor. »Se sa !» utropade denna. 
»Nu har du väl sett någon full karl på gatan, e ller 
sprungit undan för någon hund, efter du är sä 
varm och har gått sa häftigt! Kära barn, tänk på 
ditt enda fädernearf, ditt svaga bröst! Ga inle sa 
fort! Doktorn har ju förbjudit dig all häftig rö
relse.» s 

»Min söta, goda mamma, banna mig ej nu!» 
bad flickan. »Jag måste skynda hem, för att för
bereda mamma på en förnäm visit.» 

»Förnäm?» återtog modren långsamt. »Säkert 
da nägon resande, ty landshöfdingens äro ju bort
resta, och i hela staden finns ju ingen annan som 
kan kallas förnäm. Ordspråket är sannerligen träf
fande: alt adelsmän och kräftor icke trifvas i Öster
botten.» 

»En rar visit da, om mamma så vill kalla 
den,» svarade dottren, i det hon begynte städa 
undan sömm och böcker efter barnen, hvilka nyss 
lemnat skolan. 

»Du gör mig helt nyfiken, Greta Stina,» sade 
modren, och betraktade med en frågande min ge
nom glasögonen den med sin städning fjäskande 
dottern. 

Ändtligen satte sig denna och berättade för 
modern sin händelse med hofrådet, samt förkun
nade den äran han lofvat göra hennes mamma. 

Med en suck sade denna: »Hans visit hade 
kunnat uteblifva! En gäng har nöden, efter din 
fars död, drifvit mig att söka råd och hjelp af 
min rika slägtinge, men han tillslöt både dörr och 
hjerta för den fattiga enkan. Numera behöfverjag 
lionom icke.» 
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I detsamma sags hofrådets präktiga gestalt gå 
förbi fönsLret och svänga inåt porten. Kort der-
efter steg han in i enkans låga stuga, med sin dyr
bara kappa pä armen och med tusende ursäkter i 
granna ord, »för sin försumlighet att ej förut hafva 
besökt fru syster.» 

Helt förtjust öfver denna artighet glömde hon 
sitt missnöje öfver det förra kalla bemötandet, ne-
och krusade lika mycket, som det gentila hofrâde*t 
bockade och komplimenterade. Han smickrade 
bade gumman och hennes dotter, sade: »alt den 
unga hade endast sin mor att tacka för den o-0da 
uppfostran hon fått, för sin älskvärdhet, för sitt 
behagliga och belefvade sätt att vara, hvilket skulle 
anstå en hofdam, m. m.» 

Som en bestämd motsägelse mot detta smic
ker stod Greta Stina inkrupen i sin shawl, liksom 
hon velat dölja sig under jorden för det listiga hofrå-
dets genomträngande blickar, hvilka hon ej förstod, 
men dock fruktade och sökte undvika. Den ena rosen
skyn jagade den andra öfver den rena pannan och de 

ga k,oderna- Aldrig hade den goda modem 
sett sm Greta Stina sä tafatt och vfipig som just 
nu, da hon för den rika slägtingen så gerna velat 
,'ri Jer

i
a nied sin sköna dotter, med hvilkens upp— 

örance hon nu för första gängen var missnöjd. 
en goda flickan ville ej störa sin mors glädje 

med att visa den vedervilja hon kände för hofrå-
det, ej heller huru litet värde hon satte på hans 
artigheter och tomma prat. I sän förvirrin« tog 
hon sm hatt och ville Iemna rummet; men en före
brående blick af modren qvarhöll henne. 

Hofrådet märkte denna blick, och Jhans e een-
ek tillskref hennes förlägenhet den stora äran, 



Kan genom sitt besök gjorde sina fattiga slä gtingar, 
och den uppmärksamhet hvarmed han, en så rik 
och ansedd man, hedrade en obetydlig flicka. I 
sjelfva verket behagade bon honom likväl mer, än 
han sjelf någonsin kunnat tro att ett fruntimmer 
kunde göra. Kanske för första gången kände den 
iskalla mannen ett slags deltagande för en medmen-
niskas oro. Sä mycket den unga flickans förlägen
het smickrade honom, plägade den honom dock 
tillika, ehuru hans lynne eljest var af det besyn
nerliga slag, att han fann sitt högsta nöje och snart 
sagdt enda njutning uti att reta och pina känsliga 

varelser, både djur och menniskor. 
Han kände ett behof att ställa sig väl hos 

flickan: derföre bad han hennes mor om tillåtelse 
för henne, att få taga en liten promenad i friska 
luften. 

Genast biföll modren lians begäran, som be--

löntes af en glad och tacksam blick af den åter-
hfvade flickan, hvilken sjelf ej kunde begripa or
saken till den, oro, som tryckte hennes eljest sa 
sorgfria hjerta. Hastigt knöt hon sin lilla s chäfer
hatt med rosenband om rosenkind, gjorde en 
vördnadsfull nigning för hofrâdet, kysste sin mors 
hand och sade: »Min goda mamma, jag dröjer ej 

länge borta.» 
Då hon försvunnit och de ljusa lockarna 

fladdrat förbi fönstret, sade hofrâdet till modren: 
»Tro mig, syster, aldrig i min lefnad har jag sett 
en sä from och älskelig flicka, som din Greta Stina. 
Lycklig den man, som får kalla henne sin hustru.» 

Modren svarade med en djup suck: »Yisst 
tror jag det också, att mitt barn skulle blifva en 
lika god maka som hon är dotter; men fattiga flic-



69 

kor fâ ej, tänka uppâ att blifva försörjda. De måste 
endast tänka pä att sörja för sig sjelfva.» 

Hofrâdet yttrade: »Derom blir ej fråga här 
ty jag vill vara lika kort som upprigfcig, 0cli säga' 
att ehuru jag ännu sä litet känner systers dotter' 
bhr jag dock kanske den första som begär benne 
till äkta. Ifall syster ger mig sitt bifall och gillar 
min afsigt att vinna flickan, så säg det nu. Begge 

känner ni nog hofrâdet *«. Ni vet hvad ni eljest 
riskerar.» 

En glädjerodnad flög öfver enkans bleka kind, 
men blott en flod af tårar besvarade frågan. 

Sedan öfvermåttet af modershjertats förtjus
ning sålunda blifvit lättadt, fann den öfverraskade 
enkan äfven ord att uttrycka sitt glada samtycke 
och sin tacksamhet för hofrâdet för den lycka han 

tillbod Greta Stina, som utgjorde bennes enda fröjd 
pa jorden. J 

Man beslöt att ej underrätta Greta Stina om 
denna ^ över enskommelse, innan hon fyllt sjutton 
ar. Således blef den unga skönheten redan bun
den och bortlofvad innan hon visste sig ega någon 
ratt tdl eget hjertas val. Väl hade en ung bok-

ia ai e i grannskapet visat henne redan längre lid 
en artighet, som gjorde, vid jemförels en, det gamla 
n-oiradets smicker för henne sa motbjudande; men 
någon forklaring eller tanke pä giftermål h ade ännu 
aldng falbt de unga in. Desto mera tänkte de 

Pa ^varann da de voro skiljda, och deras 
största glädje bestod i att någon gäng få dansa en 

menuett tillsammans på en bal, eller springa enklek 
pä Lötan. 

Det förundrade liksom det Dignade G reta Stina 
att se det välstånd, hvartill hennes mor i en hast 



begynte komina. Men på sina frågor härom fick 
hön blott undvikande svar och dyrbara presenter. 
Hennes garderob blef utstyrd som någon af de ri
kaste damernas i staden. Hofrâdet kunde hon ej 
anse som gifvare, emedan han högst sällan infann 
sig hos hennes mor och då ganska litet brydde sig 
om dottren, hvilken han dock ej förlorade ur sigte, 
ehuru han ännu tillsvidare blott p<i afstand gaf a kt 

pä henne. 
Tidigt om morgonen en så sträng Februari

dag, alt det smällde i knutarna, vaknade Greta 
Slina af en skärande musik frän tvenne vandrande 

gesällers klarinetter, dem hofrådet anmodat att blåsa 
under Greta Stinas fönster, för att lillkännagifva 

den högtidliga dagen, som nu skulle afgöra hen

nes lefnadsöde. 
Den unga flickan vaknade, gladt öfverraskad, 

och höjde sin första tanke till den store Gifvaren 

af sina många glada födelsedagar, och sin barndoms 
glädje. I detsamma inträdde hennes mor och ovan-
ligt upprörd välsignade och lyckönskade henne till 
sä många glädjeämnen, som hon i dag skulle gå 

att möta. 
Dä Greta Slina ur sin lilla kammare inträdde 

i skolsalen, fann hon slägtingar och vänner sam
lade för att gratulera henne. På ett grannt ut-
styrdt bord lågo många dyrbara presenter, hvilka 
hon beundrade med tårfulla ögon, i det hon sade: 
»hvarmed har jag förtjent allt detta?» 

Hofrådet inträdde snart och gratulerade henne 

äfven med en så grann oration, att dagens drott
ning ej förstod hälften deraf, så förvirrad var hon 
af all den grannlåt hon såg och hörde. Och då 
hofrådet sade: »att det var hans lyckliga stjerna 
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som ledt hennes steg förbi hans fönster, da hans 
ögon för första gängen likasom hans hjerta öppna
des för hennes tjusande skönhet», hviskade Greta 
Stina till sin mor: »hvad talar han om stjernor och 
hjerta?» 

Modren gjorde missnöjd en tystande åtbörd; 
hofrâdet framtog en tung guldked, med en dervid 
hängande medaljorfg, h var i hans porträtt som ting 
var infattadt i briljanter. Sedan tog han den 
lilla juvelringen han bar, och bad, «att fa med 

söta mors tillåtelse lemna dessa presenter ät Greta 
Stina såsom brudgâfva; ty han hoppades att hon 
ej nekade honom det »ja», hvarom han redan långt 
förut fått löfte och samtycke af hennes mor.» 

Blekt som döden stod det unga offret. Ej 
ett ord kom öfver de darrande läpparna, då mor 
och fästman smidde henne i gyllene bojor, vid 
hofrådets diamanthårda hjerta. 

Fyra veckor sednare, efter ett präktigt bröl
lop, förde hofrâdet sin unga fru till sina egendo

mar i Olhava. Här fick hon genast roa sig med 
att lära sköta ett trettie personers hushall, utom 
det att hon äfven skulle lata brygga', baka, slagta 
for flera fartyg, hvilka ärligen utrustades ifrån bru-

*11' V':St f̂ de den unga oerfarna här-vid ofta 
tallosa tårar, men dem säg och kände ingen annan 
än den Allseende. Hennes man visade henne efter 
bröllopet ingen ömhet, emedan han aldrig egt nå

gon sådan känsla. Han gaf henne dock mycket 
dä han skänkte henne hela hushållsbekymret, det 
enda förtroende han någonsin beviste henne. Hon 

fick bära detta bekymmer äfven under hans täta 
°ch länga resor. 
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Alltid tålig och mild, förflöt dock småningom 

tiden "för den ensamma, h vars hela âtrâ var, att 
kunna göra sin stränga man i allt till viljes. Mo— 
dersnamnet kom att skänka henne både glädje och 
sorg, sorg ty det smärtade henne djupt, att finna 
holrådet ej ega någon faderskänsla för sina barn. 
Sedan dessa hunnit så långt i ålder, att de igen
kände sin far, bur o de en sådan fruktan för honom, 
att de gömde sig, eller gjorde länga krokvägar för 
att slippa hans möte, emedan han alltid talte till 
dem med härda ord, och aldrig visade dem en 
vänlig uppsyn, ännu mindre ett ömt fadershjerta. 

Men kunde han hitta pä något som plågade mor 
och barn, dä såg man honom förnöjd. 

Hofrâdet hade inom några är åtskilliga oväl
komna döttrar och kund« ej förlåta sin fru att hon 
icke skänkt honom en son. Då äfven denna ön
skan slutligen uppfylldes, och den efterlängtade 

sonen vaggades pä hans arm, såg den lyckliga mo
dern för första gängen en känslans * tar hvälfva i 
fadersögat, och varm var derföre hennes tacksägelse 

till Gud. 
I glädjen begynte nu hofrâdet likasom att 

lefva upp pä nytt. Han visade äfven sin hustru 
mera förtroende än hittills, ty han talade jemnt om 

den uppfostran han skulle gifva sin son, arfvingen 
till alla hans uppfinningar och egendomar. Han 
borde läras att likna forntidens visaste män. Början 
till dessa planer gjordes dermed, att barnet i dö— 
pelsen erhöll det vördnadsbjudande namnet Ari

stoteles. 
Till stor grämelse för söta far tycktes likväl 

den lilla Aristoteles icke komma att göra skäl för 
namnet: han var ett fromt och älskvärdt barn, sin 
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mors fullkomliga afbild både till kropp 0eh sjg]f  

men egde icke det minsta af faderns geni och klyf
tiga hufvud. Äfven saknade han fattningsgâfva för 
alla de språk och vetenskaper, som man, tidigare 
än vanligt, begynte att plugga i hans 1,11a hufvud. 

Döttrarna voro mera själfulla; men den köld 
och hårdhet, hvarmed de bemöttes af sin far, gjorde 
att de sällan vågade närma sig honom, ännu som 

iullvuxna. Den minsta förseelse straffade han strängt. 
En gång läste han in dem i ett rum pä nedra 
bottnen af huset och tog nyckeln med sig. De 
arma flickorna sutto hela dagen fângne, och greto, 
ulan loda. Modern var alldeles tröstlös, men vå
gade ingenting göra till deras befrielse. En af 
dem fattade likväl slutligen mod, och hoppade ut 
genom ^ fönstret, for att hemta någon mat. Hon 

skulle just bära den till sina systrar, dä hennes 

far helt oförmodadt ställde sig framför henne i 

det han med en sträag ton sade: »Flicka, hvad 
gör du?» 

Med en viss bestämd frimodighet svarade 
do Uren; »Jag bär föda till mina hungrande systrar.» 

e Hofrådet slog henne leende med handsken 
pd kinden, och sade: »med hvems lof, om iag 
lar fråga?» J 5 

Men hon hann icke svara, innan han vände 
sig üü en främmande herre i sitt sällskap: »denna 

i f '" enfa af  mina barn som har hufvud 
och rådighet. Jag satte dem alla i dag pâ prof 

och de andra hade af ren dumhet kunnat svälta 
ihjäl, om denna icke varit klokare än de.» 

»Modigare att väga trotsa' den faderliga mvn 
(1,gheten,» hade hofrådet bort säga, om han hållit 



74 

sig till sanningen; ty alla tre af bans döttrar egde 

utmärkt godt förstånd. 
Emedlertid uppväxte den unga Aristoteles , tvi

nande, lik plantan frän främmande zoner uti ett 
drifhus. Han vantrifdes pä vetenskapernas fält, 
emedan han saknade naturanlag, men framdrefs 
öfter sin förmåga. Den faderliga myndigheten spa
rade hvarken stränghet, kostnad eller skickliga lä
rare, för den enda sonens uppfostran, hans stolt
hets enda föremål. Aristoteles, behandlad utan 
skonsamhet ifrån spädaste barndomen, blef med 
åren allt trögare till begreppet och håglös för allt. 
Han var ett vackert barn, liten och klen till växten, 
hade ett fromt sinne och godt hjerta. Alltid slaf— 

viskt lydig, sin fars vilja, utan all kraft och energi, 
blef han dock genom mycken ansträngning helt 
ung student. Längre insåg den kloka fadern att 
hans son i lärdomsväg pä den akademiska banan 
ej kunde hinna. Bedragen i alla sina stolta för

hoppningar i denna väg, ville han åtminstone göra, 
sin »arma Aristoteles», som han nu alltid kallade 
sonen, till en skicklig possessionat. Han skänkte 
honom derföre ett bondhemman, nära sina egna 
egor, sedan han först sökt honom myndig vid 18 
års ålder. Men skänken skedde under formen af 

ett lagligt köpekontrakt. Den arma Aristoteles fick 

emedlertid ingalunda njuta sin egendom i ro. Snart 
stämde hofrådet sin son till tings, för inkräktning 

öfver hans råmärken i egendomen. 
Den saktmodige sonen, som aldrig med ett 

halft ord vägat motsäga sin far, visste ej det minsta 
om något sådant, men måste stå till rätta emot 

sin far. 
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Man föreställde hofrådet huru obilligt det var 
att tvinga sonen dertill. Men hofrådet svarade blott, 
»att dä han ingenting, för all kostnad och besvärj 
kunnat fä i sin sons hufvud, sä skulle han åtmin
stone försöka lära honom att processa; ty eljest tar ju 
första dugliga skälm hade rubb och stubb af min 
arma Aristoteles,» tillade han. Processen varade 
sedan i flera är, och blef, troligen det hofrådet 
önskade, aldrig afgjord. 

.Ar
i
1S

1
t
1

0te]es ]efde enslig> mjeltsjuk och stilla 
pa sm bila egendom, sedan fadern slutligen lem-
nade honom ; -- 0 i ro. 

^ Alla visste att hofrådet var en rik man både 
pa egendom och penningar. Men då någon af hans 
bekanta begärde alt få Jana af honom> svaraje bm 

alltid : »det var ratt väl, att du vände dig fill lnj0-

med ditt förtroende, kära bror. Mycket gerna, allt 

or hjertans gerna vill jag hjelpa dig, emedan jag 
sjelf har ett sa stort förtroende till dig, att jag 

just var färdig att komma till dig med samma be-r 

garan: ty hela min kassa för närvarande består i 
dessa trettiosex skillingar i riksgäldsmynt. Se här 

• 0SSa tre trasi§a tolfskillingssedlar. De äro de enda 
jag bar mne.» Så utbredde han pä bordet för den 

ekymrade lansökanden de utslitna sedlarna, som 
han alltid bar pä sig. 

. Hofrådet sade sig vara hatare af all lyx och 
gick oftast kladd som en f.ltig bondgubbe; men 

•bland s.gshan (in „„b elegant so"™ en pribs 
Mand lyxartiklar, som han velat afsk.ff,, X.de 

han bröd, »hvilket man äter af gammal vana titan 
verkligt behof;» ty att äta ren omalen, oförfalskad rV 

ansåg han för lika godt och lika nyttigt, blott man 
•vande sig dcrvid. »Huru mycket besvär och kost-
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nad,» sade han, »skulle man ej derigenom undvika»! 
Inom sitt hus ville han först införa denna sed, 
men om han än lyckats tvinga sin fru och sina 
barn härtill, sä gick ingen af tjenarena in pä hans 
åsigt; ehuru hofrâdet sjelf föregick dem med ett 
sä godt exempel, att han alltid bar torr råg i sina 
fickor. Denna föda förtärde han i tre års tid, i 
stället för bröd. Genom derma metod skulle äf— 
ven mycket smör besparas, hvilket i hans tanke 
också var en onödig vara, u i om da han ät andra 
sålde den för drygt pris. Att mangla linne var en 
fåfänga, ty omangladt var det mera helsosamt, eme
dan det höll porerna öppna. Dessa hushållsprin
ciper upprepade han beständigt för sin fru och sina 
barn. 

En af stadens yppersta kavaljerer, för detta 
officer vid. det kungl; gardet i Stockholm, talang
full och elegant, var i stor nåd inom landshöf— 
dingefamiljen, hvilken han roade genom sin belef-

-venhet och framför allt genom sina komiska historiet-
ter, dem han förtäljde ur minnet, eller samlade som 
nyheter, sä inom som utom staden. Hans satiriska 
tunga skonade icke ens den, som visat honom 
vänskap och förtroende. Ibland dessa var lands— 
höfdingen sjelf en. Men hofrådets genomträngande 
blick hade genast_ demaskerat den lättsinniga fri— 

språkaren, ehuru älven han fann honom vara ett 
roligt sällskap. Han gaf landshöfdingen derföre 
en vink om, »att ej lemna karlen för stort förtro
ende.» Landshöfdingen, som hade mera misstroende 
till hofrådet sjelf, sade sig sakna säkra bevis härpå, 
och ansåg honom alltså vara »en hederlig karl, ehuru 
stor pratmakare.» 
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Kort efter detta samtal emellan landshofdin
gen och h o Trädet återvände en vacker vinterdag 
den ifrågavarande herrn, norra vägen ifrån Stock
holm. Da han passerade Olhava, vek han in till 
sm vän hofrâdet, der han intog en delikat frukost 
som han kryddade med nyheter och muntra be
rättelser .frän sin resa1. Hofrâdet 'ville äfven fägna 
honom med något nytt som passerat under hans 
ranvaro Ibland annat förtrodde han honom, ef

ter ett hel,gt tysthetslöfte, den upptäckt han gjort, 
»att landshofdingen vore en stor skurk, en opâ-

sitt8för|an ' "'i1 lmiî ien man aIdrig hågade Iemna 
sitt fortroende.» Derefter varnade han sin vän för 
0 ess öppenlijertighet. 

Denne afreste genast, sedan han slutat sin 
frukost, tackat för goda råd, mat och förtroende 
och ännu en gang lofvat en evig tystnad. 

Sä snart den resande var ur sigte, satte sig 
10 i ci t et i en släde och följde honom i spåren. 

an stannade icke förr än vid trappan af landshöf-
mgeresidenset, der den resande värmens släde re

stan stod tom. 

1 tnhm» M hcHdet en beljent anmäla 
onoo, hos landshofdingen. Helt häpen Starken, 

1 '' en 
11

me de' ;  svaret, »att landshofdingen hvar— 

af "hofrädef1 ' 'aa"'"e 'CS ämnade emottaga någon visit 

Småleende yttrade hofrâdet: »det är bra' det 
ar bra!» och inträdde helt trygg i landshöfdingens 
formak. Men landshofdingen mötte honom i dör

ren och utbrast med hetta: »huru understår ni er 
att visa er för mina»ögon, emot mitt förbud?» ' 

»Jag ber om ursäkt,» sade hofrâdet- »nD- t™ 11 
•'t län«, fader ej akul.e »isstj-eka del S t»! 
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mer att bevisa sanningen af en sak, der en hederlig 

mans ord blifvit satta i tvifvelsmål.» 
Blek och darrande hade den förtrogne vännen 

vid hofrådets inträde krupit bakom kakelugnen, sa 

långt hans fetma det tillät. 
»Hvad vill detta säga?» — sade landshövdin

gen, i det han fixerade ömsom den förvirrade ka

valjeren och ömsom det traukila hofrâdet. 
Hofrâdet sade leende: »Denne syndare, som 

sjelfmant ställt sig i skamvrån, har väl nöggrannt 
rapporterat mina ord för herr landshöfdingen? Jag 
bar t alt om en skurk; en opålitlig man, till hvil-
ken man ej vägar lemna ett förtroende. Igenkän

ner berr landshöfdingen dessa ord?» 
»Ja, jag hörde dem nyss,» inföll landshöfdin

gen, med en skarp blick och en uppsyn af för

undran. 
»Jag tog hans hedersord derpä att aldrig yppa 

mitt förtroende», sade hofrâdet, »och nu har han just 

for landshöfdingen bevisat, huru mycket han sjelf 
är att lita pä. Det är just det som jag sagt, då 

jag tagit mig friheten att varna för honom. Nu 

har jag bevisat mina ord.» 
»Tack, min hederliga vän,» tillade han slor-

skrattande, i det han slog syndarn pä axeln,» för 
det du sa hastigt hjelpte oss till rätta! ty nu veta 

vi h vem vi hafva att göra med. Välkommen till 
mig, efter värt aftal, om nyårsmorgon i 'm itt hus i 
staden, om du någongång kan bulla ett löfte!» 

Artigt tog hofrâdet afsked af landshöfdingen 

och lemnade sin skamflata vän. 
Nyårsdagen steg kölden till 40 grader, men 

ingen visit kunde likväl derföre försummas. Påför-, 



middagen samlades herrarne för att uppvakta lands-
nolcimgen. 

Den stackars narrade kavaljern hade för länge
sedan fått löfte om en plats i hofrädets släde och 
infann sig tidigt hos honom, elegant och lätt klädd 
i skor och silkesstrumpor. Han aftoo- i 
bottforer och vargskinnspels. Äfven hofrädet var gentil 
och resfardig med pelsen pä. Hastigt yttrad! han 

• Van- >)kdra bror> nu mms jag, att jag lofvat 

måste Î CDgi " kladen jag nyliSen fått ^ Du 
måste se dem, du, som har smak och förstår att 
hedomma sådant kram! Jag ha, dem deruppe » 
Han tog en nyckel. Kavaljeren ville pelsa pä sig 
men bofradet sade, att det icke var nödigt för eft 
par ögonblick. Herrarne stego uppför en trappa 
till våningen, som var full af flera slam „ ' 
Hofrädet bad den redan rf Wd ; de 

men darrande vännen vara sa god och bestämma 
priserna. Men sjelf gick han ned, sedan han läst 

orren och stuckit nyckeln hos sig för att se efter 
om släden var framkörd. Dä den verkligen stod 

af tiiîTT) TIlan s,g demti' och så Lar det at till landshofdmge-residenset. 

rom,0'11 "T ™Dnen hade icke länge J^sett va
rorna mnan han, stel af kölden och med skall-

för aU T ' be§y"te roPa ocl1 bulta pä alla dörrar 
s ippa ut. Men nu var allt igenläst Kusk 

l e J a  huset. Den. mlaste herms nöd steg till för-
tviflan. Ingen menniska syntes ens pä gatan Han 
s k r e k ,  s p r a n g  o c h  h o p p a d e ,  s o n .  e n i r f i j ,  ™  
tt varma sig. Slutligen företog han sig att ,, 

sonder fönstren. Dä först blef man, i JL . ' 

mi tem0t' h0n0m varse> och slul'igen skaffades3^, 



smed, som just höll pä att dyrka upp dörren, dä 
hofrâdet återvände hem ifrån sin visit. Han blef 
förtörnad öfver det som skedt och hotade i vre
desmod att stämma upp dem, som lian påstod, 
»hade gjort inbrott i hans hus, emedan han sjelf 

läst sina dörrar.» 
Man föreställde hofrâdet den instängdes Ms-

fara i de kalla rummen, men fick till svar, »att 
någon fara visst ieke varit för handen för en man, som 
genomgått så många eldprof; han skulle nog stå 

ut med ett köldprof också.» 
Mannen föll dock i en lindrig fkxssfeber efter 

hofrådets spratt, som var en hämd på pratmakaren, 
emedan han visste, att denne tagit äfven hofrâdet, 

till ämne för sin munterhet i sällskaper. 
Hofrâdet hade varit gift i tjugufem âr, dä han 

en dag tillstod äfven för sin fru, att han icke haft 
orsak att ångra sitt val. I glädjen öfver detta 

yttrande, vågade hon nu påminna honom om ett 
längesedan gifvet löfte, alt hon, pä deras 2S:te 
bröllopsdag, skulle få göra en resa till s in födelse
stad Uleåborg, som låg blott några mil derifran, 
men der hon icke värit^sedan bon på sin bröllops 
da<r lemnade modershemmet, det käraste hon förut o 
egde på jorden. 

»Ja,» sade hofrâdet, med ett eget leende; »om 

du nu vill kläda dig i din brudskrud, och är res— 
färdig när jag kör fram med nya släden, Sei skall 
du nu få se Uleåborg, hvarom -du så länge kältat 

på mig.» 
Den nya bredsläden hade hofrâdet låtit måla 

efter egen idé, med blå botten, hvarpâ mângbro-
kiga rankor och rosor prålade. Pä bakstycket och 
på hvardera sidan voro stora medaljonger anbragta 
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' liast Iledan bJöd ha» sin af glädje dalande 
maka st,ga i släden, då han bemärkte den omsom 
med Lvilken hon svepte kappan omkring sig f£ 
att icke i barnens och betjeningens Jnn 

löjlig i sin gamla brudskrud. Da befallde hof 
Henne genast aftaga kappan och ^ 

tårar ocrrrande"f ^ liej,nes tysta 
Utendeh TV- forIageühet' samt skyndade sig 
matmor «*•*> mor oj 

den och ^  h°frâdet i eSen Person sin fru i slä-
en, och tog tömmarna, i det han satte »ig sjelffram 

fore p. kusksatet. De, bar af „ed de Uvafd, h i 
Han hade „1, dem sä, emedan hon i a » 
>ar raid ftr ystra häst„, Dm „ »'»£* 

st Vf mT ,T m"mter "» •&»'£ 
i! . *Jastarne hade hoppat ur redet, och frun 

iVhSne T'f "7 artigl 1,jelple lMfrHet *» 
ha» We °r, Ä °m, ..'T, Sk,dat. » 5- Dä 
flera karlars till! "1 V" iande*sen> spändes, med 
fortsattes el i Î P' Ï*«™* ^ före' och 

ElarnI w * , Men skenade 
stielDta ' |°,1 1'0fradlnnan flög åter ur den om-

tycktes gâ sâTlycklV!1!^^?"3 r6SaD'ehuru det 

.B «Visst önskar jag att fâ se Uleåborg, det iag 
sa lange har efterlängtat,» sade hon med tårfullf 

ögon. Hon hade brutit sm arm, men nämnde intet 
derom, for att fa sin önskan uppfylld. Nu drog 

Hundrade Minnen. - g 
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<let länge ut innan allt som gatt sönder hunnit 

blifva lagadt. 
Med snabb fart fortsattes rfesän derefter emellan 

b öga snödrifvor, hvilka hindrade hästarnes sned
språng, sä att de begynte gä säkrare. Men andra 
ställen funnos, der de åter blefvo så ystra, att 
släden, pä 4 mil, tumlade omkull IS gånger. De 
huimo emellertid fram pä isen helt nära Uleåborg, 
som tydligt sägs framför dem. 

Hofrädet hörde sin fru snyfta, stannade hä
starna och frågade: »om hon nu sag det i tjugefem 
år Sa mycket efterlängtade Uleåborg?» 

»Ja,» svarade hon tacksamt, »jag ser den kära 

staden! Ack! om vi snart vore framme.» 
»Det fägnar mig öfvermåttan,» sade hofrädet, 

»att du nu sett din tjugufemâriga önskan uppfylld. 

Se nu noga efter: känner du igen husen der 
också?» 

»Ack, jo, jag ser skorstenen på min mammas 
stuga,» sade hon med en obeskriflig känsla. 

»Ja,» sade hennes man, »du har alltid en god 
syn! Tacka nu Gud för det, att han skänkte dig 
denna förman! Kanske har du sett nog, och vill 
att jag skall köra.» 

»Ja, bästa du kör pä, kör på!» Hon gömde 
sitt af glädjetårar badande ansigte i sin näsduk, 
medan hofrädet vände hästarna åt samma väg, der-

ifrån de kommit. 
Då -den beklagansvärda hofrâdinnan efter några 

minuter tittade upp och trodde sig snart stanna 

pä sin mors lilla gård, häpnade hon att se sig 
äter pâ en landsväg, omgifven af tät skog på ömse 
sidor. Hon ropade ät sin man, att stanna; men 
han låtsade icke höra hennes rop. Hästarne foro 



i sporrstreck, men lion kastade sig dock nr da 1 
Hofrâdet körde, ulan att veta deraf, tills han slutli
gen vände sig om och frågade: »hvad tycker mor 
om skjutsen ?» Dâ blef han först till sin stora för
skräckelse varse, att mor var borta. Genast vände 
han hastarna och fann ej långt derifrån sitt olyck-

1 SnÖU Pâ Vägen ât Uleâborg 
Han bad henne nu stiga i släden, och lofvade aft 
kora henne fram; men satte sig bredvid henne sä 
att hon ej kunde undkomma. Och midt i nallen 
återkom den utgrâtna hofrâdinnan till sitt dystra 

Del,'" 
hf1' T r famna °ior och 

Uenna önskan slöt hon sedan mänga år hopp
löst ! s,tt qvalda bjerta, då hofrâdet en dag fill 
kannagaf, att han med hela sitt hushîll ? T 

%«a tdl staden, och lernt,, trale[ i itaL "t 

der. Den gamla hofrfdinnan fick således ltk,ll slut. 
? dagar Pu en kär födelseort, omgifven af !" 
barn och vänner. ö al Sma 

tsl„Mdîok Hir:;:»»6", rer% fe-
elded *1 - ; Z'L°£ 
emedan hans föräldrar icke haft råd dertill II 

ht! Lr ärderad/i 1)1011 och 

var allas^htuW ocr^ "1 Lmksfolket' ban 
Sr oefeonrtf i och rad i bekymren, hade han i flera 

g nyttigt, med uppoffrande af sin unrnlm 
k r a f t e r  a r b e l a t  f ö r  a n d r a !  H a n  v a r  h e !  ? S ?  
förtrogne och dem all, i„nerli t llU ' fye'™1'|ens 

•synnerhet fäste hatt sig ,id hofrädets yL.t"̂ ™ 

on lag honom länge ömmare om hierlat a i. 
sjelf ville tro, emedan han kände den sträng 

paf'au T""'!1 igaiidéer' Han Yâgade d°ckbbopI 
P » kansla var hemligt- besvarad. SnL 



dolde de unga lu icke mer sin böjelse för hvar-
ajidra, emedan den gillades af den unga flickans 
moder. Han bemödade sig endast att med för
dubblad ifver vinna hofrâdets bifall. Denne, som 
till hans pålitlighet satte fullt förtroende och säg 
hvilka fördelar han vann genom hans drift och 
omtanke för husets bästa, sade en dag till honom, 
»att han icke visste huru han kunde belöna honom 
för alla de tjenster han gjort och dagligen gjorde 

honom.» 
»TStu eller aldrig!» tänkte den unge bokhållaren, 

och tillstod upprigtigt sin böjelse och sin önskan 

att fä kalla honom svärfar. 
»Allt för gerna lär du min dotier,» sade hot

rådet. »En s& fattig och ful flicka är väl den minsta 
belöning man kan begära. Du skulle visst fä henne 
med glädje, om jag icke redan längesen gjort Gud 
ett löfte, att gifta henne med en prest, och ett så

dant löfte vet du nog kan aldrig brytas.» 
Der stod nu hopplös den unge mannen. Han 

var redan några och 20 år 'gammal, hade aldrig 
läst ett ord latin eller annat, som kunnat gifva ho
nom mod att studera sig till presl. Men han kände 
hofrâdets föresatser oeli visste säkert alt, sedan 
hofrâdet en gäng sagt det, bio It en prest kunde 

få hans dotter. 
Der stod han en hikl af förtviflan, pä rui

nerna af sin ungdoms drömmar, da hans fästmö nal
kades och gissade orsaken till hans smärta vaia 
ett afslag pä hans begäran om hennes hand. Men 
da hon hörde vilkoret, sade hon glad: »ännu är 
ej allt hopp för oss förloradt. Jag känner din 
förmåga. Med ditt ljusa hufvud skola vi ej vänta 
länge, om du beslutar att läsa dig till prest.» 
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Uppmuntrad häraf, svarade han med lifli<diel: 
»försöka duger.» 

Samma afton bad han orn sitt afsked det 
hofrâdet ogerna gaf honom. Han kände icke den 
unge mannens heslut, utan trodde att han blott 
ville undvika en liten tid, för att glömma sin 
kärleks föremal, och gaf honom vid afresan en 
hederlig belöning i penningar. 

Tre är derefter inträdde en dag en prest till 
hofrâdet och påminte honom om hans löfte. Denne, 

•hade glad och flat, igenkände sin fordna bokhållare 
och sade, »alt han visst ej kunde neka honom sin 
dotter, men att de dock måste vänta till dess han 
åtminstone vore kyrkoherde. Han skulle dock nu 
fä begynna sitt kall, såsom brukspredikant.)) 

Till en början voro de älskande nöjda här
med; men dä fästmannen efter ett par är, fick ett 
sacellani, och dessutom genom förmycken ansträng

ning var blifven sjuklig, lade sig alla hofrådets 
vänner ut för de unga, så att han slutligen bi

föll deras giftermål. Tvenne år derefter leranade 
den stackars mannen sin älskade maka. Hon blef 
enka med en liten son, som dä ännu icke kunde 
nämna hans namn, inen dock ärfde alla sin faders 
dygder, inplantade af de n bepröfvade modrens hjerla. 

„ Sl uteligen sålde hofrâdet sitt bruk och sina 
egendomar åt den af sina må gar, som längre tid 
redan haft dem under sin värd. Sjelf flyttade han 
öfver till Sverige med hela sin stora förmögenhet. 
Här lefde han lika besynnerlig på sin sednaste ål

derdom, som i sin ungdom. Han köpte en sten

husegendom i Stockholm, men bodde dock nästan 

beständigt i hyrda rum, ibland på flera ställen pä 
en gång, och krånglade med allt sill värdfolk. 



En tid Lodde han hos en utmärkt hygglig 
och bildad enkefru, som egde en skön dotter, hos 
h vilken hofrfidet begynte göra sin cour. Men gub
ben blef genast afvisad. Detta förtröt honom sa, 
att han en dag begynte gallskrika i sitt rum. Pigan 
skyndade upp: då hofrâdet sade sig vara »dödligt 
sjuk och hafva de förfärligaste samvetsqval.» Han 
ropade pä prest och läkare. Dessutom tillkallade 
han så mycket folk, som kunde i hast samlas, för 
att afhöra en hemlighet, den han ville upptäcka förr 
än han dog. 

»Skynda! skynda!» skrek han med en jemrande 
röst: »bed min värdinna och hennes dotter älven 
vara närvarande. Jag dör inom elt par minuter.» 

Yärdinnan med sin dotter och alla hyresgäster 
i huset störtade in till den döende, soin knappt 
andades mer. Då äfven presten och doktorn an
lände, yttrade den sjuka med matt röst: »efter nu 
så många vittnen här äro samlade, s å vill jag i deras 
närvaro högtidligen säga, att min värdinna och 
hennes dotter äro ett par äkta slynor, hvilka gerna 
förargat gallfebern på mig, om de kunnat. Men 
se, de hafva ej lyckats dermed ! Se så mitt herr
skap, lemna nu alla samt och synnerligen mitt rum, 
ty jag har intet annat att säga er!» 

Han steg vid dessa ord upp med en sådan 
fart, att alla sprungo förskräckta på dörren. Hof— 
rädet tog sin pelströja på sig, ehuru det var inidt 
i sommarn, läste sitt rum, stack sin kammarnyckel 
i fickan, gick rakt förbi sina förvånade åskådare och 
begaf sig till spektaklet pä Djurgården. 

Hofrådet var öfver 70 år, då han ändlligen 
på alfvar dog. Hans barn skyndade till Stockholm, 
för att ärfva den rika gubben. De funno då att 
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han sålt sitt stenhus, och förvandlat allt redbart i 
penningar. En stor kassakista af jern stod för
seglad och fastskrufvad i golfvet uti hans rum. Då 
den öppnades, befanns deruti protokollerna efter 
alla de. processer han haft med son och magar, 
men icke en skilling i penningar och inga har man 
ännu fatt reda uppå. 

Några och 50 är ef tet hans död stod i Svenska 
tidningarna, att hofrådets arfvingar hade att lyfta en 
summa, som han för dem insatt pä något ställe. 

Da man hörde ät, befanns det vara blott ett 
par hundra riksdaler. Sä ville han ännu efter dö
den förarga och reta de sina. 



16. 

Den stora åskan. 

»Gud lefver än i år.» 
ÏNDUflERNE. 

Dä, efter en qvalmig sommardag, natten emot 
den 1 Aug. 1793, i den tunga luften tjocka skyar 
och de förfärligaste åskmoln samlades kring hori
sonten, skyndade man sig tidigare än vanligt till 
hvila undan det hotande ovädret. Men ljungeldar 
Mixtrade så fasligt från fyra häll, redan innan åskan 
hördes, att deras förfärliga sken upplyste den dunkla 
himmelen och den darrande jorden lika starkt, som 
solens milda strålar, ehuru detta sken hade en egen 
hemskhet. De rysligaste eldskyar jagade hvar-
andra, under korta mellanskof af djupt mörker. 
Dä höjde åskans herre ibland de hotande skyarna 
sin dundrande stämma. Också de starkaste naturer 
måste blekna för den korsande elden, som i ög on-
blicket följdes af tordönets kraftigaste knallar. Blott 
små barnen kunde i sin oskulds drömmar s of va 
sött i den förfärliga natten, som injagat fasa för 
åska hos alla dem, som upplefvat den. 

Tordönet tilltog, fruntimren, uoga som gamla, 
jemrade sig, gråtande och bedjande Gud om för
sköning. Då deras förtviflan stigit till sin höjd, 
sågs himmelen helt ljus af eld och lågor, och i det
samma hördes den förfärligaste knall, liksom om 
jorden skulle remnat. Man trodde att yttersta do
men var inne. Efter den gräsliga åskknallen följde 
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elt regn af stenar öfver hela staden. Stora sten

massor föllo genom taken och trängde flera alnar 

ned i jorden. Alla fönster sprungo. Kyrkdörrarna 
slogos upp, kronorna nedföllo, kloekorna i stapeln 
klämtade hemskt, orörda af menniskohand. En hvi-

nande stormil hväste genom fönstren och genom 

de vidoppnade kyrkodörrarna, som gnisslade pä sina 

gangjern Den spelande vinden pressade äfven 

hemska klagotoner ur den hvilande orgelns pipor, 

fcnart hördes tusende halfldädda menniskors 

Ät °f\Skrik 'hvilka sk^e att taga sin 
tillflykt ' kyrkan De visste ej hvad som händt, 

e hvad de hade att frukta, men alla länglade 

att ! Guds hus fa lätta sina qvalfulla hjertan 
Korande var det att deltaga uti, se och höra 

dessa halfkladda, bleka, förtvillade gestalters brin

nande honer och andakt, ibland förstörelsen i 

helgedomen, under ljungeldarnes matta sken frän 

en med högtidlig lângsamhet sig aflägsnande askan, 

stånd mullrande hördes frän allt längre af-

naturEn 1 fUlIk0mliP kgn LeSynle I lerrska öfver 
tur och menniskor, dä åskvädret stillades och 

himmelen k armdp m , ucn 

.rVSL-
' °c 1 backade for den frälsning ur fatån, man 

nyss undsluppit. Och aldrig hafva väl varmare 
acks.igelser, ur gladare hjertan, uppstigit till den 

Högstes thron , än från dessa i dödsångest sa mänga 
timmar kampande menniskors hjertan. 

Perefter skyndade man att finna orsaken till 

den sista katastrofen. Det befanns att åskan sla»it 

ner i eri krutkällare uti de gamla slottsi 

>enom explosionen slungades stenar derifi 
i ruinerna, 

rån om-
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kring. Ibland dem funnos sä stora, att 20 karlar 
ej förmådde röra dem frän stället. Ingen menniska 
hade dock blifvit skadad, intet lif förlorats. Ehuru 
en af de största stenarna kom genom taket i en 
fattigs koja och föll bredvid ett sofvande barns 
vagga, genom golfvet in i jorden, led barnet ingen 

Pä Slottsholmen bodde i en liten trSbyggning 
en vaktmästare med sin hustru, hvilka tillfälligtvis 
den natten voro borta. Deras boning instörtade. 
Derinne fanns ej någon annan lefvande varelse, 
utom en liten grönsiska i sin bur, och en katt. 
Begge befunnos oskadde och lefvande under de 
nedramlade bjelkarna. Katten, förut alltid lurande 

efter fågeln, salt nu helt lugn, liksom en beskyd
dare, vid den klämda buren, livarur den lilla fågeln 
sjöng sä glad och tacksam emot sina befriare. 
Och Misse strök upp sin rygg, spinnande, helt 

förnöjd. Sedan har ingen menniska bott pä Slotts -

holmen. 
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17. 

General Carpeïan och L änsmannens bref. 

Hundradelals trollsländor, bebådande en ym
nig lax fangs t, sågos lekande bada sina silfverbe-
g anstå vingar i midsommarsolens helaste strålar 
fekif lande af azur och vårens skönaste grönska, 
svartnade desse, den fria naturens invånare, i rym-
( en atlare, smalare och i sin ogenerade gestalt 
behagligare och finare, än de nättaste, skönaste 
och af snörlifvet mest tillsmärtade unga damer i 
ii'cljQSclSCll 

Sjösvalan sökte dock, med brådskande fWt 
och oro, foda för sina väntande ungar, hvilka pf_ 
pande och gapande emottogo de lättsinnigt fladd
rande insekter, som deras omsorgsfulla föräldrar 
uppsnappat och turvis hemtade till dem. Huru 
insekterna förtärdes var likväl en hemlighet för 
pro ana blickar, emedan svalorna bygga sina bon i 
leia alnar djupa hal, hvilka de ingräfva i d en härda 

branta sandbacken vid elfvens kant i Pokkises 
ac e. ugorna, relligare och mera näsvisa än 

* de ^«Figa svalungarnas 

stundamle ***** '««S«'. snart 

Generalen, baron och landsböfdingen Carpelan 
var i dag af den tunga qvalmiga hettan i vädret 
och af tusende heta jern i elden, af tusende be-

ymmer, sjeH het; och vid del dåligaste lynne satt 
nan pa sm embetsrum , omgifven af skrifvaride her-



rar, hvilka arbetade under den djupaste tystnad, af 
skyldig vördnad för generalens nu dystert rynkade 
panna och näsa. Endast de näsvisaste flugorna 
förstodo icke alt respektera den höga näsan. Der— 
före afbröls tystnaden blott af de flitiga pennornas 
entoniga raspningar och af ett emellanåt framkastadt 
brummande: »for tunnor tusan!»— en vanlig fälted 
af herr generalen, nu särdeles ofta använd, dä han 
kände en oskyldig bula i pannans veck efter ett 
flug— eller myggbett. Men det minsta förtretade 
nu den otålige generalen, emedan han redan ifrån 
dagens början väntat en kurir med en rapport af 
största vigt. (Det var under 88 års krig.) Gene

ralen hade ålagt en eljest pålitlig skrifvare hos en 
af sina befallningsmän alt expediera denna rapport, 
hvaraf vigtigare affärer sedan berodde. 

Generalens sista tålamod höll just pä alt na 
sin ändalykt, då en kurirbjellra hördes, och i ögon
blicket derefter lemnade det damhöljda budet, un
der djupa bugningar, det efterlängtade brefvet i herr 
generalens egen hand, under många ursäkter för 
dröjsmålet, dem likväl den af vrede darrande ge
neralen ej nu gaf sig tid att höra på. 

Men dä han häftigt sönderslet brefvets kuvert, 
sLod han alldeles förvånad. Han läste med stir
rande blick brefvets innehåll, i det han gång efter 

gång utropade sitt »tunnor tusan! Är karlen topp 
rasande? Ar han spritt galen? Detta till mig? — 
I denna stund!!» 

Derefter utbrast generalen i ett så högt skratt, 
att de närvarande bleknade för utbrottet af en sä 
ovanlig glädtighet hos deras landshöfding. 

Han fortfor, sedan han åter ögnat i brefvet: 
»galnare äfventyr har jag aldrig sett! I denna stund 
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vet man ej om man skall grata eller skratta häråt. 
Las sjelf!» tillade han, i det han gaf brefvet åt 
lagmannen och landssekreteraren Holmhéég, som 
först läsle utanskriften: »Till general-majoren, lands-
höfdingen och riddaren, baronen högvälborne herr 
J. F. Carpel an,» sedan sjelfva brefvet, sä lydande: 

»Min intill bleka döden älskade brud 
Maja Stina'!! 

Med en expres, som jag pa kronans bekost
nad ! dag afsänder till Generalen, skrifver jag dessa 
larkomna rader till dig, mitt brinnande hjertas Glo
ns, och mitt sötaste sockergryn, för att säga dig, 
hurusom vär kärlekshorisont nu begynner ljusna, 
emedan jag lyckats vinna Generalens ynnest genom 
ett n0ga uppfyllande af alla hans ordres, det jae 
alltid anser som en helig pligt i tjensten. Du får 

Tal öfvertyga dig derom, när du blir min lilla hu

stru. Du vet att Generalen är sjelfva Fan, om 

man ej gör sin skyldighet. Nu har jag skrifvit till 
honom sjelf, och bedt om länsmanstjensten i Pudas-
järvi, och skulle Generalen bevekas att gifva mi<>-
den da min älskeliga Maja Stina, skall det i glädjen 
smälla for oss. Första söndag skola vi ramla ned 
or pre i stolen tillsammans; och 14 dagar derefter 

s a presten välsigna oss, och vi herr generalen, 
som vi fä tacka för all den förkofran och välsig
nelse, som du, mitt hjertas solstråle, för i min koja 

Dm ifrån Pudasjärvi intill bleka döden i hop-
pet trofaste tillkommande äkta make 

Tuomas Ransuusi.» 

Det dröjde likväl icke alltför länge, innan Ge
neralen erhöll det verkliga embetsbrefvet, som varit 
adr esserad t till hans hushållerska. Den goda Maja 
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Stina hade, med sin mjöliga och af glädje darrande 

hand, emedan hon igenkände sin älskares stil 

och den till henne ställda utanskriften, fått den 

äran att uppbryta och läsa den vigtiga rapporten, 

samt den ödmjuka anhållan hos generalen om läns-

manstjensten i Pudasjärvi. Det sednare var en 

nyhet som angick och förtjuste henne, sä att hon, 

helt förvirrad, sprang tre hvarf omkring köksbor

det, och måste likväl bestyra om ett och -annat, 

innan hon hittade ut genom dörren, för att kalla 

en betjent och afskicka brefven till kansliet. Hon 

insåg nemligen genast misstaget med utanskriften. 
Ö Snart träffades betjenten och erhöll af Maja 

Stina befallning att hastigt som en blixt springa 

till generalen pä kansliet med paketet. 
Betjenten, som emottog det, studerade först 

utanskriften. Något förundrad sade han, i det han 

ämnade gä, »superfin chocolade.» 
Då gaf Maja Stina till ett sa gällt nödrop, 

att betjenten af förskräckelse släppte den superfina 

chocoladekakan i backen. 
Maja Stina fann, till sin stora bestörtning, att 

hon i den ljufva förvirringen tagit en kaka choco-
lad med sig, i stället för det angelägna brefpaketet. 

Hon sprang derföre nu i kapp med budbäraren att 

hemta det. Men hvem målar vår snälla hushål

lerskas förskräckelse, då det olyckliga paketet in

genstädes var till finnandes! 
Maja Stina skrek, sökte, svor och välsignade 

ömsoin, och larmade sä, att hela betjeningen sam

lades mangrannt, liksom vid sjelfva matklockans ljud. 

Hon ropade efter »den kungliga rapporten, som 

var adresserad till henne, den vigtigaste af alla,» 

skrek hon, »under hela detta krig!» — Kastruller 
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och pannor slängdes härvid om h var an dra, treföt
ter och eldtänger flögo ifrån spiseln pä' bordet, 
kalfsteken slungades ur vägen, och med soppslef-
ven fiskade var förtviflade i grytan efter den vigtiga 
rapporten. Värre revolution i ett eljest sä ordent
ligt kök har man aldrig sett, än den Maja Stina nu 
gjorde. 

Betjeningen, med stora ögon och öppna mun
nar, trodde att hon förlorat alla sinnens bruk, 
ehuru hon beständigt fortfor att ropa, »det hon 
orlorat den kungliga rapporten, som, var adresse

rad 1,11 h enne; alt den försvunnit midt för hennes 
näsa, „ hennes egen hand; och att hon trodde 
att sjelfva f-n var med i spelet.» 

»Jag olyckliga!» jemrade hon, i det hon läste 
upp sitt kryddskâp, och — hvilken syn! — der 

sag hon, sag med klara ögon det olyckliga paketet, 
med den kunghga rapporten, helt broderligt med 
böneskriften om länsmanstjensten Pudasjärvi, tyst och 

chocokd 1 SallSkaP mcd nSSra kakor superfin 

Maja Stina bedyrade att hon icke lagt dit pa
stel; men hvem som gjort det, hör till de vu
lgare upptäckter, som må begrundas af en efter

sedd, eller af Maja Stinas afkomlingar. 
Misstaget med utanskriften har emedlertid hun-

le 
Y"1 ^'''s kännedom, iifven som resultatet 

Dä generalen emottagit det rätta brefvet, var 
han sa nöjd med expeditionen, att han log ät 
misstaget med adressen och beviljade den sökande 
h vilkens skicklighet och ärlighet han kände den 
sökta länsmanssysslan, ehuru han eljest ämnat den 
dt en helt annan. 



Detta lyckliga misstag liade uppkommit deraf, 
att, då den sökande skrifvaren, som satt vid ett 
lågt och öppet fönster, hade sina tvenne href fär
diga och sammanvikta, sä att blott förseglingen och 
utanskrifterna felades, hörde en af hans kamrater 
honom säga helt högt, »utanskriften pä detta till 
höger blir till generalen, detta till vänster åt min 
fästmö ! Hvad hon skall bli glad! Men nu måste 
jag skynda att laga så, att budet genast afreser, 
sedan jag förseglat brefven och skrifvit utanskrif

terna !» 
Han lemnade i detsamma rummet. Den glade 

kamraten, alltid full af små skälmstycken, stack 
handen igenom fönstret och ömsade brefvens plats. 

Straxt derefter inkom vår skrifvare ined eld pä 
ljus, förseglade och skref adressen pä brefven, samt 
afsände kuriren, som for att grunda den Je fri a ds-
lycka, han ej högre begärde. 
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18.' 
Vedergällningen, 

Bet ligger något eget i den vedergällningsrätt 
som ! sa manga företeelser röjer att den går ige
nom verlden. I synnerhet i det husliga lifvet äro 
xltss spar synbara. 

Kivi-Taneli var en aktad och förmögen kön-

Sten D H-ar, îiade erhäIiit Sitt Damn (K"i-Taneli, 
Men-Damel) dengenom att han alltid stod i spet-

Z Zh
Sit\ f etSff °Ch deltog™^a, klok

het och drift ! deras tyngsta arbeten, såsom i 
åkerbruk och stilbrytning, dä han lade grund
valar till sina mänga byggnader. 

Kivi-Taneli, mindre fin och bildad än hans 

ror hofradet, lyckades dock, ehuru ej sjelf mera 

Hnn Vmra Ung ' nk °ch Skön fJickas hand. 

sk,« Z AC) t'î f stör«la 
mera l,i| 1 S - llT,lken e» annan man n.ed 
mera Lddnn.g som pä Km-T,„elis lott 
kulle mest värderat, var hennes rika-själ och 
icnnes kanslofulla hjerta. Men Kivi-Taneli för
stod intetdera. Han behandlade henne med bard 
het, nekade sin unga maka att deltaga i n£fot 

noje och ville slita HVen de ka„ laJ 

enade henne med föräldrar och sjskon. 

rena sjal alskade att se allt ordningsfullt och rent 
omkring sig. Hennes man ville dock hafva det 
tvärtom. Blott för „t lära henne att 

Hundrade Minnen. 
7 
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vilja lydig och undergifven, hade han förbjudit all 
målning och skurning i sitt hus. Men da han 
en gäng var bortrest ät landet pâ en hel dag, lät 
hans fru städa alla rummen och skura sin egen 
kammars. Vid sin hemkomst märkte mannan ge
nast, alt man handlat emot hans förbud, och i ögon
blicket gick han ut att hämta en stor tjärpyts och 
med en sudd tjärade han öfver hennes nyss sku
rade kammargolf. Detta gal sista knecken åt den 
lidande makans sjuka bröst. Af en tyst och lång
sam smärta var hennes lunga redan tärd i stilla 
sorg. Det känslofulla hjertat brast, under det mo
dersögat rigtades pâ de 4 små barnen, hvilka nu 
lemnades moderlösa, att uppfostras af härda faders

händer. 
Det dröjde ej länge efter hennes död innan 

man till allmän förvåning hörde att den rika' Kiv i— 
Taneli låtit lysa för sig med en af sina pigor. 
Man hade allmänt deltagande för de arma små 
barnen och beklagade dein, emedan de skulle fâ en 
styfmor, af livilken man intet godt hade att vänta. 

Kivi-Tanelis andra fru var en vacker blondin. 
En kraftfull qvinna, först ladugårdspiga, sedan hus
piga, var hon snygg och ordningsfull i allt. Så 
snart hon blifvit matmoder, begynte hon att ömt 
vårda barnen och att strängt reformera sin man. 
Han - som sa hårdt tyranniserat sin förra milda, goda 
hustru, måste nu dansa efter den sednares pipa. 
Men innan den gamle förut oböjlige mannen kunde 
förmås härtill, måste den nya frun stundom visa 
honom sin armstyrka, så att, om ej en skarp spar— 
lakanslexa lände honom till tillrättavisning, hon 
alltid hade i beredskap en qvastkäpp, dold bakom 
sparrlakanen. Genom dess flitiga och välberäknade 
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användande lyckades hon innan kort att fä mhhen 

spak so ni ett lamm. Folket använde pä detta fö'! 
tullande, som man ansåg såsom en rättvis veder
gällning, ordspråket: »tuli kar tu koiran wiereen » 
(käppen kom bredvid hunden). 

Af sut tjenstefolk fordrade fm Kivi-Taneli 
mer an någon annan. Utan att blygas öfver si 
forra^nd sa(Ie de„ 6

malmod™ ä" 

m »jag har vM tjenare sjelf och vet bestämde 
hvad jag kan fordra af mitt folk och hvad enpica 
hmner uträtta dä hon vill « r» , P Sa 

hon dem ,(W '• ? Dessutom belönade 
on dem efter fortjenst, så att dugligt folk tienfe 

soT fl »Tf »OCLi man §kd aU fâ tJenstehjon ZT tan hrne; ly de vor° ̂  duXa 
Sedan Km-Taneli var död, gjfte siff 15 ' 

enta med en ,ktai„gsvärd ung t ^ *S ^ 

Med honom lefde hon länge i ett i i v 
aktenskap, aktad och ärad af hela staden "if 
> nmg ängeslifvet Mef hennes hus ett af de för" 
namsta, och hon dog älskad och beJL f 
•»» och flera förhoppningsfulla sôneï. S'° 



19. 

Kivi-Taneli och Eiikaiis åker. 

Som en qyarlefva efter försvunna lyckligare 
tider, var nu blott en liten åker* en fattig enkas 
enda egendom. Den gaf dock henne och hennes 
tre döttrar bröd, sa att de, med tillhjelp af sin ar-
betsflit, kunde freda sig» för behofvet att falla an
dra till last. 

Plöjningstiden var inne, och den fattiga 
enkan i stort bekymmer om huru hon skulle få 
sin Sker plöjd. Under den bästa arbetstiden, då 
alla jordbrukare voro sysselsatta med sitt åkerbruk, 
var det svårt äfven för den, som var i tillfälle att. 
betala dryg dagspenning, att få arbetsfolk: huru 
mycket mer da för den obemedlade enkan! 

Den fattiga enkan fick nu knappast nattro un
der bekymret för möjligheten att få sin åker färdig; 
ty plöjningstiden förflöt och ännu visste hon in
gen utväg., 

Alla dagar vandrade den bedröfvade enkan, 
med tunga steg, en half mil i djup sand, emellan 
sitt hem och sin åker. Höfligt frågade lion alla 
arbetskarlar hon kände eller träffade, om de hade 
tid alt arbeta hos henne; men hon fick idel ne
kande svar. 

En morgon, straxt efter solens uppgång, gick 
den tröstlösa enkan åter till, sin kära åker, som 
nu var orsaken till hennes stora bekymmer, och 
som förut gifvit henne så stor glädje. Hela na-
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turen andades fröjd och frid, mot den uppgående 
morgonsolens milda strålar glänste daggperlor öf-
verallt, i tusende färgbrytningar. Fåglarnas skaror 
prisade sin skapare och sommarens början, som 
var sa lofvande och skön. Allt omkring 'henne 
var glädje. Endast i den bedröfvade enkans hjerta 
lyste, nu ingen glädjestråle. Det var så tungt och 
fullt af bekymmer, emedan hon måste öfvergifva 
allt hopp om att fä deltaga i höstens skörd. Kan
ske måste hon för första gången i sin lefnad nu 

'~/llt,Sal;na.!5r°d- BiUra tårar fuktade hen-
s bleka kind vid denna tanke. De, hvilka aldrig 

erfarit hennes bekymmer, kunna ej föreställa sig 
det qval, som lärde den tröstlösas bröst 

Hennes utgråtua ögon blefvo i ' detsamma 
varse, pa en ciker närmast hennes, en karl som 
plöjde. Med dröjande steg gick hon ditåt, och 
närmande sig frågade hon mannen, efter att hafva 

elsal: om han ej ville åtaga sig det besväret, att 
or betalning också plöja den närgränsande åkern, 

som bon anviste.» 

svarad^"8 gema skulle JaS det, kära mor,» 
svarade åkermannen »om ej flera af KWi-Tanelis 

a
T

nnU T,0™ C,PllJJda' e%u tiden skyndar,, 
ni Inf 3b T! £®rna vänta,» sade enkan glad, »blott 

Ä K 't* ,tiel1" » -H. W~r. 

"klr̂ v11" 
•• »Jag skall väl se till hvad jag kan göra, efter 

några dagar,» sade mannen, med en nick orb kn I 
»PP med plogen ™ IJy fa i Sken, ^ 



Glad återvände enkan hem, prisande Gud med 
hela naturen, dä hon sakta och med andakt sjöng 
en vacker morgonpsalm. 

För första gängen pä flera veckor sof hoo i 
lugn och ro den påföljande natten. 

Enkan var sa van att vandra den länga san
diga vägen till sin kära åker, att hon ej som alla 
andra fann den tröttsam. Redan efter ett par da
gar begaf hon sig dit. Men huru stor var ej 
hennes förvåning, dä hon vid sin framkomst säg 
åkern alldeles färdig både plöjd och sådd! 

Tacksam och förundrad återvände gumman 
hem, der hon i flera dagar väntade arbetskarlen 
som skulle afliemta sin betalning. Hon var också 
litet stött deröfver, att han vågat så åkern utan 
hennes befallning. Men då hon förgäfves väntade 
mannen och ej kände honom till namn eller ut
seende, begynte hon fråga alla menniskor, som 
hon mötte på sina åkerpromenader: »om någon 
seit hvem det var, som plöjt hennes åker.» 

Sluteligen fick hon veta det, till sin stora 
förskräckelse, af en grann<jvinnna, s om sett den rika 
Kivi-Taneli sjelf både plöja och sä åkern. 

Andtruten återkom nu vår enka hem, påtog 
sin grannaste koft och kjortel, och skyndade sedan 
till Kivi-Taneli, för hvilken hon neg det djupaste 
hon kunde. Hon ville äfven hålla det grannaste 
tal, för att uttrycka sin tacksamhet och bedja om 
ursäkt för sitt djerfva misstag. 

Men sedan Kivi-Taneli blott hört hvarom 
frågan Var, afbröt han den granna orationen med 
ett kort: »Åh strunt,» och lemnade gumman,hastigt, 
just i halfva nigningen af tredje position. 
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20. 

Den n ya GingaWgsklädningen. 

»Timbom,» sade fru borgmästarinnan, »se då, 
om min nya gingangsklädning sitter val? — Hon 

hade nu för tionde gängen låtit passa den på sig, 
framfor stora spegeln i granna kammaren. — »Sitter 
den bra, Timbom?» 

Gubben, fryntlig och glad öfver det visade 
förtroendet till hans goda smak och omdöme, ville 
gyckla litet med sin kära gumma.. 

Han sade, godmodigt leende: »jag tror att du 
ar litet sned växt i ryggen, gulle mitt.» 

Med en åskblixt i ögat, utlät sig borgmästa
rinnan: »Nosta nyt se juoru!» *) Derefter vaggade hon 
in i sm granna kammare, med en härd smäll i 
dörren. 

. Nu det roligt för den välvise att ral-

FhtrTfi f r aL! YdDta Pâ resu] tatet af sitt gyckel. 
II as b g t fick han hatt och käpp, och skyndade sig 
u » det fria, för att undvika ovädret derinne. Men 
dl olyckans höjd, mötte han i porten enkefru 

borgmästarinnan Degerman, hvilken helt rak, i eeen 
ansenhg person med uppsatt mössa och pä hö ' 

klackar, långsamt neg och komplimenterade gubben 
som stod hksom på heta nålar, i sin ifver att komma 

ur sigte, mnan hans kära hälfts återkallande stämma 

skullejjuda , hans öron. I sin ångest fattade han 

*) M'ia nu upp det sqva llret i 
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mod alt afbryta, just pâ det finaste och kruserli-
gaste stället, fra borgmästarirmans harang, med ett : 
»förlåt mig, jag kommer straxt igen, jag har blott 
ett litet ärende att uträtta,» Dermed försvann han. 

Med en litet längre näsa än vanligt steg nu 
den kruserliga borgmästarinnan in till sin embets-
syster, hvilken nu ej just var i humör att emot-
taga främmande, sä glad hon eljest var att fä höra 
något nytt. Då hon genom fönstret i granna kam
maren tittade efter sin Timbom, blef hon varse 

/ d en kommande gästen och gick genast att intaga 
sin plats uti stora länstolen i salen. 

Borgmästarinnan JDegerman ne g hade djupt och 
artigt för sin embetssyster. Äfven de rtigningar, hvilka 

»hon ej hunnit fullgöra för herr borgmästaren i port
gången, fick hans fru nu liksom på köpet, af ren 
vänskap för huset. 

I de grannaste ordalag yttrade hon sin glädje 
öfver, »att se fru syster sitta uppe efter det sed-
naste illamåendet.)) 1 

Men den sednare, ännu stött öfver sin mans 
oartighet, var vid så dåligt lynne, att hon-, utan 
att det minsta hafva rört sig', helt snäsigt svarade: 
»Nå, far jag intet sitta i min egen länstol.» 

Den främmande stod helt brydd och villrådig 
öfver den försmådda artigheten och att hennes 
välmening upptogs så illa. Hon ämnade redan 
helt obemärkt lemna rummet; men ännu beslöt hon 
att försöka en attack på det dåliga lynnet och yt
trade: »Kors bevars, hvad syster har för en nätt 
och vacker klädning på sig! Minsann sitter den 
icke som den vore gjuten pä syster, som är så 
rak och välväxt.» 
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Som kaffet, sedan sumpen fått lägga sig efter 
en spåqvimias omsqvalpning, sä klarnade genast vår 
borgmästarinnan mulna ansigte, då syster Degerman 
omedvetet intygade, att ïimbom haft orätt i silt 
påstående. »Gä nu inte bort!» sade hon. »Drick 
först kaffe hos mig! Fast jag inle har mer än en 
fingerborg sur grädda för oss båda, vet jag nog 
att syster haller till godo som förr,» tillade hon 
helt sotsur och ställde fram sin lilla blanka kaffe

panna. Iili borgmästarinnan Degermans förskräckelse 

°S . ..°cksa [ram favoritkattens, »Sockrets», tefat 
at sitt främmande — «emedan hon hade sin servis 
pa vinden » ursäktade hon, ' » och "Sockret" -alltid 
var sa renlig, att den slickade sitt tefat lika rent 
som den slickade sig i synen.» ' 

Sedan nu borgmästarinnan Degerman med be

slutsamhet underkastat sig sitt öde att hålla till godo 

T* "'"T,8 . fat °ch fherömt den ° t 

Sa°Sf °'"Sr/ra/k h°° si"a ,Tcnne l°W» 
kaffe, ehuru åtföljda af en vänlig varning af vär-

mna. »alt icke taga sä mycket grädda, emedan 
limbom också skulle fä litet deraf i sin VopTnär 
han komme hem.» Derefter sr»râkarl^ ' 
om sim ™ c , . sprakade gummorna 
nine n annfmars ^seri och dumma hushâll-

den flärd ocf 't °duS%het för tiden, om 
swr /Filghet' 80111 be^nte râda i allt. 

friimn l ' «ppl.fvade borgmästarinnan den 
f. amende »ajnng., en v,eker vi», „ed si„ ra4ra ™ 

»Jag stall sjunga kyrkoherde Snellman» visa 

sade denna me'°d'en, som han också sjelf gjort^! 

rande röst, följande säng: '»«««fe »eh dar-



Mitt lugn jag icke säljer 
För hela Spaniens gull, 
Ej o förnöjd mig qväljer 
För idel stoft och mull. 
Jag vill e j kräsligt äta; 
Ej nippers glans mig rör, 
Blott oron i mitt hjerta 

/ Ej promenader gör. 

Kusin rätt vänligt niger, 
Berömmer falskt min söm; 
Och Damon ödmjukt stiger, 
Liksom han vore öm. 
Men jag i mina tankar 
Ät falska kyssar 1er; 
I lugn jag ensam vankar: 
Ej vänner bry mig mer. 

Så kan jag mönstra verlden 
Uti mitt lugna bo. 
Jag vill kassera flärden 
Och Iefva skild i ro. 
Tack, kära födslostjerna 
För denna sälla lott, 
Att intet bryr min bjerna, 
Som tilldrar sig i slott 1 

Borgmästarinnan Tinibom badade i tårar af för
tjusning, och var sä vek, att da hennes man in
trädde, föll hon honom om halsen med en bön 
om förlåtelse, för det hon blifvit stött ölver hans 
skämt. 

«Syster har en ypperlig röst,» sade den glada 
äkta mannen till sångerskan. »Den som hade en 
sådan tunga och kunde nyttja d&n rätt, så skulle 
man till ock med få stenar att dansa.» 
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21. 

Moster S tina. 

Så kallades en gammal respekterad barnlära-

rinna i Uleâborg af sina disciplar, och derefter 

likaledes af hela staden. Gumman, öfver 70 är 

framlutad och krokig, hade i sin ungdom varit 

smart och läng, med en rak och vacker växt före
nat en majestätlig hållning. Hennes stora blâ ôçon 
hade aldrig varsnat någon karl, ät hvilken hon ve
lat uppoffra sin frihet; ty moster Stina var en af 

stadens femtio äldsta ogifta fruntimmer, en utvald 

och respektabel skara, hvilken alltid ftktat emot 

a l boja sig under äktenskapets ok, emedan ingen 
velat bestrida dem segern. 

Moster Stina var ett mycket klokt och ytterst 
or ent igt fruntimmer, äfven i sitt sätt att tala. Hon 

eftetbokst f d\h01- heIsade' y,8°(J d:iS'» m. m, 
efter bokstafven och ej sä vårdslöst förkortadt, som 

derförp311 "S ^ SVe' lsLa sPrâket' just 
Sttr , if" "I att ,äraS af en Sändning. Moster 
»tina talte så som hon skref och läste språket, rätt 
och grammatiksliskt. Hennes största bekymmer va 

a t hon ej fiek sina disciplar att göra likaledes 
ehuru hon med tillhjelp af en lineal Ock dem rltl 

fort att ldsa rent i bok och att skrifva en rund 

m i T f fT hon p1»®* »«h w. 
rat i deras skalle (sade gumman blott i v redesmod! 

abc—boken, långkatekesen, bibliska historien huf 
vudsladern, , Europa efter I^rLerp gc6graé, 
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några af Gellerts fabler, m. m. Stapplade barnen, 
eller satle cte ett ord orätt i lexan, s'â blef gum
man desperat; ocli hjelpte ej då några duktiga 
smällar i bordet af lineal én, så sprang hon i lull 
förtviflan väl tié gånger med det gråtande barnet 
och lexan till sin syster, en from och stilla kyrko-
herde-enka, som bodde i samma gärd, der lexan 
då hyarje gång skulle repeteras, i det hon upp
manade sin syster att banna och gräla pä det olär
aktiga 'barnet. Systern, alltid mild och undfallande, 
sade blott helt saktmodigt: »Gör det sjelf, kära 
syster Stina: du kan det så väl.» Föga smickrad 
häraf återvände moster Stina • till sitt hem att för
söka sin talang. Men inom fem minuter var hon 
åter tillbaka med det1 utgråtna barnet, till dess lexan 
fastnat i minnet eller skoltimman var slut. 

Moster Stina hade i flera år förestått sin fat-s 
postmästaretjenst i Uleåborg (emedan han sjelf af 
en långvarig sjukdom hindrades derifrån), hvilken 
syssla hon ansåg mindre svår att uppfylla, än att 
af gammalt flor göra en ny uppsatt mössa, deruti 
hon äfven var mästarinna, och under hvilken fa
brikation bon ofta brummade öfver den orättvisa 
delningen i qvimians lott emot mannens. »Af henne, 
den svagare delen,» yttrade hon, »fordras så mång
dubbelt mer, än af de otäcka karlarna!» (vi bedja 
om förlåtelse för detta yttrande af gumman nu i 
vredesmod, då hon ej ficli den gulnande florsvingen 
hvit, ej heller att falla i ordentliga veck, ehuru 
hon hundrade gånger upprifvit och återbegynt sam
ma arbete.) »Ja,» fortfor hon, i det hon slängde 
möss-stocken åt sidan, florsvingen på sängen, steg 
upp med häftighet ifrån sin plats vid fönstret, och 
marscherade med stormsteg af och an på golfvet, 



109 

«ja, mängdübbelt mer fordras af o ss än af de otäcka 
karlarna, hvilka ej behöfva uträtta stort . innan de 
prisas, eller belönas med rikedomar, titlar och 
fembeten. Men livad uppmuntran far qvinnan, 
om bon också vore den fullkomligaste? Ingen!» 
skrek hon i' en rigtig beserksvrede och gjorde i 
durchmarsch sina evolutioner kring kämmargolfvet. 
»Ändå fordrar man att hon skall vara både skräd
dare, och bagare, bryggare, slagtare, kock, socker
bagare, kaffekokare, färgare, strumpväfvare, ljusstö-
pare, trädgårdsmästare, gårdsfogde, brandvakt och 
handelsbetjent (i små städer)! Dessutom skall hon 
vara mor och maka, barnasköterska och lärarinna, 
hushållerska och kökspiga, sjukvakterska och sin 
mans tjenarinna. Hon skall blåsa bort alla bekym
mer ifrån hans panna, ensam taga emot och bära 
alla husets förtretligheter, skratta, da hon hellre 
ville grata. Hon skall vara om morgonen först 
uppe, om aftonen sist i säng, tigga styfvern ur 
sm mans hand till det stora hushållet, kanske fälla 
manga tarar innan hon vägar fram med denna be
gäran öch hafva mera bekymmer om ladugården, 

f! ^ _va deian< härtill, det värsta af allt, 
t- n°^aS brâkâ med 0lifliö4 tjenstfolk och van— 

^ ga arn, hvilkas moral hon ensam ej hunnit 
varda.» 

»Men hvad gör mannen? (nu ökade, gumman 
hastigheten af sin marsch och gestikulerade sä att 
mgen sådan vägat komma henne tre steg nära.) 
Jo, han räknar och skrifver en stund i sin kladd 
promenerar och röker sin pipa, till dess han får 
sliga till färdigdukadt bord, der han kritieerar allt 

edan dricker han sitt kaffe, tar sin middagslur" 
erefler ater en liten motion, til] dess toddyglaset 



bebådar aftonens ankomst. Nu kommer qvallsvar-
den, hvarunder han fördömmer eller söker fel hos 
fruntimren, för att derigenom uppmuntra sig sjelf. 
Slutligen begifver han sig till h vila pä sina lagrar.» 

Sä utfor gumman emot de arma karlarna, då 
dörren öppnades, och — hvilken lycka! — bror Pos
senius, en gammal 9 gift sjökapten, s o til ho n ej sett 
pä mänga år, inträdde i väl pudrad piskperuk och, 
man kunde säga, i full brudgumsskrud, så putsad 
och fin var den med henne jemnäriga gubben, ät 
hvilken hon, i sina blomnings da gar, i mången him
melsk menuett gifvit ett aflägset famntag. 

Gubben frågade, hostande, »huru syster Stina 
matt under den länga tid, som han borta sväfvat 
emellan Charybdis oeh Scylla». Han tycktes vara 
glad att nu stå här pä säker grund, emellan byrån 
och bordet, under det han vänligt ännu betraktade 
sin ungdomsmoitié i menuetten. 

Med solklar t ansigte, och rodnande nästan 
som en femton års tärna, bad hon bror taga pl ats, 
i det hon neg så graciöst och djupt, att jag trot
sar någon ung flicka nu 
efter. 

för tiden att göra det 

Ungdomsvännerna satte sig att språka 
fordna tider och om ungdomen dä, huru den på 
allt vis hade roligare och var bättre än nu. För
flyttade sa i sina ungdomsdrömmar, märkte de ej 
tidens gäng, förrän den larmande afton trumman 
påminte bror Possenius att suckande återvända till 
sitt tomma hem. 

Moster Stina följde honom nigande, ända till 
sin port, den hon sedan tillbommade, och åter
vände till sitt rum. Glad och förnöjd deröfver, 
alt bror Possenius ej glömt henne, prisade hon 
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karlarna i hennes ungdomstid, då de voro, såsom 
de ännu äro, rätt artiga och hyggliga. Dä för tiden 
gjorde de sina hustrur alltid lyckliga, menade gum
man för sig sjelf. 

En dag väntade barnen i skolan stort spek
takel, ty de visste att moster Stina alltid höll sina 
löften, isynnerhet när det gällde ätt straffa dem. 
En liten baron Silfverhjelm hade flera dagar varit 
lat och pröfvat gummans tålamod, så att, da hon 

gaf honom hans nattlexa till andra dagen, sade 
hon: »Hör nu, barn! om Adolf kan sin lexa i mor
gon, utan att stappla ett ord, sä lofvar jag att sjelf 
hoppa först uti en tjärtunna, derefter i en fjäder
tunna, så viss är jag att han ej kan sin lexa.» 

Barnen åtskiljdes, alla glada, sedan défait 
löfte af Adolf, alt han skulle lära sig sin lexa 

Hemkommen, förundrade det hans goda mam

ma alt se honom genast och ifrigt sysselsatt med 
exan. heligt 0m morgonen var han uppe, och 

glad tog han afsked, dä han skyndade i skolan 
sedan han för sina föräldrar omtalat det väntade nöjet' 

Jublande förhörde skolkamraterna hans lexa 
s 1 r gangen, och alldraförst framräckte han helt 

ord S1° 0YanllS t  langa lexa att förhöras. Ej ett 
stapplades, och moster Stinas kinder lågade af 

Jit'„ali ,r\if,än siu °b"™k" 

lexa hvillip1 T °T myCket berÖm för denna lexa, hvilken bev.ste hans fattningsgâfva. Sedan 
sade hon sig nu som alltid vilia hålla ord 

Adolf hade hjerta att sjelf skratta, eller låta andra 
gora narr af sin gamla lärarinna, som för hans vil 
gjort det obetänksamma löftet. 

vand]5!'" dâ gUmman t0g Saken såaI^rsamt, för
lades pa en gang barnens uppsyn, och de upp_ 



gâfvo gerna den väntade förlustelsen, som d<3 skulle 
vunnit på hennes bekostnad. 

Med tårfulla ögon svarade dön lilla baronen: 
»Nej, nej! det skall moster Stina för min skull visst 
aldrig blifva utsatt lör: jag vill vara sa flitig hädan
efter.» Rörd slöt den gamla det goda tacksamma 

-barnet i sin famn. 
Moster Stina var, emot fruntimrens vana iden 

höga Norden, mycket road af politiken. Hon till
sade sina elever att i denna sak spänna upp öro
nen, dâ de hörde herrarna derhemma tala i detta 
ämne, och sedan låta henne få veta något nytt oin 
verldens gång. 

Men snart upptäcktes de små husspionerna, 
och man roade sig ofta att låta genom barnen mo
ster Stina trumma larm i staden, sedan de små 
berättat henne alldeles förvånande politiska nyhe
ter, dem de hört »pappa sjelf omtala vid bordet.» 

Ibland annat berättade en liten flicka en gång, 
att/en kurir ankommit samma natt med den un
derrättelsen, att »Ishafvets närmaste befolkning rest 
sig i massa, brutit in och bestormat sjelfva Nord
polen, hvilken inom tre veckor måst kapitulera. 
Den segrande hären vore nu i antagande mot 
Uleåborg, der dessa Spitsbergare och Grönländare 
ej ämnade göra sig gröna för fruntimren, utan 
tvärtom hotade att skjuta alla gamla mamseller, der 
dessa träffades.» 

»Du pratar dumheter, rör ihop och blandar,» 
sade gumman till det långnästa barnet, som väntat 
sig beröm och kanske en karamell för sin stora 
nyhet och sitt goda minne. Men moster Stina 
blef dock - het om öronen. »Något ligger ändå 
härunder,» tänkte, hon. »Jag måste ut, för att få 
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reda på saken, och fâ veta livad nytt kuriren med
fört.» — »Ni fâr lof, barn,» ljöd som musik i deras 
små öron; och lika hastigt som gumman kom i sin 
blåa tulubb, voro barnen med henne pä gatan, och 
snart hemma, med s i ila stora smörgåsar i hand. 

Moster Stina skyndade sig till närmaste gran
ne, att få höra rätta samanhanget med den vigtiga 
nyheten. & ö 

Men värden bär var med i komplotten, som 
gick ut på att kurera gumman för hennes nyfi

kenhet. Han blott bekräftade saken, men gjorde 
den mera sannolik, ehuru värre, så att gumman 
helt förskräckt sprang hem, med en känsla af stark 
kolik. 

Darrande af räddhåga sökte hon nu rädda 
undan plundring sitt lilla silfverförråd och det 
hon ansåg dyrbarast, samt knöt alltsammans uti 
en servet, den hon gömde längst inne i sitt ved-
kontor , under spanor och stickor. 

Sedan allt detta var i hastigheten undangfordt 
Skyndade hon alt om den hotande faran underrätta 
sin syster. 

Denna, alltid sansad, insåg genast herrarnas 
upptag, och tröstade den förskräckta systern, hvil-

ej gifvit sig tid att rätt begrunda saken. Men 
a ion nu tydligt säg sig narrad, föresatte hon sig 

a ej mera satta tro till barnens politiska berät
telser, ej heller tillåta sådana. 

, >,På t'lJ.,halft„år S'ck ei moster Stina i det hus, 
der hon bhfvit sa narrad, och hade troligen aldrig 
kommit öfver dess tröskel - så var hennes ho

telse — om hon ej lika mycket tyckt om vär-

mnan, som om de goda tårtor denna bakade. 
Hundrade Minnen. o 



Dessa bevekte herine att en pingstdag emottaga en 
middagsbjudning till detta hus. 

Yid åsynen af den glada värdinnan och den 
sköna glaeerade tårtan, hvilken i pyramidform prydde 
bordet, försvann allt groll ur den goda gummans 
minne. 

Men den retsamme värden väckte fråga vid 
bordet om dagens text i predikan, och påstod: 
»Folket i evangelium trodde, att lärjungarne varit 
fulla af rent finkelbränvin, men ej af sött vin.» 

Detta misstaga förtröt gumman sa, att hon 
under dispyten härom slog handen i bordet med 
den häftighet, att de kullstjelpta vinglasen, med 
henne, intygade, ätt folket påstod det varit »sött 
vin, men ej bränvin som de heliga beskylldes för.» 

Häraf fick gumman sin kolik-attack, så att 
hon måste skynda hem till sina droppar, innan hon 
hunnit smaka af den frestande tårtan. Ännu ett 
helt ar derefter syntes gumman icke der i huset. 

Moster Stina var sjelf arbetsam och noga, men 
ej snål. Hon påstod att fattiga eller tiggare ej skulle 
finnas, om de ville arbeta hellre, än vara lata och 
ligga andra till last. För att till flit, uppmana dem, 
gaf hon dem rikliga moraler, men aldrig såg man 
att hon gaf dem en fyrk i penningar. Dock skola 
vi, till hennes hjertas heder, upptäcka den hem
ligheten, att mången orklös och fattig, äfvensom 
månget hjelplöst barn, af moster Stina emottagit 
rikare gåfvor, än man skulle trott. 

Men moster Stina tålde ej att någon skulle 
bestämma åt hvem eller huru mycket hon borde 
gifva en behöfvande. Detta skulle bero af hennes 
egen fria vilja. Lätt kan man då föreställa sig 
den häftiga gummans harm och förtrytelse, när hon 
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en dag bief ålagd alt ibland andra utskylder be
tala 2 Rdr rgs till stadens fattiga. 

Het ocli bastig till lynnet, besinnade gum
man sig aldrig länge. Nu kastade bon en shawl om 
sig, och hade sä när sprungit ut, i vårslasket, med 
blotta strumpfötterna, utan skor, om hon ej i far
ten råkat att snafva öfver sina gamla tofflor, dem 
bon genast påträdde, under det hon, med andan i 
halsen och darrande af vrede, skyndade framåt och 
inrusade till en af magistratens ledamöter, med till
rättavisning och klagan öfver den så orättvist pâlag-
da beskattningen. 

Men har var ingen ändring att hoppas i på
lagan; så att gumman alldeles tröstlös och matt 
återvände hem, med våta ögon och våta fötter. 
Hon måste derefter intaga sängen. Inom fjorton 
dagar hade hon slutat sitt verksamma lif. 

Med manga fel och egenheter, hade'hon äf-
ven manga förtjenster. Moster Stina var alltid re-
igionsfast, ordningsfull, verksam och en nyttig med-

nin,säl!]amlf "'I' , HOn Var UPPri^' fflrdfri> san" ngsa skande, tacksam och vänfast. Het, men al-

si"g
ari Pa S\n näSt3S Ldi0stnai1 ' blandade hon 

hrm 
KVIman m'nnesvi*rd fick hon ej än den 

SJf;U uPPrest i sina bästa disciplars hjertan. 



Tullnärens Kalakukko. 

Fordom skedde i alla tullar, vid inträdet till 
städerna, äfven i Finland, en noggrann visitation 
med resandes effekter, vanligtvis af underordnade 
besökare, men också ofta nog af tullnären sjelf, 
livilken den tiden ej kunde räkna pä rika sportler 
af vidtberesta och kloka handelsexpediter. Desto 
strängare var han med de inkommande af landt— 
folket, hvilka icke kände några tullförordningar, 
ifall de ej hade någon liten gâfva i beredskap. De fat
tiga bönder, som voro nog dumma att låta skrämma 
och narra sig af dessa herrar, måste ofta i tullen 
dela med dem, om de intet annat hade, åtminstone 
sin lilla vägkost. 

En bonde, klokare än de andra, hvilka i tullen 
godvilligt låtit plundra sig, var färdig att göra sin 
vinterresa till staden, för att sälja sina landtmanna-
varor: smör, talg, fisk och fågel. 

Tankfull vandrade den resfärdige bonden på 
golfvet i sitt porte, medan han funderade pä sin 
handel i staden. Hastigt vände han sig till sin 
husLru, sägande: »Kära Maja, gör fort eld i ugnen, 
och sedan en deg till en kalakukko af det finaste 
och bästa mjöl du har. Jag vill sjelf baka den 
och grädda den ät den snåla Prytzen, som är tull-
när vid Kajana tull i Uleâborg. Han tog af mig 
sist det bästa jag medförde, och nu vill jag skänka 
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honom min största kalakukko. Gör degen sä vacker 
du kan.» 

»Rätt gerna,» svarade hustrun, »får du traktamen
tet af mig; men hvad sort fisk vill du hafva uti den?» 

»Fisken skall jag nog fånga pä torra backen,» 
sade mannen, skälmskt leende. 

Dä ugnen och degen voro färdiga, gick den 
unga bonden sjelf till bakbordet, der han slog ut 

den fma degen. Sedan vred han, till hustruns 
förvåning och fasa, nacken af en gammal katt, 
h vilken, han med hull och har bakade in i degen 
till en stor och präktig kalakukko, hvarefter den 
graddades i ugnen helt ljusbrun. Färdig luktade den 
väl och sag rätt läcker och prydlig ut. 

Försigtigt inlades kattpastejen i släden, hvarefter 
den dlpanga bonden helt förnöjd satte sig i och körde 
åstad. Han ställde sa till, att han i skymningen 
kom tdl tullen. 

Der såg han likväl ingen besökare framme. 
Derföre tog han sin present och bar den sjelf in 

till tullnären, med den ödmjuka begäran, »att få 
passera, emedan han var rädd att portarna kunde 
stangas tidigt i qvarteret, sä att han ej sluppe in.» 

uhnären, glad öfver den sköna skänken, sade, 
»att han kunde genast få fritt passera.» 

1 sakta mak hegaf sig var resande inåt staden. 
Men sedan han kommit ur sigte, fick hästen ea-
oppera tdl majatalo (hans qvarter), der han för

trodde sig endast ät värden. Denne dolde honom 

,aIla efterspaningar och fann nöje i sprattet, 
emedan alla önskade något straff åt de närgångna 
tullbesökarne. 

Helt förtjust lade tullnären sin präktiga kala-
iukko midt på bordet i tullstugan, framför de 



hungriga tullbesökarenas näsor. Det vattnades dem 
i munnen, dâ de med afundsfulla blickar sneglade 
pä den aptitliga fiskbullen. 

Tullnärens bjerta rördes häraf till ädelmod 
ocb medlidande för sina embetskamrater, så att 
han med ett nedlåtande välbehag sade: »Jag tycker 
ve.kligen, att min present den här gähgen är stor 
nog för oss alla.» Sa tog han en hvass punko, 
och skar först ett stort stycke åt sig sjelf af den 
sköna pifogen, sedan en bit ät hvardera af sina 
besökare. 

Med god smak åto nu alla tre af den rara 
anrättningen, och tullnären yttrade helt stolt: »Denna 
kalakukko .är smakligare än de vanliga, som bön
derna gifva oss, ty i denna är både fisk och fågel, 
märker jag, fast fågeln icke måtte vara rätt väl 
plockad.» (Katten var en gammal fet huskatt, der
lei re mor och delikat.) 

Tulhiären hade sjelf fått på sin del en fram-
tass, hans bästa vän hufvudet, på den andras lott 
föll en bit af den krokiga kattsvansen. 

»Jag är hungrig som en varg,» fortfor tull
nären, för att liksom ursägta sin glupskhet, dä i 
detsamma något hvasst högg omkring hans tand. 
Med möda fick lian det löst, så omkramad var 
tanden, ilan kunde val begripa, att det var en 
fågelklo, som han gnagde uppå ; men dertill var 
nageln för fin. Nu begynte alla tre att undersöka 
sina portioner af bullen, och hela kalakukkon ana-
tomiserades närmare. Den genomgicks mera nog-
grannt än de någonsin visiterat de arma böndernas 
slädar och knyten. 

Hvilken fasa, dâ de nu igenkände inkromet 
i kalakukkon! Rasande af vrede skyndade alla tre 

118^ 
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för att fâ spaning pâ bonden som gifvit den; men 
flere hundrade bönder hade samma dag, liksom an
dra dagar, passerat af och an, sa att det blef omöj
ligt att få reda pä den sannskyldiga, som hvarken 
hade uppgifvit namn eller orten hvarifrån han kom. 

Efter denna lexa skedde vid Kajana tull vis i-
tationerna med mera skonsamhet än förut, och ka
laset bekom således herrarne väl, men bönderna 
anda bättre. 



Makkonen. 

Så hette en redlig, arbetsam och välmående 
bonde i Pavola kapell, af Sikajoki socken. Han 
var kyrkoviird och hade hela socknens förtroende, 
da någon vigtig fråga om dess bästa var â bane. 
Makkonen var mycket välgörande emot fattiga;'likaså 
hans aktningsvärda hustru. Sjelf mor för tie barn, 
ömmade hon isynnerhet mest för alla »orpolapset» 
(fader- och moderlösa). Hon var tillika en arbet
sam och ordningsfull husqvinna, som vårdade bar
nen och vande dem tidigt till gudsfruktan och flit. 
Sönerne sågos i skog och mark arbeta vid den 
outtröttlige fadrens sida och deltaga efter ålder och 
förmåga i hans mödor. Döttrarna delade moderns 
besvär i ladugård och visthus och på åker och 
äng. Den flinka Makkoses »emäntä» (värdinna) hade 
likväl ännu tid att också vara värdinna eller mat-
lagerska pâ alla bondkalaser i nejden. Den trefliga 
och kloka gumman var allmänt rådfrågad och firad 

som ett orakel i orten. 
Lycklig och nöjd med sin lott, lefde Makko

nen i skötet af de sina, och då han såg sina mö
dors lön, de fulla axen, sakta vaggas i solens strå
lar, höjde han sitt glänsande öga till det godas 
gifvare, i tacksam andakt. Han var en gudfruktig 
man. Vördnadsbjudande var det att se gubben 
Makkonen om söndagsaftnarna, omgifven af sin tal
rika familj, med blottadt hufvud, i den prydligt gran-
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risade stugan, med sin rena, välljudande och klara 
röst begynna .psalmen till deras aftonbön. Allt bus
folket inföll dä med de sorgligt ljufva stämmor, 
som hos finska allmogen äro sa egna. Också den 
spädas röst är här rörande och klar. Efter psal
mens slut läste han ett kapitel ur bibeln och 
några aftonböner, hvarefter den okonstlade san
gen äter höjdes ur andaktsfulla och tacksamma 
bjertan. Husfadern slutade bönstunden med »Her
ren välsigne oss!» Och i helig stillhet utbredde 
sedan den fridfulla natten ro och hvila öfver de 
välsignade. 

Men äfven till - denna lugnets fristad hittade 
snart sorgerna och smärtan. Makkoses hus drab
bades af allbärjarens hårdaste slag. 

En smittosam sjukdom utbredde sig hastigt, 
och Makkonen var ibland de förste, som med hu
stru och barn gick att värda och bistå dem, hvilka 
deraf blifvit angripna. Men snart låg den ädel
modige husfadren, sjelf ett offer för sin mensklig-
bet, på hår. Hans ädla maka och de tre äldsta 
barnen följde honom inom ett par dagar. 

Omkring de hädangångne snyftade sju fader-
och moderlösa^ små, af hvilka den äldsta var en 
gosse om tolf år. Vänner och grannar och fattiga 
s u g Lingar hade blott tårar för denna sorffliga syn: 
ty de saknade sjelfva rad och stöd, som de varit 
vana att finna just hos Makkonen och i hans hus 

De bestyrde dock om de allidnas hederliga 
begrafmng. ö 

Grafölsdagen hade den vördade kyrkoherden 
i församlingen sjclf begifvit sig till gärden och frå
gade der, »hvilken af de närvarande ville Sta^a sig 
omsorgen för de späda och deras lms och iiem?» 



Alla voro rörda och villiga, men åtagandet 
var icke sa lätt. Man besinnade sig. 

Men hastigt, innan ännu någon svarat, häp
nade man att se Pekka, husets gamle, eljest sä snygga 
och rena trotjenare, nu sotig, trasig och ruggig 
som en gårdshund, framträda ur mörkret pä ugnen# 
derifrån han nedklättrade. Han hade der tillbragt 
tre dygn i tårar, och utan föda. Sina af gråt svi
dande ögon kunde han nu icke höja emot dagen, 
och med sin härda, bruna hand aftorkade han, 
förtretad, de tårar som hindrade honom att på en 
god stund få fram ett redigt ord. Blott ett »voi! 
voi!» pressade sig fram ur hans trogna, beklämda 
hjerta, då hans öga halkade öfver de sju sorgklädda 
barnen. Men slutligen repade han mod och lyfte 
hastigt de aflidnes äldsta son på sin starka arm. 
Nästan skrikande af ansträngning att kunna tala ut 
sin känsla, sade han: »Se här min husbonde! Ho
nom vill jag tjena, fast utan lön, bara han lofvar 
att blifva en lika redlig och bra karl som fadren 
v.ar, och att draga försorg om sina små syskon. 
De äro alla mig så kära, min välgörares barn!» 

Högt snyftande lofvade den tolfårige, tack
samma gossen detta, och äfven att följa den erfarne 
Pekkas råd i allt. Husets öfriga tjenare, äfven 
rörda af uppträdet, försäkrade sig vilja följa Pekkas 
exempel. 

Hjertligt fägnesamt var det för kyrkoherden 
att se denna. tillgifvenhet af fattigt tjenstefolk. Han 
erbjöd sig sjelf till rådgifvare och stöd för de små 
värnlösa, hvilkas öde han förtrodde i allmaktens 
hägn. 

Man valde i mors ställe för barnen, och till 
värdinna i huset, en gammal beskedlig slägting. 
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Derefler granskades husets affärer, da det befanns, 
emot förmodan, att hemmanet ännu stod i stor 
skuld, ehuru en del af köpeskillingen äfvensom 
alla intressen och utlagor voro ordentligt be t alt a. 

Dä den tolfârige husbonden hörde detta, fick 
han i en hast liksom mannakraft och sade med 
alfvar: »Jag ensam vill betala min fars skuld. Detta 
arf skall jag ej dela med syskonen, ty jag tror för 
visst, att Gud skall gifva mig styrka till att arbeta, 
sa att jag nog får hemmanet frill frän skulden.» 

»Häll ord, min gosse,» sade den rörda kyrko-
erden, »och mätte dig ske såsom du tror, mitt 

barn !» 

. djup känsla lemnade den älskade själa
sörjaren sorgehuset, der han funnit en sä stark tro 
sa ad a känslor och tänkesätt, så mycken storhet 
och dygd just i dessa enfaldiga menniskors rena 
sjdiar, hvilka icke ens kände namnet pâ de dygder 
hvdka de sä skönt utöfvade. ' 

Andra dagen efter begrafningen var den unge 
lusbondens första omsorg, att med Pekka rådgöra r,nT , T bora\f<irsäiJ»> fe »« fä a» «m, 

for 1 f' |Mm äC 'eJ"ast mä,te 6«™ i ooli 101 begrafmngskostnaden. 

Pekka sade, »att J iärtill fordrades blott att fa 
j Par t^Ilnor tjära sålda. Men dä måste husbon-

P e k k a S i n  f f r S t a  r C S a  t i ] 1  S l a d e n >  e m e d a n  
, 1 den andre drangen nödvändigt borde 

blifva hemma vid strängare arbete.» 

Resan blef beslutad redan till den följande 
dagen. Dä spändes tre tjärtunnor efter en 'häst, 
sa att de, utan annat åkdon, trillade omkring som 
hjul cfler dragaren. Del är pa sådant sätt, som 



de finska bönderna i allmänhet forsla sin tjära, dä 
den måste föras landvägen. 

Ett par af grannarne foro pä samma vis med 
sin tjära till staden, så att vår unge värd, Matthias 
Makkonen, fick ressällskap med dem. 

Efter ett par dygn anlände våra resande med 
sin fora till Uleåborg. Det var helt sent på en 
mörk höstafton. Reskamraterne lemnade snart vår 
Matthias pä gatan, sedan de tagit vägen hvar och 
en åt sin majatalo. Han, stackars gosse, hittade 
icke och mindes ej heller nu, i förvirringen och 
vid bullret på stengatan, namnet på det avarter 
han skulle söka. 

Det mörknade alltmer, sqvalregnade med snö
slask, och ingen menniska syntes till. Det ena 
ljuset slocknade i fönstren efter det andra. Stor
men röt förfärligt. Der stod den arme gossen, i 
den hemska natten, genomvåt af regnet och skälf-
vande af köld. Isslagg piskade bort tårarna och 
hans bleka kinder röda. Han körde sin trötta häst 
några steg framåt, men stannade äter. En främling 
äfven utom mörkret, visste han ej hvar han skulle 
hamna eller få tak öfver hufvudet. Han var äfven 
rädd att patrullen kunde komma och sätta honom 
i kurran, hvarmed lians reskamrater på odygd 
hade skrämt honom. Den stackars gossen var nä
stan tröstlös. Men just da tänkte han på Gud, 
och ~ på sina kära små syskon derhemma, huru 
lugnt och varmt de sofvo. Detta skänkte honom 
någon tröst och torkade hans tårar. Modigare 
körde han framåt kyrkgatan; men den slutade 
vid en strand, och ännu såg han hvarken ljus 
eller menniskor. Han märkte ej heller ett par 
glänsande stjernor, hvilka ur den dunkla natten 
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tycktes vilja vinka till honom himmelsk tröst och 
ljus. 

Men den arma gossens belägenhet blef allt
mer bedröflig. Med rinnande tårar och af köld 
skallrande tänder, tog han ändtligen sitt beslut och 
knackade pä dörren till ett apotek, derifrân han 
sag ett ljussken flämta. 

En pr o vis or öppnade dörren och, rörd till 
medlidande för gossens nöd, lät honom köra sitt 

ass m pa gården. Han följde honom derefter till 
ett varmt rum, i nattqvarter, sedan han gifvit ho
nom elt glas punsch alt värma sig med. Det 
tacksamma barnet somnade snart sött och roligt 

Om morgonen, dä herrn i huset sett gossen 
och fatt höra hans berättelse, erbjöd han honom 
majatalo hos sig och att köpa hans tjära. Ado-

tekaren hade fatt handelsrättigheter sa väl gcn0m 

sitt gifte med en förmögen köpmansenka, som ock 

Ulelborg Var dCn fÖrStC' aniade apotek i 

Gossen, som af de i hans öde deltagande unrra 

S3 i.,1— «*** tidigt bhfvit tröstad och 
rakterad bade med vin och bakelse, ville gerna 

skvUa TA 'Jr-, ! Men han Sade' att far var 
kyld,g 14 riksdaler i deras förra majatalo, och att 

sedan « t
ej "t %"a' eWu llans far länge-

mna göra det, emedan han varit missnöjd 
med charteret, der man ofta gjort honom orätt 

»Om du sa vill,» sade apotekaren, som tyckte 
om gossen, »sa skal du fä penningar till denna skuld 

af mig. Den, kan du framdeles betala; äfven skall 
jag åtaga mig din skuld pä hemmanet.» 

Nu var vår Matthias sjelfva glädjen. »AldnV 
aldrig skall jag glömma er godhet för mig,» sade 
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han, med. târfulla ögon, i det han skakade den väl
menande herms hand. Med stort och fast alfvar 
yttrade gossen sin tacksamhet, — och sitt ord höll 
han till sin dödsdag, som det anstår en bra karl. 

Tjugu Sr efter Matthias Makkoses första stads-
resa satt en fattig enka i sin torftiga koja, belä
gen vid Kajana tull i Uleåborg. Tre magra, bleka, 
hungrande barn omgâfvo henne. Redan hade hon 
utdelat till dem den sista brödkakan -och bedt dem 
tidigt gå till sängs, af fruktan att få höra det i en 
fättig moders hjerta sä skärande ordet »mat», eme
dan sådant ej fanns. Barnen, 'vane vid att. lida, 
lade sig tåligt till hvila,. läste högt sina aftonböner, 
och ville derefter gerna insomna för att lindra den 
ömma modrens bekymmer; men hungerns plågor 
jagade barndomens goda sömn frän deras ögon. 

Modren trodde dem sofva och hviskade till 
gamla Marketa (som länge tjent i hennes föräl
drars hus och nu, utan lön, med egen kost, den 
hon förtjente med sin spinnrock, vårdade de små) : 
»att hon ej skulle tillåta det yraste och yngsta af 
barnen, hennes lilla sex ar gamla flicka, att taga 
det enda brödstycket, som ännu var qvar i skåpet; 
utan spara det till frukost åt alla, ifall modren för det 
arbete, hon nu fulländat och bortbar, ej genast kunde 
få betalning och dermed bröd.» Derefter smög 
hon sig sakta ut. 

Men den lilla yrhättan, som Marketa varnades 
för, låg på lur. Hon hade både sett och hört 
allt. Hon var äfven säker att bröderna ej kunde 
sofva mer än hon, och alltid färdig till att muntra 
dem och att skrämma gamla Marketa, hvars favorit 
hon dock var, sprang den öfverdådiga hastigt ur 
sin lilla säng till skåpet, och sedan som en väder-
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livirfvel ut pä den gröna gärden. Den gamla, s om 
trodde att hon farit af med den sparda brödbiten, 

, sprang efter den lilla snatterskan, så fort hon kunde 
med sina giklfulla ben. Hon ropade gossarna till 
hjelp, men desse kunde för skratt, att se den olika 
kapplöpningen, ej komma ifrån stället. Den magra 
flickan flög, som ett torrt skinn i vädret, i hun
drade krokar och vinklar, undan den tunga gum
man. Men sluteligen gaf den 1,11a sig frivilligt 
ängen at den goda Marketa, i det hon viste henne, 

att^hon ingenting hade i sioa små händer. Hon 
hade alldeles icke rört vid den sparade brödbiten, 
utan endast velat skaffa ett litet nöje ät sina bröder 
och motion ät den gamla. Ehuru andtruten skrat
tade gumman endast ät sin älsknings upptåg 

Den som aldrig statt radvill af ångest vid 
nodens port, för att träda in i överflödets bonin
gar, med anhållan om en liten skärf derifrân, kan 
icke göra sig begrepp om det qval, som förmådde 
tien lattiga, härvid ovana modren att taga detta-
steg, for sina behöfvande barn. Sedan hon af ett 
tjenstehjon hos den, åt hvilken hon arbetat, blifvit 
a spasad med ett vanligt »kom igen i morgon, sä 
i,- m betaldt for er söm,» sag honing en utväg till 

je tor i dag. Hon återvände alldeles tröstlös 
iem til sma små. Ingen blund hade under hela natten 

kommit i hennes öga, da hon med solen uppsteg 
till si t arbete, efter en brinnande bön om hielp 
irran höjden. J 1 

Hastigt lyssnade hon, dä hon tyckte sig höra 
bullret af kärrhjul. I det hon tittade ut, blefhon 
varse en bonde, som helt sakta körde ett lass in på 
gärden, och lika tyst aflassade sina säckar på hen
nes trappa. Men då hon säg honom färdig att 
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derefter osedd återvända, gick hon ut och igen
kände Makkonen. Förlägen och rodnande bad den 
öfverraskade hedersmannen om förlåtelse, »att han 
nu först kunde betala sin gamla skuld.» 

Rörda till tårar voro begge. »Du är mig intet 
skyldig, Matthias !» sade enkan. »Det du varit skyl
dig min far var ärligt betaldt och licjvideradt i sterb— 

huset.» 
»Er slägt blir jag evigt förbunden för mitt 

och de minas välstånd,» sade fadern för åtta barn. 
»Försmå ej den lilla vedergällning, som jag utan 
saknad kan bjuda ät min välgörares dotter. Skulle 

jag någonsin kunna glömma huru äfven ni var god 
och tröstade mig, da jag var en stackars »orpo»! 

Enkan blef således genom guds försyn och 
den tacksamma Makkonen räddad. Det skedde icke 
blott ur denna nöd, men ännu flera gånger, ly 
så länge barnen voro små, kom den hederlige 
mannen årligen till henne med skänker af sina 
landtmannaprodukter, och var dertill sä grannlaga, 

att han alltid påstod sig blott betala gamla skulder. 



i 'in 

24. 
Disciplinens makt. 

-va«»ltBr yensc, satt ensam en 

^Z7Z°reZ°°h skret e-
landet. Hat, hade „„ I t- j e" S""1 S"d Pä 

... , m mde under händer ett särdeles mntt 
pa 1 g gande arbete, och deribre mycket brådtom. 

1 de samma inträdde, med en rulle dokumen-

tient snm 11en J!tle Ü]I We' »en förut 
J - om soldat vid hans kompani. Bonden blef 

utomordentligt glad, att oförmodadt få se Joh UU 

med sin fordna diskade kapten. Men denne föe  

113 ,det lnSa"a nu, da han icke hade üd fû 

^ ?eSSUt?m ^> att bonden T 1  — u u u  u e s s u i o i  
i vit smittad af processlystnad. 

du ännu näsrot a f  f  i mening. »Mins 
n^bot at den fordna exersisen?» 

för vol if • i 1 hade den blifvit honom allt— 
^ Ta!la<? Mde 1 kr°PP och själ. 

J>u höjde kaptenen pä försök sin kominanrln 
rost såsom fordom, och ropade: »rätta e T 

n ögonblicket stod den feta bonden med 
hängande händer, och rak som en stock. 

»Högeromvänder!» skrek kaptenen. 

Bonden svängde sig om temmeligen fort. 
Hundrade minnen. ' ' 9 



»Gevär pâ ax'!» kommenderade kaptenen vi

dare. 
Bonden lyfte upp pä axeln rullen med pro -

tokollerna, dem han verkligen burit liit , i akt ocli 

mening att begynna en process. 
»Marsch!» fortfor kaptenen. 
Bonden marscherade med rak hållning ut ge

nom den öppna dörren, ut ät gärd och landsväg, 
i det han räknade »ett tu, ett tu,» såsom förr. v 

Yi veta ej huru långt den gamla soldaten 
sträckte sin marsch. Kanske fortgär den ännu. 
Men kaptenen satt leende vid sitt skrifbord och 

fullbordade sitt arbete. Och den tillämnade pro

cessen hördes aldrig af, lika litet som den flata 

processmakaren sjelf. 
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25. 

Festen fö r stapelstads-rättigheterna, 

»Na, pa livad sätt skole vi nu fira vår beslu-
a e g ada fest, för tillåtelsen om stapelstads-rät

tighet.» yttrade sig stadens allmänt aktade bom-
mästare till det på rådhuset, för att fatta beslut 
i detta ämne, samlade borgerskapet — »Månne 

8'1Va e" 8l0r h"BkMh ha» 

Samteliga borgerskapet besinnade sig lânesamf 
Skteligen utbrast en rådman: »da skulle der väl 
komina att dansas också?» -

»Ja, visst,» svarade flere röster. 

musik'tiü d inVändC rä<lmam)ei1' >)vi hafva ju ingen 
musik till dansen, ingen inom hela länet» 

«r hopen. ^ ̂  ^ C°llmS « 

»Och Blommens regal!,, tillade en annan. 

vi JrreI Tällde SmaIeen(le; «kulle 
»Ma st01' bankett med sa liten musik?,, 
Man kan lata bemta den närmaste regiments 

musiken,» yttrade en tjock herre, som gemad^ 

»Den närmaste ligger 37 mil hä, ifrån, i Wasa»' 
sade borgmästaren, »och festen skall firas' 

den blur"10111 Jet för k0StSamt 

»Musiken är, nog långt borta, för att hö 

bil,» sade cjviekt skämtande en af rådmännen. 



»En bal kunna vi ej tänka pä, sa mycket 

mindre, som vi icke ega någon danslokal för en 
så stor samling, som måste bjudas till en stor 
bankett,» sade borgmästaren med värdigt alfvar. 

»Kunde inte en stor middag för karlar vara 

nog?» inföll en förståndig köpman. 
»Ja, men fruntimren vilja vara med på ka

laset, det har min gumma sagt. Eljest kommer 
jag irxte att deltaga deri,» sade en skomakare, 

missnöjd. 
»Mästaren deltager ju i alla kalaser med mera 

fördel än vi; ty kommer inte er madam dit, så 
kommer dock en mängd skor och stöflar med, för

färdigade på er verkstad,» sade en knappmaka,re, 

för att tillkännagifva en viss sidovördnad lör sko-

makarfrun. 
Häftigt utbrast nu hennes kära hälft och för

svarare :» illa stod det till på alla. fester här, om ej 

edra knappar vore Med!» 
»Silentium, mina herrar!» bjöd borgmästarens 

stämma. »Således voteras om en middag lör karlar?» 
«Nej, nej, för fruar !» skrek den förtretade sko

makaren ; »ty min hustru sade» — — 
»Tyst skomakare! Blif vid din läst! Du har 

ingenting att göra här!» hördes en manlig röst ur 
hopen, °och den lydiga skomakaren lemnade be

skedligt samlingen, till sin hustrus stora förargelse. 
Men en kopparslagare, (hvars son gick i s tor

skolan och hade vacker röst) föreslog, att den minsta 
kostnad och den största fröjd blefve, om man hade 
skolungdomen att sjunga glädjesånger i klockstapeln.» 

»Musiken ifrån klockstapeln skulle kanske höras 

något bättre i mästareös öron, än ifrån Wasa och 

hit,» sade dèn satiriska rådmannen. 



133 

Borgmästaren förklarade : »Har är nu Molt fråga, 
om en middag skall gifvas eller ej. Det tillhör 
egentligen blott det handlande borgerskapet, som 
festen mest angår, att rent ut yttra sin mening 
härom.» 

»Jag voterar för en middag med bålar och 
skålar,» skrek en köpman, som ännu var rusio- se
dan i går. »Ja, skalar skall det drickas, och skju
tas skall det med rikliga kanoner.» 

Muntert instämde fiere röster med ett gällt: »Ja.» 
»Då mäste det väl skjutas i Wasa!» sade den 

alltid invandande rådmannen; »ty närmare finns för 
närvarande ingen kan on.sy 

Med ett allmänt skratt slutades nu samman
komsten, utan något beslut om festens firande. Men 
den hederlige borgmästaren bjöd de förnämsta i 
staden till en middag hos sig, och der druckos 

hjerlLga glädjeskålar för stapelstads-rättigheten, utan 
oade kanoner och musik ifrån Wasa. 



Råd- och handelsmannen Johan Possenius reste 
tidigt en sömmar pä eget fartyg ifrån Uleâborg till 
Stockholm. Den tiden gjordes icke en sådan resa 
på sa kort tid som nu; ty vid första motvind lopp 
man in i närmaste hamn, så att snart sagdt alla 
hamnar under vägen besöktes. Fartyget stannade 
ofta der i flera veckor, under afbidan af gynnande 
vind, som skulle föra det ut ur hamnen. 

Skeppet, hvarpå handelsman Possenius afrest, 
hade redan varit länge borta, utan alt man haft 
den minsta underrättelse om detsamma. 

Hans hemmavarande fru 'och barn voro oro
liga deröfver ; men deras vanliga tröst var, alt far

tyget låg i någon hamn. 
En dag, dä fru Possenius köpt, en lax ifrån 

laxpatan, blef hon lika förundrad som förskräckt, 
dä man, vid öppnandet af laxen, fann uti honom en 
silfversked, markt med handelsmannen Possenii namn, 
hvilken han medhaft pä resan till Stockholm. 

Hans familj blef alldeles tröstlös och sörjde 
honom som död; ty man trodde, att fartyget förlist 
och allt folket omkommit. 

Men huru stor blef icke allas förvåning, dä 
likväl ett par dagar derefter skeppet ankrade på 
Uleâborgs redd! Dess resa hade varit sa snabb, 
att brefvet om dess afresa frän Stockholm ännu 
icke hunnit fram med poslen. 
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Man kan tänka sig den sörjande familjens 
glädje. Possenius hade väl saknat sin sked, men 
visste icke huru han förlorat den pä hemvägen 
frän Stockholm. Han förmodade dock, att den 
med diskvattnet blifvit kastad i sjön. Laxen hadç 
således hunnit fram långt före skeppet. 

Man fann denna händelse sü märkvärdig, att 
den blef upptecknad i kyrkoböckerna, 



27. 

General Caipelan o ch sk olungdomen i Uleåborg. 

/General Carpelan, som förut förekommit i des
sa minnen, såsom landshöfding i Uleåborgs län, 
sökte och hedrade förljensten hvarhelst den fanns, öf— 
versâg ej den ringaste, och uppmuntrade idoghet, slöj
der och flit, äfven då naturanlag felades arbetaren, 
i hans dubbelt mödosamma lott. 

Isynnerhet bar han en faderlig omsorg om 
skolungdomens lärdom och framsteg, och försum
made aldrig att vara närvarande vid deras examina. 

Lucia-dagen före jul var trivial—skolans största 
högtidsdag för ungdomen, ty dä illuminerades hela 
den rymliga korsskolan med bundradetals talgljus, 
hvaribland mången dank för gifvaren egde mera 
värde än för andra de raraste vaxljus, ty också det 
fattigaste af barnen nekades ej af sina anhö riga den 
glädjen, att med ett par ljus härtill fa bidraga. 
Likaså gerna som de bemedlade föräldrarne, till 
uppmuntran för sina söners flit, beviljade deras 
begäran af flera skalpund ljus till illtiminatiönen i 
skolan, lika så gerna satt den^ fattiges moder i sin 
koja ett par dygn i mörkret med sina små, för att 
skänka några stunders ljus och glädje åt sitt och 
deras, enligt det hoppfulla modersbjertats föreställ
ningar, blifvande stöd. 

En af rektoristerna kallades custos. Han styrde 
clavigererne och alla de andraRossarna. hvilka nu, 
lika små myror, buro och, arbetade af alla krafter, för 
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att fâ sin skola rätt prydlig till den stora högtids
dagen. Icke inånga bland dem fingo en blund i 
ögat natten förut, och knappast heller nSgon i hem
met, för de ifriga gossarnes rastlösa omtanke för 
alla sina lexor och skyldigheter, så att intet skulle 
försummas. Det hos Österbottningen lifligt oroliga, 
verksamma, känsliga lynnet visar sig här redan hos 
barnet. Klockan tre till fyra voro de unge redan 
i rörelse, rena och putsade. Välsignade och kam

made af sina mödrar, skyndade de små med glän

sande lugg, ett par slantar eller ost och bröd i fickan, 
nyss uppstigna ur sin varma säng, ut i den stjernklara 
vintermorgonen. Darrande af fröjd och köld, sprungo 
de omkring skolhuset ,till klockan fem, da clavige-
rerne öppnade dörrarna. Detta skedde när det 
ringde första gången. Clavigererna, som ofta vakat 
här hela natten, hade då roat sig med att öfva 

Cajsa Wargs vetenskap: de kokade jankia, kaffe, 
stekte plättar, vofilor eller pannkakor och potäter i 

askan m. m. De kommo ej sällan i gräl med 

hvarann; men, »då örfilen var gifven, var ondskan 
ock förbi.» 

Klockan 6 stod hela skolan i sin högtidsglans 
illuminerad. Träbågar ställdes i fönstren i det fejade 
och gr an risb eströdda skolhuset. Dessa bågar fullsattes 
me jus. Afven sattes sådana i träkronor, som häng
des i taket, i lampelter på katedern och öfverallt 
der ett ljus kunde placeras. Till och med fast 
satte, ljus pä parts tickor, iastackn. i väg6Sprillg0„aj 

eller i hälen efter tie namn, som de öfverdädigaste 
af skolungdomen här inskurit såsom prof pä sin 

talang och sina skarpa knifvar. ' Små fattiga gossar 

> ne dra klassen, som ej egde ljusstakar att tillgå 

upplyste pä sådant sätt mästarverket af sitt snideri 
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och beredde sig härigenom barnaårens anspråks
lösa fröjd. 

I silt vanliga hörn i sk ol-förs lugan hade 
madam Skönborg tagit plats med sina korgar, hvil-
kas läckra hemligheter voro öfvertäckta med en 
snöhvit servet. Den goda madamen, en fattig be
skedlig enka, med snibbig näsa, var dock alltid 
höfiig, som Svenskor merendels äro. Ilon var klädd 
i bindmössa och stycke, tröja med länga skört, och 
skor med höga klackar, som gjorde hennes gäng 
litet hönsaktig. Gumman var dock skolungdomens 
förtjusning, icke mindre än alla andras som tyckte 

om god smörbakelse. Hon hade en ovanlig talang 
att icke komma sig ur takten eller missräkna sig, 

under det hon oupphörligen upprepade; »skall det 
vara tårtor? — färska tårtor, två styfver tårtan?» 

General Carpelan bevistade, med hela sin älsk
värda familj, denna högtidlighet. Om generalskan 
Carpelan kunde sägas detsamma, som en af Fin

lands skalder sagt om en ännu lefvande generalska 
derstädes, på en lika plats: 

»Det gifs en adel öfver bördens höjd, 
El t högre värde än den rangen skänker: 
En hjertals egen adel, skönast röjd 
Der företrädet sjelfinant ned sig sänker-» 

Generalskan, sjelfva godheten, var dérföre all

mänt högaktad och älskad. De fattiges vän, var 
hennes goda hjerta aldrig slutet för den lidandes 
klagan eller nöd, och hjelpen uteblef ej, om den 
stod i den godas förmåga. Också följde henne de 
fattigas rikedom: saknadens och tacksamhetens tårar, 
med tusende välsignelser, då hon reste med make 
och barn till Göteborg, dit generalen flyttade som 
landshöfding 1799. 
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När den goda generalskan med sina döttrar 
var närvarande vid examen, sa ansågo slädens för
nämsta damer det vara en skyldighet att göra fri
herrinnan och fröknarna sällskap der, ehuru ogerna 
de eljest sä tidigt voro ute. 

Emot slutet af examen höll generalen vackra 
uppmuntrande tal till skol-ungdomen. Hans äldsta 
son baron Wilhelm, ehuru helt ung, höll en gån«-
derstädes en oration på latin. 

Sedan alla ceremonier hörande till sjelfva exa

men voro slut, och gossarne efter flit och förljenst 
i klasserna uppflyttade, bjöd generalen de snällaste 
al dem den dagen till sitt tarfliga bord. Skönt 
var att se de blyga, af glädje, vördnad och tack
samhet rörda ynglingarnes känsla vid denna uppmun
tran. Med fördubblad flit och ansträngning säg 
man dem sedan tafla om satnma hedrande utmär
kelse nästa termin. 

Till allmän glädje utfördes också vid detta 
tillfälle i sjelfva skolan en dans som var obeskrif-

ligt imposant. Den var troligen en tradition frän 
katolska tiden. Förberedelserna och öfningarna till 
densamma upptogo mycken tid. Alla gossarna del-
togo deri. De dansade med fina tunnband, dem 
de, ! takt efter sängen, svängde i omvexlande cirk
lat och vändningar. Stundom dansades i ringar, 
stundom förenades tunnbanden till en eller flera 
kronor, eller svängde de smärta "gossarne sig öfver 
dem, med gymnastisk vighet, och ledde dansen i 
hundra behagliga turer, under det de med sina 

genomskärande barnaröster afsjöngo följande väl in-
öfvade latinska hymn: 



Ecce novum gaudium. 
Ecce novum mirum: 
Virgo parit filium, 
Qute noil novit virutn. 
Quae non novit virinn, 
Sed ut pjrus pyrum, 
Gieba fert papy rum, 
Florens lilium. 

Ecce qvo natura 
Mutat sua jura: 
Virgo parit pura 
Dei filium. 
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28. 

Prostinnan« bryderi. 

Prostinnan Idman stod pä förstugutrappan till 
stora byggningen af Ijo prostgård. Hon stod i det 
starka solskenet, med den ena handen öfver ögo
nen, och en vattenkarafirt i den andra. Gumman 
var varm och ifrig. Hon behöfde hjelp. Men 
hennes man, tillika med adjunkten, hade begifvit 
sig till närmaste gästgifvaregård, för att möta kung 
Adolf Fredrik, som 1752 gjorde en resa genom 
Osterholten. Allt husfolket hade äfven sprungit 
ditåt, så alt prostinnan befann sig helt ensam. Den 
reputerliga. gumman var klädd i sin bästa högtids
dräkt, koft och kjortel af svart moär, en tät och 
fin kammardukshalsduk med spets omkring, nätt 
veckad på halsen, agragenler af samma tyg, med 
brabantska spetsar, bindmössa af hv.it moär och af 
breda banden ros i nacken, håret i chignon, fint 
krusadt spetsstycke, chirandoller i öronen, ett perl-
band af hemfiskade akta perlor, blanka skor med 
höga klackar och stora silfverspännen. 

Hastigt smålog gumman helt förnöjd, då hon 
såg en ståtlig ryttare i full fart komma in på går
den. Han helsade vänligt på den fryntliga gum
man, som nedsteg frän trappan, nigande vid hvarje 
steg. Genast svängde sig ryttaren från hästen och 
gjorde en vördnadsfull bugning för prostinnan, sotn 
lijertligt bad honom vara välkommen, och frågade, 
om kungen snart skulle komma? 



Artigt svarade den okände, »att Hans Majestät 
troligen om en timme vore här.» 

Da bleknade vår goda prostinna, och sade 
darrande, »att hon, visst ingen orsak hade att frukta 
vår älskade och milde konung; men ända, att rätt 
som värdinna emottaga en herrans smorda, under 
vårt låga tak, gör mig nu så häpen och rädd. Åt 
herrn, som ser så god ut, vågar jag visst häri för
tro mina största bekymmer. Jag känner ej kun
gens smak och tycken, ej heller hofsederna och 
mycket annat sorn fordras af en värdinna, dä hon 
väntar en kung till gäst. Visst har jag fejat, ha
kat och bryggt efter bästa förmåga, och nog prisar 
far och magistern ölet, och Brita Lisa, dotter min, 
storpastejen med tupphufvudet uppå; men livad 
veta de mer än jag? — Om jag nu vågade be
svära herrn, att gifva mig goda råd! och att litet 
se^ till, om allt är så, som det borde vara, efter 
kungens smak, den herrn säkert känner mycket 
bättre än någon af oss !» 

»Alltför gerna,» sade främlingen godhetsfullt. 
«Mycket säkert känner jag kungens smak, så väl 
som min egen.» 

Han bjöd prostinnan sin arm. Glad och lug
nad gick hon in vid hans sida. 

»Först till matsalen,» sade hon, »för att se, 
om bordet i hästskoform är dukadt som det bör 
vara! Sedan i köket att smaka pä soppan, och i 
bagarstugan att se efter skinkor och stekar m. m.!» 

Uppmuntrad af främlingens försäkringar, »alt 
kungen skulle blifva väl belåten med hela anrätt
ningen,» återvände prostinnan, glad som solen, ifrån 
denna promenad. Men helt plötsligt såg hon åter 
så hjertligt bedjande pä sin följeslagare och frâ-
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gade, »om hon ännu skulle väga bedja honom följa 
sig i källaren, för att probera hvad öl som yore 
bäst att taga till kungens bord; emedan hon bryggt 
flera sorter.» 

Och äfven härtill biföll den främmande små
leende. 

Återkomne ifrån den underjordiska färden, upp
hörde prostinnan ej med sina tacksägelser och nig-
ningar för sin följeslagares artighet, innan hon säg 
ett moln af damm pä landsvägen. Nu bleknade 
hon äter, och kunde blott stammande säga, i det 
hon pekade ät den tomma karalfen: »Ej en tår 
friskt välten! Ej någon som hjelper mig!» 

Med dessa ord skyndade hon till brunnen. 
Den artige främlingen följde gumman, och begge 
arbetade af alla krafter, att få upp ett ärnbar vatten, 
under det konungens svit körde med hästar och 
vagnar in på gården. 1 * 

Den förskräckta prostinnan skrek: »aj hjertan-
des!» och släppte karaffen i brunnen. 

Hennes medhjelpare lemnade henne nu ät 
sitt öde, med en nick af välvilja, och gick att blanda 
sig i den kommande skaran. Prostinnan smög sig 
i sitt kök, der hon redan fann sin dotter Brita 

isa och sina pigor i fullt bestyr med middagsan— 
rättningen. 

Sedan maten var inburen, bordet och allt i 
ordning, och herrarne samlade, kom vår främling 
ut i köket, och sade åt prostinnan: »att Hans Ma
jestät ville se henne vid bordet.» 

Gumman krusade och ursäktade sig; men den 
främmande sade, »att prostinnan icke på något vil

jor kunde undandraga sig den kungliga nåd henne 
bevisades.» 



Med tårar i ögonen sade hon dä: »ma vara 
i guds namn dä, bara jag far sitta bredvid herrn 
sjélf vid bordet. Da skall jag bjuda till att följa 

med herrn och vara lugn.» 
Yänligt beviljade han hennes begäran. Och 

med hörbart klappande hjerta och sä osäkra steg, 
som om hon varit rädd att golfvet skulle sjunka, 

instef nu vår goda prostinna vid sin ledares arm 
till den kungliga taffeln. Det lugnade heone mer 
och mer, att hon ej tycktes blifva bemärkt, och 
att hon fick till granne vid bordet, pä sin venstra 
sida, sin egen kära gubbe, som hon hela dagen 

saknat. 
Hon fattade småningom mod och frågade slut

ligen sin man, »hvilken af dessa herrar vore kungen». 
Men prosten visste det ej ännu sjelf, ehuru 

han hållit sitt tal till kungen både pä svenska och 

latin. 
Då ställde prostinnan samma fråga .till sin 

granne ät höger. 
Denne sade småleende: »att en kung alltid 

bör igenkännas af blotta utseendet.» 
»Nej, trä mig jag det kan göra!» svarade 

prostinnan. »I mina ögon se dessa herrar ut som 

kungar allihop.» 
Dä tog grannen ur sin ficka en briljanterad 

gulddosa, med ett porträtt pa locket, och sade till 
prostinnan: »Se noga efter, b vem detta är likt! Den 

är kungen.» 
Prostinnan häpnade, då hon såg den dyrbara 

dosan, betraktade länge turvis sin egen man och 
porträttet, men fortfor sedan att efter hvarandra 
mönstra alla de andra, till dess hon stannade hos 

gifvaren af dosan. 
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Härvid Lief hon sâ bestört, då lion drag för drag 
igenkände sin beledsagare i visthus, kök och källare, 
att hon stirrande betraktade honom ett par minuter. 
Derpå föll hon, med ett utrop: »kungen!» utan 
sansning inot stolskarmen. 

Adolf Fredrik — ty den främmande var ver-
keligen han — hade blott velat roa sig Ht den 
goda gummans bryderi. Hennes älskvärda upprig-
tighet och oskyldiga näsvishet behagade honom. 

Hastigt återkom prostinnan till sansning, och i 
samma ögonblick föll hon till konungens fötter, 
med bon om nåd. Då upplyfte kungen henne och 
tackade henne för ett ibland de största nöjen en 
monark kan ega, det att okänd höra sig vara äl
skad af trogna undersâter. 

Den dyrbara gulddosan med sitt porträtt skänkte 
han ät prostinnan, såsom ett minne af främ
lingen, som vunnit hennes förtroende. Denna 
kungliga gâfva går ännu i arf inom Idmanska 
slägten. 

Hundrade Minnen. 10 



Banketten f ör Adolf Fr edrik. 

Då Adolf Fredrik besökte Uleäborg, gaf sta

dens borgerskap en stor bal. Michael Wacklin blef 

utsedd till en af värdarne. 
Denne man var nu handlande, och gift sedan 

nagraHan hade åtnjutit en vårdad uppfostran och 

rest utrikes, hvarvid han isynnerhet uppehållit sig i 
Paris. Ett drag från hans ungdomstid måste iorega 

berättelsen om hans uppträde på banketten for 

kungen. r 0 
Da han befann sig pä hemvägen frän sina 

utrikes resor, mötte honom fadren med ett af s ina 

iartyg i Stockholm, för att sjelf hemföra honom. 
Dâ de voro reslärdige, Ville gubben ännu se 

ett spektakel, och bjöd sonen i sin loge. 
Denne ville angenämt öfverraska sm goda tar 

med en talang, som han ej kände att sonen for-

värfvat sig pä resan. , M-
Da förpjesen var slut, försvann den unge Mi 

chael ifrån logen, och när ridan uppdrogs, sväf-
vade han in pä teatern i en solodans, kostymerad 

som Paris. ,, , . , 
Ett sorl af allmänt bifall skallade genast emot 

honom, med uthållande applåder, sä att också hans 

far full af förtjusning, tillika med de andra, ropade 

sitt: »bravo! bravo!» 
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Men helt oförmodadt fick.han höra någon nämna 
dansörens namn, och nu igenkände han sin son. 

I fullt raseri störtade gubben da ur logen, 

och hem till sitt cjvarter, der han med sin käpp 
i handen otåligt väntade dansören. 

Denne, utan att ana något ondt, koin glad 
och sjungande ifrån spektaklet, och helt lypklig af 

den uppmuntran, han der fatt, inträdde var dans
mästare till sin förtörnade lar. 

Men nu fick »prins Mickel» dansa en helt an

nan solo för pappas spanska rör: ty gubben ansåg 

e a sin firma skymfad af sonens publika uppträ

dande pä teatern. Efter vederbörlig afstraffuing 
befallde han, ännu i vredesmod, sonen genast ga 

ombord pä fartyget, derifrån han ej fick komma i 

land, ehuru man i fjorton dygn måste vänta på 
vind. ' 1 

I Uleåborg blef han sedermera ansedd såsom 

den elegantaste af stadens borgare. Man kallade 

honom, i anledning af hans fina hållning och ut
märkta belefvenhet, prins Mickel. 

Han var naturligtvis den mest passande vär
den pä kungens bankett. Hans hustru blef också 

vald till värdinna på den kungliga banketten. Den 
s ' handelsman Hollanders sal, den största som 

da fanns i staden. 

Allt, hvad bäst och dyrast var, hopsamlades 
att pryda festen. Salen hade blå och gula gyllen-

dukstapeter. Mot väggen i fonden upprestes ett 

högt säte för kungen, öfverklädt med rödt purpur

sammet, och siradt med guldgaloner och spetsar. 

En slags himmel var anbragt deröfver, af dylik 

sammet, i festoner med guldfransar och tofsar. 

Väggarna voro prydda med små speglar och lam-
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netter med talgljus, omvirade med kransar af b jörk-
löf o,ch ängsblommor. Kring taket slingrade äfven 
en doftande krans från den fria naturen. En för
gylld, bloms terbeprydd ljuskrona hängde i taket, och 
omkring kakelugn och golf voro blommor smak
fullt radade. Musiken bestod af tre fioler och en 
régal. Straxt vid konungens inträde speltes en 
marsch, som fortfor tills han intagit sin thron. 

Alla stadens förnämsta damer voro klädda i 
sina högtidsdrägter, de äldre i mossor af guld
brokad, de yngre med blommor, perlor och band 
pä högt friserade tupéer, brokiga habironer eller 

dolimaner af moär, triomphant, rashsdl, bordalue, 

camaiée, droiette, cariée, sars dé soie, m. m. Mån
gen skönhets vackra hals pryddes af akta -perlor, 

fångade i Ulea elf. 
Dansen ,begyntes med menuett, den graciösaste 

af alla danser. Sedan dansades quatre" faces, ma-
zurkan först pä klacken och sen pâ ta, langdanser 

och kammarpolskor. 
Da Wacklin som värd blef presenterad tor 

konungen, päminte hans majestät sig namnet, och 
frågade: »om det var han, som för- nagra är sedan 

dansat pä teatern i Stockholm.» 
Då Wacklin bejakade detta, yttrade konungen 

sin önskan att ännu en gång fâ se honom dansa 

en solo. . 
Inga ursäkter vågades. Den gällde ej, att tian 

nu var korpulent och ovig. Han hade- ej dansat, 

sedan den solo, söm bekom honom sä illa 
Men nu måste han göra konungen till viljes. 

Han dansade ännu lätt och med mycken smak och 
konst, sä att den höga gästen helt förtjust flera 
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gånger ropade dacapo, till dess dansören föll sanslös 
i golfvek 

Till allas förskräckelse måste den sanslöse bäras 
ur danssalen. Sjelfva kungen, som hade ett lätt— 
rördt lijertä, fällde en tar, da lian fick höra, att en 
blodstörtning några timmar derefter slutade dansö
rens lif. 

Den kungliga banketten fick sålunda ett sorg
ligt slut, då den unga enkan med en späd son 
lemnades att begråta hans olyckliga talang. 



Gustaf Adolfs besök. 

Dä Gustaf den IV Adolf med sin älskeli ga 

drottning Fredrika Dorothea Wilhelmina om ( som
maren 1802 gjorde sin resetur i Finland, anlände 
de höga gästerna en mulen afton till Uleäborg. 
Landshöfdingen Edelsvärd hade rest de kungliga 
lill mötes. Hela stadens folkmängd Tar i rörelse. 
Embetsmännen, magistraten och borgerskapet stodo 

flera timmar väntande pä de höga gästerna vid 

Limingp tullport. 
Slutligen ankom en kurir. Dereftêr landsge -

valdigern, ridande, myndig och dammig, med sin 
embetsstaf. Dessa tillkännagåfvo de höga resandes 

snara intag. 
Nu böljade folkmassan, liksom hafvet i stilla 

blåst. Man trängdes och gapade i vädret, skuffa
des, välsignade, svor eller pep. De starkasla fyllde 
sina lungor med väder till det länga hurra, som pä 
vederbörandes befallning måste begynna sä snart 

man fick den kungliga vagnen i sigte, och räcka 
ända ifrån Limingo tull, genom hela staden, till 

,Qvarntullen och ännu ett stycke pä köpet, till 
dess de kungliga med svit intagit sitt logis uti 
Landshöfdinge-residenset, pst Bränneriholmen. 

Borgmästaren, sedermera lagmannen, Liljedal 
anförde magistraten och borgerskapet, hvars alla 
ledamöter voro klädde i gustavianska drägten, med 

smala svarLa sidenkappor, och värja vid sidan. 
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Främst utmärkte sig dock härvid vice borg
mästaren och rådmannen Timbom, icke mindre ge
nom styrkan i sin strupe, än genom sitt brinnande 

nit att tjenstgöra. 
Då skjutshästarna spändes ifrån den kungliga 

vagnen, och magistraten med borgerskapet intog 
deras plats, sågs vår borgmästare alldeles kollrig 
och yster af glädje vid denna ära, dragande i sel
donen, än som den starkaste åkarhäst, än skenande 
framåt i fullt galopp, skrikande med full hals och 

vidöppen mun sitt: »hurra! hurra!» Han var röd 
och varm, som engeln med domsbasunen, till dess 
han, besvärad af sin fetma, 'flämtande och rykande 
af rent nit i tjensten, tumlade i smutsen under 
vagnen. Detta olycksfall lät han sig dock ej för— 
tycka. Han gjorde kullerbyttan så mästerligt, att 
den ej förorsakade någon paus "i hans fröjderop, 
hvilka, likt musiken i en uppskrufvad speldosa, 
fortforo till dess stycket var slut, det vill säga det 

utsatta målet för glädjen-hunnet af vår borgmästare. 

Men af rullningen i stoftet under vagnen var hans 
mun dock nu så full, att ropet i ett par minuter 
ej hördes så gällt. Snart var likväl stämman åter 
rensad och i gäng. 

De kungliga hade redan intagit sitt nattkvar
ter och önskade sig stillhet och hvila; men Tim— 

, b om stod ännu ensam qvar på gärden, för att 
skrika sluttonerna af sitt thema utan variationer. 
Då framträdde hastigt en af hofbetjeningen, lade 
handen för hans mun, med ett leende: »tyst.» 

Vår arme borgmästare hade sä när storknat 

af de toner som nu måste sväljas och nedtryckas 
utan barmhertigbet. Djupt bugande, men oviss om 
segern, lemnade han fältet. 
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Stilla, försigtigt och tyst som en katt, smög sig 
borgmästaren derifrån ocli hem till sin fru. Han visste 
nog huru saknad och efterlängtad han var, men 
af fruktan för ett hastigt påkommande recidiv af 
sitt: »hurra», höll han ännu handen för munnen. 
Darrande gläntade han sakta pä dörren till granna 

kammaren. 
»Fy, så du skrämde mej!» sade fru borgmästa

rinnan, rodnande af glädje, der hon lag till hälften 
ut genom fönstret, klädd i sin natthabit. 

Underkjorteln af fint mörkblått kläde, »utan 
skryt gjord af borgmästarens gamla syrtut, var der-
före något snäf,» (ursäktade borgmästarinnan, alltid 

artig och belefvad), sä att den ej tillät henne niga, 
dä hon nâgongâng råkade händelsevis att synas i 
sin négligé för de för henne för tidigt och för 
hennes man för sent uppvaktande stadstjenarena. 

Natt-tröjor brukade hon beständigt af flanell, 
af fruktan för gikt. De voro gjorda af Timboms 
fordom hvita vingåkersmorgonrockar, ehuru nu till 
färgen ventre de biche, och sä hopkrympta, att sedan 
man ej kunde fä ihop en hel sådan af fyra, blef 
deraf dock en hederlig nattröja ät fru borgmästa
rinnan. Nattmössan af grönt vaxtaft satt oroligt pä 
det papiljotterade hufvudet. Fötterna vilja vi ej 
omtala; dem kan hennes läkare bäst beskrifva. 

Sä var gumman pä sin post, för att kika efter 
sin kära äkta hälft, som hon klart och tydligt, 
ifrån gatan, genom' andra sidan al fönstret, såg stå 
bakom ,sig, i den halföppna dörren. Genast föll 
ett fiffigt infall gumman i hågen: hon ville icke 
gerna göra sin Xiinhom alldeles egenkär, ifall han 
märkt hennes glädje ty; gummans vanliga sats, den 
hon tusende sinom tusende gånger sökt 'att prägla 
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i sin obegripliga maris hufvud, och den hon dess
utom gaf såsom ett klokt rad ät alla hustrur, var 
den, »att man skall tukta sin man: eljest händer 
att man blir tuktad af honom.» 

Fru borgmästarinnan beslöt nu att sjelf följa 
denna regel. Hon antog derföre genast sin van
liga missnöjda min och gnällande ton, i det hon, 
orörlig ifrån gatan ännu genom fönsterrutan bred
vid sig, länge betraktade sin stackars man. Han 

såg lika förskräckt som förstörd ut, med frisyren 
på sned och stångpiskan pä ena axeln. Sa hade 
han tvekande stannat i dörren, ehuru redan med den 
ena foten öfver tröskeln till granna kammaren. Dä 
hördes dacapo af ett gnällande: »fy, kom inte hit! 
Jag tror att du är full, Timbom!» (Hon visste att 
han aldrig brukade vara det). 

Var välvise retirerade med sitt ena ben, och 

svarade saktmodigt genom dörrspringan: »Ja, gulle, 
jag är full af dam och smuts, och ändå bun gr i«' 
som en varg.» 

Genom dessa ord smälte fru b o r g m ä s t ar in n ans 
medlidsamma hjerta så, att hon sjelf steg ut, och 
befallde Stina genast borsta borgmästaren, medan 
bon med egen hand ställde fram litet kall mat ät 
honom. Hon underlät icke alt under delta för
mana honom »att aldrig mera dröja borta till 
klockan elfva, emedan hon redan begynt tro, att 
någonting händt honom och att kanske kungen 
hade tagit honom.» Hon sade, »att hon sjut
ton gånger skickat Stina ät bränneriet, för all 

söka honom. Sjelf hade hon, tillika med "Sockret", 
liera gånger promenerat förgafves ända till kyrk-

hörnel, för att möta honom. Derefler hade hon 

legat i fönstret pä ulkik, och vissle ej huru han 
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utan att hon sett honom komma in genom porten.» 

Men gumman kände ej den välvises genväg 
genom köksfönstret, ännu mindre inånga andra 
bredare vägar, dem gubben incognito vandrade 

ibland, till sin förströelse. 
Derefter berättade nu i sin tur borgmästaren, 

under den kraftiga borstningen, för Stina och sin 
fru, huru nådig kungen med stora ögon sett pä 
honom, och huru han tillbaka visat kungen all möj
lig »je vous assure», och huru den vackra drott
ningen småleende nickat ät honom, och huru bof-

damerna blefvo glada,, blott de sâgo en skymt af 

honom, m. m.» 
Borgmästarinnan, lika smickrad som bekymrad 

öfver denna sistnämnda utmärkelse, sade med en 
suck: »Gud ske lof, att du är här, och att de 

v resa snart!» 
Derunder rättade hon stångpiskan och put

sade, smekande den öfverlyeklige, i det hon vis— 
- ligen föresatte sig, att hennes Abel visst aldrig 

mera skulle blifva synlig för de glada hofdamerna. 
Och gumman höll ord som en kung. 
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31. 

Det kungliga p aret, 

Vi vilja nu återvända till det kungliga paret. 
Lik en ljusets en gel satt den unga drottningen vid 
sin stela gemåls sidå. 

Deras anblick paminte ovilkorligen om den 
gamla regeln, »alt menniskan oftast älskar motsatsen 
af sig sjelf.» Man läste sprittande ungdomsliflighet 

-och känslofull het, under tvång, förenadt med själs
styrka och dygd, i den unga drottningens sköna 
ansigte, och manlig stadga, förenad med ålderdo

mens stränga alfvar, i den unge konungens eljest 
intet sägande blick. Helt rak och . trygg satt han 
i vagnen, dä borgerskapét föreställde hästar. Han 
tycktes tänka: »emedan ni vill vara dragare, sä gör 
er skyldighet!» Men i drottningens' milda öga 
glänste en tår der hon satt, blek och rädd, vid 
hans sida, dock lik en skyddsengel, vänligt hel— 
sande på det jubilerande folket. 

Borgerskapet gaf en middag och en stor bal 
för de kungliga. Det skedde i handelsman Spår-
mans stora sal. 

Stadens vanliga stillhet och tystnad afbröts 
under denna tid alltjemt af det jublande folkets 

glädjerop, hvarje gång de höga resande voro i rö

relse. Och knappt kunde man tro, att Uleåborg, 

som räknade, blott omkring 3000 innevånare, kunde 

framvisa en så stor folkmängd, som nu trvimlande på 
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gatorna, när de kungliga foro upp till den granna 
balen. 

Allt livad staden egde prydligast hopsamlades 
för att pryda danslokalen, ehuru det grannaste re
dan förut v.ar användt till att sira de kungligas 
rum. Tvenne värdar och tvenne värdinnor, af 
borgerskapet, gjorde les honneurs. Man hade med 
outtröttligt besvär hiLskaffat alla de läckerheter, 
som det var möjligt att kömma öfver. 

Handelsverldens omseglare hade förnämligast 
bidragit dertill, ty de hemförde vanligtvis aflägsuare 
regioners produkter, såsom tuliaisia, *) till sina pa
troner och deras fruar. Med hjertlig glädje fram-
buros nu dessa rariteter, för att visa den allmänna 
fägnaden öfver den ära de höga gästerna genom 
sitt besök gjorde den lilla staden. 

Kanske väntade ingendera af de kungliga resande 
att här invid Lappmarken, i grannskapet af nord
polen, fâ se så mänga delicer framställda. Ej hade 
de val pä förhand föreställt sig den smak, h v ar m ed. 
allt var ordnadt. Ehuru en lysande lyx och rike-

' dom här saknades, lyste dock den up.prigtiga väl
viljan skönare. Oförfalskade viner, utländsk frukt, 
höga "krokaner och konfektyrer af ortens fabrik 
prydde borden; likasom de färska åkerbären med 
sin aromatiska lukt lågo.. rågade pä fat af det 
finaste kinesiska porslin. Silade hjortron, här så 
deliciösa, gâfvo dem ej efter i ljuflig smak. Hjer-
pen och rensteken uppmanade alla söderns ra
raste stekar till täflan /i läckerhet. Likaså stolt låg 
pä faten laxen, nyss upptagen ur den brusande 
forsen, och tillredd pä sex olika sätt. 

Hemkomstskänker. 
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Så prunkade med mat, vin och deserter de 
fyllda borden, der utländska och inhemska läcker
heter ymnigt vittnade öm den finska gästvänlig
heten för främmande, och tillgifvenhet och kärlek 
för sina regenter. 

En gùldbesmidd spefågel eller narr fanns det 
i den kungliga sviten. Flinande, som en ung bonde 
i ett bröllopsrus, sökte han förlöjliga den upp-
rigtiga gammaldags välfägnad, som man här utbredt 

lör t|e höga gästerna. Men de förståndiga stads
boerna ursäktade hans begabberi, troligen af med
lidande för det lilla förråd af vett, som befanns 
under hans krusade lockar, hvilkas iordningställande, 
tillika med konsten att kriticera folk, utgjorde bans 
käraste sysselsättning. Pä' spe sade han mänga 
granna saker ât en ung flicka. Ibland annat ytt
rade den frie herrn: »Ni, som är så fullkomligt 
skön, kunde lätt umbära ett af edra fem sinnen, 

och ändå vara förtjusande ! Hvilket af dem ville 
ni helst uppoffra, oui man tvingade er dertill?» 

Besvärad af hans sladder, svarade den finska 
skönheten, helt kort: »Hörseln, min herre!» hvar-
efter bon tillslöt örat för hans platta smicker. 

Konungen och drottningen dansade ej sjelfva, 
men Gustaf Adolf befallde herrar af sin svit att 
dansa med dem al stadens unga damer, som vun
nit hans uppmärksamhet. Ibland de lyckliga an
märkte Hans Majestät med synnerligt välbehag den 
rika handelsman Erik Candelbergs enda dotter, en 
af stadens unga skönheter. Hon var vid detta till

fälle anspråkslöst klädd, ehuru dyrbart, enligt gam

malt borgerlig! bruk, i bindmössa af hvit moär, 

och krusadt stycke af de finaste breda spetsar. 

Kjorteln och tröjan med ett litet skört voro af 
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hvitt osliudiskt sidensars. Äfven hade lion hvila 
sidenskor med silkesstrumpor. Hon bar dyrbara 
Örhängen, och. en fin guldked slingrad flera livar f 
omkring en alabasterhvit hals, som betäcktes af fina 
spetsar. Schersminshandsken, ännu mera afunds-
full än spetsarna, dolde de adla stenar hon bar pä 
sin vackra hand. Den nationaldrägt, hon bar, be
hagade de kungliga mera, än de andra modernare 
damernas klädsel, ehuru Uleåborg alllid kunnat skryta 
af vackra fruntimmer i hvad drägt som helst. 

Sä snart kungen yttrade sin önskan att se 
mamsell Candelberg dansa, framledde en af hofkaval
jererna den blyga skönheten till en kadrilj pä en 
plats närmast de kungliga. 

Dä säg man den kalle Gustaf Adolf med för
tjusning betrakta denna naturens dotter,, som lik 
en rodnande rosenknopp ej vågade höja en blick 
frän de skönaste blå ögon till det kungliga majestätet. 
Länga tider härefter påminte sig Gustaf Adolf den 
vackra finskan och bindmössan. För att göra kun
gen ett nöje, hade några hoffröknar föresatt sig 
alt nyttja denna hufvudbonad; men på en prome
nad togos de af ^misstag för vanliga jungfrur,? h var
efter de aldrig mera vågade nyttja bindmössa. 

Under kanoners dån druckos de höga gäster
nas skalar, och den granna balen slutade först emot 
morgonen, sedan de kungliga tidigare lemnat den. 
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1. 

Besöket på s jukhuset u nder 1 808 å rs k rig. 

Allmänheten visste i hörjan blott genom de 
Wer, pasä„>de sl„,m> au eu l r.| haje ^ 

ar- so™ **% 
soldater och kanoner. Man påstod, att de förra 

hade s ma mödrar att tacka för sin ovanlig skön 

lotten, bîf »ydrn
te™rérman |

Si?,8r™'e" •r0u~* 
notransporter och nrn ' , • IeaborS' genom kro-

summor riktade bä^id Mde'Ï'l 
alla verksamma och klvfif ° ' ' ^er 

alt uppköpa matvaror m. m.^ch'sj^^'d 
sälja det till kronan. med Vlllst  

Fruntimren hade full sysselsättning med atf  

baka knallar för armén, skrapa charpie 3 t\l f 

och dansa pâ de baler, hvilka officerarne aom ko 
valescenier tillställde. som kon-



Men efter slagen vid Ilevolax, och Sikajoki 

blef glädjen slut, da man såg både vänner och 

fiender, blesserade och qvidaride, lasstals insläpas 

pä härda bondkärror. Medlidandets tarar sköljde 

nu bort danslusten hos de unga skonheter, h vilka 

ei hittills tänkt pä krigets fasor, blott pä de manga 

kadrilier och valser, hvartill de voro uppbjudne af 

de grannaste offieerarne. Stort hufvudbräk fingo 

ganska säkert de unga damerna — hjertats hem
ligheter känna vi ej — då några af de artigaste 
dansörerne, fullkomligt tillfrisknade, återvände till 

irmén och vid sin misslyckade afskedsvisit (eme-

dan den skedde pä en hvardag, och pappa tillät 

sina döttrar emottaga kavaljersvisiter endast om 

söndagarna, dä de hade god tid, och foraldrarne 

äfven, att vara närvarande), afiemnade vanliga visit 

kort med derunder skrifna bokstäfver p. p. c. 

Dessa bokstäfver voro hieroglyfer i det oskyldiga 

Uleâborg, der ingen af de unga forstod fransys a. 

De hemlighetsfulla och oförklarliga bokstafverna 

kunde ej annat än jaga sömnen frän mången skon-, 
hets öga, men ingaf dem äfven en innerlig lust att 

lära sig fransyska, dä det slutligen upptäcktes, att 

bokstafverna hade sin betydelse i det språket. 
En ung officer, kapten Forselles, hade i stock 

- holm gjort sig artig för en af Uleâborgs vackraste 

unea flickor. Hon hade, liksom manga andra unga 

finska damer, blifvit, enligt af gammalt vedertagen 

sed, af sina förmögna föräldrar ditsand tor att 

vinna bildning och talanger. Hon var da likasom 

officeraren i sin gladaste och lyckligaste ungdoms
tid. De sågo hvarandra ofta pa baler och v,d 

andra tillställda nöjen. Kaptenen hade ofta med varma 

yttrat till den unga flickan: »att han önskade fa 



följa henne till den kalla norden, ait han gerna 
ville dö der hon var». Denna önskan roade dem 
begge : man skrattade deråt, såsom åt en omöjlighet. 

Men aret derpâ, dâ den unga flickan i Uleâ-
borg, hemma i sina föräldrars hus, med târfulla 
ögon satt vid fönstret och betraktade huru en 
transport af blesserade fördes till sjukhuset, blef 
hon ibland dem varse en ung blek officer. Hon 
kunde ej i denna lidande varelse igenkänna den 
friska, muntra och eleganta kapten Forselies, förr 
än han med ett melankoliskt leende helsade pä 
henne. Hon brast i stor grät, dä hon igenkände 
honom, en ibland de gentilaste af hufvudstadens 
kavaljerer, nu sä usel och lidande, pâ en bond
kärra föras till lasarettet. 

Det dröjde icke länge, innan den blesserades 
betjent kom för att lemna henne en biljett, blott 
innehållande de orden: 

»Jag har hållit ord». 

Forselles. 
Hans ben var afskjutet och amputerades. Fä 

dagar derefter afled den tappre krigaren. 
Under hans korta sjukdom drog den unga 

K,lan, med sina föräldrars bifall, omsorg derom, 
a« ingenting pä sjukhuset felades i hans värd och 
beqvämlighet. 

Fore sm död bönfö 1 han att ännu en gån<* 
få se den välgörande engeln, som skänkt honom 
glädje under sä många glada stunder, då de med 
den friska ungdomens glada fröjd dansat och roat 
sig tillsammans, och hvilken nu i hans sista stun
der på smärtans läger skänkt honom en så mil 
drande balsam i de förfriskningar, hennes sköna 
hand tillredde och lät förse honom med. 
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AU uppfylla en Möendes sista önskan kunde 
ej vägras. Vid sin faders sida gick den unga flic
kan alt efterkomma ungdomsvännens begäran. Hans 
förklarade blick strålade med en öfverjordisk glädje 
henne till mötes. Mänga ord förmådde han ej 
säga; men med innerlig tacksamhet kysste han, val-

signande, den gråtande flickans hand. 
& Ehuru kort och påkostande visiten var, iem-

nade den dock för alltid ett sorgligt ljuft minne i 

den känsliga flickans själ. 
Kapten Forselles' högtidliga begrafning, med 

all militärisk ståt, skedde i Ulcåborgs kyrka. 

• 
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2. 

Det fr ia v alet. 

Alla uü Uleâborg inrättade lasaretter för Sven
ska armén, voro öfverfulla af sjuka och blesserade 
Oupphörligt sag man döda utbäras pâ lasarettsgår-
den, der de uppradades i högar, hvarefter de las
sades högt pä skrindor, och släpades till begrav
ningsplatsen. Alt begagna likkistor kom ej ens i 
fråga. Man öfverböljde hvarje lass endast med 
några eländiga lumpor, hvilka ej förmådde sk via 
mycket. En stympad hand eller fot framstack har 
och der emellan trasorna, ett synbart vittne, att 
de tappre offrat lif och lemmar för fäderneslandet, 
och en fasansfull påminnelse, all de förtjent åtmin
stone en menskligare behandling af dem, för hvilka 
ae biödt. 

De döda kropparna vräktes sedan i stora 
enkom for detta ändamål grafda groj.ar, der en' 
Prest jordfästade den, alla pâ en gäng. 

De Som söga s'g längta efter krig, utan all 
va sell något af dess gräsligheler, kunna ej göra 

sig begrepp om hvad ej blott den tappre kifren 

hjellemodigt hder, men äfven de fredligaste men-
niskoi i de lander, som omgifva -krigsteatern. Om 
också skonade för plundring af penningar och 
egendom, eller om de tvärtom haft vinst af kriget 
förlora de dock mer än allt delta i sin själsadej' 
genom den moraliska känslan af medlidande o,-l,' 
mensklighet, som af vana alt se lidanden ocli elände 



e 
slutligen härdar till kallsinnighet äfven det känsli
gaste hjerta: likasom en fältskär, dermed dagligt 
sysselsatt, helt kallblodigt stympar sina likar. Sa 
vänjes örat vid de olyckligas klagan, ögat -vid de
ras åsyn, till dess den känsliga naturen slutligen 

i fredens lugn återtar sin rätt. 
En gammal fånig flicka, som allmänt kallades 

Schaggens Huppa-Lena, spatserade en vacker vin
terafton utom staden, för att söka något bränsle 
och hemföra det pâ en kälke, den hon drog efter 
sig. Hon skulle just passera förbi bränneriet eller 
det fordna landshöfdinge-residenset, hvilket nu var 

inrättadt till ett militär-hospital, da det föll henne 
in, att i förbigående mönstra de döda soldater, 

hvilka man utburit och uppstaplat i trafvar, för att 

bortforslas i grafven. 
Noga beskådade Lena de härdt frusna liken. 

Hon tyckte det vara synd, att en sådan mängd vackra 
karlar skulle blifva grafvens rof, dä hon önskade 
sig blott en enda af dem lefvande. 

Lena hade nu här sä mänga vackra friare att 
välja pä, att hon var helt villrådig om valet. Men 
sluteligen b.egynte hon att arbeta af alla krafter, lör 
att få ett utaf de lik, hon tyckte mest om, pä sin 
kälke. Dä detta blifvit gjordt, utan att hennes före-

hafvande blifvit bemärkt, lyckades det henne äfven 
att, med tillhjelp af skymningen, ostörd draga det 
länga stela liket in i den varma badstugan, der 

hon bodde. 
Här begynte hon först att med kallt vatten, 

som hon bar ifrån en brunn, upptina det frusna 
liket, »såsom hon var van att göra med frasen 
Kusamosik,» berättade hon sedermera. Sedan före
tog hon sig att gnida den döda, och arbetade der-
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med af all sin förmäga, för att om möjligt få honom 
till Jifs. Huru länge hon »härmed sysslade, började 
till slut liket att verkligen gifva tecken till lif; 0ch 
efter några minuter återfick den förfrusna skendöda 
sin fulla sansning. 

O 

Den fjoskiga Lena blef nu alldeles utom sig 
af glädje. Men hon dolde emellertid för alla sitt 
fynd, vårdade ömt och skötte den stulne soldaten 
. l era veckor, till dess han var fullkomligt åter
ställd ifrån sin fältsjuka. 

Den tacksamme soldaten öfvertalade nu Lena 
att följa med honom til] hans hemort i Wester

bönen. Och med sina anhörigas bifall gifte , han 
sig der med den, som äter skänkt honom lifvet. 
Han var emot sin hustru allt framgent <sâ öm och 
god. att Lena aldrig fick orsak alt ångra hvarken 
sdt besvär eller sitt fria val 8 



*) Nå! allt annal, 

"i Farväl nu! 

Soldatens fingrar. 

En kanonkula hade i slaget vid Revolax på 
en finsk soldat afskurit alla fingrarna på högra 
handen, sä att blott litet qvarhölt dem vid handen. 

Soldaten afskickades med andra blesserade till 

ett sjukhus i Uleåborg. Detta befälets beslut an-

säg han sjelf vara rätt onödigt för ett sådant lappri 
som fem fingrar. Han begaf sig dock till sta
den, och då ban der kom att passera förbi apo
teket, gick han dit in. Här framsträckte han den 
blesserade handen och slog den i disken- framför 
den vid dess åsyn bleknande provisorn. Helt 
trankilt begärde han af honom »litet plåster för 
sina numera odugliga fingrar.» Provisorn bad den 
blesserade för all del skynda sig till någon fält
skär med den skjuka handen: »ty plåster dugde 

ej på en så svar blessyr,» sade han. 
»No! Kaikia muula, *}» svarade soldaten, i det 

han med venstra handen framdrog en hvass tälj-
knif, och med densamma hastigt afskar de blesse
rade fingrarna. Derefter sade han: «hyvästi nyt, **)» 
och ämnade ga. Men provisorn ropade ifrigt till 
honom att ändteligen medtaga sina fingrar, och 



skyndade -att, sä godt lian kunde, förbinda den sä 
rade handen. 

Soldaten tog emedlertid saken kallt, och ytt 
rade skrattande: «Numera duger jag icke till an 
nat an orgeltrampare.» 



4. 

Löftet v id d ödssängen. 

En liten gosse vid sju års ålder lofvade i sin 
döende faders kalla hand, att laga sä, alt han vid. 
myndig ålder kunde vara ett stöd för mor oc i 
tvenne yngre syskon, hvilka alla lemnades i yttersta 

fattigdom och sorg. 
Tungt låg det heliga löftet pä gossens hjerta, 

och följde honom till ynglingaåren, men gaf ho
nom äfven dubbel håg för studier, hvartill han 

redan visat ovanlig lust och fallenhet. 
Sällan unfcade sig den flitige gossen 

eller sin ålders vanliga nöjen. Han var spad Ii 
växten och hade en klen helsa. Ljusa lockar kru 
sade sig omkring hans bleka lidande ans.gte, en 
trånande engel lyste ur hans blåa öga, och tillkännagal 
att han ej var skapad för ett långt vistande på 

jorden^ (len bekymrade gossen på hufvud-

värk, för att fä dela sin knappa frukost med sin 
lilla syster, som gnällde efter mer, da hon ej fått 

nog pä sin del. 
En dag, da den redan trettonârige gossen, nu 

. rektorist, satL ifrigt sysselsatt med sina lexor, af-
bröts han i sin flit af sin bekymrade moder, som 
af fattigdomen var tvungen att underratta honom, 
det hennes medellöshet hindrade henne att lata 
honom s tudera vidare .  Ännu mindre hade hon 
råd att kosta på honom sä mycket, att han kunde 
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bliva prest, hvartili han förenade både lust och 
gåfvor. Modern bad honom »eljest välja hvad 
yrke han ville.» 

Härunder flög en dödsfärg öfver den bleka 
gossens . ansigte, och han föll i detsamma sans
lös ned. 

Snart vederkvickt af sin gråtande moder, log 
han emot henne genom återhållna tårar, föregaf 
såsom orsak till sitt hastiga illamående, att det varit 
litet os i skolan, och lofvade villigt antaga hvad 
yrke som helst hans mor-ville bestämma för honocçt. 

Han fick dâ en plats pä apoteket i Torneâ, 
der hans principal med faderlig ömhet omfattade 
den stilla och flitiga gossen. 

Men alltför snart bortrycktes äfven detta fa
derliga stöd. Den gode apotekaren K. dog af 
ett hastigt~slaganfall. Man öppnade väl ådern, men 
utan önskad verkan. Liket lyftades slutligen i ett 
kallrum som vanligt. 

Den sörjande gossen, som ej kunde fâ en 
blund i sina ögon, gick midt i natten helt ensam 
att gråta ut sin smärta vid sin välgörares likkista. 
Dû blef han med bestörtning varse, att ådern be
gynt flyta, och att den aflidne rört sig. 

Hastigt hemtade han en läkare, som försökte 
alla möjliga medel för att âterlifva den döde; men 
alla bemödanden användes nu förgäfves. Efter 
denna händelse blef den melankoliska gossen ännu 
mera dyster. 

Da Ji an var aderton ar, hade han redan ett 
par är på egen hand förestått Torneâ apotek. Åt
skilliga fö rmögne och vältänkande stadsboer tillbjödo 
den allmänt värderade ynglingen penningar till 
låns, i afsigt att derigenom förskaffa honom apoteket. 



Hjertligt lacksam för Jet ädelmodiga tillbudet, 
rådfrågade- h an sin förmyndare härom. Äf ren väl
mening för ynglingen afrådde denne honom ifrån 
köpet, emedan han önskade, att han först skulle se 

sig litet om i ver Iden, innan han sä ung blef 

sin egen. 
Derefter tillbragte han ett år som provisor på 

ett apotek i Stockholm, men återkom kort före 
krigets utbrott till Uleåborg, der han äfven blef an
tagen pä apoteket. 

Men nu steg hans mjeltsjuka till sin höjd : 
han hade fyllt 21 år, och ännu såg han ej någon 

dager till att kunna hälla det heliga löfte han gifvit 

vid sin faders dödssäng. 
Den känslige ynglingen älskade musik, och hans 

fiol var den enda vän, åt hvilken han förtrodde 
sin sorg och smärta, och hvilken i de ljufvaste 
melankoliska toner återgaf bilderna af de känslor, 
som förstört sinneslugnet i hans sköna själ. 

Sin lilla lön delade han med sin fattiga mor. 
Han sålde sin enda frack, lör aLt köpa ett litet 
klaver åt sin älskade syster, hvilken han sjelf ga} 
undervisning derpå, emedan han ansåg musiken 
vara ett medel att skaffa henne en lättare bergning. 

Sluteligen, dä sorgen alldeles ville nedtrycka 

hans sinne, beslöt han att gå i krigstjenst, «(1er han 
kunde räkna på lif eller död:» sade han, ty sitt 
sorgbundna vegeterande lif förmådde han icke 

längre bära. 
Till en början begärde han och fick en tm-

derofficers—beställning vid Wasa bataljon, der han 
blef älskad af sitt befäl för den ordning och skick
lighet, livarmed lian fullgjorde alla ijenstens for

dringar. 
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Öfterste K—, hans chef, fattade lörtroende 
Ull den alltid alfvarsamma och stadgade ynglingen, 
och visade honom utmärkt välvilja. 

Men en dag lät öfversten inkalla den nya 
fältväbeln, och frågade honom, missnöjd, »hvaraf 
det kom, att han ej begärd? ut sitt traktamente. 
Andra militärer försumma det sällan. Har ni sä 
myckét», tillade han, litet satiriskt, »af egna medel 
att n. ej behöfver kronans lön, i dess tjenst?» ' 

«Nej, mm öfverste,» svarade ynglingen frimodigt. 

» i vet,» - inföll chefen, med vänligt deltagande, 
»att jag « nöjd med er tjenstgöring. Äfven har 
m sett att jag vdl er faderligt väl. Derföre ön
skar jag fä veta något mer om ert lefnadssätt. Ni 
ater ej pä spisqvarter, som edra kamrater Ni 
ser sjuk och affallen ut. Ni begär ej ut edra in
nés aende qvartal Se der allt hvad jag vet om er 
enskilda lefnad. Jag förstår den ej.» 

»Herr öfversten täcktes förlåta," att jag Spar 
penningar,» sade fältväbeln. ' 

DS utbrast öfversten: »Nej, sådan penninge-

i;,™8.!! 0C .' Sndhet ll0s en ung man kan jag lika 
tet tala eller förlåta, som slöseri. Ni måste i det ta 

'au andra edra tänkesätt, herr' fältväbel; eljest äro 
vi icke längre vänner.» 

Fältväbeln fick en glänsande tår i ögat, då 
han svarade: »Så ondt det gör mig att i de t minsta' 
handla emot en vördad chefs befallning, sa kan 
jag ej lofva det.» 

Öfversten fixerade den bedröfvade ynglingen 

gjorde derefter några slag kring golfvet och&yltradé 

med en ohämmad rörelse: »Min son, det var in

gen befallning, blott en hjerllig önskan för ditt eget 



16 

väl. Det är ej som chef, det är som en faderlig 
vän, jag nu begär en sons förtroende.» 

För herr öfverstens ädelmod kan jag ingenting 
dölja,» stammade fältviibeln med darrande läppar. 
»Herr öfverste! jag har en fattig mor och syster—» 
Han kunde ej säga mer. 

»Nå väl,» inföll öfversten, »ni spar er lön för 
dem: men hvaraf lefver ni dä sjelf?» •— 

»Jag ämnade mig just nu till mitt spisqvarter, 
den närmaste skogen, för att intaga min middag, 
Se här är den, herr öfverste». lian framtog en bit 
ost och ett stycke svart bröd ur fältväskan. 

»Och sådan är er dagliga föda?» inföll öfver

sten vekt. 
Med dyster blick svarade den unge krigaren: 

«Mia mor har den icke bättre.» 
Öfversten slöt med rörelse den goda sonen 

i sina armar, och sade: »Ifrån denna stund sitter 
du vid mitt bord, min son ;» hvarefter de följdes åt 

till middagsbordet. 
Ett par veckor sednare låg i Toivola en dö

ende^ y ngling pä sitt fältläger. En krigskamrat 
stod bredvid honom och frågade, »om han önskade 
att tala med regimentspastorn.» 

»Nej,» svarade -sakta den aftynade sjuke; »men 
om du ville läsa för mig min systers sista bref!» 

Han knäppte händerna till bön, under det 
vännen läste brefvet. Ölver hans ansigte spreds 
ett himmelskt leende. Han hade nu stilla slutat 
hela lifvets bittra kamp. Den förklarad e anden hade 

gått att lösa lifvets gåta. , 
Liket dissekerades. Läkaren fann, att döds

orsaken varit en hastig öfvergång ifrån svält till 
stark föda. 
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Men efter sin bortgång höll han det löfte 
som han gifvit sin döende fader, hvilket hela det 
korta lifVet igenom legat, ouppfyldt, sä tungt på 
hans känsliga hjerta. 

Hans mor uppbar, ehuru med smärta, den 
lon, som kostat den älskade sonen lifvet. Bättre 
dagar och utsigter för henne följde med dessa 
tarepenningar. 

Frid och välsignelse öfver den flyktade en-
gelns stoft! värdigt att blandas med de finska 

jeltars, hvdka för fosterlandet stupat pä ärans fält! 

Hundrade minnen. II. 
2 

i 



. 5. , 

Grefve L ** o ch K ivi-TanelL 

En ung svensk officer, grefve L**, väntades 
norra vägen ifrån Stockholm till krigets bragder 
1808. Under vägen dit aflade han redan prof på 
sin tapperhet. Flere dagar före grefvens ankomst 
till Uleâborg hade Kivi-Taneli åtagit sig att der 
inkvartera honom. Helt sent en vinterafton an
lände den unga grefven och blef af en domestik 
införd uti ett ganska simpelt rum, på nedra bottnen 
i gamla byggningen. Der stod väl en snygg säng, 
tned grofva lakan, ett rent träbord och ett par 
stolar; men man kan ej förundra sig, att den res— 
trötte grefven blef oangenämt öfverraskad, da han 
säg sig så illa logerad hos en rik köpman. 

Grefven skickade genast bud till sin värd, 
med anhållan om ett bättre rum och bättre säng

kläder. 
Yresigt svarade värden skjutsgossen, som ut

rättat den främmandes kommission, »att han intet 
bättre rum hade att tillbjuda, och att det nog dugde 

ât en sådan herre.» 
Då svaret ganska ordentligt blef framfördt, 

blef den unge hetlefrade grefven af vrede så ur
sinnig, att han med dragen sabel rusade öfver 
gården och in till sin värd. Denne, som, under 
det han sjöng sin aftonpsalm, spatserade af och 
an i salen, märkte icke det oväntade besöket, 
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innan han säg ett bart huggande svärd öfver sitt 
hufvud, och hörde vredgade ord, som lofvade ho
nom »fuktel sä länge, till dess han skaffat d en be
väpnade ett trefligare cparter.» 

Dâ gick Kivi-Taneli helt lugn, med armarna 
ofver brostet, störaren ett par steg närmare, och 
sade: »reistatan kumbika tässä v o i la.» *) 

Grefven, son, ej begrep finsk,, Mef alltmer, 

,fjade al"1,äfliss™ "Ss"siu 

da ett Tacken frnnt.mmer, med ett förfär,dt utseende 
hejdande fettade hans ,rm, i det hon ropade: »Älkä 
Jumalan tahden isantä koskeko, omfitoL 

Grefven sansade sig genast vid denna ofor-
a e syn, berattade huru ovärdigt han här blif-

! !miVarterad' och anförde värdens spotska svar 
pa hans rattvisa begäran om ett bättre rum 

*run i huset (ty det var hon) frågade blott 
»om ej grefven sjelf snart skulle anlända.» 

»Hvem tunnor tusan tror ni dä jag är?» — 
sade den åter uppbrusande grefven. 

förand Att
+

dÖma-efter utseendet och efter ert upp-
rande, tror jag er vara grefvens betjent eller 

MS forebud,» svarade värdinnan med värdighet. 

s TT- r n blef flat och stack sabeln i skidan, 
r matte vara något misstag,» sade han. »För 

vem ar den kammaren ämnad, som blifvit mig 
anvisad?» ö 

«För gr ef ve L**:s betjent,» blef svaret: 
«Och hvilket rum står dä i beredskap för hans 

herre?» fortfor grefven. 

) »Låt oss försöka hvilkendera som vinner.» 

) »For Guds sfeuïl rör ej husvärden, olycklige.» 
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»Detta» sade värdinnan artigt, i det hon slog 
tipp dörren till ett elegant möbleradt rum. Der 
stod en dunsäng med sidentäcke och fina Holländ
ska lärftslakan, bäddad för den reströtte grefven, 
hvilken tusende gånger bad sitt Tärdfolk om ur
säkt för sitt misstag och sin häftighet; hvarefter 
han lade sig att drömma om de lagrar han i kriget 

tänkte skörda. 
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6. 

Deü sista Svenska ba len. 

Ännu en gäng önskade de unga svenska ofii-
cerarne dansa bort sin sorg, innan de, enligt höga 
order, måste lemna det kära land, de gått att för

svara äfvensom alla de Finska skönheter, som sä 
olta kommit deras lättrörda hjertan att klappa. 

De unga Finska hjeltarne sökte att manligt 
bekampa och dölja den grämelse, som tryckte och 
frätte deras hjertan, dâ de voro tvungne att, med 
fosterlandet, lemna allt hvad dem var kärast pä 
jorden. Emellertid vdle äfven de, under en glad 

yta, för sista gängen i det kära hemlandet del
taga i ungdomsnöjet. 

En slutbal skulle arrangeras i Uleâborg, och 
kapten K. åtog sig att skaffa danslokal. Den 
"sta 1 staden tillhörde en privat familj, som nå-

gongang, då den fann sä lägligt, af artighet lemnat 
na.rum till ett allmänt nöje; men nu hade de 

hvarken lust eller tillfälle alt upplåta dem. 
en trotsige kaptenen ville pocka ät sig till— 

ate sen. Han tyckte, att en borgerlig familj borde 
vara hedrad af den ära, som man genom denna 
begaran visade deras rum. 

Men värden blef härigenom ännu mera obe
veklig att gifva sitt bifall. Det blef en häftig 0rd-

vexling och slutligen handgemäng. Kaptenen drog 

! V.redcsm«d sin sabel- fridens högljudda larm 
13 emellertid oroat frun i huset, sä att hor, in-
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störtade just i lagom tid, för alt hindra blodsut
gjutelse. 

Följden af striden var, att balen för denna 
gäng blef inställd, och den tappra kaptenen mäste 
före åtskilliga af sina kamrater lemna sitt foster
land, utan slutdans. 

Men kort härefter tillställdes dock en bal af 
andra officerare, ät hvilkas foglighet man nu ej 
nekade den omtvistade lokalen. Men delta var en 
sorglig dans, ehuru lifligt der tillgick. Man dan
sade förtvifladt; men också den eljest gladaste 
ungdom dansade nu med târfulla ögon. Det var 
slut pä glädjen, trodde alla: man visste hvad man 
haft, men icke om man hade att vänta någon 

glädje mer. 
Med tungt hjerta lemnade äfven de eleganta 

Svenska officerarne slutbalen och de sköna ät det 
hotande ödet. De förespeglade sä mänga fruktans
värda saker, att fruntimmer helt bekymrade sâgo sina 
ridderliga försvarare draga sin kos och lemna hela 
Finland till den segrande fiendens bättre försvar. 

Då de unga tröstlösa damerna voro hem
komna från balen, utropade de, gråtande som barn: 
»Nej, aldrig, aldrig mera fä vi så roligt, som 

vi haft.» 
»Jag lofvar högtidligt,» sade, snyftande, en af 

de patriotiska sefirerna, »att aldrig dansa mer.» 
Dessa ord dränktes i tårar. 

»Och jag,» sade en mera modig, »jag lofvar 
alt sitta i arrest uti min kammare, så länge de 
otäcka Ryssarne äro här.» 

»Och jag,» sade hennes syster, som älskade 
par yr, »jag lofvar att aldrig nyttja någon annan 
klädning, än den fula källunsklädningen, som jag ej 
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kan tåla, och min blåa spens, så länge någon Rysse 
finns i landet.» Tillika förnyade alla tre gracerna 
det löftet, att de aldrig skulle dansa mer. 

De visste ej dâ, de oskyldiga, att deras »aldrig,» 
likasom deras fruktan och löften, ej skulle räcka 
längre än knappt sex veckor; ty efter denna deras 
evighets tid säg man dem, helt förtjusta, efter den 
skönaste regimentsmusik svänga i polonäser, an-
glaser, valzer, mazurkor, potpurrier och kadriljer, 
med de tappraste och artigaste Ryska generaler och 
officerare pâ de briljanta baler, som desse till
ställde, for att trösta de sörjande skönheterna. 



7. 

Afskedet. 

Det sista Svenska regimentet i Uleåborg var 
Savolax Jägare, hvilka, efter konventionen, under 
reträtten tågade genom staden. 

Hemsk och rörande var åsynen af desse för 
sista gängen borttagande Finlands tappre söner, 
hvilka rastlöst under hela kampanjen försvarat foster
jorden. Nu syntes de af uttömda krafter och sorg 
vacklande i sin gäng, afmagrade, likbleka, som skug
gor af hvad de varit, med utslitna munderingar, 
nästan barfotade, i snöslasket, med sänkta blickar 
och upp och ned vända gevär, marchera efter det 
dofva dånet af förstämda trummor. Långsamt och 
dystra gingo de med dröjande steg, såsom en lik
procession, ut genom Kajana tull âtbegrafningsplatsen. 

Stadens invånare badade i tårar vid denna 
bedröfliga anblick och vid det sorgliga afskedet, da 
sista länken af det sexhundraåriga bandet afslets, 
som fästat Finland vid dess modershjerta Sverige. 

Den hemska tystnaden och de låga trummor
nas slutna mullrande afbröts blott då och då af 
de enkla klagoljud, som man hört af Finlands spar
taner, då de vemodsfulle ropade: Hyvästi nyt, 
Suomen niemi!*) hvarunder mången af dem hastigt 
förde en blesserad arm åt ögat. 

Desse tappre gingo en under stillestând sko
ningslös tjenstgöring och många af dem en saker 

*) Farväl du, Finska udde! 
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död til] mötes, emedan deras af krigets strapatser 
utmärglade kroppskrafter ej förmådde mer, oaktadt 
all mensklig ansträngning. 

De fleste af denna dyra cparlefva af de var
maste bland fosterlandets försvarare föllo som flu
gor vid vägarne i den kalla decembernatten, skör
dade af den medlidsamma döden, ehuru skonade 
af fiendens kulor. 

De tappre la go pâ frusna marken, under den 
för nordanvindens skarpa ilar yrande snöns svep
ning, till dess man funnit deras lik, och bäddat 
främlingen i fosterlandet uti invigd jord. Endast 
vårens vilda blommor kände och bekransade hjel-
tens obemärkta graf. Men hans minne'helgas dock 
af mången välsignelsens lår och vördas både af 
vänner och fiender. 



8. 

Ryska arméns intåg i Uleåborg. 

Andersdagen den 30 November 1808,. sedan 
några Kossacker ridit omkring stadens gator, in— 
mareherade pä förmiddagen genom Limingo tull, 
hela Torggatan uppföre, det första Ryska regimentet 
och gjorde halt på torget framför Rådhuset. Hög
vakten placerades der, och torget garnerades med 
gröna ammunitionsvagnar och kanoner, vid hvilka 
b rinnande luntor rykte i flera dygn. 

I hela staden, herrskade vid Ryska arméns in
tåg en häpen dödstystnad. På de tomma gatorna 
syntes ej en lefvande varelse, utom de Kossacker, 
som med sina långa pikar redo omkring. Man såg 
dä och då i fönstren ett och annat ansigte, blekt 
af förskräckelse, med utsträckt hals framtitta ef
ter dem. 

Endast ett ungt fruntimmer syntes försigtigt 
rekognoscera Kajana tulls gata fram åt torget, och 
da hon fann den alldeles tom, likasom rensopad, 
glänsande i vinterkölden af den hvitaste snö, gick 
hon modigt gatan fram, drifven af sin nyfikenhet. 

Hon ville se, om dessa Ryssar verkligen sågo 
sä fruktansvärda ut, som man sagt. De hade här 
så fredligt intågat under en vacker klingande musik, 
hvilken i den unga flickans tanke alltid var oför
enlig med fiendtliga känslor. Men hastigt blek
nade hon, då oförmodadt en Kosackpiket vek om 
elt hörn, henne till mötes. Hon fortsatte emeller-
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lid sin jemna gäng, utan att röja sin förskräc
kelse. 

De förfärliga, men på stolta hästar prydliga 
Kossackerna sâgo småleende och liksom förun
drade på hvarandra, och sade artigt »drasti» *) åt 
den unga Hickan, i det de passerade. 

Hon skyndade in i ett hus vid torget, der 
hon kunde se regimentets intåg, och hörde äfven 
rätt hyggliga officerare tala finska. Desse voro 
frän gamla Finland, eller LilHand. 

Sedan gick hon att trösta några af de mest 
uppskrämda af sina unga vänner med den hugnande 
underrättelsen, att hon midt ihland de fruktansvär
daste kanoner och rysliga soldater sett rätt vackra 
och nätta ryska officerare, hvilka säkert voro gen-
tila dansörer. 

Härvid omringade hela familjen den sä goda 
budbärerskan. Men de unga damerna ville dock 

slå vad om en strut konfekt, »att en Rysk officer 
dock aldrig kunde valsa så väl som en Svensk». 

Men huru skulle vadet lösas, då man gjort 
ett löfte att aldrig dansa mer, isynnerhet med en 
plump Rysk officer, sedan man haft den lyckan 
att dansa med kaptenerna Gegersköld, Taube, Stjern-
schantz, Aminoff med flera svenska officerare, lika 
utmärkta för sin dans på baler, som för sin tap— 
perhet på stridsfältet? 

I synnerhet var den äldre af de unga se
firerna ifrigast att förnya sina löften att aldrig 
dansa mer. Hon var eldad af de ljufvaste håg

komster, hvilka ännu i en oskuldsfull rosendrägt 
så lifligt omfladdrade den sextonåriga flickans fantasi. 

*) Go d diig. 



9. 

Thé-kalaset. 

Grefvarne Schuvaloff, Kamenski, med flere 
generaler, anförare för den framtagande Ryska ar
mén, blefvo inqvarterade i de bästa husen i Uleå— 
borg. General Alexejeff var en serdeles elegant 
kavaljer och mycket uppmärksam emot det täcka 
könet. Genast efter det han intagit sitt ^ qvarter, 
fick han höra, att tvenne af stadens vackraste unga 
fruntimmer, med sina föräldrar, bodde i samma 

våning som han. 
Det hade under kriget blifvit honom en vana 

att hastigt fatta och utföra sina beslut, och denna 
vana gjorde att generalen straxt skickade en af 
sina adjutanter till de unga damernas föräldrar, och 
lät hölligt bjuda sig till dem på thé. 

Yärden i huset var borta, och frun ensam 
pmottog, helt häpen, den oförmodade artigheten. 

Hon, som eljest var gästfriheten sjelf, svarade 
efter något besinnande, dock beslutsamt, ehuru 
darrande af räddhåga, »att familjen ej kunde emot-
taga en sä stor nåd, som generalen ville bevisa 
dem, emedan deras fattigdom lade ett oövervin
neligt hinder i vägen: ty de hade hvarken thé-
servis, eller något annat, som kunde bjudas en ge

neral.» 
Höfligt bugande afträdde adjutanten, och åter

vände till generalen med det nekande svaret. Men 
han återkom snart ined en bjudning till hela fa-



miljen: »att generalen önskade dricka sitt thé i dess 
agreabla sällskap, ville ej besvära fruntimren att 
komma in till sig, men bad som en grace att få 
skicka in théet till dem, och sålunda ändock få 
profitera af deras sällskap». 

Nu gällde inga undanflykter mer. Värdinnan, 
förlägen, både rodnade ocb bleknade, men kunde 
ej neka sitt bifall. 

Sedan adjutanten gått med ett gynnsamt svar, 
inträdde gumman till sina döttrar, så blek ocb 
förställd, att dessa med oro trodde den älskade 
modren vara dödligt sjuk. »Hvad i guds namn fat
tas mamma?» ropade de flera gånger. 

Den goda gumman kom sig på länge ej före 
att gifva något svar, sä bedröfvad var bon. Sedan 
hon tagit plats, och under det hon oroligt betänk
sam vaggade sig fram och tillbaka på stolen, lät 
hon ändtligen svagt halka öfver sina läppar : «fattas? 
Mig fattas ännu ingenting, men om en timme kanske 
allt! allt!» —• och hon badade i tårar. 

Med smekande deltagande föllo begge döttrarna 
sin mor om halsen, för att få veta orsaken till 
hennes stora bedröfvelse. Men när hon underrät
tade dem om den fruktansvärda visiten, utbrusto 
de unga flickorna begge i skratt, och sade: »Kors 
hvad mamma är rolig, som kan låta skrämma sig 
sa för en sä fredlig visit!» 

Den yngre sade: »Jag har genom fönstret sett 
blott en skymt af generalen, men sä mycket säg 
jag, att hans utseende var behagligt och alldeles 
icke fruktansvärdt.» 

»Desto värre,» svarade den bekymrade modern, 
som dock småningom lugnades af sina oskuldsfulla 



döttrars barnsliga glädje och muntra prat .för att 

ställa henne tillfreds. 
»Ni får ej bli synliga, mina barn,» sade gum

man, som ändå ej anade något godt af visiten. 
»Ni mäste vara här instängda bakom läs och rigel.» 

»Men, söta mamma!» afbröt henne den yngre 

af flickorna, »vi fä väl ända titta litet genom nye— 
kelhâlet, för att fâ se generalens granna servis?» 

»Och generalen sjelf också, bästa mamma!» 

tillade den äldre. 
»Nåja, ni må dâ pä det viset stilla er nyfi

kenhet, bara ni kan göra det obemärkta. — Barn 

är barn,» tillade gumman suckande. »Jag ensam 

måste uppoffra mig för er, emedan pappa ej är 

hemma.)) Hon drog en djup suck. 
I detsamma hördes det, att någon gick in ge

nom salsdörren. Hastigt läste gumman dörren till 
sina döttrars rum, tog nyckeln, svängde en stor 
schawl om sin runda trefliga figur, och vaggade af 
genom förmaket ut i salen. Här möttes hon af 
den omtalta adjutanten, såsom anförare för ett ry
kande thékök af silfver, med åtföljande äkta thé-
servis, buren af generalens betjening. Alltsam

mans ställdes på ett bord, som stod i gummans 

förmak midt pä golfvet. 
Den goda värdinnan, alltid artig, krusade och 

neg i sin förvirring, turvis för det granna théköket, 
för servisen och för adjutanten, som efter många 
tacksägelser och bugningar skyndade att hemta ge

neralen. 
Men under den korta väntningstiden begynte 

gumman darra som ett asplöf. Sakta hviskade hon 
genom nyckelhålet till sina döttrar: »om ni hör 



mig skrika, så skynda er ut; ly Rysse är ända 
Rysse, det må vara general eller soldat.» 

»Söta mamma, var inte rädd,» hördes samma 
väg döttrarnes tysta råd. Da skramlet af släpande 
sablar genljudade i salen och den ståtliga general 
Alexejeff sjelf, jemte fyra adjutanter, inträdde, blef 
var värdinna sa matt af förskräckelse, att hon ej 
förmådde resa sig ifrån sin plats. 

Den af adjutanterna, som förut uträttat gene
ralens uppdrag och talte svenska, tolkade nu på 
hans vägnar tusende granna saker för den stumma 
värdinnan, som satt orörlig stirrande och tummade 
på kammarnyckeln. 

Helt ogeneradt togo herrarne plats omkring 
thébordet. 

På en vink af generalen till sina officerare, 
lyftades gumman med sin stol äfven dit. 

Generalen sjelf åtog sig besväret med serve
ringen, emedan husets värdinna tydligen syntes vilja 
liålla sig neutral. 

Herrarne voro muntra, och man skrattade åt 
qvickheter och anekdoter, hvilka berättades på fran
syska. Den svenske adjutanten tolkade dem alla 
för gumman, sä att hon, som eljest alltid var glad 
och treflig, snart begynte återlifvas, småle, och 
gifva rediga svar på generalens frågor. 

Han frågade bland annat hvarföre döttrarna i 
huset ej voro synliga nu. 

Hon sade, att de voro bortresta. 
»Är det sannt som ryktet förmäler,» lät gene

ralen derpå fråga, »att i Uleåborg finnas så många 
unga skönheter ?» 

»Visst finns det här många unga flickor som 
se bra ut,» svarade gumman och antog en modig 
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hållning, »men ingen af dem, tycker jag, kan kal

las skön.» 
»Man påstår likväl, att mamsellerna edra döt

trar, min fru, skola vara de skönaste», sade gene
ralen, betydelsefullt småleende. 

Härvid bleknade gumman. Hon kunde ej 
styra sin häftighet. »Nej, det är icke sannt,» ut
ropade hon. »De äro fula som sjelfva fan.» 

Hon sansade sig dock vid den skrattsalva som 
följde tolkningen af hennes svar. Gumman blef 

stött, men teg. 
Geixcralen hade serverat tliéet i stora koppar* 

sedan det var färdigt. Det dracks endast med soc
ker, efter rysk sed i fält. Hvarken grädde eller 

bröd fanns pä bordet. 
Artigt bjöd generalen åt värdinnan första kop

pen. Hon såg häpen på dess svarta innehåll. Det 
var starkt blomthé, af den finaste och dyraste sor
ten, som man här då ej ännu sett. Hon tog ej 
emot, utan ursäktade sig höfligt dermed, att hon 

»aldrig drack thé.» 
Den tappre generalen var dock ej sä lätt af-

spisad. Gumman kunde ej emotstâ den artighet, 
hvarmed man trugade henne att taga sin kopp. 
Ehuru drycken var ovanlig ,  tyckte hon den vara 
smaklig nog; men endast af höflighet drack hon 
ut den stora koppen, som generalen genast äter 
fyllde, oaktadt gummans bestämda vägran att dricka 

mer. 
Herrarne, vane vid mycket thé, tömde snart sin 

andra kopp, och genom tusende böner och artig
heter lyckades man slutligen få den nu envisa 
gumman att småningom äfven dricka ut sin. ^'n— 

der tiden raljerade herrarne med henne och frå-
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gade, »om de aldrig skulle få se och döma, huru
vida hennes döttrar voro sä fula i deras ögon 
som i hennes.» 

Men hon försäkrade dem helt kort, »att det 
icke alls lönade mödan att tänka härpå.» 

Detta tycktes endast reta herrarnes nyfiken
het. De ville veta hvar de uuga damerna voro 
gömda, sade de; 

»Det angår er inte,» afsnäste modern dem, i 
det hon hastigt fattade kammarnyckeln, som hon 
glömt bredvid sig på thébordet. 

«Kanske de ej äro sä långt härifrån?» sade 
generalen, med en betydande blick pä nyckeln. 

»Nådig general, de^äro långt borta, ja, myc
ket långt borta härifrån,» försäkrade den goda gum
man. Ovan vid osanning och förställning, rodnade 
hon härvid som en pion, och en ångestsvett per-
lade på hennes panna. 

»Nå, vi skola dock hoppas att med tiden få 
den lyckan att se dessa fördolda skatter,» sade 
generalen leende. »Men först måste frun göra oss 
sällskap med att dricka blott en enda liten kopp 

till.» Säker om att segra, slog han gummans 
M" oaktadt alla hennes invändningar deremot. 

en nu kunde gumman ej längre uthärda, 
ettan, som steg henne i ansigtet af det starka thé 

lion redan druckit, oron öfver de älskade döttrar-
nes lara att blifva sedda och omtyckta af någon 
Rysse, fruktan att nödgas tömma den kopp thé, 
som man ännu ville truga henne att dricka, allt 
detta tillsammans gjorde att hon kom i en häftig 
skakning och begynte må illa. Af symptomerna 
trodde hon sig förgiftad, begynte skrika på hjelp 

Hundrade Minnen. II. g 
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och ropade: »de taga lifvet af mig med sin ohygg

liga svarta smörja.» 
Generalen och hans adjutanter hade aldrig så 

fort retirerat, som nu till sina rum. Med sådan 
brådska lemnade de den sjuka att de e] blefvo 
Tarse hennes döttrar, hvilka helt förskräckta instör

tade vid modrens rop. 
En timme härefter satt gumman alldeles insk, 

omgifven af de sina. Glad och förnöjd berättade 
hon för dem, med ungdomlig förtjusning, om ge
neralens artighet och thékök af silfver, om hans 
hyggliga adjutanter och äkta porSlins-théservis. 

Ännu om natten hördes gumman i sömnen 

tak om klingande sporrar, sablar och svart thé. 



10. 
Förberedelser till den fö rsta R yska balen. 

Generalen grefve Kamenski jemte Here af de 
Ryska generalerne, hvilka anförde armén, läto, redan 
kort efter dess intåg i Uleâborg, i en hast arran

gera en bal, dit alla stadens förnämsta fruntimmer 
men inga herrar blefvo bjudna. 

Förvirringen och förskräckelsen öfver denna 
generalens sällsynta artighet Llott emot fruntimren 
var allman. ^ Makar voro här ovana att vara skiljda 
genom en sadan bjudning; likaså fader, bröder och 
fastman. Desse hade bestämdt afslagit denna biud-

•ning, om ej de rykande luntorna vid kanonerna 
pa torget mäktigt talat till balens förman och för
vandlat det ämnade afslagel till order ât de gra-

Bllït"""1 M S5ta * **** 
(]pn /§ mi§ svart Pä balen,)i sade Marie, 

dansa mer. ^ dameraa> hvilka aldrig skulle 

»Och jag,» sade systern, den glada Edla, nu 
surmulen, »jag tar den urvuxna prickiga trådflors-
klddningen. Den duger nog.» 

»Nej,» sade den försigtiga modern, »ni har iu 
hort, mina barn, att Ryska kejsarn ej skall tycka 
om svart eller grått, som Svenska kungen gjorde' 

Skedes kan ej svarta färgen heller vara i dessl 
officerares smak. Och vi böra kläda oss sä att 

desse herrar fâ en god tanke om oss, att de'åt-



minstone la se att vi hafva smak i vår toilett och 
att vi ei aro några bondlållor, som aldrig vant 
med på stora kalaser. Mins ni balen, som major 

Martineau och kapten von Born sta te i om 
och gör efter!» sade gamman, betydelsefullt, »r r 
mice, som en äldre fru,» fortfor den förståndiga 

gumman, »kan det väl passa att bara en svart si 
denklädning ; men begge flickorna bora kläda sig 
lika, i de nya mollduksklädningarna med kulörta 
börderna, som ni sydde med tambursöm till den 

sista Svenska balen.» 
»Nej, bästa mamma!» sade begge flickorna, ha

stigt bristande i tårar och snyftande vid det ater-
väckta minnet, »huru skulle vi lämna taga ett enda 

steg i de klädningarna?» 
»Kors i alla tider,» sade modern, helt för

undrad, »huru långt tänker ni da hoppa? Kläd
ningarna äro ju tre alnar vida ! fallen, och hälften 

der af vid lifvet.» 
»Nej goda mamma,» bado de gratande flic

korna, »mamma förstod icke var mening.» 
»Jo, jag förstod nog, jag,» sade hon, »ty jag 

förstår rätt väl kanonernas mening på torget. Den 
är, att ni utan krus klar på er edra bästa kläd-* 

ningar: och dermed punkt.» 
Sä amper var nu den eljest söta gumman, 

som skyndade ur rummet, innan döttrarna skul e 

märka den svällande tåren i moderns öga. Men 
i dörren vände hon sig ännu om och sade. »L cr 
tycker ni det vara bättre att lata skjuta pa oss, 

' än att vi kläda oss så som vi bora- bard 

klädningarna niåste ni hafva.» 
Efter denna hårda dom skyndade gumman, 

nästan högt gråtande,, ned för trappan. 
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»Ja,» sade beslutsamt, Marie, »bårdklädnin«en 
skall på, efter vår goda mamma så vill. Men ej 
en glad blick skall någon hvarken hög eller läg 
Rysse få af mig, med ondt eller godt. Och dansa 
på balen — nej, se det blir icke af —- jag ]iar 

ondt i foten — jag skall redan halta vid inträdet 
så att ingen har lust att bjuda upp mig.» 

»Men,» sade Edla, »tänk om dessa officerare 
alla voro sä hyggliga, som Lisette sade? Tänk om 
vi blefve tvungna att dansa emot vår vilja! Kom 

ihåg' kanonerna, Marie! Är det bättre att dansa 
lör dem? Mins du ej hvad mamma sagt oss?» 

»Mig tvingar ingen till det jag ej sjelf vill,» 
svarade den bestämda Marie. 

»Jag lofvar numera ingenting,» sade leende 
den glada Edla. »Yi stackars flickor fä ändå aldrig 
hålla vara löften, och sedan man en gång blifvit 
tvungen att ga på en bal, så tycker jag, att man 
också kan dansa der, ifall musiken är god och ka
valjererna gentila.» 

Förtretad sade Marie: »Du är alltid så barnslig. 
Huru kan du vänta det af dessa björnar?» 

»Yi få väl se,» sade Edla. »Det är så länge 
se an jag dansade.» Hon begynte sjunga en Svensk 
vals, och svängde sig valsande ensam kring rum-
inet, som systern lämnat. 

Asessor S. inträdde i detsamma, åtföljd af 
en ung Rysk officer. Den af valsen yra flickan 
bleknade vid denna syn, och sprang förskräckt åt 
förmaksdörren. 

Men fadern hejdade henne med en blick, och 
presenterade för henne baronen och löjtnanten D. 
1 det han sade: »Jag lemnar herr löjtnanten på ett 
par minuter i min dotters sällskap.» 



»Nej, för guds skull, pappa!» skrek den dar
rande flickan och fattade krampaktigt sin far om 
armen, »för guds skull, lemna mig ej en minut 
ensam med en Rysse!» 

Den förlägna officeren sade, ehuru rodnande, 
på ren svenska: »Förlåt! Om jag faller besvärlig, 

skall jag genast gä.» 
Den unga flickans förvirri ng härvid och faderns 

bryderi kan ej beskrifvas. Eljest söt och intagande, 
blef den öfver sin ohöflighet ångerfulla skönheten 
ganska farlig för den unga baronens hjerla. 

Yisiten slutades. I det de skiljdes, slöts förso-
ningen de rmed, att de unga skulle dansa alla de första 
danserna tillsammans på balen, och baronen lofvade 
också att vara d en första, som emottog damerna der . 

»Söta mamma! goda mamma!» ropade Edla 
emot sin inträdande mor, i det hon slingrade sig, 
som en späd vinranka kring stocken, om den hulda 
moderns frodiga och sköna hals. »Bästa mamma! 
hvilkendera klädningen tycker mamma är nättast 
och klär mig bäst, den med bården, eller den med 

sitsergarn?» 
»Du har ju redan hört min dom,» sade den 

nu åter fryntliga gumman, i det hon sakta löste 
sig ifrån den kära, veka bojan, och tryckte en kyss 
på den oskyldiga dotterns panna. 

»Mamma,» sade barnsligt den smekande flic
kan; »jag tycker hvad det ändå skall blifva roligt 
att se, huru Ryssarne ställa till sina baler! Yet 
mamma, att den unga löjtnanten, som var har for 
att följa pappa till general Kamenski, var e n baron 
D. ifrån Wiborg, en riktigt söt gosse, med stora 
klara blå ögon, knappt 19 år gammal. Det ljusa 
håret var så lockigt och nätt kammadt, och han 



var sâ smal om lifvet, att man väl kunde få två 
sådana Ryska officerare af en Svensk.» Vid det 
sista ordet rymde också den sista sucken öfver 
gränsen, smygande öfver den femtonåriga flickans 
rosenläppar. 

»Du är alltid sä tokig,» bannade modern, skrat
tande. »Men, det blir väl annat ljud i skällan, då 
ett par skäggiga kossacker komma och slitas om 
att få dansa med dig på balen.» 

»Sota mamma, nu tror jag inte mer att så
dana fa komma på balen. Baron D. sade, att 
blott de förnämsta af militären äro bjudna, eme
dan danslokalen är otillräcklig för alla. Och all
deles icke skall der trakteras med bränvin i kop
par, i stället för thé, som de svenska officerarne 
sade oss.» 

»Och om allt detta har du redan frågat den 
obekanta baronen?» sade modren med en före
brående ton. 

»Ja visst, mamma; han var ju ifrån gamla Fin
land, och så okonstlad och artig, att jag inte ajls 
var rädd for honom, sedan jag hörde honom tala 
svenska. ^ Få se, mamma, men jag spår, att vi fä 
y° ibt pä balen. Jag har glömt säga mamma, att 
^ re an uppbjuden till alla de första danserna 
at baron, som äfven lofvade undervisa mig i de 
turer jag ej känner i sä obekanta danser som po— 
lonäs, mazurka, potpurri, och gud vet allt hvad 
de danserna hette, som han uppräknade. Ska vi 
inte snart gä och klä* oss till balen, mamma?» 

»Du spår och pratar alltid i vädret,» sade 
modren, nu helt bekymrad; »men vi hafva ingen 
tid att förlora. Helt hastigt måste vi göra vår 
toilett, ty alla bjudna damer skola ju klockan på 
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slaget sju vara samlade hos lagmanskan. Deri-
från följas vi alla åt på balen, der vara herrar lof-
vat att hela tiden patrullera utanföre och ej lemna 
oss ur sigte. Jag ryser ändå, när jag tänker härpå. 
Och du, din toka, ser så glad ut! Gå nu och 
skynda dig med toiletten, och säg till Marie också.» 

Sedan flickan gått, sade gumman, suckande: 
»Barn är barn.» Och hon gick sjelf till sin toilett. 
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11. 

Balen. 

På slaget klockan sju, en mörk vinterafton, 
voro alla stadens förnämsta fruntimmer, bleka och 
darrande, samlade i lagman Anteils tambur, eller 
utanför danslokalen, dit beledsagade af sina när
maste manliga beskyddare, hvilkg. med tröstande 
ord frän alfvarsamma läppar sökte ingifva de upp
skrämda damerna det mod som de sjelfva ej egde, 
då de voro tvungne att i (såsom de ansågo) fiendt-
liga händer lemna och skiljas vid de käraste och 
dyraste skatter hjertat egde. I mångens öga hvälfde 
härvid en manlig tår, under det ett och annat mo
digare öga trotsigt blixtrade in i den starkt upplysta 
salen. Den ungdomligt hotande eldblicken frän 
mången fästman beledsagades stundom af hans 
knutna hand — i fickan. En djup suck ur faders--
hjertat följde med den tysta välsignelsen och högt 
uttalade förmaningen, då de skälfvande döttrarnes 
tarar i afskedsstunden fuktade faderns hand. Då 
de derefter stego uppför trappan till danssalongen, 
beherrskades de af ungefär samma känsla, som den 
oskyldigt dömde torde erfara, då han bestiger scha
votten. 

Men en skönare musik hade aldrig ljudat i 
de uppskrämda damernas öron, än den som här 
skållade dem till mötes. Lampornas sken, de många 
af guld och silfver lysande uniformerna, de af dia-



manier blixtrande ordensstjernorna, skramlet af v a^ 
pen och sporrar, trängseln, officerarnes kompli
manger på för fruntimren främmande språk, upp
bjudningar till obekanta danser genom tolk, den 
dundrande musiken: allt detta sammanräknadt för-' 
virrade damerna, men döfvade deras fruktan och 
gjorde dem sä yra i hufvudet, att de knappt visste 
af det, innan både unga och gamla svängde sig 
med generaler, furstar, grefvar och baroner i en 
Rysk polonäs, der turerna och damerna blefvo ledda 
af de artigaste kavaljerer, sa att de sköna, härige
nom uppmuntrade, snart vågade se småleende på 
hvarandra, och äfven någon gäng smyga en upp-
lifvande blick genom det laga fönstret till de olyd-^-
liga vålnaderna af deras beskyddare pä gatan. 

Glädjens rodnad hade redan borljagat blek— 
heten frän den unga Edlas kind, då hon i en af 
polonäsens vändningar fick tillfälle att sakta hviska 
några ord till sin mor. »Mamma, jag tror vi äro 
i Babylon,» sade hon. »Jag dansar nu med den 
åttonde kavaljeren. Men alla, tycker jag, tala de 
ett nytt språk som jag aldrig förr hört. Det är 
ändå bra roligt, mamma.» 

Gumman nickade förnöjd sitt bifall. Hon 
dansade med en officer, som bar ena armen i band. 

»Jag vet ej huru jag kommit med i dansen,» 
sade Marie, lysande af ungdomsglädje, i det hon 
svafvade förbi mor och syster med en äldre gene
ral, hvars bröst var stjernbeströdt som vintergatan, 
men hvars öga dock strålade varmt på bans unga, 
vackra moitiée i polonäsen. 

Sedan officerare af de högsta graderna dansat 
med alla damerna, kom turen ti 1 den yngre mili
tären. Och nu hördes konversationen blifva liflig 
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pâ finska; ty de fleste af dessa officerare voro 
Liffländare, Estländare, eller ifrän gamla Finland, 
Wiborg och trakten deromkring. Flere af dem 
talte också bruten svenska, 

Danserna varierade, men hvilade ej längre 
efter théet, än att man hann presentera de raraste 
r a fr a ichissement e. r, hvilka bestodo i granna fransyska 
konfektyrer, utländska sylter och frukter, glacer, 
de finaste viner, limonader m. m. Trakteringen 
kringbars oupphörligt för dem som ej deltogo i 
danserna. Ingenting var sparadt, som kunde visa 
lyx och rikedom, och aldrig förut hade man ännu 
i llleâborg sett så granna och dyra saker. Ett 
bevis härpå låg just i kontrasten mellan denna asia
tiska glans och yppighet och damernas enkla, ehuru 
smakfulla paryr och klädsel. 

Supén var lika präktig som allt annat. Den 
bestod af sällsynta läckerheter och här namnlösa 
anrättningar, hvilka länge gâfvo hufvudbryderi ät 
mänga snälla matgudinnor ibland fruarna. 

Den lysande balen slutades först emot mor
gonen, och de förnöjda damerna voro helt förtjusta 
af allt hvad de smakat, sett och hört, dâ de 
återvände till de patrullerande herrarna pä gatan, 
hvilka utfrusna och med bjâbleka ansigten emot— 
togo dem. De voro ej särdeles belåtna med sin 
post att ute i vinternatten se sina friintimmer så 
hastigt intagna af den bullrande glädjen derinne, 
att de sällan skickat en blick till sina trogna väk
tare utanföre, under det de sjelfva frossade vid 
läckerheter, eller i dansens hvirflar fladdrade förbi 
deras frusna näsor och torra munnar. 

Många förebråelser, många ursäkter och, många 
böner om förlåtelse följde eller glädjen, på vägen 



till hemmet. Men här löstes tungornas band. blott 
till berättelser om den granna balen. 

»Gud läte glädjen räcka!» suckade de gamla, 
hvilka hjertligt fägnade sig ät de ungas förtjusning 
och beskrifningar. 



Balens resultater. 

Dagen derpâ samlades de efter den myckna 
dansen ömfotade skönheterna till en generalmön
string af balen. 

I början talade alla på en gäng om allt det 
herrliga, som de der sett och hört, med en ström 
af ord, 1)vilkas ljud liknade det gälla qvittret af en 
flock starar, som bemöda sig alt öfverrösta brus-
ningen af en bäck. 

Slutligen saktades det glada sorlet så mycket, 
att man kunde urskilja hvarom det jollrades. Än 
var det fråga om de obekanta namnen på danser 
ocli kavaljerer, än om trakteringen, musiken m. m. 
De som till namnet fästat sig i de unga damernas 
minne voro, generaler: grefve Kamenski, Toutsch-
koff, RakmanofF, Alexejeff, Eriksson, Anselme de 
Gibory; öfverstar: Kulneff, (baron von Pallien; ma
jorer: Sehiltschoff, Wartenburg, Stark; kapt ener: 
Hjernet, baron von Nolken, Kohln, Zacrewsky; 
och löjtnanter: Adinchoff, Alftan, Diatjenkoff, Ro
sendal, furstarne Potemkin, Obolensky oeh Ouvaroff. 

Resultatet af de unga gracernas goda minne 
blef, »att det var roligast att dansa polonäs med 
en general, angläs med en öfverste, mazurka med 
en major, kadrilj med en kapten och vals blott 
med unga löjtnanter. Polpurri kunde man dansa 
med alla, men matraduran endast med sin älsk
ling. Ecossaise borde dansas med två rivaler, och 

% 
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kotiljongen med Jen som valsade bäst, hvaremot 
tempête med den tråkigaste eller med någon gift 
dansvurm.» 

»Säg du,» sade en af de lifligaste sylfiderna till 
en annan, »säg du den langa officern med det mar
tialiska utseendet, honom som knäföll för mig ocli 
sade, att hans hjerta evigt skulle brinna endast 
för mig. Jag stod just färdig att börja en pot— 
purri med furst Potemkin, och hann derföre blott 
gifva ett råd, det enda jag egde, ät den syndaren: 
jag bad honom resa till Nordkap, sä blefve nog 
hans hjerta svalt, och hans evighet slut.» 

Sedan man tillräckligt skrattat ät denna anek
dot, bief det fråga om en sjuttonårig löjtnant, som 
anhållit om en fjorton års tärnas hand, och sades 
vara resfärdig, för att af sin far begära tillåtelse 
att gifta sig. 

Sä aflöste den ena berättelsen den andra. 
I de unga gracernas konselj blef domslutet 

det, att Svenska officerare dansa kadrilj med mera 
behag än de Ryska, men desse föra sina damer 
lättare i valsen. Slutmeningen, r hvilken alla sam-
teliga med värma deltogo, lydde: »ack! om det 
blott snart åter blefve en bal!» 

Denna flickornas hjertliga önskan uppfylldes 
också alltför ofta: ty bal följde på bal, tillställning 
pä tillställning, hvarvid deras goda mödrar endast 
utgjorde dammpudrade väggprydnader, der de sutto, 
sömniga och rufviga, liksom nattugglan bevakande 
sina ungar för hökens klor. 

Herrarne skonades för detta besvär, emedan 
det fanns tillräckligt antal kavaljerer dem förutan. 
De hade också snart lärt sig att med stoiskt lugn 



försaka dessa nöjen, och att ej frukta den minsta 
ohöflighet mot damerna af de artiga officerarne. 

Bland andra nöjen tillställdes i vårslasket ett 
litet chäsparti till Lato—kartano eller »Värdshuset», -
sä kalladt, emedan det var det enda värdshus utom 
staden. Det var beläget ett stycke ifrån Limingo 
tull. Officerarne körde naturligtvis sjelfva för sina 
damer, alla prydligt utstyrda för den ståtliga balen. 
Åkdonen stannade vid en grind ej långt ifrån trap
pan, dit de artige kavaljererne med lätthet lyftade 
sina unga följeslagerskor öfver en stor vattenpuss. 
Men nu skulle en lika artig som lång officer pä 
samma sätt lyfta en tung fru öfver pussen. Hans 
krafter voro dock ej lika stora som hans välmening 
och hans börda, hvarföre han släppte gumman, 
som var klädd i blotta sidenskor och strumpor, 
midt i pussen. 

Gumman brummade högt i det kalla fot
badet, hvarföre kavaljeren, som skämdes för sin 
oskicklighet inför de yngre damerna, sökte lysta 
henne, i det han bad: »luss int si, luss int si, 
madame !» 

»Hvad!» skrek den förtretade gumman; »skall 
jag låtsa inte se, att jag står midt i ett iskallt fot
bad?» Hon hjelpte sig nu sjelf derur, och var 
snart, efter att ha fått på sig andra skor och strum
por, i polonäsen med balens tillställare, en af de Ry
ska generalerna. Och ehuru vattenkuren ej ännu 
var sa känd som numera, bekom henne fotbadet 
förträffligt. 

Under det punschen, hvilken, af brist pä bättre 
kärl, bryggdes i mjölkbunkar af trä, som bäst rykte 
pä bordet, ökades de dansandes antal med en ny
kommen gäst. Det var den sjuttonårige löjtnanten, 



som farit åstad för att förskaffa sig sin fars till
stånd att gifta sig, och nu återkommit. 

Kamraterna omringade honom för att få höra 
resultatet af resan. »Nå,« ropade de, »få vi snart 
bröllop? Det gick väl bra för dig hos söta pappa?» 

Bedröfvad svarade han: »Pappa lofvade mig 
käppen, men ingen fru.» 
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13. 

Ett sl ädparti. 

Kort före det nyss omtalade chäspartiet och 
på det aldrasista vinterföret tillställde Ryska office-
rarne ett slädparti till Krmtila. Denna egendom 
ligger blott en half mil utom Kajana tull i Uleâ-

horg, och tillhörde dåvarande tullförvaltaren i Kal

mar, kapten Myhrberg. Danslokalen var förträfflig, 
och tillställningen den mest lysande här gifvits. 
Transparanger och mililäriska troféer voro smakfullt 
ordnade, och prydda med gröna qvistar ifrån den 
unga, jättehöga granskogen, som omgaf huset. Ehuru 
dessa liknade cypresser, funnos inga mera passande 

prydnader för detta tillfälle pä den fattiga orten. 
Uleaborg hade då ej ännu att skryta med Fran

zénska orangerier eller drifhus, fulla af lagrar och 
doftande rosor ur söderns yppigaste blomsterverld, 
e raiu den da redan länge af samma namn egde 
sånger sä eldigt framtrollade ibland snödrifvorna 
Jär, i den kala naturen. Äfven dessa sånger voro 

oanvändbara här. De voro oförstådda af tillstäl-
aine, och festen firades i glädjen öfver Sveaborgs 

kapitulation, ehuru nästan ingen af de nu, mera 
än förut talrikt, bjudne gästerna ifrån staden kände 
anledningen till högtidligheten. 

De artiga tillställarne ville i allt behaga sina 
gäster och rätta sig efter ortens seder, för att roa 
och göra balen treflig. 

Hundrade Minnen. II. A 



Alla bjudna damers och deltagande kavaljerers 
namn upptecknadesi Derefter drogs lott om hvil-
ken af de sednare skulle köra för hvardera damen. 
Denna sed hade redan förut varit vedertagen, men 
längesedan blifvit aflagd, emedan herrarne ofta varit 
missnöjde med sin lott, och dä tillbytt sig andra 
damer för en bål punsch eller en kardus tobak af 
någon som föredrog dessa saker för den lyckan 
hvartill ödet honom utkorat, att vara en ung skön
hets ledsagare. 

De fieste af kavaljererne voro nu högst be
låtna med ödets utslag. Men sä var ej fallet med 
en ung läkare, som fatt en sexLie års enka sig be
skärd. Gumman måste alltid föras med i släptåg 
på alla nöjen, såsom sina döttrars förkläde, ehuru 
ofta emot sin vilja. 

Det var vanligt, att hela sällskapet först sam
lades på något bestämdt ställe, derifrän de sedan 
gjorde en tur omkring stadens gator. 

Nu var filen af slädor talrik. Ehuru deras 
yttre prydlighet var högst olika fördelad, lyste dock 
deras innehåll af alla färger. Än sågs en liten 
dam inkrupen i sin vinterpels, bortskymd af sin 
kavaljer, en ståtlig officer, som sjelf körde sin stolta 
sprjngare. Den lilla damen var omlindad med släd-
fällar, så att blott en svart sammetsbatt med ply
mer framtittade ur emballeringen. I en omålad 
Rysk kibitka sågs pâ en mångbrokig gröfre eller 
finare matta en annan elegant dam sittande vid 
sidan af en ung officer i grann uniform, som med 
begge händerna höll tyglarna af sin ystra häst, lik
som af fruktan att för hastigt komma fram till må
let för färden och se den slutad. Än sags en rak 
general i sin lysande uniform, med mangfärgade 



ordensband och stjernor, helt solo insvept i dyra 
pelsverk af svart räf eller björn, åka uti en präk
tig kasansk släde, med ett litet säte framföre, der 
kusken, i koftan, bälte, långt skägg och rund hatt 
körde ett par frustande och fraggiga arabiska sprin-
gare, den ena förspänd på sned som paradhäst 
med läng, hängande man och vriden hals, sa att 
hufvudet var vändt emot dess herre, hos hvilken 
det arma djuret tycktes med bedjande blickar an
hålla om försköning. Äfven sags * en och annan 
fdosoi af stadens egna herrar, ensam i en snäcka. 

ndra bland dessa, som varit nog lyckliga att af 
odets lotter beskäras med en ung dam, visade sig 
i lackerade bredslädor eller gröna lajtior, ilande 
med hejdad fart förbi en blå pinnsläde eller någon 
gammal rack och kursläde, med åldrigt innehåll 
som oftast var de ungas argus, körd af en hand
fast dräng i fårskinnspels och hillermössa. 

Sä tågade, i ordningsfull parad, det granna 
sadpartiet gata upp och gata ned genom staden 

fram tdl Kajana tull. Men här slutade tålamodet 
hos de unga kavaljererna, som ville skryta af sina 
S trafvare." De begynte köra i kapp, i den för
modan att damerna delade deras nöje häraf, och" 

dSande T ̂  *"***' fl^rdiga, raka och 
darrande dessa sutto i slädan. En af herrarne, 
som körde den raskaste trafvaren och för den vac
kraste flickan, ilade förbi hela karavanen, så att 
han, som satt pä kusksätet framför sin dam, i sin 
dubbla förtjusning ej märkte, att, dä hans' lajtio 

stötte emot en liten sten, hans sefirlätta föliesla-
gerska hade flugit från bord. Framkommen upp

täckte han först sitt hafveri, och skyndade dä att 

bärga den försvunna, som likväl redan i en efter-
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följande släde blifvit upptagen, sedan hon fält ett 
oväntadt tillfälle att göra en liten promenad i snö 
och månsken oeh i den nu romantiskt sköna furu
skogen beskåda, de tindrande stjernorna och lyssna, 

ej pä näktergalen, men pä vargarnes tjut. 
Yi -vilja nu återvända till var unga missbe

låtna doktor, som i dagsljuset ej ville ställa sig bil 
exposition med sin gamla lott inför alla nyfikna, 
som gapande betraktade det lysande slädpartiet, 
särdeles som han visste att mången, till tröst för 
sin afund alt ej fa vara med, sökte äfven den 
minsta anledning till kritiker och scjvaller. 

Som en lurendrejare smög derföre vår che

valier de la triste figure helt sent ined sin signora 
de Tobosa ut genom Kajana tull. Då de kommit 
till begravningsplatsen, stannade formanshästen med 
det tunga lasset vid porten, efter gammal vana, 
emedan han ofta fått vara med i likprocessioner. 

Yår artiga doktor satt, surmulen, på kusksä
tet framföre pä den smala kursläden, som inneslöt 
hans skatt. Men vid hästens hastiga halt vaknade 
han, förtretad, ur sina drömmar. Om dessa voro 
verkliga, sorgliga eller ljufva, känna vi lika litet 

som hans dam, emedan hon hvarken kunde se 

eller tala vid honom, da endast ett litet rundt fön

ster fanns pä dörren till hennes cell. 
Gumman, som trodde sig nu vara vid det 

rätta målet för sin färd, lyckades att krafsa upp 
dörren, och hade redan ena foten ute, för att der-
efler utflytta hela sin lekamen; men då hennes 
kavaljer hörde sin dams röst helt tätt vid sitt öra, 
gaf han till i förskräckelsen en oförstådd svordom, 
och en snärt af piskan ät sin Rosinant, för att på

minna honom om sin skyldighet. 



Damen bief härvid sâ altererad, att hon på 
en lâug stund glömde draga in hade dörr och fot. 

Men vår Rosinant visade sig sansad och för
ståndig vid .alla tillfällen. Dä han säg, att det ej 
lyckades att här fä aflassadt, trodde han sig draga 
grus eller lera till reparation af landsvägen. Äfven 
de lösa tyglar man lemnathonom, gâfvo honom an
ledning till denna förmodan. Yi kunna ej saga, 
om var doktor stred med eller redan var öfver-
vunnen af Morpheus. Men skjutskarlen hade han 
skickat förut, och hästen tycktes vara rätt förnöjd 
att fä vandra i sakta mak, fot för fot, helt oge
nerad, till dess han kom till ett ställe af landsvä
gen, der han alltid varit van att lasset urstjelptes 
vid reparationerna. Här' tog han af ät sidan som 
förr: och vips lag den gamla bagareboden på sin 
fönsterdörr, i det frusna diket. 

Den härvid af ett skutt ät skogen yrvakna 
kavaljeren hviskade genast tystande och tröstande 
ord till sin dam, h var s dofva nödrop knappt hör
des ifrån den traoga, mörka kuren, der gumman 
pustande sprattlade med händer och fötter, för att 
arbeta sig upp med hufVudet, hvilket nu, emot 
vanligheten, tagit öfverbalans. 

Man kan lätt tänka sig vår bekymrade doktors 
föl lägenhet: ty bär hjelpte hvarken lansett eller 
snäpparé, såsom förut, vid andra för honom bryd— 
samma tillfällen. Det hade erfordrats Simsons styrka, 
och den egde han ej, för alt få både kur och 
dam på föttefr. Men som läkare var han snartre-
solverad i nöden. Hastigt spände han hästen ifrån, 
kastade sig på den ocb skyndade sa tillbaka till 
staden, för att söka hjelp. Hans Rosinant förha
stade sig dock ej. Vid Stähleborg gjorde han, 



skygg, nä gra krumsprång, men derefter fortsatte 
ton vägen i stilla lunk. Sedan han likväl vid ett 
par krogar stannat, gick han vackert in pä kallar— 
mastar B—s gärd. 

Men här råkade var kavaljer att i ett kärt 
sällskap af nya bröder och gamla champagnebuteljer 
alldeles glömma ändamålet för sin ankomst, sitt 
bekymmer, sin gamla dam och hela slädpartiet. 
Men då han, hemma i sitt qvarter klockan 11 föl
jande dagen, gnuggade sömnen frän sina halfvakna 
ögon, föreföll honom i minnet hela färden som 
en besynnerlig dröm, till dess en af hans kamrater 
bultade pä hans dörr, och gapskrattande ropade: 
»Är du hemma? Är du rasande? Hvar har du 
lemnat din dam?» 

»Fan anamma både dig och henne!» sade vår 
sömniga och bistra doktor, i det han öppnade 
dörren. 

Nu berättade den muntra vännen huru några 
stadsbor, hvilka tidigare än andra återvändt ifrån 
balen, hade bärgat lasten i hans gamla skuta, och 
tillade, att han nu som kavaljer vore alldeles sla
gen ur brädet både hos unga och gamla damer, 
samt och synnerligen. 

Vår trankila, ehuru flata doktor sade blott: 
»Gud ske lof, att jag fått transport till Torneâ! — 
Är allt i ordning för resan!» ropade han till sin 
dentschik, som hördes svara: »Da, da.» 

Det briljanta slädpartiet slutades eljest som 
vanligt, mycket roligt, med dammiga ansigten och 
ömma fötter. 



14. 

Skördedagen. 

Mänga baler och bjudningar följde tält efter 
detta slädparti. Stadens handlande borgerskap gaf 
äfven en stor bal i borgmästar Liljedals stora lo
kal för Ryska generalerna Suchtelen, Buxhöfden, 
Schuvaloff, Kamenski, Toutschkoff, med flera. Ehuru 
ej alla voro närvarande, var dock samlingen stor 
och lysande. 

Dansen var liflig, trakteringen äkta och ym
nig, damerna eleganta och sköna. Men några unga 
tärnor voro så oförständiga och förbländade af de 
granna officersuniformerna, att de förbisägo stadens 
egna kavaljerer i deras anspråkslösa drägt. Desse 
blefvo flera -gånger högst mankerade derigenom, att 
den unga sippan, som var uppbjuden af en civil, 
gaf företräde ål en officer, som sednare bjöd henne 
till en dans. 

De mankerade kavaljererna förvarade denna 
ohöflighet uti ett troget minne. 

Sedan allt var lugnt och den dansande mili
tären frän orten försvunnen, hade de unga dans
sjuka damerna gerna hållit till godo att svänga sig 
äfven med en civil kavaljer. Men först läto desse 
dem länge vänta, innan någon bal tillställdes, och 
sedan en sådan slutligen arrangerades, blefvo de 
damer, som på officerarnes baler öfversett sta
dens egna herrar, nu alldeles icke uppbjudna till 
någon dans. Men ehuru påkostande det var för 
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dem att se förut obemärkta damer sig nu föredragna 
och uti en brinnande tur i dansen, ville de hvar-
ken tillstå, än mindre visa sin förtrytelse häröf-
ver. De slipade kavaljererne voro nog hämdfulle 
och elake att med ironi alltemellanåt fråga de bleka 
väggprydnaderna: »hvarföre de upphört att dansa?» 

»Emedan det ej roar oss mer,» svarade några 
med stolthet. 

En annan sade: »Gud ske lof, att jag kan 
lata bli det.» 

Men de härvid svällande tårarna i de ånger
fulla skönheternas ögon smälte dock snart de hårda 
kavaljerernes hjertan till en försoningsvals, och flera 
efterföljande danser fullbordade försoningen. 
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15. 

Den e nsamme. 

I Uleâborg lefde en sällsam man, som liette 
Michael Wacklin. Han och hans hror Isak hade 
erhållit en vårdad uppfostran. De studerade i Åbo 
och Upsala. Isak gick in vid hofrätten, men Mi
chael, mera snillrik $ offrad e sin hela tid ät veten
skaperna, utan att egna sig åt något yrke. Han 
bl ef derföre en mångbildad man, och hade äfven 
förmåga att författa: derom vittnade de skrifter, pä 
flera spräk, hvilka han efterlemnade. Ingen tog 
likväl värd om dem, ehuru de qvarstannade inom 
slägten, till dess de blefvo lâgornes rof, när desse 
förstörde hans födelsestad 1822. Hans enda ri
kedom bestod uti ett utvaldt bibliotek, sa kärt 
för den ensliga tänkaren, som om hvarje bok 
deri varit hans barn. I sjelfva hjertat en mild 
och saktmodig man, var han dock oböjlig för allt, 
som stred emot sanning och rätt. Med våld kunde 
man ingenting förmå hos honom. Godhetsfull och 
välvillig emot alla, biträdde han gerna köpmännen 
i deras utrikes korrespondens;, men ingen vågade 
bjuda honom någon betalning. Den enda belöning 
han sökte var inom sig sjelf, ty han kände för 
väl menniskorna och verldens gång, att af dem 
vänta något. Han hade en hög själ, och kände 
sitt värde, ehuru han tillika hade en ädel blyg— 
samhet. Ömtålig sjelf, var han grannlaga emot 
andra, fördömde ingen, kände icke afund, utan 
tvärtom blott glädje öfver den lyekligares lott, som 



ej var hans. Lättrörd och med djup känsla, var 
han tacksam för ett vänligt bemötande; men glömde 
sällan oförrätter, ehuru han afskydde all hämd. 
Mötgångar bar han med värdighet. I olyckan 
beklagade han sig aldrig, utan var undergifven för
synens skickelser och behag. Älskad och hög
aktad af alla, som kände hans ädla karaktär och 
djupa kunskaper, var han öfverallt välkommen; 
men han älskade ej större sällskapen Ibland vän
ner var han glad och roade med berättelser, dem 
han gaf lif och behag. Äfven till sitt yttre var 
han älskvärd. Han, som kunnat gagna och blifva 
sitt fosterlands prydnad, lefde enslig, led och tär
des af okända sorger, hvilka befallde frågaren tyst
nad och vördnad. 

Högst sällan besökte han sina vänner, ehuru 
afhâllen han tycktes vara. Men en gäng saknades 
han af dem pä längre tid än vanligt. 

Till allas sorg och saknad kom da hans up-
passerska en dag och sade dem, att han var död. 
Bestörte af den oförmodade underrättelsen skyndade 
de till hans boning, och funno den aflidne half-
klädd, i en lätt nattrock, liggande pä sin soffa. 
Ett himmelskt lugn hvilade öfver de vänliga anr 

letsdragen, liksom uttryckande glädje öfver att dö
den nu befriat den ensamne ifrån alla plågor och 
jordens sorger, dem ingen delade, ingen kände, 
ingen förstod, utom Gud sjelf. 

Då hans lik undersöktes, befanns han vara 
död af hunger. Hela hans matlörråd bestod uti 
en bit mögladt bröd. Ej en skilling fanns i pen
ningar. Men det rika biblioteket stod orördt: 
likaså ett litet klädskåp, med snygga kläder. En 
ordningsanda herrskade öfverallt i den aflidnes rum. 



89 

16. 

Pirun Siliuä, 

Tvenne bönder ifrån ödemarken, hvilka al-
dfig sett något ur, hittade i Uleåborg på gatan, 

der de gingo och gapade omkring sig, ett guldur. 

Den ena upptog uret, sägande: Mikähän tama 
on koreus ? *) 

Den andra lyssnade oeli betraktade uret helt 
häpen, och sade: »Mutta se on elävä! kuule, kuin-
ka se panee.» **) 

Båda tvä lyssnade nu mycket uppmärksamt, 
och dâ de tydligt hörde uret knäppa och sâgo 
visarn röras, kastade han, som höll det, med fasa 

detsamma ifrån sig, i det han utropade: »se on 

Pirun silmä.» ***) Den andra sprang förskräckt 
några steg derifrån och upptog en sten, den han 
slungade ät uret, som lag på stengatan, men lyc
kades ej att raka det. 

Dä begynte begge bönderna att samla stenar 
och att med dem bombardera delta »fans öga», till 
dess det lyckades dem att fä det tyst och krossadt, 
hvarefter segrarena vågade närma sig. För att yt
termera förvissa sig att det verkligen ej mera kunde 

aterlifvas, klappade de uret af alla krafter emellan 

*) "livad är detta för en grannlåt? 

**) Men den är lefvande! Hör huru han låter! 

'**) D et är fans öga. ' 



tvenne stenar, sâ att det slutligen mera liknade en 
tunn pannkaka än ett guldur. 

Medan de härmed ännu voro sysselsatte, kom 
egaren till uret för att söka det. 

Rektorn i stadens trivialskola hade under gå
endet till skolan förlorat sin klocka. Han saknade 
den snart, och återvände samma väg han gått, för 
att leta efter den. Och nu fann han bönderna 
helt förnöjda mörbulta den dyrbara klockan, för 
honom dyrbarast, emedan den var en skänk af en 
tacksam lärjunge. 

Böndernas okunnighet urskuldade dem i hans 
ögon, och han. s örjde mindre öfver urets förlust, 
ehuru kärt det var för honom, än öfver den okun
nighet och råhet, som dä ännu fanns i hans fo
sterland. 



(il 

17. 

En begrafning. 

En munter enkling, det vill säga eii af clem, 
hvilka ej låta jordens sorger trycka sitt s inne, utan 
ega förmågan att trösta sig lätt, hade redan begraf-
vit flera af sina barn och nyligen sin maka. Den 
bortgångna makan hade varit en af detta lifvets 
tåligaste englaväsenden, och hennes minsta salighet 
var ingalunda den att nu redan några veckor hafva 
un dansluppit sitt lifs tyrann. Den efterlefvande 
enklingen var klädd i djup sorgdrägt, med plörö-
ser, långhalsduk och längt hängande flor om hat
ten. Naturen hade skänkt honom en läng, respek
tabel näsa, som han,efter mångårigt arbete i Bacchi 
vingärd lyckats ytterligare förstora och förgylla, 
Enklingssorgen var visserligen ej läng, men desto-
mera hade tiden varit det för houom, under det 
han gått och väntat pä grafölsdagarna. En sådan 
var nu äter inne. 

Under kyrkoklockornas sorgligt ljufva klang 
var var enkling just i begrepp att med öflig pomp 
och stat begrafva det sista efterlemnade barnet efter 
hans älskvärda maka. 

Han hade till denna högtidlighet bjudit endast 
de personer, som förut varit hans lustiga bröder. 
De borde också bli tröstande vänner, dä han med 
rykande bålar ånyo ville fira alla d e aflidnas m inne. 

Gästerna hade redan länge varit mangrannt sam
lade och gemensamt gjutit mången tår — i strupen. 



»Ingen kunde ha varit mera lycklig än jag i 
mitt gifte,» sade den rödbrusige f. d. husfadren 
till de närvarande vittnena af hans sorg. »Men för
gängligt är allt hvad jorden bär!» deklamerade 
han, och tömde i detsamma för tolfte gängen sitt 

rågade punschglas. 
Alla gästerna visade sitt deltagande, och äfven 

för dem var dussinet fullt. 
Ringningen fortfor alltjemt. Men värden, som 

gjorde sina gäster uppmärksamma deruppä, att 
klockorna nu ej mera kunde komma att ringa för 
någon H hans hus vid ett tilllfälle dä han sjelf 
kunde få vara åhörare, ansåg att klockorna nu borde 
lä taga sig en dugtig motion och röra pä sig litet 
längre än vanligt, och åtminstone så länge, till 

' dess den bedrölliga synen af bottnen i bålarna 
skulle ytterligare utgöra en beredelse till den sorg

liga förrättningen. 
Slutligen, da var enkling varseblef, att bålar

nas botten lyste hvit och klar mot hans sorgsna 
och skumma ögon, och da han ej hade något spirituöst 
fluidum att ytterligare fylla dem med, tyckte han, 
att det nu ej tjenade till någonting att ytterligare 
förtöja sorgen hemma. Processionen borde alltså 

sätta sig i rörelse. 
Detta var dock bra mycket lättare sagdt an 

gjordt. Ty huru skulle detta tillgå? Gubbarne 
sutto der de sutto, i sorgliga betraktelser öfver 
lifvets alla omvexlande skiften. 

»Blott för ett par timmar sedan,» filosoferade 
en, »voro dessa sköna bålar fulla!» Han var sä 
rörd, att ban ej hade förmåga att fortfara. Det var 
väl saknadens smärta, som tillslöt hans våta och 
dock törstande läppar. 
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»Ja, huru bedröfliga äro de ej att "påse, om-
gifna af de tomma, sörjande glasen!» sade en an
nan, och förmådde knappt intaga sin plats i ledet, 
då processionen helt lamt började att sätta sig i 
rörelse. 

Ringningen hade längesedan upphört och skym
ningen inbrutit, dâ gubbarne begâfvo sig pä väg 
till den hemska begrafningsplatsen. I anseende till 
det djupa deltagande allesammans visat d en bedröf-
vade enklingen, och emedan den ena hade starkare 
nerver än den andra att bära sorgen, gick det ej 
lika lätt för alla att sträfva fram den länga vägen. 
De känslofullaste svimmade pä vägen. Processio
nen blef dock ovanligt lang, emedan herrarne en 
och en, med olika mellanrum, intogq gatans bredd, 
vacklande hit och dit i sin bedröfvelse, af vänskap 
för den sorgbundna enklingen. 

Efter ett par krokar p& åtskilliga afvägar, an
lände processionen slutligen temligen talrik till 
Stähleborg. Här stod den väntande dödgräfvaren 
bredvid den lilla grafven, som han beredt barnet 
•vid modrens sida. 

Den rörda enklingen dignade ner vid dess 
rand, »full,» såsom han försäkrade, »af saliga och 
sorgliga minnen.» Ett par af hans intimaste vänner 
gjorde honom sällskap. 

Nu framsteg presten, och sedan han utantill 
läst ett par små böner ur brudvigseln, tog han 
sandspaden ordentligt, men hann ej säga mer än: 
»af jord äst du kommen!» förrän han helt förfärad 
släppte både handbok och spade, då en röst ur 
grafven hemskt hväste: »hvem är det som vräker 
sand i synen pä mig?» 



Presten lugnades dock snart, då han fann, att 
det var den i grafven nedramlade enklingen sjelf, 
som han börjat jordfasta. Förskräckelsen hade sä 
verksamt öppnat pastorns ögon, att han älven ge
nast märkte, att det lilla liket saknades. 

Det var qvar hemma, ty man hade glömt att 

medtaga det. 
Dödgrävaren skickades till grafölsgarden, för 

att afhemta liket. Men vägen var läng, och innan 
han hunnit återkomma, hade den trötta processio
nens alla medlemmar intagit hvar sitt hvilorum på 
den mjuka sandbädden. Med möda förmådde död-
gräfvaren ruska dem vakna. Da de återvände, hvar 
och en till sitt, i den dunkla, svala höstnatten, 

hade de ej allenast tillfälle att beundra de tin
drande stjernorna, utan äfven det bländande skenet af 
sjutton strålande solar. De kände sig helt förnöjda 
öfver sitt, såsom de ansågo, väl fulländade värf. 

Efter en ordentlig jordfästning, förrättad af 
dödgräfvarerx, gömdes det lilla liket vid modrens 

sida. 



Den ga mle M ålaren. 

I Uleâborg fanns en gammal och med aîîa 
sma egenheter aktad man, målaren Toppelius. Han 

var en klok gubbe, som med sitt gråa här, sin 
skälmska blick liknade den af forntidens vise, som 
skrattade åt allt. 

Ehuru gubbens talang som målare ej kunde 
jemföras med Titians eller Apelles, liknade han den 
sednare dock deri, att utan afseende pä stånd eller 
person hafva mod att utan krus säga rena sannin
gen, der han tyckte behofvetså kräfde. Apelles 
vågade påminna Alexander den store, att han borde 
helt sakta yttra sin mening om hans arbete, för 

att ej väcka de närvarande mâlargossarnes åtlöje, 
emedan de förstodo konsten bättre än han. Så 
var det i smått ett dylikt drag af frimodighet, då 
var Uleåborgs-artist vågade säga sanningen ât en 
gammal Tysk läkare, assessor Carger, som för sina 
menskliga patienter sades nyttja mången alltför litet 
mensklig kur, och nil med hetta förebrådde vår 
hedersman några fel i den talk han höll pä att 
måla. 

»Dessa fel,» sade han, »tillstår jag, ocb jao-
framvisar dem helt redligt. Men ni, herr assessor 
ni döljer edra misstag jmder jorden.» 

En förmögen och i allmänhet något för strängt 
bedömd, ehuru aktningsvärd man, som hette Chri-

Bundrade Minnen. II. 5 



stian, lät samme målare renovera sitt portrait, som 
blifvit måladt i lians ungdom, och der blott hans 
förnamn Christian var mâladt under taflan. 

Han och gubben Toppelius voro eljest goda 
vänner och grannar; men nu hade de kommit i 
tvist om ett plank, som skiljde deras gärdar. Den 
rike Christian hade vid denna gränsreglering tvungit 
den fattige målaren att gifva efter för grannsämjans 
skull. Men denne glömde dock ej det orättvisa 
häri. Derföre målade lian på taflan helt oförmärkt 
ordet »tyrann» efter namnet. 

Egaren återtog porträttet, och, helt förtjust af 

sin föryngrade ungdomsbild, märkte han ej måla

rens tillägg. Taflan prydde någon tid det förnäm
sta rummet i hans hus, der han med stolthet vi
sade sitt porträtt för vänner, och bekanta, i det 
han skämtande sade: »Skulle man tro att detta är 
gubben sjelf? Jag måste intyga sanningen häraf, 
eljest skulle ni kanske icke tro det. Men så såg 
jag ut i mina fenriksår.' Jag hoppas vara den
samme ännu, ehuru ansigtet är litet förändradt,» 

tillade han fryntligt. 
»Men dâ bar du väl ej samma namn som nu?» 

sade satiriskt leende en ibland hans vänner. 
»Skall man ändra namn med utseendet?» sva

rade han. »Nej, samma namn jag haft i ungdo
men hoppas jag att med heder få bära till grafven.» 

»Hette du också då Tyrann?» frågade vännen. 
»Tyrann!» upprepade vår Christian, och blek

nade af vrede, då han blef varse den ditsmugna 
underskriften på porträttet.. I ögonblicket gaf han 
befallning att taflan skulle bäras upp på en vind, 
hvarefter man aldrig mera säg till den. 



Några af var hedersgubbes taflor äro sä märk
värdiga for sm fantastiska komposition, att vi anse 
oss bora besknfva dem. Det bör anmärkas, att 
oaktadt det vidunderliga i sammansättningen detal
jerna ingalunda " voro illa målade. Taflorna böra 
derfore anses såsom humoristiska infall, hvarat gub
ben sjelf roade sig. ° 

Han målade Pudas kyrka och framställde i 
densamma himmelens herrlighet, der rödbrusiga 

hÄets T pd?a- Län̂ e ned »«-aS-
elvetets brasa sa friskt och lifligt brinnande alt 

mangen bondgumma dånade vid anblicken af de 
h-skehga ormar, hvilka här togo svafvelbad och 
uggade kärringar och gubbar, medan unga dief-

B e^ U " £lf
U7 SrP° U"Sd°m" ' »A 

Beelzebub sjelf drack grinande af fröjd hela säll 
skåpets skål i finkel. Smä mgUl tiJJe ^ 

sm himmel, skrattande ät detta uppträde. Pä ett 

Gud V S] ; ky;kan, sâss Treenigheten till häst. 
Gud fader red ordentligt pä hästryggen, barfotad, 
M , mantel och med gloria om hufvudet och 

oil tyglarna. Sonen salt ridande bakom honom 
pai hasten, och den Helige Ande svälvade i e" 

farden.° ^erSt' ^ °Cksâ Vara med Pä den okända 

^ ' 'ie snllra 
slnrln trii\ i l mälat paradiset. Här 
stodo v>d kunskapens träd, i allsköns oskuld Adam 
och Eva, hvilka hollo ögat begärligt fästadt på 
det skona applet, och örat spändt lyssnande pä 
ormens smickrande tal; Ehuru kringrända af otf 
hga olika djur, tycktes våra stamfôrïïrlr T, 
Mifva helt förvånade, då en Lappe y ï n 
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ren sågs ila tätt förbi dem. Ej långt ifrån dem 
Skte lustigt små nakna gossar skridsko pä hal is i 

det ljufliga paradiset. • . 
Ingen förstod mästarens mening i allt delta. 

Men den gode gamle, som behöll sin mening mom 
sig, skrattade bjertligt ät sina snillefoster. 



Wiickliii och Niska. 

Ädla, heliga skuggor! Vägar en ovan h^nd 
sä långt efter eder flyttning till belöningens verld' 
nu vidröra den slöja, som dolde en af jordens 
dyrbaraste skatter, den sällsynta och exemplariska 
vanskap som egde rum emellan eder? Den lik
nade icke de snart borldoflande och förvissnande 
.blomster, som man vanligen ger namn af vänska
pens behag, utan den stod lik Nordens dystra tall 
i sin evigt gröna skrud, med jordfast rot och kärn
full stam, än höjande i den bistra vinternatten sin 
silfverglänsande krona mot norrskensflammorna, än 
i den milda midnattssolens strålar stilla doftande 
stark i bade storm och lugn. 

Redan tidigt hade de trenne köpmännen Isak 
°ch Jonas Adolf Niska samt Zachris Wacklin bildat 
ett bolag, ehuru icke officiell tillkännagivet och i van-
•g form. De drefvo hvar för sig sin handel, men 

S ? anfr voro gemensamma, likasom de gemen-
samt idkade sitt skeppsrederi., 

11Prna
Wa1dmi Var ?Cn ®0m uPPgJ°rde spekulatio-

rna och bestämde de handelsföretag, för hvilka 
ue, alla tre satte sig i verksamhet. Isak Niska 
forde den utrikes brefvexlingen. Jonas Niska byggde 
skeppen och besörjde de yttre angelägenheterna 
hemma, och Wacklin hade hand om utrustningarna 
Lyckan gynnade deras omtänksamhet, och de blefvo 
alla tre förmögna. 



Oaktadt deras inbördes vänskap, voro dock 
deras karaktärer ganska olika, till Och med hvar-

andra motsatta. 
Yid tolf års ålder blef Zachris Waeklin ryckt 

ifrån sina studier i skolan, der han täflade med 
sin jemnåring, numera biskop Franzén, i läraktighet 
och flit. Men emedan Waeklin bland flera syskon 
var den äldste sonen, måste han uppoffra sin håg 
för lärdom, för att biträda i faderns handel. Vid 
ljugu års ålder gifte han sig med en sextonârig 
flicka, fader- och moderlös, enda barnet ei'tër en 
handlande med någon förmögenhet. 

Isak Niska hade studerat, och blef .radman i 
staden. Efter en trogen förlofning, som varade i 
femton är, hemförde också han slutligen en älskad 
och älskvärd maka. 

Jonas Niska hade i yngre aren blifvit mest 
försummad och var känd för stormiga uppträden, 
som hans oförvägenhet föranledt. 

Men han öfvergåf sina bullrande sällskaper 
och gifte sig med en anspråkslös och fattig flicka, 
med hvilken han lefde i det lyckligaste äkten

skap. 
Isak Niska var alla behöfvandes rådgifvare. 

Befann sig en familj i förlägenhet, visste en stac
kars enka icke huru hon skulle reda sin mans affä
rer, sa skickade Isak Niska sin älskvärda fru till 
den behöfvande, med underrättelse om det bästa 
sättet , att utreda saken. För öfrigt, hvarhelst en 
sjuk fanns, kom hon med tröst och hjelp, och 
öfverallt bland de fattiga välsignades det välgörande 
paret. 

Jonas Niska var också utmärkt för en välgö
renhet, som tilltog med hans tillgångar. Aldrig 
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lät han en fattig gå ohulpen ifrån sig. Isynnerhet 
vissa tider på aret utdelade Jonas Niska stora 
förråder till de fattiga. Man kunde säga, att 
ingen nödlidande fanns i Uleâborg, som icke af 
Jonas Niska njutit understöd och blifvit ihåg— 
kommen. 

Wacklin, i välgörenhet som i annat olik sina 
vänner, kunde aldrig tåla tiggare. Han behandlade 
dem strängt, stundom till och med, såsom andra 
tyckte, hårdt. Såg han\ någon rätt usel, sä visade 

han den till Jonas Niska. Deremot egnade han 

sin bjelp samhet ät dem, som genom olyckor eller 
motgångar störtades från en eljest hedrande bana. 
Flere köpmän, som befunno sig pä branten af sin 
undergäng, blefvo af honom ädelmodigt räddade, 
och hans bistånd var dä kraftfullt och i stort, så 
att han också oftast hade den tillfredsställelsen att 
se en välsignad frukt af hvad han gjort. Äfven i 
Stockholm erkänna ansedda hus och aktade män, att 

han med sitt verksamma biträde varit deras räddare. 
Han var förmyndare för en fattig familj, hvilken han 
lemnade understöd af arfvet sä länge den behöfde 
sådant, utan att lata den veta, att de knappa till
gångarna i arfvet redan längesedan blifvit förtärda. 
Han skickade i hemlighet penningesummor till de 
behöfvande och visste alltid att sa ställa till, att 
de icke fingo någon aning om gifvaren. 

En ung embetsman, som ackorderade sig till 
sin syssla i staden, befann sig i stor förlägenhet 
för ackordssumman. Ehuru Wacklin icke kände 

honom närmare, men visste, att han var en redlig 

och arbetsam man, tillbjöd han honom den behöf-

liga summan, som utgjorde tolf tusen- riksdaler. 

Mannen gifte sig, lefde någon tid elt husligt Lyck-



ligt lif, ooli skulle just blifvit i stånd alt betala 
sin skuld, då döden bortryckte först hans maka, 
och sä honom sjelf. Då först fick man veta livad 
Wacklin gjort för honom. Aldrig hörde man ho
nom beklaga sig öfver förlusten. 

- En eldsvåda hade härjat grannstaden Brahe
stad. Yid underrättelsen derom afreste Wacklin 
dit i sin chäs. Hvad han der uträttade är icke 
antecknadt i skrifter som läsas af dödliga ögon. 
Men hans hemresa väckte särdeles uppmärksamhet. 
Det låter otroligt, men är likväl en verklig till
dragelse, all han medförde sju barn, hvilka han 
förstod att allesamman inrymma i sin chäs. Han 
behöll alla dessa barn i sitt hus, till dess antingerï 
föräldrarna kommo sa i ordning, alt de kunde åter
taga dem,' eller, der dessa voro fattiga, han kunde 
skaffa dem någon passande utkomst i verlden. 

I allmänhet roade det Wacklin att lata andra 
xnenniskor tro om honom, att han mätte vara helt 
annorlunda än han i sjelfva verkel var. Det är ett 
visst drag af humor, som sålunda gär igenom mänga 
Finska karaktärer. Fallen för atl skämta, tog han 
gerna verlden från den roliga sidan, äfven då man 
skulle trott honom som mest alfvarsam. Han ta
lade då med en ironi, sa harmlös men hårfin, att 
ganska fä fattade den mening, som lag derunder. 

En dag bröt elden ut i ett hus i grannskap et, 
just då Wacklinska familjen satt till bords. En 
fiegmatisk bokhållare lät icke störa sig i den aptit 
livarmed han tömde sin tallrik, ehuru isynnerhet 
fru Wacklin, med den henne egna liflighet, stör
tade upp ifrån bordet tillika med de öfriga med-
lemmarne af huset. Wacklin satt qvar med sin 
bokhållare och trugade honom atl förtära mera, 
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i det han oupphörligen fortfor att, vänligt små
leende, servera honom med nya portioner, under 
det eldskenet flammade igenom fönstren. 

Slutligen återkom den förLviflade frun i rum
met, sedan hon sökt att hopsamla husets silfver 
och dyrbaraste tillhörigheter. Då hon blef varse 
sin man, ännu helt lugn och småleende, blef hon 
alldeles utom sig, och ville rycka stolen undan 
honom. Han fortfor dock att småle, och begafsig 
först efter ännu en stunds dröjsmål till elden, der 
han snart insåg huru förvända åtgärder man hade 
vidtagit, och genast anordnade anstalterna på annat 
sätt. Inom koft erkände alla, att endast genom hans 
kraftiga rådighet hade elden blifvit dämpad och all 
ytterligare fara afvänd. 

Fru Waeklin hade ett godt hjerta och hyste 
för sin man och sina barn den innerligaste ömhet. 
Men hennes lynne var häftigt, och inomhus upp-
stodo derföre ofta de roligaste uppträden, i anled
ning af hennes eldiga ifver, i förening med man
nens lugna småleende och visade^ kallblodighet. 
Hon hade i yngre åren af sina förmyndare blifvit 
illa behandlad. De skickade flickan vid fjorton års 
ålder till Stockholm, för att fullända hennes bild
ning. Hon blef der inackorderad hos en gammal 
fru i närheten af Jakobs kyrka. Dagarna- igenom 
måste hon här spinna bomull, och fick aldrig ga 
ut, om ej för att om söndagarna gå i kyrkan. Se
dan hon så spunnit ett helt ar, återhemtades hon 
till Uleåborg. Hon brukade sjelf säga om sin upp
fostran: »Mitä minusta, joka olen tynnyrisä ka-
sonnut ja pruntista ruokittu?» *) 

*) «livad kan man begära af mig, som vuxit upp i cn 
tunna ocli blifvit matad genom sprtmdet?» 
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Yi hafva nämnt några ord om det starka vän
skapsband som förenade de trenne köpmännen. 

Intimast Tar dock vänskapen emellan Waeklin 

och Jonas Niska. 
De voro nästan oskiljaktiga, bade i nöd och 

lust. Der den ena var, der var ej vännen langt 
borta, och der gemensamt biträde eller bjelp be-
höfdes för en nödställd like, vid eldsvådor o. d., 
der voro alltid desse vänner främst. Arm i arm 
säg man dem. dessemellan beständigt vandra. 

Waeklin tyckte om att sofva länge om morg
narna, men Niska steg oftast upp med solen och 
var genast i arbete och full verksamhet. Da han 
tyckte att så fordrades, skickade han ut Wacklins 
folk på samma gång som sitt eget, och gick sedan 
att brumma på sin ännu sofvande vän, för det han 
ej sjelf haft bestyr härom. "Waeklin log vänligt 
emot vännen och sade helt lugn och belåten: 
»Hvad behöfver jag sa tidigt på morgonen göra 
mig omak, da jag har dig, som sä gerna och så 
bra gör det i mitt ställe. Dessutom bör du väl 
begripa, kära bror, att, då jag i år som de andra 
åren kommer att fira sjusofvardagen, jag ej vill ha 
den skammen, att sådant sker bara för ro skull 

och utan laga skäl.» 
Niska var straxt blidkad och lemnade skrat

tande den sömniga vännen. 
Vid den stora eldsvådan, som förstörde Uleå-

borg 1822, arbetade Niska och Waeklin vid eld
släckning och bärgning så länge hos andra, att de 
ej ens tycktes tänka på sina egna hus och hem. 
Då dessa redan stodo i ljusan låga, återvände de 
hvar till sitt hem: men då voro deras krafter redan 
så medtagna, att de här föga kunde uträtta. 



m 
Wacklin öfverletde ej läuge förlusten af sin 

egendom vid denna brand, ehuru litet han lade 
detta på sinnet. En bröståkomma slutade i man
naålderns fulla verksamhet hans dagar. Jonas Ni— 
ska vakade oafbrutet i fjorton dygn vid hans döds
säng och delade sjukvården med hans ömma maka 
och barn, till dess vännen lugn och stilla i nslum
rat för sista gängen. Wacklins skämtsamma lynne hade 
fortfarit ända in i sista ögonblicket. 

Niska byggde för sin väns enka och barn ett 
hus efter samma ritning och pä samma gäng som 
han byggde ett för sin egen familj. Han visade 
härvid än ytterligare sin trofasta vänskap, derige— 
nom att ej en stock fick läggas i hans hus, innan 
en motsvarande redan var lagd i det Wacklinska. 
Äfven förordnade han om alla husets affärer i jemn-
bredd med sina egna. 

Wacklin hade till begravningsplatsen, som var 
för liten, skänkt en närgränsande åker, att med den 
förenas. Wacklin sjelf var den förste som här 
nedlades. Honom följde snart och alltför tidigt 
hans sörjande maka, tre fullvuxna barn och vän
nen Niska. 

Heliga och dyra jord! hvila lätt ölver de väl
signades aska. 



20. 

En g ammaldags begrafniiig. 

Sorgligare än vanligt tycktes dödsklockan ljuda 
den 20 Oktober 1788 och mörkret tidigare svepa den 
korta dagen i sin hemska slöja, da svartklädda ge
stalter med dystra ansiglen och tunga steg sågos 
vandra pä den granrisbeströdda gatan till prostgår
den, som ej lag långt ifrån kyrkan. De fleste af 
dem voro klädda i svarta jackor med korta skört, 
och valkar med knapphål på axlarna. Smala siden-
kappor hängde ned pä ryggen till smalbenet. Ett 
schärp, äfven af svart siden, var knutet om lifvet, 
med en ros vid sidan, jemte den svartbeklädda värjan. 
De buro svarta strumpor och knäbyxor med spän
nen af samma färg. Skorna voro försedda med 
stora silfverspännen. Hvit halsduk, krås och man— 
chelter, livita kaslorhandskar, näsduk med bred fåll 
framstickande ur jackfickan, pudrad frisyr, stång
piska och rund hatt pä hufvudet fulländade drägten. 

Till kyrkan hastade, bedröfvade, både gamla 
och unga, cjvinnor och barn, rika och fattiga. Alla 
som ej voro med pä begrafningen ville dock visa 
sin vördnad för den bortgångne och säga honom 
af tacksamma hjertan det sista farväl. Ty deras 
allmänt älskade själasörjare, prosten Stähle, skulle 
nu begrafvas. 

Kyrkan var illuminerad i sin sorgliga högtids
glans , upplyst af flera hundrade ljus, prydligt ord
nade öfverallt. I choret stodo höga kandelabrar 
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med ljus, omkring den öppnade grafven, der liket 
skulle jordfastas, innan det följdes till sitt sista 
hvilorum, Stähleborg. 

Menniskor stodo .pä kyrkbänkarna och på 
sjelfva karmarna, i fönster och hvarlielst ett fot
fäste kunde finnas. Dock stodo alla stilla vän -
tände, under en dödstystnad. 

På gatorna säg man redan smä tiggargossar 
springa, med begrafningsstrufvorna i hvita knyten, 
dem herrarrie skickade hem till sina familjer. Detta 
tillkännagaf, att processionen snart skulle begynna 
sitt tag ät kyrkan. 

Der stodo dörrarna vidöppnade, och nu sägs, 
högt på en svårtbeklädd likbår, en svart likkista 
med försilfrade plåtar och beslag långsamt fram
skrida, upplyst af eu mängd lanternor och buren 
af tolf sorgklädda bönder, i mörkblå kaftaner, svarta 
halsdukar och bälten. 

Kyrkvaktaren inkom först jch gaf en vink 
med hatten ät orgelläktaren, samma ögonblick 
som processionen befann sig uti kyrkdörren. Dä 
upphörde ringningen, och orgelns toner, beledsagade 
af tusende tårar, helsade den saknade döde för 
sista gången. Med darrande stämma begynte or
gelnisten eil begrafningspsalm, men djup rörelse 
hämmade hans röst, så att församlingen blott med 
suckar och gråt instämde. Två små gossar, bar— 
hufvade och snyftande, i djup Sjorgdrägt, gingo 
närmast liket i processionen. 

Efter jordfästningsceremonien, sedan ånyo or
gelns klagande ljud förklingat, återvände mången 
af folkskaran, hvar till sitt, medan andra ville följa 
den vördades lik till dess sista hvilorum. 
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Sorgkammaren pa prostgården var alldeles öf-
verklädd med hvita duktyger. Speglar, bord och 
stolar sammaledes. Lakan betäckte fönstren, och 
inne i det bvitklädda rummet satt den hedröfvade 
enkan, i dok och flebb, en slags hufvudbonad af 
Ii vitt tyg med breda fållar och snibb öfver pannan 
ända ned till näsan. Tvenne länga ändar af samma 
täta tyg,' med fållar, föll o ned från hufvudet ät 
båda sidorna. Klädningen var af svart flanell, helt 
slät, förklädet af h v it kammarduk, med fem quar
ters hög fåll. Tredubbel snibbkrage, med ros i 
nacken, och slät nedfallande dubbelrimsa framtill, 
poignétter vid händerna och plöröser litet högre 
upp, allt af samma tyg, med breda fållar, fullän
dade kostymen. Tre döttrar, med fina serveter 
veckade om hufvudet, i lika drägt som ènkan, 
sutto efter ålder i kanapén, der ingen fick röra sig. 

Framför dem, pä ett stort rundt thébord, 
hvaröfver var utbredd en fin damastduk, stodo 
i symmetrisk ordning uppradade fyra glasskâlar 
under lock, med i socker syltade åkerbär, hjortron, 
vinbär och hallon, samt sex stora porslinstallrikar med 
svart och hvit konfekt, upprågade som ättehögar, 
en sort på hvarje tallrik, nemligen: sockergryn, 
citron- och pomeransstänger, brända mandlar, hyf-
velspån och kanderadt socker. På ett stort fat 
lågo sockerbröd, vida som théfat, och pepparnöt— 
ter, stora som thékoppar. Af dessa skulle gästerna 
alltid taga tvenne, ty man sade »Kaxi silmä viera-
halla *). Som kaffe var förbudet, bjödos strufvorna 
först. Dessa, kokade med ägg i smör, voro sa 
stora, att de fyllde en flat tallrik, och ett halft 

Två ögon åt hvarje gäst. 



qvarter höga. En näsduk måste enkom medhafvas 
för alt herbergera s trut Van. Sedan fruntimren kni
pit en Lit af slrufvan, ställdes hon vanligtvis under 
den stol man satt uppå, till dess hon kunde med
tagas hem till de öfver grafölsstrufvan jublande 
barnen. 

Sa- tillgi ck det i äldre tider med begrafningar 
i bättre hus. Men med första dagen var det icke 
slut på enkans vedermödor. 

De närmaste af slägt och värmer bjödos till 
afton- eller qvällsvard begravningsdagen. Da prydde 
en stor pastej, med ett tupphufvud och dess kam, 
bordet. Glacerade skinkor och tårtor, puddingar 
och feta stekar, költsoppa med risgryn, russin och 
mandel, eller sagosoppa i terriner, pontak i bu
teljer, fräsande öl i stora silfverbägare och kan
nor, punsch i stora balar, och manga slags bröd 
fyllde då det stora bordet, dukadt i hästskoform. 

Med tårar och en bjertlig tacksägelseskål till 
den aflidnes minne åtskiljdes gästerna. 

Dagen • derpå voro de, som haft besvär med 
begrafningen, inbjudna till middag. 

Tredje eller fjerde dagen var vanligen det så 
kallade Köybain peijahaiset *), då stadens fattiga 
samlades och blefvo undfägnade med mat och 
dricka. Härvid hände det en gång, alt en liten 
utsvulten gosse ät sä mycket af den goda, med 
fläsk kokta ärtsoppan, att han höll på att sätta lif— 
vet till. Han sade sig »velat äta för en hel vecka.» 
Skrytsamt tillade han : »men då först var det roligt 
på fars begrafning, när jag fick äta girs och kål, 
så att kapprocken sprack på ryggen.» 

*) De fattigas graföl. 



Vid ett tillfälle hände, alt då de fattiga, efter 
gammal vana, skyndade sig pä graföl till ett rikt 
borgarehus, der husbonden var död, afvisade dem 
enkan med det yttrandet: »Luulittakos nyt hahdin 
talohon tullen, kuin isänlä kuoli.»*) Hon ville 
låta dem förstå, att det var en stor förlust hon 
gjort, och att hon icke ville fira den med ett ka
las, såsom om ett skepp skulle lyckligt hemkommit. 

*) »Tror ni att ett fartyg kommit till gården, dä husbon
den dog.» 



21. 

Likgraiîiilâterua, 

Ehuru de gamla stränga sederna förbiödo de 
»»g» *f begge könen att räkas far sig sjdfva, er-

bjodo sig likväl dertill åtskilliga serskiWa tillfiffien. 

»ermed til" ' 7' ,f0rßrdf °det "f Bkgrannläterna. 
termed tillgick sa, att, da ett barn dog, likpryd
naderna skulle förfärdigas af dess faddrar. Främst 
var det jungfrufaddems skyldighet att bestå svep
ningen eller grânnlâterna. Det lilla liket sveptes 

cnvsky, ,af kam""änt •»-
tyg- Var det en gosse, så skulle han hafva 

en gron krans gjord af spritsilke, pä hufvudet, en 

» ,Sam.ma Satt förfärdiga<l staf i h anden och en krans 

, I t ' ."*7 P" •«*« af kistan, en Hcncplr 
la hand, och namnet virades af euldkantili 

S, rts p-k;k/,° sfr «- Ä 
lj.,„n 

J, Pakladdes afven. Kistans färg var van-
ngen gul, som det vissnade löfvets 

Den unga jungfrufaddern samlade alltid då 
n vanner pâ ett litet kalas, emedan de kull 

hjelpa henne att förfärdiga likgrannläterna Man 
vakade en natt vid arbetet. Man 

Då var det som ungherrarne, nästan alltid 

vHegLV I,7tf8li"SarVI"de C" Sla?S 
att afven infinna S1g hos de unga flic_ 

dundrade Minnen. II» 0 
b 



korna; och aldrig försummades detta glada till
fälle. Ingen tänkte här pä döden. Man arbe
tade, jollrade, vred skrattande ihop dödskransen, 
och ofta blef dock följden en brudkrans kort 

derefter. 



85 

Äejsar Alexanders resa t 
Österbotten 1819. 

22» 

Förberedelser i Uleåborg. ' 

»Kejsaren kommer! Kejsaren kommer! Den 

milda, stora Alexander fä vi se här!» ropade, fulla 

a förtjusning, till hvararandra alla menniskor . 
Uleaborg, bäde gamla och unga. »Kejsarn kom
mer!» ljöd det äfven i örat pâ en döf gumma, som 
vid sm lilla spis i stilla ro skalade kålrötter till 
sma nejonögon. 

»Herre Jesus!» skrek den gamla, i det hon 
i sin glada förvåning, slog ihop händerna, sa att 
de små kalrotsbitarna trillade i askan bredvid pan

nan. »Herre Jesus! kommer den store kejsaren 
hit m till mig?» Men förgäfves väntade hon på 
svar eller att få se en skymt af den, som ville 
meddela sin fröjd äfven åt den gamla, hvilken så 

visste verldens buller * och glädje. 
Sedan en säker underrättelse om det kejser-

iga besöket kommit till landshöfdinge-embetet och 
runnit spridas omkring i staden, var allt hvad lif 
och anda hade uti en glad rörelse, både djur och 
menmskor. Sjelfva. svalorna tycktes vara' i hestvr 

H ï g?-„\ sk>'"da°Je f«. «It vid marken! 
Hundarna skällde. Grisarna gnällde. Helt yra i 

hufvudet af det ovanliga bullret på gatorna, sprungo 

de i kapp med skjutspojkar och formanshästar, som 
skulle transportera ilbud med den glada nyheten om-
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kring hela länet, tillika med kungörelser att höns och 
kalfvar hastigt skulle gödas för kejsarns kö k, mång
dubbla skjutshästar hällas i beredskap, landsvägarna 
repareras, den minsta grop fyllas, och bondfolket 
•visa sig snygga, i sina hemmavälda kläder, ingen 
öfverstiga d iket vid landsvägarna, utan alla hälla sig 
vid silt åkerarbete. Presterna uppbådades att vid 
alla gästgifverier yara kejsaren till mötes. 

]mediertid fejades, målades, rappades, sopa
des och skrapades i staden, uti alla vrår och vinklar. 
Gamla käringar och pojkar iågo framstupa på ga
torna och hackade, som om de varit rasande, med 
knifvar i de grönsaker, hvilka här omkring stenarna 
fredligt fatt florera i långa tider. Fruntimren smögo 
oftare och nyfiknare än vanligt omkring i grann
skapet, för att hemta eller få höra något mer om 
den glada nyheten, som ej gaf dem någon ro. 

Stadens auktoriteter sammanträdde till hemliga 
rådplägningar om bästa sättet att fira och emottaga^ 
den store kejsaren; men något stort resultat harai 
såg aldrig dagen. Det enda, man fick veta härom,, 
var genom en rådman, hvilken hade fått uppdrag att 
till den kejserliga taiFeln skaffa allt som reqvire-
rades men som här var rart att fä köpa i mängd, 
såsom kyckling, grädde, ägg och pepparrot. Nu 
fanns likväl och lemnades allt detta med glädje, 
medan vår muntra och språksamma radman för de 
välvilliga och nyfikna fruntimren gjorde en beskrif-
ning om den äreport af granris, löf och kulörta 
lampor, med ett stort A ofvanföre i transparang, 
som på ena sidan af torget skulle uppresas för 
kejsarn. »För öfrigt s ku l l e  hela staden illumineras,» 
berättade han, »och kejaren logera hos kommers

rådet Keckman.». 
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»Men,» sade en af stadens unga gracer, något 
hvasst, till vår rådman, »hvarföre tillställés ej här 
en kejsarbal, som i andra städer? Detta kommer 
ju endast an på magistraten; ty borgerskapet gör 
det visst gerna.» 

»Emedan,» svarade rådmannen den lilla näs-
perlan i samma ton, »kejsar Alexander ej är vän 
att dansa efter Carlssons fiol, och här ej finnes 
någon annan dansmusik. Men i alla fall blefve här 

mgen dans ut af, emedan kejsaren förbjudit alla kost
samma tillställningar.» 

»Om jag vore Rysslands sjelfherrskare,» sade 
vår lilla skönhet, helt stötta »sä skulle jag genom 
en kejserlig ukas låta alla mina undersåter veta, 
att jag ville hafva en bal hvarhelst jag fore fram. 
Huru skall man nu rigtigt få se den vackra kej

sarn? Damerna i Åbo och i det obetydliga Borgå 
hafva till och med fått dansa med kejsaren. Är 

detta rättvist?» — Vår lilla, förfördelade skönhet 
sprang in i sin nätta kammare- att dölja de förtry
telsens tårar, som voro färdiga att utbryta öfver 
magistratens ringa danslust och uppmärksamhet för 
damerna. 

Landshöfding von Born hade rest kejsaren 
till mötes till länets gräns. Den 28 Augusti skulle 
den höga gästen anlända till Uleåborg. 

Kofferdikap tesen och handelsmannen Johan 
Junehus, en lika skicklig som erfaren sjöman, an-' 

förtroddes befälet öfver manskapet och en större 

slup, som ifrån Oleåborg landvägen transporterades 

tdl Uleâ Träsk, hvaröfver Alexander skulle passera 
tdl Kajana. 1 

Andtligen var den efterlängtade dagen inne 
allt 1 ordning till den store monarkens emot-
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tagande. Stadens gator hvimlade hela dagen af 
menniskor, både egna invånare och främlingar, hvilka 
inkommit ifrån landsorterna för att få se kejsaren. 
Men ankomsttimmen var ej känd. Grefve Rehbin-
der, som ej rest med till Kajana, och etl par vag
nar af kejsarens svit hade redan anländt till Uleå- -
borg. Aftonen skred med talamodet, under den 
länga vantningsliden. Slutligen sågs en kurir komma 
i vanlig fart, och derefter en stor vagn dragen af 
flera hästar. Genast hördes hurrarop skalla, en 
mängd menniskor följde vagnen, pojkar, som gått 
långt emot den, sprungo hesa och andtrutna om
kring. Inom ett ögonblick stod staden, der vag— 
nen framgick, illuminerad, men äreporten hade 
blott till hälften hunnit blifva tänd. Hastigt spred 
sig nu underrättelsen att det var kejsarens kök 
och kockar som anländt. Straxt slocknade ljusen, 
och ett Egyptens mörker intog dess plats. Den 
oroligaste väntan följde härpå. Stora och små, 
rika och fattiga, gamla och unga patrullerade hela 
natten af och an på gatorna. Bestörtningen var 
allmän, dä morgonen kom, men ingen kejsare ännu 
syntes. Häpnad och sorg röjdes i alla ansigten, 
då man ej visste orsaken till det ovanliga dröjs
målet. Man fruktade att något obehagligt händt 

Finlands nya fader och välgörare.-
Den ädle grefve Rehbinder hade vakat hela 

natten i en stum och hemsk oro. Endast följande 
utrop hade undfallit honom, yttrade med tårfulla 
ögon: »Gud! Finland! Alexander!» Han vred sina 

Ännu förrann en hemsk dag, under gissnin
gar hit och dit. Man ansåg sig hafva allt att frukta,. 
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som styr allt till men hoppades dock pä försynen, 
det bästa. 

Emot altonen anlände ett ilbud med den trö
stande underrättelsen, alt kejsaren, i stället för deri 
kortare sjövägen, tagit en obanad landväg ifrån 
Kajana åt Uleäfoorg, och att uppehållet skedde 
derigenom. 

Nu steg glädjen åter upp till skyn. Följande 
afton skulle kejsaren anlända, mycket säkert. 



Färden på U leå T räsk. 

Kej såren lemnade den 28 Augusti Nissilä 
gästgifvaregård uti Idensalmi och afreste, åtföljd 
af furst Wolkonskij och kapten Gripenberg, till 
Wuolijoki by, der slup och manskap stodo i be
redskap till färden öfver Träsket. Yid stark blast 
var detta farligt att färdas uppå, och sådant var 
nu fallet, ty en sä häftig vind rasade redan innan 
kejsaren steg i slupen, att hela hans omgifning 
sökte afrâda honom ifrån att utsätta sin dyrbara 
person för en sa hotande fara. Men Alexander 
ändrade ej beslut. Han steg oförskräckt i slupen, 
och de andra följde efter. Åtta raska Finska ma—. 
troser fattade ärorna, och den kraftfulla kaptenen 
sjelf rorkulten. 

I början stod kejsaren i baten, muntert hel
sande ät dem som från stranden med oro och tå
rar sågo den älskade monarken sä lugn gå faran 
till mötes. Blåsten ökade sig snart till en förfärlig 
storm, de fradgande böljorna störtade emot farko
sten, så att skummet stänktes högt öfver passage
rarne y vågorna vräkte en mängd vatten in i slu
pen, i det de öfversköljde ej mindre kejsaren än 
de honom åtföljande herrarne. Midt ibland de 
rasande böljorna hände den olyckan att rorpinnen 
brast af. Styrmannen bleknade, men förlorade ej 
fattningen. I ögonblicket tog han en ny sådan, ty 
slupen var försedd med dubbla tillbehör : eljest 
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hade hela bålen med sin kostbara last varit för
lorad. 

Härunder fixerade kejsaren helt lugn den af-
bleknade styrmannen och frågade, »om han var 
rädd.» 

»Icke eljest,» svarade kaptenen, »om jag ej 
förde en. så dyrbar person.» 

»Var lugn, som om jag icke vore med,» sade 
monarken med godhet. Derefter sprakade herrarne 
i likgiltiga ämnen. Kejsaren var trygg i medve
tandet, af sina ädla afsigler med resan, och i öfver-
tygelsen om försynens omvårdnad i alla faror. 

Sjöresan, fem mil lång, var fullbordad pä 
tre och en half timme. 



24. 

Kejsaren i Kajana* 

Sedan hans kejserliga majestät landstigit, kl. 
12 pä dagen, och nådigt besvarat alla vördnads-
betygelser af magistraten, presterskapet och den 
här församlade folkmängden, som med häpen glädje 
strömmade till landningsstället vid Ammä vattenfall, 
tog han i besigtning Ämmä fors och fall, jemte 
ruinerna af Kajana slott,• h vilka nu med den bästa 
vilja ej kunde prydas med någon transparang, i an
seende till dagsljuset j ehuru här en sadan, till fi
rande af en ländshöfdings första besök blifvit förfär
digad och prydd med herr landshöfdingens namn-
skiffer i stort och landssekreterarens i mera smått 
inunder, så som våra välmenande Kajaniter voro 
vane alt .se det under kungörelserna ifrån lands-

kansliet. 
Från ruinen hastade hans majestät till stadens 

kyrka, der han uppsände under en djup och alla när
varande rörande andakt en stilla bön till höjden f 

hvarefter han besökte stadens radhus och sedan 
intog de åt honom utsedda rum i- kap ellanshuset 
hos pastor Appel gren, som jemte sin trefliga fru 
och hennes älskvärda unga syster, mamsell Ulla 
Holmberg, presenterades för kejsaren. Den unga 
flickan var nyss hemkommen ifrån fru Daners pen
sion i Åbo, och angenämt öfverraskande var det 
för kejsaren att här träffa en person som talte god 
fransyska. Den unga damen biträdde sin syster > 
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att som värdinna servera kejsarens thé, hvilket 
Alexander glad och skämtsam bjelpte henne med, 
så att den darrande unga flickan fick mera mod 
och kejsaren hjertligt kunde roa sig ät den täcka 
flickans bryderi och naiva infall. Vid afskedet ville 
hon knäfalla för den dyrkade monarken; men han 
hindrade det, i det han kysste hennes vackra hand, 
och skänkte en dyr juvelsriùg ât hennes syster. 

Stormen och motvinden fortforo. Kejsaren blef .. 
bekymrad öfver huru han säkrast och fortast skulle 
återkomma till sin öfriga svit och åkdonen, som 
vid allmänna landsvägen väntade honom. Ingen 
annan landväg fanns att komma omkring Träsket, 
än att gä sju mil genom ödemarker och obanade 
stigar, öfver branta backar, sanka kärr och moras, 
ibland de svåraste i hela landet. Hans majestät 
fattade dock det beslutet att till fots vandra denna 
väg, sedan han dröjt blott tvenne timmar i Kajana. 
Alla föllo i bestörtning häröfver, under det de 
ifrigt afrådde kejsaren ifrån den svara färden; men 
hans beslut förblef fast och oföränderligt. 



.25. 

Alexanders v andring i ödemarken. 

Efter mänga nådebevisningar och tusende tack
sägelsens och välsignelsens tårar af sina trogna un-
dersåter, begaf sig kejsaren med sin svit pä åter
resan. I början färdades ban till häst, ridande i 
den enda sadel som fanns i staden. På fä ställen 
kunde dock kejsaren beljena sig af hästen, i an
seende till de obanade vägarna. Men pä några 
„ställen, der bondgårdar funnos i grannskapet, föllo 
träden på ömse sidor och lemnade väg för den 
älskade monarken. Då bönderna fått kunskap om 
den höga gästens ankomst och den väg ban tagit, 
hade de nemligen i skogen afsågat träden tätt in
till marken och fästat vid dem ett snöre. När kej
saren med sina följeslagare nalkades, ryckte de på 
snöret, sa att träden föllo ned ät sidan af vägen 
framför den öfverraskade kejsaren. 

Under hela vandringen hade kejsaren, utan 
att röja den minsta ledsnad öfver alla besvärlighe
terna, bibehållit sin munterhet, och under skämt' 
äfven sjelf biträdt att lägga spângar öfver en bäck. 
En smal â måste passeras i en liten skral båt, den 
enda som här fanns. Båten styrdes af en bonde, 
som varit med på landtdagen i Borgå, hvarefter han 
hlifvit hedrad med en medalj af guld, att bäras om 
halsen. Han kallades derföre af sina kamrater här 
för »Finska kejsaren». Detta berättades nu för 
Alexander, som leende sade: »Ja, nu far man säga, 
att Finlands kejsare styr Rysslands.» 
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Första dagen tillryggalade kejsaren två mil, 
mestadels till fots, och följande dagen fem mil, 
efter tre à fyra timmars hvila i en bondgård i Leh-
tovaara by. Kejsaren hann sent till Säresmäki by 
i Paldamo socken, men fortsatte derifrån ännu sam
ma afton sin resa, först en fjerdedels mil på en 
bondkärra, och sedan fem fjerdedels mil på en 
kurirkarra, som en mötande resande erböd och kej
saren begagnade till Nissilä gästgifvaregärd; 

• Under hela den svara pilgrimsfärden hade kej
saren bevisat mänga välgerningar åt fattiga och sjuka, 

bemött alla dem han träfitade pu vägen eller i de 
glest belägna bondgårdarna med mildhet och god
het, och helsat dem på finska. En dag spisade 
kejsarn på en fattig bondgård, af brist på trefligare 
matsal, uti ett snyggt stall, som för tillfället i hast 
pryddes med löf och granträd, der pastorskan Ap-
p el grens medsända vägkost och kalfstek smakat de 
resande förträffligt, hvilka alla hade god aptit och, 
ehuru de voro trötta, tillika voro muntra. 

Sedan kejsaren på Nissilä gästgifvaregård råkat 
de qvarlemnade af sin svit, och efter den tröttande 
och utmattande vandringen tagit en något längre 
än för honom vanlig natthvila, fortsatte han glad 
och munter dagen derpå den 50 klockan åtta om 
morgonen sin resa under det församlade folkets 
beständigt fortfarande lyckönskningar och välsignelser. 



Slutligen kom den så innerligt efterlängtade 
dagen, dä kejsaren med säkerhet väntades till UJeå-
borg. Ett ilbud hade lemnat denna glada under
rättelse. 

Redan tidigt var äter allt i rörelse och ord
ning till kejsarens emottagande. Embetsmännen i 
fulla uniformer (hvilket efter kejsarens ankomst blef 
förbudet), gatorna fulla med folk, fönstren fulla 
med ljus, äreporten full med lampor, lamporna 
fulla med olja, och alla menniskor fulla af den 
renaste glädje och väntan. Dagen skred under 
väntan långsamt framåt, men ännu syntes ingen' 
kejsare, ehuru landsvägen var pâ en sträcka af en 
åttondedels mil upplyst af lanternor, och gatan, 
der kejsaren skulle passera, var på samma sätt 
upplyst. 

Det mörknade redan, men ingen syntes. Allt 
var åter i en hemsk och tyst väntan. 

Klockan half nio om aftonen den 30 Augusti 
anlände kejsar Alexander, uti en lätt reskalesch, 
genom Limingo tull till Uleåborg, och var åtföljd 
af furst Wolkonskij, sin lifmedikus, landshöfding 
von Born, kapten Gripenberg, med flera. 

Hastigt som en ljungeld stod staden nu i sin 
högtidsglans, och det stora, hemlighetsfulla A glän
ste i många färger midt i transparangen öfver äre
porten, hvilken jemte lampornas sken och folkets 

Kejsaren i Uleåborg. 
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nästan konvulsiviska glädjerop tillkännagaf festens 
betydelse, ehuru en etta saknades i kejsarens namn
skiffer. 

Dä kejsaren steg ur vagnen utanför sitt ([var-
ter, helsade lian mildt på den stora folksamlingen, 
med den älskvärdhet, som var Alexander egen. 

Man kunde om denna kejsare säga detsamma, 
som Julius Caesar sagt om sig sj elf : »Han kom, 
han såg och segrade.» 

Så intog Alexander allas hjertan. Både höga 
och låga, gamla och unga förtjuste han. Äfven 
de, som här ännu ej kunnat förmå sig att bedja 
för den ryska kejserliga familjen,.välsignade, sedan 
de sett Alexander, hela hans slägt. 



27. 

Resan fori slides. 

Morgonen derpâ klockan 8 begaf sig lians 
majestät pâ resan till Torneå. Han gick till fots 
ned till färjbryggan, midt i hopen af den jublande 
folkskaran som, hurrande och påträngande, skiljde 
kejsaren ifrån hans svit, emedan han hade fqrbudit 
polisen att synas. Placemajoren ville hindra folket 
att komma kejsaren för nära, men den milde, men-

niskoälskande Alexanders vänlighet tycktes säga: 

»Lat barnen komma till mig! De höra ja mitt rike 
till.» Placemajoren aflägsnade sig, men det förtjusta 
folket orngaf och åtföljde sin älskade monark, un
der det luften skallade af hurrarop, och glädjen 
framlyste i ömma afskedstårar. 

Den slup, hvarmed kejsaren seglat öfver Uleå 
Träsk, var redan hithemtad, elfva mil lanclväg, och 
stod nu tillreds att af hans majestät begagnas för 
färden öfver Uleå elfs mynning. Med fästad upp

märksamhet derpâ, steg hans majestät i slupen. 
Sedan han samtalat en stund med samma sjökapten 

som fört honom öfver nämnde träsk, sattes slupen 

i rörelse, under det kejsaren fortfor att vänligt 
helsa det församlade folket på stränder, broar och 
i de hundrade båtar, hvilka lägo i vattnet och om-
gäfvo den kejserliga slupen. 

Kapten Erik Junelius, bror till den som förde 
kejsaren öfver Uleå Träsk, styrde nu slupen, då 
kejsaren for- öfver till norra stranden af Uleå elf, 



förbi en mängd vackra holmar. Pä ömse sidor om 
passagen lâgo i rader förtöjda, beyimplad« och 
med flaggor utsirade jakter, pä hvilka äfven en 
myckenhet folk samlat sig, för att med hurrarop 
uttrycka sin glädje, likasom täflande med dem, som 
ur båtarna instämde häri. Dessa båtar skyndade 
att följa slupen och så länge som möjligt lemna 
sina passagerare tillfälle att fä se den älskade mo
narken och deltaga i dagens högtidlighet. 

Bland de medföljande båtarna tycktes isynner
het en roa kejsaren och fästa hans uppmärksam- ' 
het; ty elt dussin af stadens unga damer bade i 
sin förtjusning besinningslös t störtat sig deri, utan 
att förut skaffa sig äror eller något annat redskap 
hvarmed de kunde hoppas att komma framåt och 
följa den kejserliga slupen. Men med tillhjelp af 
en ära, som från en annan båt räcktes dem, och 
genom ihärdig ansträngning lyckades de dock att, 
då de dessutom begagnade händer och parasollet 
pä den lugna vattenytan plaska båten fram till må
let. 'Kejsaren, som långt förut framkommit, gick, 
eende tdlbaka ned till stranden för att möta och 

Jijelpa de af alïa krafter framatsträfvande ? blyga 
skönheterna, h vilka redan voro nära att landstiga. 
Då de igenkände kejsaren pä stranden, stötte de 
likväl båten hastigt till sjös igen, af fruktan att 
misshaga, om de anlände honom sa nära. Men 
då kejsaren godhelsfullt vinkade åt den) att utan 
fruktan nalkas, närmade de sig slutligen helt för-
lägna och förvirrade. 

Kejsaren räckte dem handen och hjelpte dem 
alla ur båten. Nådigt talade han till dem både 
på tyska och fransyska, bvilka språk flera bland 

JTv.ndrade Minnen. II. j 
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dem förstodo; men den vänlige monarken fick blott 
tårar af förtjusning från tacksamma hjertan till svar. 

Kejsaren vinkade äfven till andra båtar att 
lägga till vid den brygga der han stod på stran
den; och sedjin hans majestät nådigt samtalat 
med flera personer och var färdig att uppstiga i 
resvagnen, blef han på något afstånd varse ett ungt 
fruntimmer, smärt och liten, som sökte klättra upp 
pâ en hög sten, för att fâ se den store kejsaren, 
som äfven för sin längd alltid syntes öfver mängden. 

Kejsaren betraktade med välbehag, genom sin 
lorgnelt, den unga flickans sträfvande, och, då det 
ändtligen lyckades henne, som ej visste sig vara 

bemärkt, att komma upp på stenen, och hon glad 
vände sitt barnsligt sköna ansigte mot den dyrkade 
monarken, rodnade hon då hon säg sig vara ett 
föremål för hans uppmärksamhet. Kejsaren helsade 
henne derefter med en slängkyss, såsom han van

ligtvis brukade åt söta barn. 
Derefter steg hans majestät i vagnen och af-

reste, gladt och mildt helsande på folket. Både 
karlar och fruntimmer svängde sina hattar i luften, 
då de hurrade silt afsked till d en älskade monarken. 

Yid de öfriga sju elfvar, som måste passeras 
pä vägen till Torneå, voro dels slupar, dels ser-
skildt inredda båtar med kunniga sjömän förlagde; 
och hans majestät öfverfor dessa elfvar under oaf-
brutna glädjerop af landsbygdens på stränderna för

samlade invånare. 
Kejsaren skänkte dyrbara ringar eller ur åt de 

sjökaptener som haft befäl vid öfverfarten af elfvarne, 
och alla hans roddare fingo rikliga drickspenningar. 

Öfverallt, der kejsaren under sin resa hade 
qvarter, gjorde han dyra, kejserliga presenter till 
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värden eller värdinnan i huset, och alla, som der 
haft besvär för honom, blefvo ej glömde. 

Då kejsarens vagn stannat vid färjstället i Ijo 
och ingen straxt syntes vara tillreds att biträda 
kejsaren vid utstigandet, skyndade tvenne unga, 
vackra fruntimmer, hvilka händelsevis voro med 
sina föräldrar hitresta ifrån Uleåborg, att nedslå 
fotsteget. Kejsaren blef betagen isynnerhet af den 
enas utmärkta skönhet. Han samtalade länge pä 
fransyska med de täcka unga damerna. Den vac

kraste af dem var född i Stockholm, der hennes 

skönhet äfven ådragit sig uppmärksamhet, till och 
med vid hofvet. Hennes utseende hade ett träf
fande tycke med nuvarande konungen i Sverige. 

Kejsaren upptecknade de unga damernas namn 
i sin plånbok och ihågkom dem ännu tre är der-
efter, då han, vid en taffel på sitt slott i Peters
burg , talade med biskop Tengström från Åbo om 

de angenäma minnen han hade från sin resa till 
Österbotten. 

I Torneå hade den lilla stadens goda borg
mästare redan tidigt varit i rörelse och vandrat ut, 
i full uniform, för att foga anstalt om kejsarens 
emottagning. Man visste ej tiden för hans an
komst. Men vår borgmästare råkade genast i 
sällskap med muntra vänner, der skålar för den 
älskade monarken druckos hela dagen, med af tack
samhet och glädje lågande hjertan, så att borg
mästaren af patriotiskt nit vid bålen kom att all
deles glömma sitt embetes åligganden. 

Häraf kom det sig äfven att borgmästaren ej 
visste af det, när kejsaren med sin svit sent om 

aftonen anlände till sitt qvarter, der en ädel skym-



«ing herrskade, emedan alla menniskor sprungit 
från huset, monarken till mötes. 

Något länge fick den milde Alexander vänta 
pä det thé han, i brist pä ordentlig supé, begärt, 
hvarefter han genast lade sig till hviia. 

Om morgonen besåg kejsaren stadens gräsrika 
gator, hörde Svenska trumman ifrån Haaparanta, samt 
tillät att en familj af hans längst i norr boende 
undersäter, bestående af sju Lappar, hvilka blifvit 
nedkallade till Torneå, finge hans majestät under— 
dänigst föreställas, klädde i deras nationaldrägt och 
försedde med tvenne lefvande renar. 
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28. 
* 

Återresa» 

Icke ens följande morgon erhöll kejsaren fru
kost. Fastande begaf han sig om morgonen den 
1 September pä återresan ifrån Torneâ. 

Sedan han passerat färjstället och redan satt 
i vagnen för att fortsätta färden, framträdde en 
Rysk köpman, som var bosatt i Torneâ, och räckte 
åt kejsaren en, s kön och varm rysk pirog, tillredd 
med laf och risgryn m, m., den han låtit baka 
under natten. Den välmenta skänken emottogs med 
godhet af kejsaren, som ifrån Torneâ medförde 
god aptit. Sittande i vagnen, spisade monarken-
helt glad sin pastej. 

Efter sin ankomst till Petersburg skickade kej
saren en dyrbar gulddosa åt den välmenande köp
mannen, den enda som i Torneâ bjöd honom nå
gon mat. 

I Kemi fïignadc sig kejsaren åt det nöjet att 
återse, en gammal bekantskap, den vördnadsvärde 
prosten och teologie doktorn Castrén. 

Kejsaren dröjde ej längre i Kemi, än att han 
inlog sin middag hos länsman Stählberg, der han 
funnit våra Finska åkerbär vara en af Euro pas stör
sta läckerheter. 

Pä resan åt Torneâ hade kejsaren, önskat att 
fä köpa ett bättre åkdon för någon af sviten, i. stäl
let för ett som gått sönder.. En ung Hicka, som 
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stod i folkhopen, tillfrågades, om hon ville sälja 
sin granna chäs, hvarlill hon jakade, och bief da 
framkallad L ill kejsaren, som underrättade sig om priset. 

Den blyga flickan täcktes ej begära af den 
gode kejsaren sä mycket som chäsen verkligen var 
värd, men köpet blef dock afgjordt, och åkdonet 
skulle af hem tas på återresan ifrån Torrieå. Men 
under tiden hade flickan ångrat att hon lofvat sälja 
chäsen och det lilla värde hon satt på den såsom 
en gâfva af hennes fästman, hvarigenom chäsen var 
ovärderlig för henne. Dä man k.om för alt afhemta 
den, ökade hon, i hopp att slippa sälja den, pri
set till dubbelt. Alexander smålog häråt och sade: 
»Gif hvad hon begär!» — Så förlorade hon ändock 
sin chäs. 

Då kejsaren anlände till Pudas gästgifvaregård, 
hade han, trött af resan, insomnat i vagnen. Man 
tillsade det här församlade folket att vara mycket 
tysta, för att ej väcka den sofvande. Sakta före— 
spändes hästarna. Nu framskred, stödd pa sin krycka, 
och nalkades vagnen en 80-årig gumma, som kal
lades Kello-Lisa. Hon var enka efter en gam
mal Finsk soldat, som stupat i sista kriget; hvar-
efter den fattiga cnkan, genom kejsarens nåd, åt
njutit en ärlig pension af 25 rubel silfver, hvilka 
satte den gamla i ett välstånd, som hon aldrig 

förr egt. 
Gumman ville se sin välgörare, den ädelmo

dige kejsaren, hvilken hon hade alt tacka för sitt 
bräckliga lifs bergning och vård, och hvilken hon 
i långa tider redan hade inneslutit i sina välsig
nelser och böner. 

Den .gamla sade sig »hafva vakat i tre dygn" 
och gått lång väg med sin krycka, för den lyckan 
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att få se kejsaren, och skulle visst ej låta någons-
ting hindra uppfyllandet af hennes önskan nu, då 
hori var honom sä nära.» 

Gumman var Finska och envis. Man vågade 
ej strida med henne, af fruktan att göra buller och 
väcka kejsaren. 

Den gamla Lisa lemnade sin krycka, och be-
gynte klifva upp pä ena hjulet af kejsarens vagn. 
Dä hon med ansträngning af alla krafter lyckades 
komma så högt, alt hon fick se den sofvande, 
satte hon glasögonen på sig, för att rigtigt få be
skåda den alltid välsignade välgöraren. Men glas
ögonen fylldes beständigt af den gamlas tårar, till 
des« hennes känsla gaf sig luft i ord. Hon sade 
till sina kamrater: »Tulkaat altat kattomaan, kuinka 
tämä on tässä nukkunnut repoliisesti, niinkuin muut-
kin ihmiset.» *} 

Kejsaren vaknade genast och tog sig för ögo
nen, då han såg sin vagn omgifven af gamla kä
ringar. Gladt leende räckte monarken sin hand 
åt den tårögda gamla Lisa, hvilken skakade den 
på bondvis och sade: »Käsi on pehmiä kuin pum— 
puli ; eipä ole työ haittannut.» **) 

Kejsaren bad sin Finska tolk, löjtnant Mar— 
tinau, förklara gummans ord. Leende räckte han 
derpå sin hand afven ât de andra gummorna, som 
klättrat upp pä vagnshjulen. Sedan bad kejsaren 
löjtnant Martinau säga den gamla Lisa, att hon 
hade en nåd att begära. Men detta hade gumman 
svårt att begripa. Slutligen, när hon förstod me-

*) Ko m, gummor, och se, huru lugnt h an sonmat liar, lik
som andra menniskor. 

*) Handen är mjuk som bomull; arbete bar ej skadat 
den. 



»ingen häraf, begyute hon storgrâta ocli sade: »Hur» 
skulle jag kunna vara sä otacksam all; begära nå
got, jag som har kommit liit blott för alt se, tacka 
och välsigna denna guds engel, som blifvit sänd 
pä jorden för att skänka mig och så mänga tusende 
vår bergriing, vårt lif! Nej, blott tacka och väl
signa ville jag, om jag de t kunde sä som jag borde.» 

i>en fattiga enkans enfald och ädla tänkesätt 
intog© kejsaren. »Detta löfte,» sade han, »skulle ej 
den rikaste vid mitt hof försmått, såsom denna 
faltiga enka.» Sedan lät han gifva henne en hop 
silfverrubler, hvarefter den gode kejsaren fortsatte 
resan, följd af den gamlas och alla närvarandes 
välsignelser. 

Den 1 September, kloekan 9 pä aftonen, åter
kom kejsaren till Uleäborg på samma slup, soin 
förut begagnats till passagen öfver elfsutloppet och ' 
pä Uleå träsk. 

Pä de kringliggande holmarna voro lusteldar 
af brinnande tjärtunnor upptända. De förtöjda 
jakternas .alla tåg voro försedda med brinnande 
lampor och lanternor; kyrkan och staden rikt illu
minerade. 

Folket, sorn med den lifligaste längtan att få 
återse den milda landsfadern, åter sammanskockat 
£>ig pä jakterna och landningsbryggan, emottog ho
nom med glada hurrarop, hvarefter kejsaren, åt
följd oeh omgifven af sina trogna undersåter, gick 
till fots till den för honom inredda våningen, un
der folkets fortsatta jubel. 

Dagen derefter, tidigt pä morgonen, besökte 
hans majestät kyrkan, skolhuset, läns-lasarettet, 
rådhuset och fängelset, der den menniskoälskande 
monarken med rörelse talade med Here af fâugarue, 
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lät utdela penningar- till dessa olycklige, och var 
nöjd all se, det de ej voro hårdt fängslade, och 
alt de buro blackar af trä och ej at jern om fo
ten, enligt en nyligen utkommen kejserlig förord
ning. Sedan behagade hans majestät ifrån den al
tan, som uppbyggdes vid Gustaf iV Adolfs besök 
i Uleåbörg, invid den förbi staden strykande Meri-
koski fors, âskâda bâtfarten utför forsen, anställd 
af åtskilliga fors-slyrmän, livar efter monarken, åt
följd af landshöfding von Born, uti en öppen vagn 

for omkring i staden, samt derunder vänligt hel-
sade folket, som öfverallt trängde sig till vagnen 
för att okonstladt fâ visa sin hyllning för monar
ken och djupare i sin själ intrycka bilden af 
den milda regenten. Derpä begaf sig kejsaren till 
sina rum. 

Hans majestät täcktes derefter tillåta presen

tation af adeln, presterskapet, länsstaten, andre 
embetsmän, magistraten och âtskillige af borger-

skåpets äldste; och efter intagen middagsmåltid, 
hvartill äfven några prester, embetsmän och hand
lande voro befallde, alreste han klockan tolf på 
dagen till Brahestad och Gamla Carleby. 

Kejsaren lemnade öfverallt, der hans resa förde 
honom, otaliga bevis af sin godhet och mennisko— 
kärlek, och hans bild inpräglades outplånligt i till-
gifna undersäters bjertan genom den mildhet, hvar
med han talade till folket, den ömhet, hvarmed 
han framkallade mödrar och tog deras späda barn 

i sin famn, den innerlighet, hvarmed han deltog 
i fattiges och sjukes lidanden och anbefallde deras 
botande på sin egen bekostnad. Ingen, som varit 

vittne dertill, kan glömma, huru han, äfven på 

landsbygden, blandade sig i folkhopen och med 
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det mildaste: »jag är kejsaren» uppmanade folket 
att sluta sig omkring honom. Allt var lif. Den 
omgifvande folkmängdens förtjusning kan ej beskrif-
vas. Allas hjertan lagade af trohet för den ädle 
Alexander, som vann hjertan öfverallt, men sann 
kärlek och evig tacksamhet af hela den Finska„na-

tionen. 
Efter kejsarens afresa var allt så ödsligt, tyst 

och tomt i Uleâborg, ehuru man pä flera dagar 
hvarken tänkte eller talade om något annat, än den 
älskade afreste. 

Ibland annat omtalades en slutsats af en liten 
fem års gammal gosse., hvilken, anförtrodd åt en 

betjent, fatt vara med i folkhopen, för att fâ se 

den store monarken. 
Gossen blef efter sin hemkomst af f adern till

frågad, »om han lyckats att fâ se kejsaren?» 
»Joho, pappa,» svarade gossen helt stolt, i 

det han bredde åt sig en dugtig smörgas. 
»Nä,» sade fadern skämtande, »huru såg dä 

kejsaren ut?» 
»Som en menniska,» svarade gossen. 
Leende inföll fadern: »Huru trodde du dä, 

att en kejsare skulle se ut?» 
»Som en varg,» svarade den lilla raska gossen, 

i det han, med friska tänder, af alla krafter glupskt 

bet i sin hårda smörgas. 
»Huru kan du,» sade fadern med en alfvar-

sam tillrättavisning, »tanka och svara sa dumt, mitt 
barn? Du har ju redan fyllt fem ar, och är snart 

stora karlen.» *' 
Det lättagade barnet svarade, halfgråtande: 

»Mins pappa ej, alt jag i somras fick följa med 
Jak& och se när folket samlades till vargskall? Dä 
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bullrades och skreks tlel nästan lika mycket som 

nu, och derföre tänkte jag, att en kejsare skulle 

se ut som vargen.» 
Det oskyldiga barnet gjorde sina föräldrar flata 

genom sin lilla omedvetna moral till dem, för det 

ingen gifvit sig tid att förklara betydelsen af nam

net kejsare för den lilla reflekterande men aldrig 

frågvisa gossen. 
En grefve C., f. d. fänrik i Svensk tjenst vid 

Kajana bataljon, lefde med sin familj torftigt pä 

ett förfallet underofficers-boställe i Limingo af sin 

lön i pension, den Ryska regeringen lemnade åt 

alla Finska militärer. 
Kejsarens följeslagare, den ädelmodige grefve 

Rehbinder, alla Finnars beskyddare, beskref för 

monarken, med ett ömt deltagande, grefve C—s 

torftiga belägenhet, hvilken ej tillät honom att gifva , 

sina ännu späda söner en uppfostran, som anstod 

deras stånd. 

Alexander åtog sig genast kostnaden för bar

nens uppfostran, och anslog en serskild tillökning 

till faderns pension. 



29, 

Kejsaren i Liming«. 

Da hästombytet skulle ske i Limingo, pä Su-
nila gästgifveri, -4 mil ifrån- Uleåborg, voro blott 
de yngre af p resterskapet i orten kejsaren till mötes, 
emedan den vördnadsvärde prosten Rajalin, redan 
öfver 80 år gammal, var sä sjuklig och skral af 
ålderdomskrämpor, att han ej, såsom han sjelf 
tyckte, kunde visa sig för kejsaren. Han ville likväl 
ingalunda försaka att se uppfylld sin innerliga läng
tan att få se den store Alexander, som han i sina 
böner dagligen välsignade för allt det goda han 
redan gjort och beredt åt landet. 

Gubben Rajalin sågs derföre redan tidigt hvar-
dagsklädd, i en hemmaväfd bomullsnattrock, med en 
hvit stickad bomullsmössa öfver sitt glesa silfver-
hår, i sakta mak vandra till den ej långt "ifrån 
prostgården belägna gästgifvaregården, der han ställde 
sig vid fönstret i ett gammalt kök, derifrån han väl 
kunde se både kejsaren och hans svit. 

Så snart kejsaren anländt till Sunila och talat 
med en af p resterna der, frågade han: »Om ej någon 
äldre pastor fanns vid denna kyrka.» 

Man bejakade det väl men det sades tillika, 
»att prosten Rajalin, för sin höga ålder och sin 
sjuklighet ej kunnat hafva den äran att nu uppvakta 
kejsaren.» 

Med ömt deltagande svarade då Alexander: 
»Jag är ännu ung och frisk. Det tillhör mig att 
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besöka den gamle. Är pastorshuset beläget långt 

härifrån?» 
Man visade honom livar det låg, och kejsa

ren begynte att med hastiga steg ga. ditåt. 
Nu uppstod en allmän förvirring, ty alla kände 

gubbens gömställe. En af herrarne skyndade att 
för kejsaren berätta det sanna förhållandet. 

Genast ingick kejsaren i det låga rummet till 
den gamle, som med möda kunde uppstå, på sina 
darrande knän, af häpnad och rörelse. Redan 
lutande ät grafven, stod den åldrige patriarken med 
mössan i hand framför Rysslands kraftfulle sjelfherr-
skare, som här fritt böjde sig under kojans läga tak, af 
sitt ädla, menniskoälskande hjerta dertill föranledd. 

Varsamt framledde den store kejsaren vid sin 
starka arm den svaga, snart hundraåriga gubben', 
bvars silfverlockar fladdrade för vinden, då kejsa

ren hjelpte den h vi la mössan pä hans nästan kala 
liufvud, samt styrde och stödde hans darrande steg 

öfver ' gården till sina rum, under det församlade 
folkets tusende välsignelser, hurrarop och tårar. 

Dâ de inkommit i de för kejsaren beredda 
rummen, måste den gamle taga plats i en länstol. 

Alexander samtalade länge pä engelska med 
den gamle, och bemötte honom med en aktning, 
som liknade sonlig vördnad. 

Dä kejsaren var resfärdig och skulle taga af-
sked af sin åldrige gäst, höjde den gamle sin dar
rande hand öfver kejsarens böjda hufvud och läste 

högt bönen:' »Herren välsigne dig.» Djupt rörd, 

gjorde Alexander min af att kyssa den till välsig

nelsen höjda handen, men hastigt och med ung-

domsvärma kysste den gamle kejsarens hand, hvar-

efter monarken med en tär i ögat skiljdes ifrån 
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dela vördnadsvärde. Gubben lyfte derefter en af 
glädje strålande blick ät himlen, i det lian sade; 
»Ilerre! lät nu din tjenare fara i frid!» 

På landsvägen nära Uleåborg möttes posten 
söderifrån, som kom i vanlig fart. En sjuttioårig 
gubbe som hette Lind, munter och kry för sin 
ålder, hade nyligen sökt och fått postiljonstjensten, 
»för att hafva ro pä gamla dagar», sade han. Lind 
följde nu posten, och befallde skjutsgossen att köra 
mycket ur vägen för de kejserliga vagnarne, hvilka 
gossen sa förvånad och storögd betraktade, att han 
körde hela lasset i diket, just som kejsaren passe
rade. Men hastigt som blixten voro våra post
förare på benen, och lika fort gaf gubben Lind 
med den ena handen skjutsgossen en örfd så att 
hatten flög af, som han med andra handen tog af 
sig mössan med en vördnadsfull bugning för den 
häråt leende kejsaren. 

Gärdsgårdsstörarne vid landsvägar, der kejsaren 
for fram, voro öfverallt prydda med snyggt bond
folk, hvilka ifrån sitt åkerarbete hastade att se den 
älskade monarken. Afven på gästgifvaregårdarna 
voro de närmaste församlade. Bondflickorna der voro 
ofta så dristiga, att de gingo fram för att se och 
känna på, huru fint kläde en kejsare brukar halva i 
sin rock. Deras oskyldiga nyfikenhet roade kejsa
ren, som ej lät störa dem i deras näsvisa betrak
telser, hvarunder han ofta hörde de Finska orden: 
»Yoi! kuin se on kaunis ja laupias, niinkuin her-
ran enkeli.» *) 

Kejsaren berömde, genom löjtnant Martinau, 
dem af de nätta bondflickorna, hvilka sjelfva.spun-

') Ack, liva il lian är vacker och huld, som en herrans 
engel. 
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mit och förfärdigat sina kläder. ÄiVen hade han 
yttrat sin glädje öfver att se folket här sa frimodigt 

och att de ej voro rädda. 
»Det syns nog,» hade den ädle monarken 

sagt, »att menniskorna här - aldrig varit slafvar 
eller tvungne att krypa för härda egendomsherrar. 

Det gör mig sa godt i hjertat att se detta folk,» 
tillade han, med en cpäfd suck. 



30. 

Kejsaren i S iikajoki. 

Da kejsaren skulle fara med pråm öfver Siika

joki elf, som ligger bred och djupt strömmande 
emellan tvenue höga sandbackar, såg han det tref-
ligaste kapellansboställe öfverst pä backen, om-
ringadt af en grön granskog och speglande sig i 
den kristallklara "elfven. I ett öppet fönster af det 

lilla rödmålade huset blef kejsaren varse en ung 
och vacker flicka. Genast fick han det infallet att 
öfverraska den lilla trogna, ehuru nyfikna husvak-
terskan. Hastigt steg han uppför backen, och snart 
stod han i hela glansen af sitt milda majestät fram
för den lilla skönheten, en fröken Sljerncreutz, 
fosterdotter hos pastor Frosterus, som var kapellan 

i sopknen. 
Den af glädje häpna unga flickan, som igen

kände kejsaren, neg och neg allt djupare och dju

pare, så länge hennes allt mer och mer darrande 

knän hade styrka dertill; men slutligen förmådde 
hon ej mer att resa sig. Kejsaren betraktade först 
leende den lilla sittande fröken, h vars kinder skif
tade i ros och lilja. Liksom tillbedjande lyfte hon 
sina stora blå ögon till kejsaren, som räckte den 
arma flickan sina begge händer för att upphjelpa 
henne. Men samtalet var stumt, emedan fröken 

Stjernçreutz ej kände något främmande språk. 



Uti Gamla Carleby blef kejsarens logis hos 
den rika handelsmannen Änders Iioos, som ingen 
kostnad hade sparat för att fa sina alltid lysande 
och dyrbart möblerade rum alldeles furstligt ord

nade och prydda. v M öblerna i alla rum, öfver-
dragna med tjockt sidendamast, gardiner af dylikt 
tyg med rika fransar, kronor, taflor och dyrbara 
mattor -vittnade om egarens smak och rikedom. I 
sängkammaren .stod en mahognysäng med förgyll
ningar och i form af ett fartyg, dit man uppsteg 
på en trappa, stoppad och öfverklädd med fin 
turkisk väfnad. Dess sidenomliängen voro dra

perade såsom segel. Allt var lika praktfullt som väl 
ordnad t. Sex af stadens unga damer stodo hög-
tidskläclda i trappan och strödde blommor för kej
sarens fötter, dä han der uppsteg. Alexander gjorde 
de valda skönheterna en artig komplimang. Men 
inkommen i de präktiga rummen, som tycktes digna 
af lyx och rikedom, säg kejsaren ej ut att vara 
nöjd med detta prâl i ett fattigt land, der den 
ädle Alexander öfverhopades af fattiga och hjelp— 
behöfvande med tusende böner och böneskrifter. 

Kejsaren tog här sitt thé och dröjde blott 
ett par timmar i Gamla Carleby, hvarefter resan 
vidare fortsattes. 

Då kejsaren, innan han kom till Gamla Carleby, 
passerade genom Lohteo, voro presterna här, som 

Hundrade Minnen. II- B 
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vanligt, honom till mötes, och mycket folk sam— 
ladt på gästgifvaregården för att fâ se den mäktige 
kejsaren. Bättre fruntimmer hade kostymerat sig 
som allmogens qvinnfolk, för att närmare väga se 
och nalkas den nästan dyrkade monarken. 

Kejsaren sprakade mycket med kyrkoherden 
Elfving, som talte flera främmande språk, synner
ligt väl fransyskan, emedan han var gift med en 
sjökaptensdotter ifrån Bordeaux. Kejsaren, under
rättad härom, önskade att se den unga Fransyskan. 
Klädd som en nätt bondhustru, stod hon här helt 
nära. Hennes man räckte henne småleende han
den, och presenterade för kejsaren sin täcka fru, 
hvilken, helt häpen öfver den oväntade äran och 
förskräckt öfver sin förklädnad, stod blek och stum 
som en gipsbild, men darrande som ett asplöf, 
framför den sköna, milda Alexander, som vänligt 
sökte att ställa tillfreds den rädda, blyga och öf-
verraskade pastorskan, hvilken nu ej förmådde fram
stamma ett enda redigt ord. Den afbleknandes 
bekymrade man måste straxt leda henne hem. För
skräckelsen deröfver att kejsaren upptäckt hennes 
förklädning gjorde att hon blef rörd af slag och 
genast efter hemkomsten måste intaga sängen. Af 
detta sjukdomsfall hade hon känning i flera är, 
alltinlill sin död. 
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32. 

lïan reser v idare. 

Fran Gamla Carleby for hans kejserliga maje
stät vidare söderut och inträffade i Wasa den 4 Sep

tember. Straxt utanför staden var en äreport upp

rest, och här uppvaktades kejsaren af stadens ma
gistrat och borgerskap. 

Rum voro för den höga gästen utsedda i det 
praktfulla hus, som konung Gustaf III låtit för 
härvarande hofrätt uppbygga. 

På aftonen var bal af borgerskapet tillställd, 
hvilken kejsaren behagade bevista i tvenne timmar 
och utmärka med sitt höga deltagande i dansen. 

Äreporten var på qvällen praktfullt eldärerad. 
Transparanger, mänga med rätt sinnrika inskrif

ter, voro anbringade pä åtskilliga ställen i staden, 
som för öfrigt var rikt illuminerad. 

Följande dagen besäg kejsaren kyrkan och hof— 
rättens lokal, lät presentera för sig de förnämsta 
af stadens invanare och emottog slutligen en depu
tation af bönder frän grannsocknarna, inkommen 
till staden för att hembära tacksägelser för kej—> 
sårens besök i Österbotten. 

Redan klockan ett afreste kejsaren, och efter 
ett kort besök i Christinestad hade han snart lem-
nat Österbotten för alltid. 

-, - -



Lek och A lfvar. 

För många år sedan egde Uleaborg tvenne 
langa magistrar och skollärare, Falander och Holm, 
liv ilk a allmänt värderades ej blott för kunskaper 
och den ordentlighet och det nit de adagalade i 
sitt kall, men äfven för den mildhet, den faderliga 
ömhet, hvarmed de förstodo att gifva ungdomen 
både håg för studier och den lärdom, som mån
gen af deras medbröder, barbariskt, med klubbor 
af björkris förgäfves sökte inbulta i de arma gos-
sarne, ofta på bekostnad af både förstånd och helsa. 

Falander och Holm voro de innerligaste vän
ner, nästan oskiljaktiga de stunder deras lärarekal! 
sådant medgaf; men som Falander tillika var infor
mator i ett enskildt hus, der ban bodde, fingo de 
ej vara tillsammans så mycket som eljest skulle 
varit fallet. De begge vännerna voro snälla skyt
tar, och roade sig ofta pä fristunderna med jagt 

eller fiske. 
En dag hade Falander och Holm uppgjort 

jagtparti. På utsatt timme skulle Holm komma att 
hemta Falander, som lofvat hafva allt i ordning 

för färden. 
På bestämd tid gick han till sin vän, och 

kände sig helt upprymd af glädje öfver sitt älsk
lingsnöje och att i den fria naturen fd andas ren 
luft, efter skolans qvalm. Men till sin stora för
undran fann han ej sin eljest alltid punktliga vän 
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hemma. Efter ett par minuter hörde han dock 
honom hemkomma, glädtigt sjungande en gammal 

jagtvisa ur någon teaterpjes. 
Hastigt sprang den glade Holm och ryckte 

ned ifrån väggen en bössa. Med densamma ställde 
han sig först som skildtvakt vid dörren; men sedan 
han skyldrat för sin vän vid dennes inträde i rum
met, sträckte han geväret emot hans bröst, i det 
han skämtande, med vanligt ungdomligt öfverdäd, 
ropade: »Herre! er börs eller ert lif!» 

Skrattande tog Falander i sin ordning sin väns. 

bössa och spände hanen. Under det begge raskt 
sigtade emot hvarandras bröst, yttrade Falander gläd
tigt: »Jag skall nog veta att rensa mitt hus ifrån 
röfvare.» Holm afbröt med: »dö barbar!» ocli lade 
fingret till trycket pä den oladdade bössan, och 
flintan gnistrade inot stålet., 

Men Falander afsköt nästan i samma ögon

blick äfven sin bössa. Skottet small. 

Da folk, som hört skottet, inrusade, lâgo 
begge vännerna badande i blod. 

Man visste ej i början hvilken som var särad. 
Den som blifvit det kom först till sansning. Med 
malt röst ursägtade han sin vän och anklagade sitt 
eget öfverdäd, sin oförsigtighet och sin glöm
ska alt underrätta vännen, det bössan, emot van
ligheten, nu var laddad. Han anropade Gud om 
förlåtelse för sig sjelf, och önskade att alla men— 
niskor mätte förlåta hans oskyldiga vän, som han 

så hjertligt älskade, som han längtade att fä tala 

med, för att höra hans förlåtelse. — Mer för

mådde ej den olycklige Holm säga, innan döden, 
slutade hans q v al. 



Falarider hade blifvit sä betagen af den för
färliga olyckshändelsen, alt han förlorat allt med
vetande. Efter outtröttliga bemödanden kom han 
slutligen till lifs, men ej till sansning. Detta kanske 
räddade hans lif till en hörjan. Han visste ej hvad 
som passerat. Allt föreföll honom som en ryslig 
dröm. Han skalle ej kunnat tänka sig densamma 
i verkligheten möjlig, om han ej oupphörligt sak
nat sin vän vid sin sjuksäng. »Han mäste vara 
död,» sade han slutligen, »eftersom jag ej ser ho
nom hos mig.» 

Tio veckor hade han under feberyrsel hållit 
sig vid sängen, dä han en natt rymde ifrån sin 
vakt. Endast höljd i ett lakan, liknande"en vålnad i 
mörka natten, skred han gatan framåt till sin väns quar
ter. Här slog han pä porten kända slag, sä att hans 
väns gamla uppasserska helt förundrad kom att öppna. 

Länge skramlade hon med rigel och klinka, 
innan det lyckades gumman att fä upp porten och 
att förblinda den inkommande med strålarna ifrån 
sin alltid klara lykta. 

Dä hon säg den sjuke, skrek hon: »Herre 
Jesus!» och var nära att svimma, emedan hon trodde 
»sin döde husbonde spöka,» berättade gumman efteråt. 
Men hon fattade dock snart mod och, ehuru hon 
kände sig rädd och hemsk, så att håret kunde resa 
sig, sade hon till vålnaden: »gäck i din graf åter! 
De döde hafva ej att skaffa med de lefvande.» 
Derpå slog hon igen porten, midt för spökets näsa. 

Den sjuke, som genom den kalla friska l uften 
återfått fullkomlig sansning', förstod genast orsaken 
till gummans förskräckelse och följden af sin egen 
olycka. Maktlös dignade han ned på den frusna 
gatan, der hans väktare snart funno honom. 



119 

Läuge sv a h'a de den olycklige sedan emellan 
lif och död, till dess det förra i anseende till hans 
ungdomskrafter segrade och han aterväcktes till det 
rysliga minnet af sin oförgätliga sorg. 

Tillfrisknad, anklagade Falander sig sjelf som 
sin väns mördare, hvarefter han Lief dömd till half 

mansbot. 
Sedan flyttade han till en annan ort, der han 

tillbringade ett mjeltsjukt lif till hög ålder, allmänt 
aktad som en god medborgare och familjfader. 

•C) 



34. 

Mouiuses Lisii. 

Styrman Monius var en hurtig, redlig, flink 
och rådig sjöman, da han befann sig på hafvet 
och i dess stormar; men han sågs dyster, svårmo-
dig och nedslagen, sä snart lian hunnit hemmets 
kuster. Då hans kamrater voro glade att komma 
i den lugna hamnen, till de sina, under egen hyd
das tak, återvände Monius hem med ett beklämdt 
hjerta: ty den modige sjömannen kunde ej med 
samma sinneslugn bära det husliga lifvets stormar, 
hvilka här väntade honom, som elemehternas och 
hafvets strider; ehuru äfven han längtade att fâ se 
de käraste föremal han egde pä jorden, sina tre 
små barn, frän hvilka han var tvungen att skiljas 
endast för att skaffa dem uppehälle. Med smärta 
nödgades han dâ lemna de späda i deras mors 
vård, som var begifven på starka drycker, och i sitt 
rusiga tillstånd grymt misshandlade de arma barnen. 
Än slog hon dem eller nekade dem föda, än körde 
hon de ' späda varelserna ur deras varma bädd, 
oklädda, ut i den kalla, mörka vinternatten, då med-
lidsamma grannar ofta herbergerade dé små och 
dolde dem undan moderns raseri; eller ock gömde 
de sig sjelfva ibland hö uti någon lada. 

Lisu, den äldsta dottern, var ett ovanligt 
vackert barn. Ehuru from, stilla och tålig af na
turen, lag det något svärmande, obeskrifligt sorg
ligt, men ej modlöst, i hennes stora dunkelblå 
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ögon, livilkas ljungande eldblick doldes af mörka 
ögonbryn, likt åskmolnet, som hotande skymmer 
solens milda strålar. Det misshandlade barnet vå
gade likväl sällan lyfta sin blick från jorden, utom 
då den höjdes till Gud med en innerlig bön om 

hjelp och tröst. 
Lisus belsa tycktes dock. ej lida af den hårda 

behandlingen. Hennes runda rosenkind bleknade 
blott då, af förskräckelse, när modern misshandlade 
hennes små syskon, dem hon alltid sökte försvara 
och skydda för den rusiga moderns, raseri. Tåligt 
tog hon emot den aga dem var ämnad och den 
hon sjelf fick dubbel, endast hon lyckades alt rädda 
de små undan den grymma behandlingen. 

Till stor nytta och fröjd för den läraktiga 
flickan, hade hennes far hyrt rum i sitt hus åt en 
fru Hongel, som höll en liten pension för bättre 
mans barn, Bland hyresvillkoren var ett förbehåll, 
att åfven hans dotter skulle fä begagna hennes 
undervisning. 

Det sorgbundna barnet omfattades med mo
derlig ömhet af den goda lärarinnan, som snart 
lärde känna hennes olyckliga ställning i hemmet. 
Hon sökte främst att ingifva henne förtröstan till 
gud, håg för läsning och arbetsamhet. Lisu fick 
äfven lära sig alla den tidens moderna handarbeten. 
Men ju mera bildning den tolfåriga flickan tycktes 
vinna, dessmera dyster och sluten blef hon, och 
ville ej deltaga i sina skolkamraters lekar och nöjen. 
Hon trifdes bäst vid sitt arbete och var så om
tyckt för sin sedighet, ordning och flit, att till och 
med den vildsinta modern begynte visa en slags 
skonsamhet och aktning för sin alltid alfvarsamma 



d o lier. Hon sökte till och med en tid att för 
hennes skull styra sin passion för bränvin. 

Den redlige styrman Monius dog efter en kort 
sjukdom och langa sorger. Af samvetsförebråelse 
för sitt uppförande emot den aflidne återföll hans 
enka med dubbelt raseri till sin passion för brän
vin, och var åter ett plågoris ej blott för sina sör
jande barn, men äfven för de vänner, som ville 
skydda dem. 

Lisu var nu sexton år; och i sin sorgdrägt 
väckte hennes skönhet en uppmärksamhet, som den 
sorgbundna flickan ej kunde ana, ej eller brydde 
sig om. Ehuru van att lida, hade dock ingen 
sorg för henne varit sä tung, som den öfver för
lusten af den ömmaste far. Religionen var den 
unga flickans enda tröst, och med en bepröfvad 
christens undergifvenhet och alfvar sågs den fader-
lösa bereda sig till sin första nattvardsgång; många 
medlidandets och välsignelsens tårar och förböner 
af dem, som kände hennes sorger, följde den an
daktsfulla flickan till altarets fot. 

I stilla sorg hade Moniuses Lisu äter fram-
lefvat en bepröfvelsetid. Hon var ansedd som elt 
mönster för sina jemnlikar i ålder, och omtyckt, ej 
blott för sitt behagliga utseende, men för sin är
barhet, sin flit och den ömma vård hon alltid tagit 
om sina små syskon. 

Men efter faderns död blef dock hemmet för 
henne alldeles odrägligt. Hon längtade att komma 
undan det oväsende modern gjorde, alllid mest 
påkostande att se för ett barn. 

En ung guldsmed ifrån Brähestad, som hette 
Hilden, friade till den vackra flickan. Hon kände 



honom föga, men man sade henne, »att han val
en hederlig och förmögen man.» 

För att komma ifrån det olyckliga hemmet 
och kanske kunna blifva en tillflykt för sina be
klagansvärda syskon, antog hon tillbudet, och bröl
lopet hölls kort derefter. Men fattad af en hemsk 
aning afreste den unga frun med sin man Lill ha ns 
hemort, etter ett sönderslitande afsked ifrån de 
henne så kära och tröstlösa syskonen, för hvilkas 
väl lion gerna uppoffrat sitt eget. 

Ej länge var den unga frun i sitt nya hem, 
förrän hon säg sig kommen »ur askan i elden». 
Hon fann, att hennes man var den oregeriigaste 
drinkare. Vid denna förfärliga upptäckt var hon 
nära att förlora förståndet. Alla hennes barndoms-
och ungdomslidanden stodo nu med elddrag teck
nade i hennes minne. Men hon dolde sina tårar 
för h varje rnenskligt öga, och föresatte sig att ge
nom tålamod och mildhet söka leda sin mail till 
en ordentligare lefnad. 

Men alla hennes bemödanden att förbättra 
honom frän ett så inrotadt fel voro fruktlösa. De 
hade varit gifta några månader blott, då han en 
afton hemkom i ett sä rusigt tillstånd, alt han slog 
och misshandlade sin arma hustru för den orsaken, 
»alt hon aldrig motsade honom i något», och detta 
kunde han ej tala. 

Den olyckliga hustrun, som icke vågade visa 
honom en missnöjd min en gång, öfverlemnade sig 
nu åt den rysligaste förtviflan och tänkte till och 
med på sjelfmord. Vansinnigt ilade lion åstad för 
alt störta sig i en brunn, men hastigt hejdade hon 
sig i sin föresals, och återvände till sitt rum. Här 
nedföll hon för den Allseende, och bad med en 



brinnande andakt om tröst och mod att lida allt 
hvad ett modershjerta förmår, för att rädda sitt 
barns lif, det hon visste att hon skulle ansvara för 
inför Gud. 

I redigt tillstånd, efter ruset, tycktes Hildén 
nästan ångra sitt uppförande emot sin hustru, hvars 
tålamod han då högt värderade. Det glädjande 
hoppet om fadersnamnet gjorde, att han för en 
tid behandlade henne med mera ömhet och skon
samhet än förut; men kort efter glädjen öfver en 
sons födelse, begynte han åter sitt förra lefverne. 

Åtta år härefter, sent en regnig och kulen 
höstafton, satt en mager, blåblek, ung, gråtande 
qvinna på en hård bondkärra, med tre små sof-
vande barn. Hon stred med stormen om det mörka 
fladdrande håret, för att dermed värma och be
täcka det yngsta barnet, som låg vid modersbrö
stet, medan hon med halsduk och förkläde om
svept de ' tvenne äldre små halfklädda gossarna, 
hvilka slumrade sött, med liufvudet mot hen
nes knä. 

Frusen och våt, af det genom blåsten inpi
skade regnet, satt en gammal bonde, klädd i,en 
slokig och drypande hatt och en grå vadmalsrock, 
framföre på kärran. Misströstande om betalningen 
för skjutsen, brummade han öfver »qvinnfolk, som 
med sina ungar i mörka natten stryka landsvägarna 
fram, i ett herrans väder, då en bra karl ej vill 
köra ut sin hund en gång.» Härunder körde han 
in genom Limingo tull i Uleåborg. 

Kärran stannade vid Moniuses port, som skjuts
karlen knackade på. Den gamla modern (nu all
deles nykter) kom sjelf att öppna. Med rörelse 
emottog hon sin olyckliga dotter och hennes barn. 
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De af kölden skälfvande infördes uti ett varmt rum. 
Hon gissade till hela deras olycka, ehuru Lisu ej 
talade många ord, utan endast gret. Ej heller da
gen derpâ eller framdeles kom någon klagan öfver 
hennes läppar. Hon blott yttrade den önskan att 
få hyra för sig och sina små ett litet enskildt rum, 
der hon genom arbete ville söka försörja dem. 

Dagen härefter flyttade hon redan in i en liten 
kammare, bakom en bagarstuga, som ett beskedligt 
arbetsfolk bebodde. 

Ensam, flitig, sluten och i stilla sorg, lefde 
Lisu här med sina barn. Hon förtjente deras 
uppehälle genom sömnader ät fruarna i staden, 
hvilka med en sådan godhet omfattade den arbet
samma modern, att hon aldrig kom att lida nöd 
med sina smä. Den äldsta gossen, sju är gammal, 
fick snart gå i skola. 

Småningom begynte den unga modern, genom 
sin inre tillfredsställelse och sin fredliga och lugna 

lefnad, att finna sinneslugn och uppblomstra på 

nytt. Hon kunde ej sakna den man som hon al
drig älskat, och genom hvilken hon sa mycket 
lidit. Dessutom visste hon honom vara pä sin 
hemort omgifven af föräldrar och slägtingar. 

I stillhet, gudsfruktan och arbetsamhet hade 
den unga modern här framlefvat ett år, utan att 
höra något oroande ifrån sin man, dä hon en mor
gon med förskräckelse emottog en befallning att 
samma dag infinna sig på landskansliet. Hon lydde 
kallelsen, och blef der tillsagd, »att återvända till 
sin man (som lagligt begärt det), om hon ville 

undvika att föras till honom med tjenliga medel 
och kronoskjuts.» 



Ej eLt ord till svar pä denna stränga dom 
kom öfver den bleknande qvinnans darrande läp
par. Helt slum -vacklade hon ut genom dörren. 

I full förtviflan skyndade hon nu till sin mor, 
der hennes äldsta son var på besök. Förfärad 
öfver dottrens vanställda utseende, frågade modern, 
»om hon var sjuk.» — Med konvulsiviska ryck
ningar i ansigtet svarade Lisu blott ett kort »nej,» 
tog sitt barn vid handen och gick hem med ho
nom. 

Likblek och förställd, passerade bon vid sin 
hemkomst det yttre rummet, i det hon sade till 
folket der, att hon »ej mådde väl, och ville ostörd 
söfva sina harn.» Sedan tog hon, såsom hon ofta 
plägade, nyckeln ur sin kammardörr. Inifrån hen
nes rum hördes nu intet vidare än en sakta Tagg
visa, den hon brukade sjunga, då hon söftle sitt 
yngsta barn: 

»Nuku, nuira, nurmilint«, 
Väsy, väsy, västäräTiki !  
Herra s i nun herättääpi, 
Villan varpo virvottaapi, 

Koivuti oksa' o ikaseepi. 

Nului, nuku, nurmilintu.» *) 

Sedan vaggsången upphört, herrskade en döds
tystnad derinne. Ett par timmar derefter hördes 
åter den unga modern, med sin sorgligt Ijufva 
röst, högt sjunga en begrafningspsalm, hvars toner 
dränktes i ett qvalfullt hjertas tårar. Derefter blef 

»Sof, sof, du torffågel, 
Tröttna, tröttna, lilla a rla! 
Herren uppväcker dig nog, 
Risets qvist dig vederqvicker, 
Björkens gren dig rättar. 
Sof, sof, du torffâgell 
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allt tyst, likt grafvens lugn derinne. Ej en knäpp 
hördes > förrän Lisus mor inträdde i stugan. Hon 
kom för att fråga huru det stod till med dotterns 
helsa, emedan hon trodde henne varit illamående, 
da hon sist säg henne. 

Folket i stugan svarade, »att Lisu i sin kam
mare var sysselsatt med att söfva Sina barn, såsom 
vanligt alla eftermiddagar.» 

Modern knackade dä sakta på dörren, som 
Lisu genast öppnade och lemnade öppen. Hennes 
utseende var allvarsamt, men ej förvirradt; dock 
hade det under de få timmar som förflutit, blifvit 
så förändradt, att man hade svårt att i denna hamn 
igenkänna den äunu i går blomstrande modern. 
Ansigtet var likblekt, en kallsvett perlade pä den 
höga h vita pannan, det rika mörka håret hängde 
vårdslöst omkring axlarna, och en vild eld blixt
rade ur den blick, hvarmed hon mötte sin mor, 
i det hon sade: »Stig in! Frukta ej för mörder-
skan! Hon gör ej mera ondt.» 

Modern neddignade af fasa vid den syn henne 
här mötte. 

Ofver en säng var ett rent lakan utbredt, och 
ofvanpå lågo döde de tre små gossarne, i snöhv ita 
skjortor, med leende min och korslagda händer, 
rena och färdiga till svepning. 

Lisu visade dem för sin mor, i det hon med 
en hemsk glädje sade: 

»Se, mamma! Nu skola de kära barnen al
drig lida mer. Det är jag som frälst dem ifrån 
alla jordens plågor och alla dess sorger. Min mor, 
hade ni handlat sä mot mig, så kunde'man säga, 
att ni en gång handlat moderligt. — Ja,» fortfor 
hon, med af vansinnig glädje strålande ögon, »jag 
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hennes väsende, då bon böd alla närvarande far
väl, och bad om »förlåtelse, i fall hon felat emot 
någon af dem.» 

Sedan sade hon mildt till vakten, »att hon 
nu var färdig att följa den,» och gick till häktet 
med en spartanskas mod och hållning, som mån
gen härdhjertad ansåg för sturskhet och förhärdelse. 
Men huru säger den ömsinte skalden? 

»Ömmen ej för dygden blott, 
Nöden uti bojor sluten! 

Tung som klippan är den lott: 
Vara brottslig och förskjuten.« -

Da mörderskan frimodigt första gängen trädde 
inför domstolen, syntes hon hvarken rädd eller 
försagd, endast blek, lidande och undergifven den 
dom henne väntade. Domstolens ledamöter och 
den folkmassa, som samlats här för att se den 
stora brottslingen, blefvo rörde af det djupt tjval-
fulla och hastigt åldriga uttrycket i hennes unga, 
sköna ansigte, som eljest skulle inneburit en hä-
delse för skaparens må star verk, i fall en sä stor syn-
derska kunnat döljas under denna oskuldsfulla yta. 

Mörderskan svarade saktmodigt, tydligt och 
redigt på alla domarens frågor. Mildrande sade 
denne, sedan hon erkänt brottet: 

»Ni har kanske af öfverilning, och ej med 
uppsåt begått en sä fasaväckande gerning?» 

»Tvärtom, herre,» svarade fangen, »har jag 
begått mordet med ett länge närdt uppsåt och 
med full öfverläggning. Jag vet att jag förtjenar la
gens straff, och vill derföre tillstå hela mitt brott.» 

»Hvad kunde förmå er till den rysliga ger-
ningen?» frågade domaren. 

Hundrade Minnen. II. 9 



»Inför mina verldsliga domare,» sade hon, »är 
jag nu skyldig alt yppa allt det, som endast gud 
känner och J^g länge dolt inom ett förkrossadt 
hjerta. Jag vill dock ej nämna om mina egna 
ungdomslidanden och sorger, endast om den lid, 
hvarunder jag sett mina oskyldiga barn illa hand-
lerade af deras i rusel barbariska fader. I alla 
långa ar hade jag tåligt lidit allt hvad som står i 
mensklig förmåga att uthärda, dä min man äter en 
qväll hemkom helt förstörd och drucken. Genast 
körde han de äldre små gossarna halfsofvande ur 
deras varma bädd, oklädda, ut i den kalla mörka 
höstnatten. Sedan tog han, med svordomar och 

under fullt raseri, det yngsta barnet ur dess vagga 
och slog det emot väggen. Med en tigrinnas vild
het, som vill försvara sina ungar, rusade jag dä 
fram och slet barnet ur hans händer. Snart satt 
jag med alla barnen pâ. en kärra, och en gammal 

barmbertig bonde körde oss hit.» 
»När fattade ni det rysliga beslutet alt förgöra 

edra barn?» 
»När mina små af hunger och köld qvedo 

omkring mig pä kärran i den hemska natten, dä 
gjorde jag inför gud det fasliga löftet, att hellre 

sjelf sluta deras olyckliga lif, än återvända till de
ras grymma far och utsätta dem för vidare miss -
handling. — Ack, herrarne känna ej hvartill ett 
modershjerta kan bringas, för att ur olyckans djup 
rädda sina barn!» tillade hon med slillare sorg. 

Domaren inföll: »Oerhördt är dock förut detta 
brott, att en mor med full sansning mördar tre 

barn pâ en gång.» 
Gråtande svarade fången: »Var jag ej mor för 

dem alla tre? — Älskade jag dem ej alla l ika? — 
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H vilken hade jag kunnat välja till olycksoffret i 
denna verld, sä full äf sorg och elände? Nej, 
nej, ingen, ingen af de älskade små kunde ja»-
lemna här alt lida — hvad jag lidit!» 

Med en strålande blick mot höjden och med 
svärmande moderskänsla tillade hon: »Nu bedja de 
små englarne gud för sin olyckliga mor! Jag 
kommer, jag kommer snart, mina barn!» sade hon 
liksom h viskande och med ett leende, som om 
hon verkligen säg de små deruppe. 

Men denna hanförande känsla öfvervaldigade 
henne så starkt, att hon' sviglade och var nära att 
afsvimma, dä ett par närvarande fruntimmer ha
stade fram för att räcka den arma en stol ocb ett 
glas vatten. 

Mörderskan sansade sig genast och nedföll 
pä knä för de medlidsammas fötter, i det hon sade: 
»För guds skull! nalkas ej en sä stor brottsling 

som jag är — den största, den största synderska 

som jorden bär! Ingen barmbertighet förtjenar jag 
af menniskor — endast af gud, som känner, ser, 
dömmer och förlåter mitt modersbjerta.» 

Sessionen var slut ocb alla närvarande djupt 
i öi da öfver synderskan, ehuru de afskydde hennes 
fasaväckande brott. 

Oaktadt hon-bad som en näd att få dö, blef 
hon i stället dömd till högsta kroppsstrafF, uppen
bar kyrkoplikt och tukthus för lifstiden. Döds-
stralfen voro da redan i Finland afskaffade. 

Sedan hon ståndaktigt undergått sitt kropps-
straff i Uleâborg, a Ifördes hon till tukthuset t 

Willmanstrand. Här liksom tärdes hon bort af en 

inre sorg, men lefde dock i flera är stilla och 



gudfruktig. Aldrig tycktes hon dock rätt ångra sitt 
brott, ehuru ödmjukt hon tillstod det både inför 
Gud och menniskor. Genom sitt exemplariska 
uppförande förvärfvade hon sig äfven på tukthuset 
välvilja och deltagande, både af sina väktare och 

sina medfångar. 
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35. 

Jätten i Österbotten. 

Daniel Çajanus var sonson till prosten Johan 
Cajanus i Paldamo (hvars rätta familjenamn var 
Gyllenhjerta). 

Den unge Daniel uppvexte hasligt till en längd 
af åtta fot och fyra tum, och blef tillika sä stark 
och kraftfull, att han kunde lyfta en häst pä sina 
axlar. 

Den i sitt slag ensamme ynglingen älskade 
icke annat sällskap än den -vilda naturen i sin fo
sterbygd. Att brottas med nordens elementer, att 
jaga urskogens rofdjur och döda dem, var hans 

förnämsta nöje. Han var ute i sådana värf, äfven 
då norrskenet fräste och vargarne tjöto i den bi

stra vinternatten, samt små fåglar föllo döde af 
kölden ned ifrån sina nästen, ehuru de här i öde
marken voro undangömde för menniskans roflystnad. 

Sex mil ifrån Kajana ligger pä ett högt berg 
t et gamla Iliisis slott, som i urminnes tider varit 
en förfärlig borg. Den är hel och hällen inhug
gen uti ett hälleberg, med en famn höga trappsteg 
och tvenne ofantliga portar. Pä tinnarna af detta 
förfallna näste sågs ofta den stolta jätten vandra. 

Lik en uppenbarelse från förgångna tidehvarf, stod 

han der, begrundande, i djupa grubblerier öfver 
tidernas flygt och menniskotankens oförmåga atl 

känna och beräkna den. Den starke, bögväxte 

mannen skulle man, der han med bössan i handen 



stod pâ klippmuren, kunnat anse för en vålnad af 
den byggmästare med sin mattstock, som först ut
tänkt detta jätteverk och nu med häpnad betrak
tade hur det blifvit så förstördt af tidens tand. 

Snart blefvo ödemarkerna och hemmets nejder 
dock för tränga för var jätte. Han längtade ut'i 
verldsbullret. Men han var medellös. Han lann 
likväl att han af naturen erhållit en gåfva, som 
han beslöt att använda till sin nytta. Det var just 
hans ovanliga längd. Han visade sig för pennin
gar, och reste, i en enkom för honom förfärdigad 
vagn, omkring i de flesta af Europas förnämsta 
städer. Pä detta sätt förvärfvade han en icke obe
tydlig förmögenhet. Han nedsatte sig slutligen i 
Holland, der han lärer ,egt ,e tt hus. 

Genom en förkylning dog han i Haarlem den 
27 Februari 1749, vid en ålder af 46 år. 
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1. 

Eu e nlever ing i Österbotten, 
den enda i mannaminne. 

Borgmästaren i e„ af de Ö.terbottm.ka .tiderna 
hade fatt tjenstledigbet, och i hans ställe var för
ordnad en ung lagfaren, Isak Wirén, som eljest 
var anstalld vid hofrätten i Wasa. Med en heder-

ig men uppbrusande karaktär, och hjertat känsligt 
for alla intryck, var han lefnadslustig, qvick och 

artig. Han hade förvärfvat sitt lefnadsvett pä resor 

och hans utseende och talanger gjorde, att han 
var välkommen öfverallt der han blef kand. 

i°0kar ^eskugSade hans rena panna.och 

lande anstte T skall^tig ungdomsglädje stra-

storT ,!l!u g6n karlek l0fvade dock hans 
hvarie ^ h °ga ' ehuru det ännu'lekte omkring nvarje rosenknopp. 8 

En dag blef han kallad att stå fadder i ett 
orgengt hus. Glad skyndade han dit, utstyrd i 

sin nya hofrätts-uniform. Y 

Snart stod vår unga, högvexta borgmästare i 
smart, manlig skonhet midt emot ett ungt sor°-
kladt, honom helt obekant fruntimmer. Häpen L 

tet» f 
Tf, heDM' s°» han var be-

"f denna 1'ksom nedsiind if™, högre 



rymder, der hans själ länge sväfvat, sökande det 
ideal, som lian aldrig trodde sig finna pä jorden. 

Den femtonåriga flickans bjerta genomsvallades 
af en ovanlig värma i det ögonblick hon vågade 
höja sin fornt nedslagna blick till sin medfadder. 
Hastigt sänkte hon åter, blyg och förvirrad, sina 
ögon' emot golf vet; men den vexande purpurn på 
hennes kind sade, att hon dock kände den eld-
blick, hvilken lik vårsolens varma strålar, som åter
skänka lif ât en vissnande planta, äter öppnade för 
glädjen hennes af sorgen tillslutna hjerta. Rörande 
•var den fromhet och den barnsliga oskuld, som 
tronade pä hennes snöhvita panna, tecknad med 
fina, mörka ögonbryn. Det svarta harel flöt, opu-
dradt, i naturliga lockar omkring hals och axlar, 
hvita 'som alabaster; hjertlig välvilja myste pä hen
nes koralläppar, och ett uttryck af ren dygd gjöt 
ett retande behag öfver hennes rosenkinder. En 
liten fint böjd näsa förhöjde dessa behag, och en 
menlös fröjd smög ur de blåa, själfulla ögonen, 
undan den länga, svarta silkesfrans, hvilken lik en 
parasoll skyddade mot deras glans alla, s om vågade 
betrakta dem. Hennes fina vext omslöts af en svart 
sidenklädning, à la grecque. Marias klädsel var 

alltid enkel, som hennes smak. 
Denna stund, ifrån första ögonblicket, kände 

begge att de funnit hälften af sig sjelfva, och att 
de ^skulle tillhöra hvarandra för hela lifvet, ehuru 
ej ett ord ännu dem emellan blifvit vexladt. Men 
enligt gammal plägsed närmade han sig h enne efter 
ceremoniens slut med en sockerkrona, den han 
bjöd henne. För första gången sag man Wirén 
nu darrande och förlägen, då han med sakta röst 
bad om fadderkyssen. Den unga flickan gjorde sig 



ej till genom en vägran, som väl stundom, bruka
des, men aldrig antogs. Han fick ut sin rättighet, 
till de äldre gästernas fröjd och hans kamraters 
afund. Hänryckt af sin lycka, tryckte han derefter 
tre tacksamma kyssar på den rodnande flickans 
sköna, hand, under det han i sitt hjerta redan svör; 
»denna hand, eller ingens.» 

Efter denna dag hade några veckor förflutit, 
utan att vår borgmästare- återsett den unga sor°-~ 

klädda. Han var allas älskling och förgudad af d e 

unga damer, som han hedrade med sin uppmärksamhet 

e 1er med en dans. De voro alltid de fulaste, och 
at de andra kavaljererna derföre öfversedda. Man 
prisade ständigt hans vett och goda bjerta. Huru 
skulle sadant da ej fägna den under sorgetiden 
Iran glada sällskaper skiljda Maria? Ty hon bar 

ännu sorg och saknade den ömmaste moder, hvil-
ken redan öfver ett-är hvilat i grafven. 

En dag tillsade fadren henne att aflägga sin 
sorgdrägt och att på aftonen följa honom i säll

skap, der ungdomen fick roa sig med dans och 

ekar. Hon lydde honom gerna, utan att veta om 
ennes bila hjertklappning härvid uppkom af för

lägenhet. eller af glädje. 

Nu måste hon kläda sig enligt bruket. Hon 
,'ar en nYli ' caiacoklädning af fin kammarduk, med 
langt hf qch små skörten bak. Ett band af äkta 
Per Prydde halsen, och en alldeles ny uppsatt 
mossa af de finaste silkesblonder, med krusade vin

gar vid öronen och hängande cornetter bakom 

satt pä den pudrade tupén. I bvad drägt man 

sag Maria var hon alllid skön; men i dag hördes 
ett sorl af beundran vid hennes inträde i balrum-

™et Lätt som en sefir framsväfvade hon, men 



vågade e j ett ögonkast kring rutîïmel; ty hon anade att 
Wirén var der. Snart stod han också vid hennes 
sida: och denna plats tycktes han vilja försvara 
emot alla Europas makter, sä beslutsam säg han ut. 
Ingen tycktes också vilja våga försöket att bestrida 
honom detta, utom en enda, hvilken, såsom Wi
rén tyckte, lik en ond ande smög sig öfverallt om
kring Maria, men hvars utseende, oberäknadt Ma
rias föga uppmärksamhet mot honom, gjorde alt 
Wirén ansåg honom föga farlig såsom medtäflare. 

Nu hade y&r unga borgmästare hvarken ögon 
eller öron för någon annan, än den sköna Maria. 
Hans beprisade sällskapsvett var alldeles försvunnet, 
ty han dansade nu med ingen annan än henne; 
och då man såg det vackra paret högtidligt med 
behag sväfva uti menuetten, måste till och med 
de glömda damerna och de afundsjukaste och ela
kaste af alla gamla tanter tillstå, att ett vackrare 
par kunde man svårligen få se. 

1 Innan kort hade de älskande, hvilka efter 
denna bal oftare träffades, lofvat hvarandra evig 
trohet, ehuru Maria redan hade flera förmånligare 
tillbud. Ibland dem var för henne den rikastes för

hatligast. Det var samme man som förföljt henne 
på balen. Han tycktes dock vara gynnad af hen
nes far, rådman F.; ty gamla pappa såg lycka och 
skönhet blott i sin tillkommande mågs fulla börs, 
och var liknöjd för allt annat. Dessutom kände 
han, att vår borgmästare ej var någon hushållare, 
att han hade förstört sitt fädernearf och nu endast 
hade en knapp lön att lefva af. Han förbjöd sin 
dotter att tänka på honom och till och med att 
se honom; men brefvexlingen emellan de sinsemel
lan förlofvade gick, osedd af fadren, desto flitigare. 



Maria kände huru obeveklig hennes far var i sina 
föresatser, och visade sig derföre lugn och under-
gifven. 

En dag inträdde gubben med förnöjd min i 
hennes rum och sade, »att som han visste att hon 
ville gifta sig, så hade han numera ingenting der-
emot, men förbehöll sig blott 'ett litet vilkor'.» 

Af glädje och tacksamhet fl-ög den förtjusta 
fästmön om faderns hals och lofvade att uppfylla 
allt hvad han begärde. Fi 

»Delta går ju bättre än jag hade förmodat,» 
sac e gubben, nästan lika glad. »Nu igenkänner 
jag min förståndiga Maria, som inser huru hjertligt 
jjg önskar mitt barns lycka. Det lilla vilkor, jag för
behållit mig, ^ är att du gifter dig med den rika och 
larda herr G. — din reskamrat frän Stockholm. 
Han har redan fått mitt samtycke och» 

Han tystnade hastigt, ty som en bruten lilja 
låg den sköna flickan afsvimmad vid sin fars föt
ter. Gubben blef förskräckt, och fattade klock-
strängen, för att fä hjelp. Han ringde likväl allt
för häftigt, sä att strängen brast. Derefter bullrade 
han på fönster och dörrar. 

Husets trogna tjenarinna, Marias gamla skö
terska Lisa, instörtade nu och tog vård om det 
olyckliga offret för den faderliga myndigheten. När 
Maria återfick sansningen, var hennes far redan 
borta. 

Han skulle skicka en tjenstflicka efter läka
ren, men i sin häpnad hade han af misstag sagt: 
»Skynda, skynda att h em ta borgmästaren hit i ögon
blicket.» 

Då den olyckliga Maria fattade hela fasan af 
sin belägenhet, lyfte hon bedjande sina händer mot 



höjden och suckade: »Moder! moder! ser du din 
Maria?— Känner du i din himmel hvad hon lider ? 
— Sä som du delade Lennes minsta sorger på 
jorden, gör det äfven nu! O! bed för mig, min 
mor, bed Gud för din stackars Maria-^ att han be
veker min obevekliga faders hjerta till medlidande , 
för sitt barn, som aldrig kan älska någon annan än 
en enda. Ät honom skulle du, goda moder, om 
du lefvat, säkert tillåtit henne att gifva sitt hjerta 
och sin eviga trohet. Ja, jag vet att du hade 
gillat min kärlek! — O! hvarföre tog den grymma 
döden bort dig just da, när du var sa pödvändig 

för din- dotters sällhet på jorden? Store Gud, 

förlåt min klagan, mitt hjertas förtviflan !» 
I detsamma hon yttrade dessa förtviflans ut

rop, omslöts den olyckliga af trofasta armar, hen
nes älskares, som af hennes far blifvit efterskickad 
och redan af den gamla Lisa, deras förtrbgna, blif
vit underrättad om det åskslag, som hotade att 
krossa deras kärleksfulla hjertan. 

Snart lyckades det Wirén att, ehuru olycklig 
sjelf, dock tröstande aftorka den förtviflades tårar. 

Men då han såg sin fästmö lugnare, kunde 

han ej längre belierrska sina egna lidelser. Kärlek, 

svartsjuka och misströstan rasade förfärligt inom 
hans bröst, och bröto ut i fullt raseri. Sadan hade 

den arma flickan aldrig kunnat tänka sig honom-
Hans eljest sa sköna ansigte var nu dödsblekt och 
förställdt, ögonen blixtrade vildt och förfärligt, och 
krampaktiga ryckningar förvredo anletsdragen och 
de darrande läpparna, under det han i knuten 
hand visade en uddhvass täljknif och sade liksom 
i förtroende: »Ser du, Maria, jag svär vid din kär-
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lek, som är mitt allt, att detta vapen blir min 
brud, eller du.» 

»För guds skull!» ropade den arma flickan i 
dödsångest, och ville fråntaga honom knifven. 

Men han öfverhöljde den lilla handen med 
brinnande kyssar och sade: »Icke sâ Maria, icke så 
kan du rädda mig, englafticka! Men du kan det 
likväl genom denna hand. Samtycker du gtt gifva mig 
den! Lofvar du del inför den allseende Gudens 
ögon, sä har du räddat mitt lif och dig sjelf un
dan ett missfosters klor : ty han förtjenar ej nam
net af menniska, den ät hvilken din far för pen
ningar vill uppoffra dig. Samtycker du att följa 
mig, sä fly vi i denna natt, och fara öfver till 
Norrige, der vi lata viga oss. Din gamla trotje-
narinna skall följa med oss. Allt skall vara färdigt 
för vår flykt redan klockan elfva denna afton. Sam
tycker du, min evigt älskade? Eljest aro vi för
lorade begge tvä.» 

Vanmäktig af grät, låg den arma flickan i hans 
famn. Hon såg intet annat medel till räddning, 
an hans förslag. Hon bar den största afsky för 
den man hennes far bestämt åt henne; men blott 
tårar voro ännu hennes svar. Knäfallande bönföll 
hennes älskare och besvor henne att rädda dem 
begge; och med den vältaliga kärlekens varnfaste 
böner lyckades det honom slutligen att få-hennes 
samtycke till deras flykt. Han visste huru säkert 
han kunde bygga på hennes ord, och full af för
tjusning skyndade han att bereda allt till afresan. 

Maria förblef hela dagen på sin kammare. 
Med sorgligt alfvar och Lisas lillbjelp lade hon in 
allt det hon kunde medtaga på färderi. Hemska 
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aningar bebådade henne ingen lycka; men tärningen 

var kastad, vinsten oafgjord. 
Marias far, som varit ute för att afgöra om 

äktenskapskontraktet, 'kom sent hem, helt trött af 

sitt bråk. Han .fick veta att Maria mådde battre, 

och trodde att hon redan sof. Sä penninggirig 

gubben var, hade hans val för sin dotter dock ej 

fallit pä den allmänt föraktade varelsen, om han 

känt hela djupet af dennes svarta själ; men blott 
en ytlig kännedom hade han af-den afskyvärde, 
och den brydde ej hans hjerna. Redligt sinnad 

sjelf och ingräfd i sina affärer, egde han hvarken 

tid eller lust att utgrunda menniskor, som ej voro 

med i hans handelsspekulationer. Sitt enda barn 

älskade han sa högt han kunde älska något utom 

sina penningar, och hennes väl och förkofran vdle 

han befrämja uti allt, som ej kostade honom något 

eller stred emot inkomster och räntor. 
För att göra läsaren närmare bekant med för

hållandena, nödgas vi nu gä något tillbaka i var 

berättelse. - . 
Den utsedda magen, som alltid vant utan tjenst 

och sysselsättning och lefvat blott af de smulor 

hans likar skänkt honom, hade fått ett oförmodadt 

arf genom någon aflägsen slägtinges död i det fordna 

Svenska Pommern, och var nu rik. Då han vid 

sin resa att upphemta arfvet pä återvägen for igenom 

Stockholm, såg han den sköna Maria och blef genast 

intagen af den häftigaste kärlek till den oskulds

fulla flickan, som med barnslig glädje emottog de 
bref och helsningar, som under hans adress bliivit 

sända ifrån det kära hemmet. Vid åsynen af sjelf-

va brefbäraren hade likväl den första g ä jen or 

svunnit ur hennes rena, menlösa hjerla, ledan in-
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nan hon hade den minsta aning om sorgeposten 
som han medförde, 

Maria skyndade att öppna sitt bref. I detta 
låg ett annat till hennes älskade lärarinna. Det 
var försegladt med svart lack, och begge voro ifrån 
hennes far. Darrande af en hemsk aning, frambar 
hon brefvet. Fadren skref till henne sjelf i kort 
handelsstil, »att hennes mor var illa sjuk och ön
skade att se sin dotter: derföre borde hon skynda 
sig hem på första fartyg.» 

Blek som döden, visade Maria med darrande 
hand sitt bref för den moderliga vännen, som egde 
hela hennes förtroende, hvilket hon belönade med 
en öm modersvârd och kärlek. Deras tårar blan
dades, och med värma slöts den unga moderlösa 
till det deltagande hjertat, det enda i hela verlden 
som rätt kände och förstod hennes oersättliga 
förlust. 

»Min mor, min ömma mor är död!» sade den 
beklagansvärda, likasom hon blifvit alldeles känslo-
lös af det härda slaget: ty ej en tar kom att mildra 
det qvalfulla hjertals sorg. I sin bleka skönhet 
vacklade hon, med hopknäppta händer, liknande 
en uppenbarelse frän grafven. Stundom tvärstan-
nade hon och talade sakta för sig sjelf, liksom 
hon sett någon för andra osyidig varelse. Hon 
tycktes svara någon. Man hörde henne säga: »Ja, 
mamma, jag glömmer aldrig dessa dina ord: 'Du 
måste vänja dig vid den tanken att i jordlifvet fin
nes mera sorger än glädje. Du skall lära dig att 
bära dem, att lida utan klagan, och minnas att 
den tröst, du kan skänka andra, är den bästa af 
alla. Den skall leda. sann glädje i ditt eget hjerta.' 
— Glädje för mig, utan din ledning!» utropade 
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hon derefter, liksom afbrytande. »Nej, nej, du 
bedrog dig då, älskade skugga. Men jag vill dock 
lyda dig ; jag vill med hela styrkan af min själ be
kämpa min smärta — ty så gjorde du, dyra före
bild. Jag skall bjuda till att bli dig värdig och 
fä styrka vid din graf, att trösta min far om 
han det behöfver.» Nu brast hon i grät, och fann 
tårarnas lättnad vid sin trogna moderliga väns med
lidande bröst. 

På det fartyg, hon begagnade för afresan, voro 
flere passagerare, och ibland dem herr Gr. Han 
gjorde sig .på allt vis artig emot den sörjande, som 
förebrådde sig att ej kunna fördraga hans åsyn. 

För att visa grunden till Marias afsky f ör den 
man, hennes far ville gifva henne, måste ban, ehuru 
vämjelig, framställas och beskrifvas till kropp och 
själ. Han var till utseendet en af de fulaste man 
kan föreställa sig, med sitt karbunkelprydda och 
rödfnasiga ansigte och sin nästan vanskapliga kropps
byggnad. Son till en mindre bemedlad embets-
man, hade hans uppfostran kostat föräldrarna deras 
sista förmögenhet. Det mesta deraf rumlade han 
bort vid akademien, der han sökte blott dåliga 
sällskaper, och använde sitt goda hufvud endast att 
smida ränker, samt svärta sina kamrater och alla 
dem som voro honom öfverlägsna, eller ej deltogo 
i hans utsväfningar. Ifrån barndomen märktes re
dan hans afundsfulla, lömska och hämdgiriga lynne. 
Sin kärlek till Maria vågade han ej yppa förrän 
han hunnit strö guldsand i gamla pappas ögon, 
att dermed förblinda honom; ty han var känd af 
alla andra såsom en föraktlig menniska. De finaste 
och mest långväga uträkningar samt en krypande 
rygg nyttjade han för alt vinna uppmärksamhet pä 



13 

det förtal hvarmed hans giftiga tunga sökte svärta 
alla menniskor, utan undantag. Lyckligtvis var det 
endast ibland kroghjeltar han blef hörd, och då 
äfven desse tröttnade vid hans äreröriga osanningar, 
vältrades han, efter skymflig aga, utför krogtrap
porna. Men denna nesliga behandling bekom ho
nom ej värre, än att han följande dagen återkom 
dit, med ännu mjukare rygg, under tusende bug
ningar, och med en dimma af spiritus, som omgaf 
hans flintskalle. 

Ett par gånger, sades det, hade han redan 

gjort försök att, med en rakknif, befria verlden 
ifrån ett sådant missfoster till kropp och själ, men 
blifvit hindrad derifrân. 

Åt ett dylikt odjur hade den arma Maria blif
vit uppoffrad, om hon ej samtyckt till sin rädd
ning genom flykten. 

Snart nalkades befrielsens men också afske-

dets stund. Hon skulle kanske för alltid skiljas 

ifrån det kära barndomshemmet och många vänner 

och lekkamrater ifrån en lyckligare tid. Många 
olika känslor stridde nu i den bedröfvades hit
tills skuldfria själ ; ty nu gick hon att för första 
gången bryta emot den faderliga myndighetens rätt, 
hvilken hon ifrån sin första tanke lärt att vörda. 
Hon gick att trotsa det allmänna omdömet, med 
ingen annan utsigt till sitt försvar, än den kärleken 
målar, och det lugna medvetandet inom eget bröst 
besannar. Men nu sade detta henne, att hon 
handlade orätt, ehuru oskyldigt tvungen dertill. 

En stund angreps hon af förtviflan. Hon 

vred händerna i villrådig ångest, kastade sig på 

knä för sin mors porträtt; och här bad hon, med 

heta tårar, om den moderliga välsignelsen från höj-



den, om styrka för den svaga af de värnlösas för
svarare, om hans förlåtelse och hans beskydd pä 
den väg hon nu skulle företaga. Likasom droppvis 
föll lugnet ned i hennes bedröfvade hjerta. 

Den gamla Lisa steg nu, redan resfärdig, in, 
med förgråtna ögon,, och sade, »att allt var fär
digt». Beslutsamt och modigt aftörkade Maria sina 
tårar. Men hennes sista blick omkring den nätta, 
trefliga kammaren stannade vid den lilla sängen, 
der hon ifrån sin första födelsedag, så ofta hon 
var hemma, alltid sofvit: och den var henne obe— 
skrifligt kär. Nu utbrast hon äter i tårar. 

»Farväl,» sade hon, »farväl också du, min 

barndoms sälla fristad och tillflykt undan dess små 
bekymmer, dem jag slumrade bort i ditt lugna 
sköte. Du trogna vän, som emottagit mina första 
tårar,, jag trodde att du skulle få emottaga de sista.» 

Snart upplyftades hon på Wiréns starka armar, 
som hastigt buro henne i den länga och smala 
österbottniska läitio-släden, förespänd med tvenne 
qvicka hästar i spann, och med sängkläder m. m. 
upplassad af den gamla Lisa, som sjelf satte sig 
öfverst pä tqppen, sedan hon med den förtjusta 

fästmannens tillhjelp väl ombonat sin unga matmor 

emot vinterkölden, som steg till närmare 40 gracler. 

Wirén fattade sjelf tömmarna. Hans lapp-
mudd, lappstöflar, handskar af renskinn samt rund-
brämade mårdskinnsmössa, äfvensom det unga brin
nande hjertats eld gjorde, att den bitande kölden 
ej tog på honom. Maria hade xen vargskinnspels 
öfver resldäderna, och var dessutom omlindad med 
fällar af björnskinn och varg. Lisa var äfven väl 
försedd emot den stränga kölden, likasom skjuts-
pojken. Denne red på den främsta hästen. 
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Stadsklockan i t ornet slog elfva, dä våra rymmare 
körde ut genom tullen, helt obehindradt af besö
karne; ty allt var lorberedt. I början kördes i fullt 
galopp, hvarunder Maria ännu fällde tysta tårar. 
Men en glad blick och nägra tröstande ord af den 
älskade borttorkade dem snart. 

Sä bar det af genom de höga furuskogarna i 
den klara månskensnatten. Man stannade blott ett 
par minuter vid hästombyten. Ännu om morgo
nen, vid dagens gryning, stod d-en bleka månen 
qvär pä fastet, en sorgens bild, likasom begrun
dande, och tycktes lik en helig vålnad vilja del
tagande trösta och uppmuntra våra unga flyktingar. 

Först efter ett dygn vågade man stanna pä 
en enstaka gästgifvaregård, för att taga litet varm 
förfriskning och ett par timmars hvila. 

Hastigt sprakade en brasa af grof björkved i 
kakelugnen, och medan' gamla Lisa slamrade med 
kaffecjvarn och pannor, öfverlade de unga om pla
ner för sin framtid, utan minsta tanke pä någon 
hotande fara eller olycka. Sedan intogo de en liten 
cjvällsvard och uppvärmde sig, blott för Lisas v äl
menings skull, med en kopp kaffe, togo godnatt, 
och åtskiljdes. Maria fick den bästa sängen, l^isa 
låg på stolar i samma rum, men Wirén måste nöja 
sig med att ligga på ett bord i hällstugan, der 
grisar och skjutspojkar snarkade i kapp. 

Ej bekymmer, men ren förtjusning och lyck
salighet bortjagade sömnen för var unga enleverare, 
som på inbillningskraftens vingar flög utom möj -
lighetens gräns, att söka det paradis på jorden, 
der han ville lefva i sina gyllene drömmar, i oför
änderlig kärlek och sallhet med sin älskade Maria. 
Med glädjetårar tackade han den allgode, som 
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skapat henne endast för honom så skön och sa 
lika stämd till själ och hjerta. Hans vakna dröm
mar sväfvade långt in i framtiden, till eget hus 
och hem. Der framträdde hans hjertas första ideal 
i Marias skepnad och mäläde för honom i den 
husliga sällhetens krets hans lycka pä jorden. Den 
sällsynta lott, som, enligt hans tanke, ingen död
lig förtjente, skulle nu snart blifva hans. 

Maria kunde ej skapa sig sä glada utsigter. 
Ehuru ung, hade hon redan pröfvat mänga af lif-
vets bittraste sorger. Hon säg sig nu öfvérgifven 
af sin barndoms alla glädjeämnen, och tänkte öfver 
de pligter och bekymmer hon gick att möta. Lyck
lig af 'sin kärlek, kunde hon ej rätt förklara orsa
ken till den bedröfvelse, som bortjagade sömnen 
frän hennes trötta ögon; men en innerlig bön till 
Gud gjorde henne åter sä lugn, att hon derefter 

föll uti en stärkande sömn. 
Med den rykande kaffekoppen stod Lisa och 

neg vid Marias säng, dä hästarna redan voro före
spända och allt i ordning för alresan. Yädret var 
blidare i dag och föret klingande. Maria helsade 
den nya dagen och sin älskade Isak med gladare 
och lättare hjerta än pä langa tider: sa hade den 
goda sömnen stärkt hennes krafter. Yârens rosor 
spriddes äter af den friska morgonvinden på hen
nes bleka kind, och mild glädje log i det blå ögat. 

Wirén lemnade nu tömmarna åt skjutsgossen 
och satte sig hos sin Maria, att jollra om deras 
kärlek och kommande lycka. Maria glömde alla 
bekymmer vid detta rosenskimmer. Hon såg ej an
nat än sin förtjusta älskling, med sitt goda öfver-
lätande hjertas varma, trogna kärlek, och tänkte 
nu hvarken på det förflutna eller det tillkommande, 
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sa förnuftig lion eljest var; ty den älskade var nu 
hennes allt: för honom hade hon uppoffrat allt, 
som var henne dyrbart: för honom hade hon räd
dat sig sjelf: blolt för honom kände hon sig ega 
styrka att försaka hela verlden —* ty livad brydde 
hon sig nu om den? Utom honom var hon ju 
nu alldeles ensam och fattig, med sitt rika hjerta, 
utstött ur den verld, som kallt, ehuru efter rätt
visans lagar, bedömde det steg hon tagit. Hon 

kunde dock ej ångra detta steg, lika litet som i 
verldens ögon obefläckad återtaga det. Hon kände 

sig nu, i den fria naturen och under Guds milda, 
klara himmel, sa outsägligt lycklig vid sin älsklings 
sida, hos honom, som var hennes hela verld, och 
som med en helig dyrkan vördade hennes oskulds
fulla förtroende till hans hederliga tänkesätt och 
trogna bjerta. 

Fåglarna qvittrade sina sånger, under den blida 
vintersolen, frän toppen af de höga majestätliga 
granarna, hvilka, likt gamla veteraner med snöbe-

strödd hjessa, paraderade på båda sidorna om lands
vägen såsom skyddsvakter för de älskandes flykt. 

Lisa åkte alltid baklänges, med ögonen fästade 
pä den tillryggalagda vägen, eller pä sin älskade 
matmoders ansigte. I en hast bleknade hon och 
kunde ej frambringa annat än: y>der komma de!» 

Som en blixt fattade Wirén tömmarna, och 
först då de af skjutsgossens körande uthvilade 
hästarna sträckte af i fullt fyrsprång, dä först såg 
han sig om och igenkände den ena af de tvenne 

karlarne, hvilka med löddriga hästar spände elter 
dem i rådman F:s stora granna kursläda. 

Snart lemnadas förföljarne ur sigte, och nu 
först vågade Wirén se till sin Maria, som med 

Hundrade Min nen. IIL 2 



klappande hjerta, l>lek, tnen leende emellan t<uar— 
ne, blickade uppmuntrande i hans modiga, blott 

för henne oroliga öga. 
Men nu blef det en rigtig E ie-färd för Wi

rén. De starka karelarena han körde tycktes ana 
faran, och tällande nästan flögo de framåt i det 
sköna solbeglänsta isföret. Den gajnla Lisa salt 
rak som en spik pä sin plats, och tog i farten 
en duktig styrkepris snus ur sin messingsdosa. Sa 
bar (let af ungefär en timmes-tid; derefter begynte 
hästarna tröttna. I detsamma blef Wirén varse en 
biväg inåt skogen. Dit vände han nu sin kosa, 
utan att känna h vart den bar, men han gjorde sig 

säker att förföljarnes kursläda ej kunde komma 

efter, emedan vägen var för smal. 
Som Wirén nu tyckte att de voro i mera säker

het, lät han hästarna fä pusta och lät gifva dem litet 
foder, medan han intalade hopp och glädje i sin 

Marias- up pskrämda och oroliga hjerta. 
Dagen var redan långt framskriden, men in

gen al de resande hade tänkt pä mat, förrän skjuts
pojken med gråtande stämma gnällde fram ett: 

»nälkä mulla on». *) 
Lisa hoppade dä med ett skutt ned ifrån sin 

höjd och framtog litet vin och bakelse, deraf hon 

trugade sitt herrskap att smaka. Sedan tog hon 
af de hålkakor, hon var försedd med, för hästarna 
och sig sjelf. Hon slog nu tvenne kakor i tu på 
sitt högra knä; sedan tummade hon, utan krus, 
fingertjockt, gult smör på hvar je halfva, gaf tvenne 
deraf ät1 g ossen och tvenne åt hon sjelf. Med lika 
matlust, h v armed hästariie förtärt sitt foder, hade 

*) Jag är hungrig. 
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också Lisa ocli gossen snart gjort slut pä sina 
smörgåsar, under hvilken sysselsättning den förra 
bevisade för den sednare, som tviflade pä hennes 
förmåga, att hon ännu. kunde afbita en tre tums 
jernspik. De voro derpå resfärdiga, med af smör och 
belåtenhet glänsande ansigten, sedan ett par näfvar 
ren snö hade följt pä måltiden, såsom glace till 
desert. 

Nu bar det af i sakta lunk framåt. Men vä

gen blef allt smalare och svårare ju längre de in

trängde i den djupa ödemarken. Alla tecken i 

snön efter menniskospår begynte försvinna, aftonen 
nalkades och skymningen tilltog. Wirén blef be
kymrad, och gossen kände ingen af de mänga bi
vägar de farit förbi. Ingen af dessa tycktes heller 
kunna föra dem till någon säkrare. Nu blef vägen 
sä stygg, alt det måste köras öfver trästubbar och 
stenar. Man beslöt derföre all stanna litet, medan 

Wirén gick åt ett häll att undersöka vägen, och 

skickade gossen åt ett annat. Hau lugnade sin 

Maria med löftet att snart vara tillbaka, och för
svann i den mörka skogen, under det han ofta 
ropade den älskades namn, hvilket eko besvarade 
från alla väderstreck i den' djupa ödemarken. Ma
ria var blott bekymrad öfver att hennes Isak kunde 
förirra sig och taga miste om återvägen i clen mörka 
skogen. 

De kära ljuden af hennes älskares röst för
svunna småningom alldeles för den lyssnandes öron. 
Allt var tyst som i grafven, utom vindarna som 

begynte spela i jätteträden och afskaka deras vin-

terdrägt öfver de oroligt väntande, hvilka nattens 
mörka slöja redan hade omsvept. Pä afstånd hör

des nu ett ljud, som de igenkände för roflystna 



vargars ljut. Men vår Maria var modig i denna 
fara. Hon förtrodde sig ät guds beskydd, och 
fruktade mindre de vilda djurens förföljelser, än 
menniskors. Deremot var Lisa alldeles utom sig 
af förskräckelse. Hon visade sig dock sä tapper, 
att hon nedsteg ifrån sin höjd och famlade pa mar
ken, till dess hon fick tag uti en hvass stör. Der-
med beväpnad uppsteg hon äter pä sin plats, fram
drog sin stora snusdosa och var beredd att modigt 

möta fienden. 
Med ett underbart lugn frågade Maria hvad 

hon ämnade göra. 
»Hvad jag ämnar göra?» upprepade-Lisa. »Job o, 

jag tänker försvara oss einot de vilda djuren. Den 
förslå af vargarna, som vägar komma oss nära, 
skall jag förblinda med mitt snus, smeta honom deraf 
ögonen fulla, och sa sticka ut dem med denna 
stör. Likaså pâ de andra vargarna.» Hon skakade 
härvid med manlig styrka den grofva stören. 

Maria måste le ät gummans försvarssystem och 
ifver, ehuru hennes eget mod begynte svigla. 

Tvenne timmar ungefar hade förflutit, sedan 

de arma fruntimren lemnades ensamma. De hade 
ej vågat röra sig. De vågade ej ropa, af fruktan 

att endast vargarne skulle höra dem; ty dessas 

ohyggliga tjutande närmade sig stället. Ett rysligt 
yrväder begynte äfven att rasa, h vilket just kallas 
vargaväder, derföre att vargarna dä stryka hungriga 
och roflystna omkring mer än vanligt. Lisa beredde 
sig redan i dödsångest till vargaspis. Maria dar
rade blott för sin älsklings öde, men var eljest 
sjelfva tålamodet. Da de i detsamma fingo höra 
ett genomträngande barnskrik helt nära, ropande; 
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»autaka! autaka! susi tule»*), sprang Maria upp ur 
släden. Hon igenkände skjutsgossens röst, oeli oak-
tadt Lisa sökte att hålla henne tillbaka, sprang hon 
ät det hall derifrân rösten hördes, och föll snart 
uti sin älskades armar, hvilkeii den uppskrämda 
gossen i mörkret tagit för en varg. Wirén hade 
ej varit långt ifrån dem, men gått vilse, till dess 
han slutligen råkade pä en menniskoboning i sko
gen: ett pörte, der ett par föräldrar för sju barn 
bodde i det uslaste elände. Gossen hade då redaa 

gått derifrân, för alt visa de väntande vägen dit. 

Wirén hade skyndat efter honom, och fick sålunda 
den äran att blifva tagen för en varg. 

Nu voro våra älskande åter så lyckliga, som om 
intet ondt hade mött dem: ty de hade ju hvarandra 
äter. Det begynte redan dagas, då vårt sällskap 
anlände till inbyggarne i den dystra skogen. 

Pörte är en rökstuga utan skorsten och utan 

fönster, har blott en öppning pä väggen, med en 

skottlucka före, hvarigenom röken utgår frän eld
staden , gom står midt pä goifvet. De små bar
nen, i bara linnet, kröpo af och an öfver tröskeln, 
ifrån värmen inne till kölden och snön ute. De 
barn, som genomgå en sådan luftens omvexling, 
blifva deraf härdade och starka, så att de i äldre 
åren ännu ifrån sin kokheta badstuga kunna störta 
sig i isblandadt vallen, ulan något men deraf. 

De välvilliga skogsinvånarne påtande flera pär
tor, att få nog ljust för sina gäster. Pärlorna stuc
kos i alla springor af väggen, der här och der hål 

voro inbrända. Kolet behöfver ofta afputsas, om 

pärtan skall lysa. Detta bestyr hade en af de äldsta 

*) Hjelp! hjelp ! vargen kommer! 



barnen. Pörtet Tar fullt ined rök af pärtorna och 
äfven sedan sista eldningen, Maria kunde ej balla 
sina ögon öppna, isynnerhet dä pörtgumman af ren 
valmening tändt pâ en ny brasa och röken stod 
ifrån golf till tak. Derföre logo vara älskande plats 
i sin släda, under det Lisa helt förnöjd pysslade 
vid brasan och i röken med sin kaffepanna. Gos
sen hade hon gifvit en smörgås pu en hel hâlkaka» 
och alla barnen sin bit, sa att alla tycktes belåtna. 

Den nya dagen nedsteg herrlig och skön ifrån 
en klarnad himmel. Alla mörka sträckbilder efter 
ovädret den förflutna natten och dagen försvunno 
vid den nu sällsynta solens anblick, hvilken klart 

genomstrålade den kalla dimman, som hortsmälte 

häraf. 
Oväntadt framträdde Lisa till de älskande 

och sade, att kaffet och det varma pörtet var i 
ordning, för att emot ta ga dem. Dâ de inkommo, 
funno de allting festligt ordnadt Golfvet var tätt 
beströdt med hugget granris, och dylika friska, 
stora ruskor voro ställda i alla hörn. På, det hvit— 
skurade bordet stod hela kaffeservisen jemte hvaå 
matsäcken hade att bjuda uppä: ty det arma värd
folket hade ej annat än barkbröd och litet salt 

strömming till lifnäring för sig och sina sin5 half— 
nakna barn. Maria gaf dem hälften af sin vägkost, 

oaktadt Lisas sura miner och påminnelser om den 
langa återstående vägen. Wirén skänkte dem några 

riksdaler. 
Efter ett par timmars hvila beslöto vara flyk

tingar att fortsätta resan — ty deras vid rök ovana 
ögon ledo här för mycket — och skogsman
nen lofvade följa dem pä mänga bivägar, ända till 

Torneâ. 
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Mänga välsignelser och tacksamhetslârar följde 

dem ifrån skogspörtet. Föret och vädret var gyn

nande. Skjutshästarna skulle nu aflemnas vid första 

gästgifvargård. Gubben skickades först in att undersöka 

om någon fara skulle bota de resande, men upp

täckte ingen. Glada inkörde de nu pä den stä

dade gården, invisades i ett par varma och snygga 
rum, och beslöto att hvila- u t här till andra dagen. 

'  Det var äter afton. Wirén tillsade ati hä

starna skulle vara förespända klockan fyra om mor

gonen, hvarefler de trötta ^åtskiljdes. Maria intog 

en mjuk säng i kammaren, der Lisa äfven fick 

sin, och snart insomnade de alla, af sä många 

själs- och kroppsansträngningar trötta, sött och lugnt,. 
När vara resande om morgonen friska och 

glada skulle begifva sig pä vägen, frågade Wirén 

om släden var framkörd. 
»Jaha,» svarade deras vägvisare, med en skälmsk 

min. 
Wirén likviderade sin skuld och gaf armen 

åt sin Maria. Men dâ de hunnit ut pä trappan, 

igenkände Maria straxt den framkörda släden och 

föll vanmäktig i sin älskares armar. 
Deras efterspanare steg i detsamma Iram och 

sade: »Mamsell, släden väntar. Jag har min hus
bondes befallning att följa mamsell hem tjll sin far.» 

Wirén bleknade. Med den ena handen stödde 

han Maria, med den andra framdrog han eri pisLol 

ur bältet. 
Men den olyckliga Maria, af den nya för

skräckelsen återkommen frän sin vanmakt, fick ha

stigt en öfvernaturlig styrka, ryckte pistolen ur 

bans hand och kastade den långt bort öfver ett 

plank. Sedan föll bon pä knä framför sin fars 



gamla troljenare. Med kopknäppta händer och 

strömmande tårar bad bon: »Ack, förlåt honom! 

Han känner dig ej, och vet ej huru kär du var 

och är för hela var sliigt. Han vet ej, huru 

troget du vårdat värt väl och min barndom, 

ej huru du ensam var outtröttlig, du alla andra 

tröttnade att vaka, när jag som barn låg i en svär 

scharlakansfeber. Han vet ej heller, att min sa

liga mor hade önskat att jag blifvit din maka ocli 

ingen annans.» 
Hon kysste den gråtande mannens händer, i 

det han upplyfte henne. 
»Goda S.— min olycka vill du ej,» fortfor 

bon, »derom är jag säker och lackar Gud för det 

min far valde dig, gamla hederliga vän, till sitt 

sändebud: ty du kan ej göra mig så olycklig, att 

du återför mig, lik ett offer lemnadt i ett vilddjurs 

klor. Min far vill, att jag skall gifta mig med 

magister G., som lyckats skaffa sig hans löfte om 

min hand. Min far känner honom sä litet. Men 
du, gode S., du känner den afskyvärda menoiskans 

låga själ ocb vet alt jag måste hellre vilja dö, än förena 

mitt öde med en så dålig varelse. Du vet också 

huru oryggligt min fars ord är.» 

»Ja, jag känner allt! nu allt. — Förlåt den 

förskräckelse som jag förorsakat er,» sade S. Der— 

efter föll han i djupa tankar. 
Maria berättade imedlertid för sin älskling, att 

S. var hennes fars förste kontorist, och beskref 

huru troget ocb oegennyttigt han uppoffrat hela 

sin ungdomstid och sina krafter för husets bästa. 

Kort innan Maria for till Stockholm i"pensionen 

bade hennes mor, som var sjuk, en morgon låtit 

kalla henne till sin säng, då hon visat spär af tå— 
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rar, dem hön gråtit af glädje i en dröm: »A<;k! 
hvad jag skulle dö nöjd,» hade hon sagt, »om jag 
fick se denna dröm verklig, innan jag måste lerana 
dig så ensam i verlderi och sä obekant med dess 
försåt och faror. Du är nu blott tretton ar; men 
glöm dock aldrig, att min varmaste önskan hade 
varit att se dig förenad med S. Tro dock ej, att 
jag skulle vilja binda dig genom något löfte. Nej, 
mitt älskade barn, mätte ditt förstånd och ditt 
hjerta bestämma ditt val; och Gud välsigne det!»—• 
»Ja, jag är viss om att den gode anden skall väl

signande se ned pä värt förbund,» sade Maria rörd. 
En tär darrade i Wiréns ögä, då han räckte 

den tankfulle S. handen, och bad om hans bro
derliga vänskap. 

»Vi känna hvarandra för litet ännu,» svarade 
S. med välvilja, i det han vänskapsfullt tryckte den 
tillbjudna handen. Derefter vände han sig till Ma

ria och sade: »ffvart vill mamsell nu resa?» 

»Till Stockholm , bästa S.,» svarade hon, »eller 

till Norrige, för att gifta mig efter mitt hjertas val, 
med den enda man pä jorden, som jag kan och 
evigt skall älska.» 

Med en manlig tär i ögat och undertryckt 
känsla sade S.: »Jag följer er dit, för att blifva er 
giftoman.» 

Nu tryckte han med en sådan styrka Wiréns 
hand, att denne var nära att uppgifva etL rop. 
Men S. yttrade blott: »nu först är jag din verklige 
vän!» — och han skyndade ut i det fria. 

Wiréns känsliga hjerta förstod att värdera en 

sådan vänskap. Han kände sig lika lycklig af tan

ken derpå, som hans Maria, och glad skyndade 
han att betala skogsmannen för hans besvär, då 
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tlenne numera ej behöfdes för deras färd. Den 
enfaldige mannen hade af ren välvilja och tack
samhet mot det goda resande herrskapet låtit öf-
vertala sig att byta släde med S. Helt förnöjd 
hade han hjelpl till att spänna rådman F:s ståtliga 
kursläde efter de eldiga hästar S. valt derlill, och 
var bjertligt glad af tanken pä den öfverraskning 
han härigenom ville bereda sitt herrskap. Med 
denna glädje fick han afresa, och hade dessutom 
den fröjden att Maria skickade med honom en hel 
säck matvaror till hans hustru och hungrande barn. 

Nu var allt i ordning för afresan, som fick 
ske alldeles efter S:s önskan. Han ville att frun

timren skulle sitta i täcksläden och en af herrarne 

alltid köra för dem; den andra skulle då åka i den 
långa, lätta Österbottniska laition. På, kursläden 
voro tre stora fönster, som kunde nedfällas. Mån 
såg derigenom framåt vägen och på begge sidorna, 
till stor fröjd för kusken, som oftast salt baklän
ges och körde, dä det var Wirén, hvilken sällan 
ville lemna sin plats. S. körde då alllid ett stycke 
förut, för att beställa hästar m. m. Han hade 
ifrån gästgifvategården redan på förhand skrifvit till 

sin patron. 
De unga älskande glömde imedlertid alla be

kymmer, och foro numera inga bivägar, utom då 
föret tvingade dem derlill. Det aflog ovanligt tidigt 
denna vår, likasom isen började uppbryta på elf— 
varna. För att undersöka* huru förhållandet var, 

körde S. oftast förut. 
En afton, då det led åt skymningen, kunde 

han ej begripa, hvarföre hans förut sediga häst 
begynle blifva liksom orolig och så bångstyrig, att, 
ehuru han med hela sin styrka höll in tyglarna, 
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gjorde hästen clock tusende krumsprång och ka-
prioler, reste sig på bakbenen och tvärstannade 
slutligen, och detta på den raka och släta vägen, 
der intet hinder eller den ringaste yttre orsak der-
till kunde upptäckas. llvarken med godo eller 
ondo kunde han förmå hästen alt gå vidare. Men 
snart försvann hans lilla fö rtret häröfver af förskräc
kelse, dä han säg bakom sig Wiréns hästar komma 
skenande i fullt sträck, oaktadt både Wirén och 
skjutsbonden med alla krafter sökte hejda dem. 

Maria satt orörlig, stum och blek som en 
snöbild i släden, och Lisa, med bahytten öiver 

ögon och näsa, knöl krampaktigt den blanka mes-
singsdosan i den ena handen, under det den an
dra höll en större kaffepanna och en fladdrande 
snusnäsduk, h var m ed hon vinkade om hjejp, i det 
hon med en gråtande stämma ropade: »adjö! adjö!» 
i det ögonblick hästarna med blixtens hastighet 

ryckte förbi den istadiga hästen, som haraf upp
eldades, sa atl han genast följde efler i lika fart. 

Länge fortfor Lisa att ropa sitt »adjö! adjö!» till 
de orörliga skyhöga granarna och de skrämda snöri
porna, som utan medlidande flaxade af inåt skogen. 

Rysligt skön var anblicken af de starka och 
vackra skenande hästarnes fart på den släta, isbe— 
glänsta och raka landsvägen, som gick emellan en 
tjock och majestätlig granskog, hvars gröna färg 
starkt a fbröt emot den rena snön. Nymånens klara 
strålar och trädens af en lält vind rörda grenar 
tycktes bilda underliga, fantastiska figurer, likasom 

varnande skuggor, jagande livarandra, för att teckna 

vägen till den brantaste och högsta kanten af Kemi 

elf» der man alllid, äfveri med mycken försigtighet, 
ej ulan lifslara kan nedkomma, emedan den öppna 



brusande strömmen i skummande fart forsar tätt 
nedanföre. Vändningen der rnaste ske mycket var
samt, pä det den åkande må undvika att blifva 
störtad ilrân backens brant ned i de rasande böljorna. 

S., som ensam kände den hotande faran, och 

äfven huru omöjlig all mensklig hjelp nu var, ka
stade en tröstlös blick mot höjden. Snart, hörde 
han ett doft huller, och försvunna voro i samma 
ögonblick de olyckliga reskamraterna för hans ögon : 

täcksläden hade störtat i djupet. 
Men mod och själsnärvaro öfvergafvo aldrig 

S. i farans stund. 1 ett ögonblick var han ur slä
den och skyndade 'efter. Dä han nedsprang utför 

backen, såg han folk och hästar med hela åkdonet 

kullstjelpt i forsen. Utan att besinna sig, sprang 

han sjelf efter i böljorna. 
Nu var hans första strid emot den starka 

strömmen att nä släden, som genom sin tyngd 
sjunkit och fastnat blott en famn ifrän iskanten, 
på någon klippa. Släden lag pä sida. Ej ett ljud 
af menniskoröst hördes. S. inslog det stora runda 
fönstret pä dörren, som stod öfver de fradgande 
böljorna; och med ett tag drog han igenom öpp
ningen fram Maria, som syntes vara liflös. Var

samt bar han henne till iskanten, der han sakta 

nedlade den redan stelnade, och skyndade äter till 
de andras frälsning. Nu hörde han till ,sin tröst 
några klagoljud, och strax t derefter framstack eu 
blank snusdosa i bredd med en kaffepanna ur det 
öppna fönstret. Lisa räckte dessa med darrande 
armar emot honom, utan att la fram ett ord, utom 
voi! voi! voi!*) Medlidsamt bar han till isen ocksä 
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den stackars gumman, som i sjelfva dödsnöden ej 
velat lemna sina största skatter pä jorden. 

Han återvände genast och hjelpte afven Wi
rén, som af en förfärlig stöt i hufvudet vid fallet 
hade förlorat sin sansning, och blifvit kastad pä 
iskanten. Återkommen till sansning, kunde han 

ändlligen nalkas sin Maria. 
S. hjelpte derefter skjutsgossen, som hängt sig 

med armarna om den ena hästens hals, också pä i sen, 
sä att alla voro ur faran att drunkna; men ännu 

var osäkert om Maria kunde vederfås, och hvem 

som kunde öfverlefva följderna af den stränga för
kylningen i det kalla badet. 

Den andra skjutsbonden, som ändtligen kun
nat hejda sin skenande häst, kom också tillstädes 
och aftog välvilligt sin varma färskinnspels, deruti 
Wirén lindade sin liflösa Maria. Ehuru sjelf sjuk, 
ville han hjelpa till att bära henne till närmaste 

boning, der man såg ljus. 
En helt förskräckt men snygg och välvillig 

bondhustru emottog våra utfrusna och våta re
sande, med ett pärtbloss i handen, hvarmed hon 
lyste pä dem. I hennes öppna, vänliga ansigte 
stridde deltagandet och nyfikenheten under oupp
hörliga frågor om olyckshändelsen, hvarifrån de 
kommo och hvilka de voro? m. m. Alla dessa 
frågors besvarande äro de resande henne skyldiga 
ännu i dag. Detta lät den goda gumman sig ej 
förtryta, utan bad dem alla stiga in i sin varma 
stuga. Men dä hon blef varse Wiréns kära börda, 

skrek hon: »Nej, för guds skull, ingen liklukt i 
mitt rum! Bär det englabarnet i kallstugan. Stina,» 

ropade hon till sin dotter, — »Stina, se här en 
påtänd pärta! Lys vägen dit för den sjuka herrn, 
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som säkert sjelf ej bar mänga timmar c[var i denna 

verlden.» Darrande tog Stina pärtan och ville ga. 

Men Maria, uppvärmd vid sin älskares bröst, 

gaf just nu genom en suck tecken till 1 if, och i det

samma uppslog hon likasom frågande, helt förvir

rad, sina dunkla ögon emot sm älsklings. Ett him 

melskt leende drog sig öfver hennes stela läppar, 

och hon af domnade äter. Man kan ej besknfva 

Wiréns känslor härvid, men hans sista styrka öf-

vergaf honom, sä att han neddignade på en bänk. 

Gumman tog i detsamma medlidsamt hans ljufva 

börda pä sina armar och bar den in i sin dotters 

varma kammare och till hennes värd. Sedan åter

vände hon till den döende herrn, om hvilken hon 

sade; »11 vem hade kunnat tro, alt  han sjelf skulle 

här blifva ett lik, i stället för del han bar?» 

Den välmenande gumman föresatte sig att nyttja 

alla sina huskurer, för att vederqvieka honom. 

Da hon sedermera äter be gaf sig till dottern, 

soin under tiden sysslat med Maria, berättade lion. 

»Det hade varit stor synd att låta en sä ung och 

vacker herre dö. Derföre körde jag i honom först 

en dugtig kopp med liljekonvalje-bränvin. Sedan 

hade han ej mera mycket att säga. Jag gjorde 

fa y ad jag tyckte skulle bekomma honom väl; tog 

honom som en garnknippa pä min rygg och bar 

honom i badstugan, der vi hela dagen låtit-elda 

sa varmt att man kunde steka strömming pä väggen. 

Der lade jag honom uppä lafven, och slog löylya *) 

sa starkt, att jag, som är sa van dervid, knappast 

förmådde andas. Sä tog jag en qvast af björkris 

med löf pä, väl blött i hett vatten; dermed piskade 

*) Imman 
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jag den afklädda herrn helt lätt, gned och strök 
honom, hällde derefter ett ämbar iskallt vatten öf-
ver honom, tog honom ned frqn lafven-och sköljde 
honom med ännu ett par s Iii IV or vatten. Dä fö rst 
började han pä att tå lif, att sparka, och ropa: hu! 
hu! hu! Det hjelpte likväl inte. Ännu fick han 
ett ämbar till, eftersom det gjort sä god verkan. 
Sedan lindade jag honom i ett lakan, med en skinn
fäll och ylletäcken omkring, och så buro vi in 
honom uti en varm säng, der han genast insom

nade, innan jag hann gifva honom en kopp kaffe

punsch, som skulle., gjor t honom rätt godt.» 
Detta berättade gumman helt sakta för sin dot

ter, och tillade, skrattande: »Ei se mies paljon 
löylyä kestänyt.» *) 

Maria hade äfven insomnat sött och tungt, 
sedan det lyckats den beskedliga Stinas och Lisas 
bemödanden att fä henne till full sansning. Nu 

pysslade Lisa äter med sin kaffepanna derute: och 
Stina sväfvade i strumpfötterna tyst och nöjd som 
en örn mor omkring sitt sjuka barn h vilket fatt 
ro undan plågorna. 

Men Lisa fick ingen ro, ehuru hon var om
klädd och hade tröstat sig med sju koppar varmt 
ocli starkt kaffe och uppsnusat halfva dosan »det 
sista af hennes egen fabrik der hemma», som hon 
malt, af hemväxta tobaksblad, med en läng qvast— 
käpp uti en träkopp, och sedan väl kryddat med 
krusmynta och stinkspiritus. Hon suckade och 
andades bort isskorpan ifrån den lilla fönsterrutan, 
för att kika efter S., som dröjde så länge i den 

kalla nattkylan. Alla karlar hade dock skyndat ur 

*) Den karlen tâlte ej mycken hetta. 



liuset för att hjelpa honom rädda bvad som räd
das kunde. Skjutsgossen, som först återkom, be
rättade huru rådig och tilltagsen S. härvid varit. 

Nu hördes skrik och hojtande pä gärden, och 
Lisa, som hastigt lemnat sin kikare, stod nigande 
pä trappan, med en hel spilkum rykande kaffe, 
som hon bjöd den frusna S. Men han frågade 
endast: «Huru mâ de unga?» utan att se hennes 
rykande välmening, eller att höra det granna tal 
Lisa ämnat honom efter sitt1 »jo bra.» — Han 
skyndade tillbaka alt lijelpa slädarne genom den 
smala grinden in pä gärden. Allt uti dem var i 
behåll, men genomvâtt, sâ att Lisa fick full sys

selsättning med att. to rka och ställa allt i ordning 

före fortsättningen af resan. 
När S. steg in i den varma stugan, var han 

helt blåblek i ansigtet. Hans kläder voro sâ isiga, 
att han ej kunde böja sig. Kockarna voro sam-
manfrusna i hvarandra, så att den ena följde med 
den andra, dä han skulle taga dem af sig. Der— 
före lät han dem sitla qvar. Och sâ sakta, som 
det var" möjligt för den skramlande isen i klä
derna, gick han att ett ögonblick titta pä den sof-

vande Maria i Stinas kammare, för att öfvertyga 

sig att hon Iefde. 
Han blef hänryckt af den sofvande Marie-bild, 

han såg för sig. En feberpurpur målade i öfver-
jordisk glans hennes späda hvita kind, på hvilken 
en tär hvilade, under det en annan ännu hängde, 
glimmande som en klar diamant, i ögats mörka 
silkesfrans. Den bönhördes heliga lugn tronade på 
hennes panna, förtröstan och barnslig oskuld om
kring den leende munnen. Öfver hela hennes vä
sende tycktes en tröstens engel hafva fiägtat val-
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modoft: sâ ljuft och sorglöst slumrade hon nu, 
med de små händerna, efter bönen ännu samman
knäppta, öfver- bröstet. Det mörka håret flöt i 
ofängslade lockar omkring den "fina, i ett hvitt la
kan och ett lätt täcke draperade gestalten. 

Endast några få för jordlifvet saliga ögonblick 
betraktade S. den sofvande. Tvä varma tårar rul
lade nedför hans bleka kind, bevis uppâ, att hjer-
tat, som lidit af kölden, dock ej det minsta svalnat 
i sin värma för den kära skyddslingen, nu dubbelt 

kär för honom, sedan han visste att han frälst 
hennes lif. »Gud gifve,» suckade han, »att det 
skett till hennes lefnads lycka!» Med denna hemliga 
tanke smög han sig sakta bort. Äfven han skyn
dade nu in i den varma badstugan, der han ville 
qvarstanna öfver natten och sköta sig ensam. 

Om morgonen, dä Wirén vaknade sent, kände 
han sig blott litet yr i hufvudet, men hade ingen 
pläga. Hans första tanke var Maria. 

Nu inträdde värdinnan, af hvilken han fick 
höra, »att Maria sofvit godt hela natten och var 
redan klädd, men hvilade sig ännu litet på sängen.» 
Lisa hade sagt, »att kaffet skulle drickas inne 
hos mamsell, i fall herrn orkar upp.» Hastigt och 
glad klädde Wirén sig i de torra bondkläder, 
som hans Iäkarinna lånat honom. Men krafterna 
sveko honom, sä att han äter måste kasta sig pä 
sängen. 

Snart hörde han någon tassa omkring bordet 
och slamra med kaffekoppar. Det var en bond

flicka. Men hvem målar hans glada öfverraskning, 

då han i den lilla näpna bondflickan, som stod 

framför honom med kaffebrickan, igenkände sin 

Hundrade Min nen. III, 3 
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Maria, i Stinas drägt. Han fattade så häftigt hen

nes händer, att hon släppte koppen'. 
H varifrån kom nu den styrka, hvarmed den 

unge bondgossen hastigt stod vid sinflickas sida, med 
armen om hennes lif? Bland bondfolk kunde man 

ej se ett -vackrare par. 
Ingen fröjdade sig häråt innerligare än den 

gode S., som älven satt vid kaffebordet. Ehuru 

han hade ovanligt blekgul hy, sade han sig må väl. 
Wiréns stumma tacksamhet, da han tryckte 

räddarens hand, kan ej beskrilvas, ej heller Marias 
vördnadsfulla barnsliga kärlek för sin beskyddare. 

S. hoppades att resan snart kunde fortsättas. 

Och nu berättade han orsaken till hästarnas ske

nande och till hela den sista olyckan: Hästarna 
hade redan pâ en qvart mils afstând vädrat sin„ 
fara att möta renar, som sky hästar, likasom desse 
skygga för dem. Nu var verkligen en karavan at 
tusende renar i antågande, med sina pulkor *), lastade 
med renkött, och körda af Lappar, som foislade 
sina rentungor och ostar, hudar m. m., ät XJleä— 
borg, för att återhemta salt och hvad deras små 

behofver eljest fordrade.' 
»Desse Lappar äro komne öfver fjellen ända 

frän Utsjoki socken nära Nordkap. De synas hafva 
tagit en liten skogsväg utefter elfkanten, troligen 
för att undvika allmänna landsvägen, der de mera 

äro utsatta för att möta hästar. 
»Man kunde redan,» fortior han, »se horn

skogen af de sköna djuren, hvilka i skenande fart 
gjorde en vändning, och ilade som en stormvind 
inåt skogen, uppskrämde af hästarnes närhet, da 

£ 
* j  Suöbåtar. 
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dessa också fl sin sida skenade. De arma Lapparne, 
som voro insnörda i sina pulkor, kunde ej med 
sin enda töm hejda eller styra de flyende renarna. 
Flera hvarf tumlade de, med sina pulkor, omkring 
i snön och slängdes emot trästubbar och stenar; 
men vana att akta sig vid. sådana tillfällen, ledo 
de dock ingen skada, det är jag säker om. Det 
värsta fallet är för Lappen, dä renen stundom blir 
förtretad på den långa vägen, och hastigt vänder 
sig emot sin fängslade körare. Den erfarne Lap

pen svänger dä genast om sin ahkio eller pulka, 
och ligger med ansigtet mot snön, under det hans 
dragare med sin ludna fot uti rätt kraftiga slag på 
bottnen af pulkan svalkar sin vrede, bvarefler resan 
med dubbel fart fortsattes vägen framåt. Lappen 
är ej heller sen att genast efter agan svänga om 
sin lilla snobât, der han nu balancerar nästan som 

i luften, sä litet kan han styra eller hejda den 

larçt. hvanned han flyger fram öfver den bländande 
snön, öfver berg och dalar, dem ingen mennisko-
fot beträdl.» 

Sedan S. slutat sin lilla berättelse, gick han 
att se efter, om resan genast kunde fortsättas; men 
han fann detta ej rädligt, emedan alla effekter ej 
ännu hunnit blifva rält torra i det heta pörtet, 
som likväl enkom derför var strängt eldadt. Man 
beslöt att- qvarstanna liär ännu ett dygn. 

Men huru fördrifva tiden så angenämt som 

möjligt sä nära Lappmarken? Stina hittade-på råd. 

De tinga smögo sig bort undan en upprägad 
frukost af deras välvilliga värdinna, och Stina vi

sade dem vägen till sin favoritbacke, der hon, ifrån 

en bergshöjd, uti en liLen kälke ofta för ro skull 
l>rukade fara ned med en fart, sa att man ifrån 
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höjden tyckte sig se en till djupet flygande fågel. 
Äfven Wirén och Maria öfverlemnatle sig med all 
ungdomens liflighet ät nöjet att åka kälkbacke. ' 

Under skratt och prat förflöt hela förmidda
gen här så fort, att vara unga blefvo rätt flata, 
dä man sökte dem till middagen. 

Solen, glädjen och den friska vårluften hade 
färgat deras kinder, och rörelsen gifvit god matlust, 
sä att de kunde göra heder åt den val villiga vär
dinnans rara middag. 

Pä den snöhvita korndrällsduken, som Stina 
både spunnit och väft och mor utbredt pä bordet, 
stod den bästa renstek, den fetaste skinka, den 
största, tjockaste och läckraste pannosfc i hela byn, 
pä blanka tennfat. Sötost, hopkokad af färsk mjölk 
till helt gul, rykte uti en tennterrin. Maltiden 
borde börjas med en sup brärivin, den Maria dock 
lyckades att undanbedja sig. Färskt kornbröd (rie-
ska), nyss kärnadt smör, graflax och renost följde 

på supen. 
De ungas, men isynnerhet Lisas aptit kunde 

ej klandras. Men S. förmådde ej göra den tru
gande värdinnan till nöjes vid bordet, sä gerna 
han det velat. Blek och matt stödde han sig emot 
hörnet af rummet, der han tagit sin plats, men 
log sä vänligt emot de unga, da han såg deras af 
glädje och helsa strålande ansigten. 

För eftermiddagen beslöts, a tt, sedan man druc
kit kaffe, skulle S. blifva hemma lör att skrifva 
några angelägna bref, och de unga skulle roa sig 
med att köra med renar och att åka pä skidor. 

Den beställsamma Stina hade genast tre par 
skidor i ordning.- Endast Maria var okunnig i att 
gå på dem; men efter några försök, till de vana 
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âskâdarenas ' stora förnöjelse, oeh efter alt flera 
gånger nog hårdt hafva fått emot sin vilja sitta 
ned, ehuru Wirén var hennes trogna stöd, giek 
hon snart rätt snällt Öfver den hala och bländande 
värskaren, efter Stina, men i bredd med Wirén, 
som ej vågade lemna henne. 

Alla tre kommo de lyckliga och glada till det 
stället, der Lapparne läto sina lösta, renar hvila. 
En ibland de största och vackraste renarne hade 
nu vakt, under det de andra lågo omkring, trötta 
eller sofvande. Men så snart den vakthafvande 
märkte de fremmande som närmade sig, stampade 
han med ena framfoten, och som en blixt stodo 
alla renarne upp, vända liksom till försvar emot 
våra resande. Äfven de sofvande Lapparne reste 
sig frän sina pulkor. 

Pä Wiréns begäran valdes en af de sedigaste 
renarna och spändes för den pulkan, som Maria 
skulle åka uti. Ehuru Wirén förut kört med re
nar, betrodde han sig ej sjelf att köra för Maria; 
utan hon måste låta bekväma sig att sitta bos en 
Lappgubbe, som såg sa vild och ful ut, att hon 
ej fruktade för renen sa mycket, som att Lappen 
-kunde bita henne i nacken. Men sådant har a ldrig 
händt. Och den beskedliga gubben körde henne 
både försigligt och väl, ehuru det bar af pä det 
vida snöfältet sä, att ej den snällaste trafvare skulle 
upphunnit dem. Wirén körde efter i en pulka, 
Stina uti en annan, 

Glade och lefnadsfriske hemkommo de unga 
ifrån sin lilla lustfärd, då de i s itt cjvarter vid dör
ren till stugan mötte gamla Lisa. Helt förfärad, 
med ett hvitt lärftsskynke i händerna, ropade hon 
emot dem: »Na, gud ske lof, att herrskapet är 
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hemma igen! Kanske kommer han sig ännu. Men 
ädern fås ej upp, ehuru klockarn en läng stund 
hackat honom i armen.» 

Maria bleknade och såg bestört på gumman. 
Wirén frågade, »hvern hon talte om?» 

»Hvem annan än herr S. ?» svarade den dar
rande -Lisa, i det bon före sitt herrskap svängde 

sig in i stugan. Wirén hindrade Maria alt följa 
henne, men skyndade sjelf in efter Lisa. 

Här mötte honom en bedröflig syn. S. låg 
liflös och kall, utsträckt pâ en säng. Flere per
soner voro sysselsatte med fåfänga försök att fä 
honom till lifs. För en timme sedan hade han 

blifvit träflad af ett slaganfall, och intet tecken 
syntes ännu till hans vederfående. 

Dâ alla bemödanden voro fruktlösa att åter-
lifva den döde, gick Wirén att bereda Maria till 
den sorgliga underrättelsen, att deras kärleks jor
diska skyddsengel så hastigt lemnat dem, för'att 
ifrån en bättre verld kanske ännu trognare värda 
dem. 

Djupt och bittert sörjde Maria den bortgångne, 
ehuru hon för sin älskling sökte dölja sin sorg 
och sitt anande hjertas bekymmer för dep mörka 

framtid, som hotade att störa deras kärleks para

dis, sedan englavakten, som hon trodde, med S. 
vikit ifrån dess port. 

Den gode S. fick en tyst och anspråkslös be-
grafning. Marias och Wiréns heta tacksamma tå
rar blandades med den lätta vårsnö, som föll pä 
deras trogna väns graf. 

Wirén skyndade ifrån dessa sorgliga minnen 
att fortsätta resan åt Stockholm, der de älskande, 
inom ett par veckor, firade' sitt bröllop, i cn liten 
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krets ibland Marias fordna pensionskamrater, hos 

hennes goda fostermor. 
Tre är härefter satt uti en koja på Söder i 

Stockholm en vålnad af den fordna Maria. Tvenne 
små englabilder. slumrade vid hennes sida i e« 
vagga, rummets enda möbel. Hon hade lemnat 
sin söm, för att läsa ett trasigt bref, uppblött af 
tusende tårar. Delta bref var ifrån hennes gamla 
far, som återkallade dottern, med barnen, till sitt 

förlåtande fadershjerta; men hennes man ville han 

aldrig hvarken se eller höra talas om. 
Alla Marias böner hos fadern om förlåtelse 

för den älskade maken hade varit förgäfves; och 
hennes olycka var nu genom fattigdom drifven till' 
den yttersta höjd. , 

Wirén var van och ville lefva väl; men hade, 
mot sin förmodan, ej lyckats att i Sverige fâ en 

passande tjenst, sedan han så lättsinnigt i s in kär— 

leksyra, utan att ens begära afsked, hade lemnat 

sin tjenst i Finland. Han var för högmodig att 

söka en lägre befattning. Derföre nödgades den 
lilla familjen lefva endast af det lilla de fört med 
sig ifrån hemmet, och derefler på kredit, till dess 
fordringsegarne begärde sitt, och exekutionsbetjen-
ter borttogo allt, utom barnens vagga. Wirén sjelf ^ 
kom pä gäldstugan. Da han bortfördes, hade haa 
i sin förtviflan uppmanat sin tröstlösa maka att 

återvända till fadern. 
Den olyckliga Maria egde nu ej annat än sina 

hungrande barn och det kallande brefvet ifrån sin 

rika far, hvars kommissionärer hade order att till 

kaptenen på ett Finskt fartyg betala all kostnad för 

hans dotters hemresa. 



Hvad skulle den olyckliga Maria nu göra? 
Hon nästan afgudade sin man, som i olyckan blif-
vit henne ännu kärare. Det fanns intet elände, 
det hon ensam med honom ej gerna velat dela. 
Men de späda oskyldiga, som qvidde vid hennes 
sida, skulle äfVen de lida? Nej, modershjertat 
ville brista vid denna tanke. Hon hade redan för
sökt att genom ett träget arbete natt och dag söka 
försörja de sina, men kroppskrafterna svarade ej 
emot kraften i hennes kärleksfulla hjerta. Hon 
mäste besluta sig att resa, att skiljas ifrån sitt trogna 
hjertas afgud, sina små barns far, som ville det 
så: och hon afreste, efter ett sönderslitande farväl 
ifrån den älskade. Den gamla Lisa följde troget 
sin matmor bäde i nöd och lust. 

Hemkommen, blef Maria med barnen emottagen 
af sin gamla far med en ömhet, som hon aldrig 
tilltrott honom. Henne felades i hans hus intet 
af hvad man kallar lycka. Dock lefde Maria här 
ett ensligt klosterlif, det hon pålade sig sjelf, i sin 
sorg öfver att nödgas lefva skild ifrån sin älskade 
make, och till straff för sin ungdoms förvillelse. 
Hennes sorg ökades, da hon aldrig fick svar pä 
något enda af de mänga bref, som hon skref till 
sin olyckliga man. Hon okände ej rätta orsaken: 
att hennes far vetat alt förekomma all brefvexling 
makarne emellan. Endast religionen skänkte tröst 
åt hennes förkrossade själ, dä hon tänkte sig den 
älskade frälst ifrån alla jordens sorger, och trodde 
honom död. 

Han lefde dock det olyckligaste lif. Sedan 
han på gäldstugan förlorat mod och helsa, och 
på åratal aldrig fick den minsta underrättelse om 
maka och barn, förföll ban i svaga själars vanliga 
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last, fylleri, och vandrade sedan som eu dagdrif-
vare omkring land och städer, till dess lian i sin 
födelsestad Uleâborg slutligen dog i elände. 

Hans olyckliga enka hade ingen annan glädje 
på jorden, än den hennes goda barn skänkte 
henne. Hon öfvcrlefde dock länge sin man, och 
dog vid 90 års ålder 1842. 



2. 

En g ammal flamma. 

Helt förnöjd och fryntlig väntade ?en gammal 
lefnadslustig landtprest alt snart, efter ett femtio-
ära lyckligt äktenskap, fä fira sitt guldbröllop. Midt 
under de glada bestyren härmed mörknade hastigt 
horisonten af gubbens nedgående sol, dä dén gamla 
guldbruden helt hastigt dog. Den åldrige brud

gummen sörjde benne hjertligt, men tillika för tryt-

samt derföre att den grymma döden skulle taga 
henne just nu, henne som under deras länga äk
tenskap aldrig gjort något, det hon visste vara 
emot hans önskan. Nu visste hon ju sä väl huru 
hjertligt ocb fröjdefullt han emotsåg deras tredje 
bröllopsfest, emedan han redan dä de muntert 
firade sitt silfverbröllop hade bjudit samteliga bröl
lopsgästerna att också komma och dansa på guld
bröllopet. Alia hade glädtigt lofvat att infinna sig 

der, men flere hade redan nödgats inställa löftets 
uppfyllande, för mellankommet hinder. Ty den 

mäktige och glädjeförstörande döden hade redan 
inbjudit dem till sig, och detta hade de ej förmatt 
vägra honom. Dä nu denne väldige herrskare ka
pade bort sjelfva guldbruden, förstördes hela bröl
lopsfröjden och förvandlades till djup sorg i hela 
familjen. Både barn och barnabarn kostade den 
godas bortgång bittra saknadens tårar. 

Vår gamle enkling var sorgsen och modfälld 
hela sex månaderna; men derefter lifvades han åter 



af ell hemligt spratt, som han bar i sinnet och 

•ville spela bröllopsförslöraren. 
Man märkte, att gubben förde en hemlig bref-

vexling och var ovanligt verksam, men allt i tysthet. 
Han lät till och med måla och feja sina rum. Dä 
allt tycktes vara i ordning efter hans önskan, bjöd 
han hela sin talrika slägt Lill en söndag pä mid
dagskalas. Här föreslog han vid klingande glas 
en skäl för sin blifvande brud, emedan det i dag 

lystes för honom och enkepastorskan F. 

Gästerna blefvo alla öfverraskade af d en oför

modade nyheten. Gubbens batn, alla gifta och 
skiljda ifrån hemmet, gratulerade gubben af hjertat 
»till ett trefligt lif och en glad ålderdom, om han 
lyckats i sitt val.» 

»Om jag lyckats!» sade han. »Ni skall dömma 
derom, sedan ni sett min Susanna. Jag vill ej be-

skrifva henne på förhand.» Med tindrande ögon 

och en lycklig älskares ungdomliga förtjusning til
lade han: »Ni skall blott få veta, mina barn, alt 

Susanna är min första kärleks föremål och en be
kantskap ifrån studentåren. Vi voro dansskols-
kamrater, begge unga, glada och älskande; men 
fattigdomen åtskiljde oss. Susanna nödgades gifta 
sig med en förmögen kyrkoherde. Mänga ar der— 
efter gjorde äfven jag ett lyckligt val. Men aldrig 
har jag kunnat glömnia den sköna Susanna. Ehuru 
vi förblefvo skiljda alltifrån de glada ungdomsåren, 

lefde dock hennes bild alltid i mitt minne. Jag 

fick nyligen vela, att hon var enka, och begärde 

sä hennes hand. Hon hade ej glömt ungdoms

vännen, utan gaf mig ja, och pä hennes hemort 

är det i ,dag lyst för oss. Men bröllopet blir hos 
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mig. Jag får ej vänta min blygsamma brud förrän 
sjelfva bröllopsdagen. 

»Uti prestgåln slamrades i mortlar, 
Brådtom hade alla husets hjon; 
Pigor svängde sig i helgdagskjortlar, 
Och pä spettet satt en gödd kalkon» 

sjunger fru Lenngren, och sä ungefär tillgick 
det äfven bröllopsdagen hos vår eokling. Som 
artig värd- o ch brudgum, fin och putsad, i nypu-
drad peruk och med glädtigt sinne emottog han 
bröllopsgästerna, under det man nyfiket väntade 
pä brudens ankomst. Det dåliga föret — ty det 
var nu tidigt på våren — gjorde att man länge 
fick vänta förgäfves. Brudgummen begynte redan 
blifva or olig. Han stod jemt på trappan och såg utåt 
landsvägen genom en kikare af e tt par alnars längd. 

Ändtligen syntes en gammal kursläde långsamt 
skrida framåt, dragen af två hästar i spann. Då slut
ligen åkdonet stannade utanför trappan, stötte den 
längtande brudgummen undan sina söner, som skyndat 
till för att hjelpa den resande ur åkdonet. Sjelf 
störtade han fram och räckte handen åt den derur 
uppsträfvande damen, som var beslöjad af flerdub-
belt, grönt flor. 

Hänryckt af glada ungdomsminnen, ropade 
gubben alldeles triumferande: »Susanna! Min Su
sanna! Min engél!» 

Men då floret i detsamma föll tillbaka, och 
en tandlös mun ur ett torrt och skrynkligt ansigte 
vänligt grinade emot den plötsligt bestörta älska
ren, följde helt ofrivilligt på de förtjusta utropen 
ett annat i uttrycket: »Fy fan!» och gubben släppte 
så hastigt den fattade handen, att bruden föll till
baka på sin plats i kursläden. Som en ursinnig 
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rusade gubben in i silt rum, i det han utropade: 
»IIvem har spelat- mig detta bofstreek? IIvem är 
de o bedragaren, som har skickat mig detta troll 
pa halsen? Detta skulle vara min sköna rosen
knopp, min älskade Susanna! Nej, det är omöj
ligt! H vem är det som bedragit mig?» 

»Tiden och ert minne, min far», sade den 
äldste sonen, som uu inträdde i rummet. »Er nå
gra och sextieåriga Susanna kan ej synnerligen likna 

den sextonåriga. Men lör att undvika vidare upp

seende och löje pä pappas bekostnad, måste min 

far nu lata vigseln _ gå för sig och ej vidare såra 
den goda gumman med ett ohöfligt bemötande.» 

Gubben fann billigheten i sonens föreställnin
gar och lät beskedligt viga sig vid sin gamla flam
ma, ehuru han i början endast med möda förmådde 
streta emot den önskan, att döden mätte lägga 

samma hinder i vägen för detta bröllop, som för 

guldbröllopet. Men innan kort var gubben rätt 

belåten med sin lott. 



Julius NaturaMabinctfc 

Ibland de »föremål uti Uleåborg, hvilka under 
de lider, som dessa anteckningar egentligen vidröra, 
icke allenast väckte den vanlige resandens nyfiken
het, utan ock högeligen intresserade och ofta till 
lleåborg ifrån aflägsna främmande länder lockade 
vetenskapsmännen, voro de Juli risk a naturaliesam-

lingarna utmärkta, och de vittnade livad en man 

med ett varmt nit och ett outtröttligt slrafvande 
för vetenskapen kan äfven uti de ofördelaktigaste 
förhållanden och med knappa tillgångar tillväga
bringa. , 

Apotekaren Johan Julin, född Î7S2 uti We-
steräs af fattiga föräldrar, var under barna- och 
ynglingaåren tryckt af sådan torftighet, att ofta den 
dagliga födan saknades och måste sökas genom de 
tyngsta arbeten. Under sådana omständigheter blef 
skolgången försummad och inskränkte sig för gos

sen Julin till ett och ett halft års begagnande af 

Enköpings skola, hvarifran han såsom lärling in
trädde på Enköpings apotek. Men dessa ogynn
samma förhållanden oaktadt tändes snart hos yng
lingen ett forskningsbegär, xsom sedermera igenom 
hela lifvet skönt och kraftfullt fortfor. Naturen 
och dess sköna harmoni var alltid ett föremål för 
lians tankar och studier. Just dä han var i den 
ålder, under hvilken nöjet vanligen utgör målet för 
sträfvandet, använde han med outtröttlig ifver de 
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få stunder en trägen tjenstgöring i apoteket med-
gaf, för att pä egen hand vinna de kunskaper, som 
armodet icke tillåtit honom att genom lärare och 

skolgång under barnaåren få tillegna sig. 
Naturalhistorien var den vetenskap, hvilken 

hufvudsakligast upptog honom, sedan han för\äifvat 
de i allmänna lifvet vanliga skolkunskaperna; och 
han utmärkte sig uti liaturalhistorien redan så ti
digt, att Svenska vetenskaps-akademien fann skäl 

att, da han ännu var tjenande, uppmuntra honom 

med kallelse till ämnessven: en utmärkelse som 

sednare ökades genom "inkallande till dess ledamot. 
Ett vidgadt fält för sina naturalhistoriska studier 
fann han för sig, då han .såsom apotekare fa
stade sig i Uleåhorg år 1783. Den olyckan att 
vid ditflyttningen se frukten af sina ynglingamödor 
slukade af vågorna — ty skeppet, pä hvilket hans 
effekter och sm? samlingar skulle ifrån Stockholm 

öfverföras till Uleåhorg, fördt af kapten Axelson, 

förolyckades utanför Carlön — denna motgång, i stäl

let för att nedslå honom, uppsporrade ännu mera 
hans ifver; och snart voro icke allenast hans för
luster ersatta, utan hans samlingar förökade med 
nya, mindre allmänna föremål utur alla tre natu
rens riken. Härtill bidrogo de förbindelser han 
förskaffade sig, ej allènast ibland den tidens Sven
ska vetenskapsmän, såsom Thunberg, Sparrman, 
Olof Swartz m. fl.; utan äfven med personer uti 
Lappmarkerna. Sjelfva Fjell-Lapparne, hvilka årli
gen besökte Norra Oceanens stränder, förskaffade 

honom stora tillökningar. Så lyckades han att bland 

sina samlingar kunna uppställa verkliga sällsyntheter. 

Sjelf var han lycklig och utmärkt händig att åler-

gifva djur och fåglar, uppstoppade, utseendet af 
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]if och att smakfullt ordna alla föremålen i sam
lingarna. Derigenoin blefvo de så mycket intres
santare och lärorikare. 

Bland mammalia funnos (utom traktens vanliga 
•vilda djur) bäfvern, filfrasen, hvita räfven, uttern. 

Bland fåglar den stora hafsörnen, den stora 
hornugglan, trappen, större och mindre falkar af 

flera de sällsyntaste sorter, samt, utaf tropikernas 
svärmande skaror, flera de skönaste colibri eller 
honingssugare, sinâ som bromsar, paradisfågeln, 
hvars sköna stjert utgjort mången skönhets längtan, 
papegojor, guldfasanen, påfågeln, m. fl. 

Utaf amfibier funnos krokodiler ifrån Nilen, 
Ieguanen, hvars yttre, alldeles icke tyckes tillkänna
giva det ytterst smakliga köttet, och aldraminst 
lofva ägg till smak och behag framom fasanens — 
kameleonter och gecko, samt sköldpaddor. 

Bland ormar flera slag: den förskräckliga skal-
lerormen, Amaru-ormen, som utaf en del af de 
gamla Peruanerne hedrades med gudomlig dyrkan, 
flera colubri, äfven den som förförde vår moder 
Eva, om icke alldeles densamma, så åtminstone 
en af samma art. 

Bland fiskar funnos den fula rajan och sjö-
djefvulen (lophius), svärdfisken, stören — lotsen -
som alltid föregår och tillkännager den allt slu
kande förskräckliga hajens ankomst — sugfisken, 
som suger sig fast i skepp, vid hajen och andra 
stora fiskar, samt låter sålunda släpa sig ut i verlds— 
hafven. 

Utaf blöt— och skaldjur funnos rika skatter, 
sköna snäckor, ifrån de enklaste till de månggre-
nigasle, koraller, hvilkas högst obetydliga små kräk 
i Söderhafvet äro skapare af nya kontinenter; ifrån 
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den anspråkslösa trädgårdssnäckan tili de stora, sköna 
perlemorsnäckorna. Här funnos exemplar af de 
Persiska och Ceylonska perlesnäckorna, hvilkas 
sköna yttre redan liksom bär prägeln till ett ri
kare inre, vid sidan af den Finska perlsnäckan, hvil-
kens svarta yttre sa litet tyckes lofva den sköna skatt, 
den gömmer. Purpursnäckan, Cowries eller muss
lan, som utgör åtskilliga Afrikanska nat ioners skilje
mynt, saknades också icke; ej heller de musslor, 
af hvilka d e Amerikanska vildarne. Irokesérne, bilda 
sina minnessnören. 

Bland Moluseerne eller blötdjuren fanns den 
skönaste Medusa, som i någon samling funnits, 
förträffligt bevarad, och väl torkad, lyckligt ned-
hemtad frän trakten af Nord-kap. Det var en af 
dessa besynnerliga skapelser, som i Jhafvets mörker-
återge, ifrån hvarje af sina fina, vidt utsträckta, 
tusentaliga lemmar eller trådar, de himmelska s tjer-
nornas herrligt strålande ljus. 

Insektsamlingen var icke allenast rikare än de 
öfriga, men äfven den dyrbaraste, i anseende till 
mängden af föga bekanta arter ifrån de Lappska, 
vidlyftiga ödemarkerna. Också var den ett föremål 
för flera resande entomologers forskningar. Men 
äfven funnos här ganska dyrbara insekter ifrån de 
aflägsnaste verldsdelar. Hit kan räknas den egyp
tiska S karabeen, — hvilkens stora forntida anseende 
numera sjunkit till intet, — den Chinesiska lys
masken, som på Mandarinens skospets gör honom 
nytta såsom lykta och soin endast landets högste 
tillåtas att bära, — den nyttiga silkesfjärilen, i dess 
alla olika lifsstadier, en så besynnerlig bild af ägg, 
halft lif, förvandling, sömn, lif och död. 

ffundrade Minnen. Hl- 4 
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Mineraliesamlingen pryddes af en skön La
brador-stuff, sköna Elba-jernglanser, sköna fluss-
spatkristaller, de, flesta Svenska sten- och malm
arter.  Finska saknades icke hel ler:  den f ina ,  lä t t— 

formade Sotkamo-tälgstenen; Taivalkoski besynner
liga grofva skiffer; dessutom ifrån Kemi liera ovan
liga stenarter, hvaribland dä ännu ingen anade det 
rika guldfynd, som ditloekat Siberiska guldvaskare. 

Yextsamlingen utmärkte sig, likasom insekt
samlingen, genom en mängd föga kända arter frän 
Finska och Lappska, sällan besökta nejder. 

Med fä ord: de Julinska samlingarne voro sa 

rika, att de väl kunde sättas i bredd med flera 

allmänna, Dertill kommer, att de voro förträffligt 

och smakfullt ordnad« samt väl vårdade: mamma-
lier och fåglar uti täta, väl fogade lådor med fram
sida af glas — maskar, ormar och fiskar uti vackra 

kristallflaskor och flytande i sprit — insekter, skal
djur, mineralier och herbarium uti systematiskt ord

nade skåp med täta draglådor. 
Bland dessa naturaliesamlingar fanns äfven en 

icke obetydlig samling fysiska instrumenter, hvari
bland den största elektricitets-skifva då för tiden i 

hela landet, några stora magneter, åtskilliga cameras 

obscura och lucidœ; vackra förstoringsglas, hvar

ibland äfven ett solarmikroskop. 
Dessa samlingar hade icke allenast,ett ganska 

stort vetenskapligt värde, utan de voro också ett 
betydligt bidrag till bildningens befordrande i orten; 
ty de voro icke,- såsom mänga allmänna anrättnin
gar, gömda, döda skatter, inlästa och slutna för 
allmänheten, utan tvärtom öppna och lätt tillgäng
liga för en hvar vettgirig. Icke endast deras 
ökande, ordnande och förvarande utgjorde den 
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ädle egarens nöje, utan också deras användande 
till spridande af allmänt nylliga kunskaper, sa i 
naturalbistorie, som i fysik. För hvarje vettgirig 
upplätos de gerna, och för skolungdomen voro de 
öppna hvarje söndags eftermiddag, då egaren, med 
en intagande älskvärdhet, innerlighet och en varm 
känsla för ämnet, fastade de unga sinnenas upp
märksamhet vid naturens rika mångfald och sköna 
harmoni, samt heskref för dem dessa föremål, de-

i as nytta och sättet att skilja dem ifrån hvarandra. 

Genom högst intressanta framställningar och äfven 

genom fysiska experimenter skänktes de unga nöje 
och nytta, ja bibringades mången kunskaper, som 
sedan alltjemt följt honom genom lifvet. Ännu 
torde af dåvarande skolungdom någre finnas, som 
ined tacksamhet ihågkomma den ädle mannens 
oegennyttiga och faderliga bemödanden och lyck

liga framställningssätt. Dessa skatter utgjorde äfven 

XJIeaborgsboernes stolthet. Tillgängligheten hade 

smänigom åstadkommit, alt de betraktades nästan 
såsom allmän egendom. Men allteftersom Ju-
lins familj förökades, upptogs af ökade närings-
sorger hans tid, och allt knappare blef den, som 
han kunde skänka vetenskaperna. En mindre gynn
sam konjunktur inträdde, och då hans barns upp
fostran påkallade tillgångar, som saknades honom, 
sä nödgades han söka dem genom försäljning af d en 
dyrbaraste delen af samlingarna. Mammalia och fåg
larna köptes af den s. k. rika John Hall ifrån Göte

borg, som föddes ofantligt rik och dog i uselhet 
och armod. Det var med tungt hjerta, som Julin 

hesörjde inpackning och afskickning. Denna förlust 

kändes så allmänt, att afsändningsdagen betraktades 

i Uleåborg såsom en sorgedag. Insektsamlingen 



Lief använd såsom belöning till den viin och lä
kare, som räddade en älskad sons lif. Kort derpa 
gick äfven den för Uleâborg förlorad, då profes
sor Stabi flyttade ifrån Uleâborg till Westervik. 
Icke mänga år derefler lemnade Julin den ort, der 
hans namn säkert länge skall lefva i ett tacksamt 

minne; och med honom förlorade Uleâborg äter-1 

stöden af de Julinska samlingarna. Den del af 
dem, som utgjordes af amfibier, fiskar och blöt
djur, förvarade i sprit, skänktes till universitetet i 
Åbo, under förhoppning att de skulle der bättre 
än hos egaren blifva af nytta för landets uppve-

xande söner. Men branden i ÂIJO 1827 förslörde 

dem och likaså det rika herbarium, som egaren ännu 

sjelf hade behållit, och hvilket ännu vid den stora 
branden fanns uti sterbbuset. Hvad som utaf mi
ll era! ie-- ech snäcksamlingen hade blifvit elden un
danryckt, förvaras hos en af familjens medlemmar. 

Julin dog såsom apotekare i Åbo år 4820 
och hade nägon tid dessförinnan blifvit utaf lan— 
dets styrelse hugnad med. en utmärkelse. Kungliga 
Svenska vetenskaps-akademiens, patriotiska sällska
pets, sällskapets för allmänna medborgerliga kun-

skaper och Finska hushållnings-sällskapets «handlin

gar» vittna, att Julin sökte äfven utom kretsen af 

sin närmaste omgifning vara nyttig; och alt detta 
erkändes, betyga de femton medaljer, hvilka han 
hade fägnaden att se sig tilldelas. Icke endast så
som vetenskapsman var Julin utmärkt; äfven såsom 
medborgare var han lika anspråkslös som nitisk 
och uppoffrande. Såsom familjefar var han öm 
och karleksrik. Många äro ännu de, som bevara 
honom i ett tacksamt minne. 
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J,ulins död vittnade om de sanna och djupa 
insigter, han egde äfven som läkare. Under sin 
sista sjukdom lät han en dag i en anteckningsbok 
uppskrifva data på de fjorton följande dagarna. 
Dä detta var verksläldt, sade han: »Nu är det nog. 
Längre tror jag ej att mina krafter uthärda»; och 
den fjortonde dagen bief verkligen hans dödsdag. 

Lycklig make och far, var han nu omgifven 
och ömt vårdad af de sina. I den kära kretsen 
saknade han blott sin yngsta son, som då vistades 

i Stockholm. Sonen var väl efterskrifven; men som 

den tiden ännu ingen ângbâtsfart var öppnad emel
lan Sverige och Finland, blef den öfver sin fars 
sjukdom bekymrade sonen i flera dagar af motvind 
hindrad att ila till det kära efterlängtade hemmet. 

Då dödsdagen inföll, efterfrågade den afrnat-
tade sjuke, »om ej den älskade sonen redan var 

anländ?» men fick ett nekande svar. Efter att 

hafva emottagit nattvarden och välsignande tagit ett 

ömt och rörande afsked af sin djupt bedröfvade 
familj och alla närvarande, låg den utmärkte tän
karen och naturforskaren flera timmar mållös och, 
såsom man trodde, redan medvetslös. Då instör
tade den sä kära, efterlängtade sonen. Pä knä 
och badande i tårar vid sin faders dödssäng, bad 
han honom »om ett tecken, att han var igenkänd». 

Ännu en gang uppslog den döende faders-^ 
ögat för jordens glädje, den stelnade handen höj
des till välsignelse öfver den tröstlöse sonens ned

böjda hufvud, och med den faderliga välsignelsen 
sväfvade nu till högre rymder den från jordens band 

frigjorda anden, hvilken, sedan fa timmar, blott af 
väntan och längtan varit fängslad här. 



4. 

Julin och T rollkarlen. 

I Kuusamo Lappmark bodde en stor Tietaju 
(trollkarl). Han var af en kolossal gestalt, liade 
små blixtrande ögon af obestämd färg, som lurade 
under mörkbuskade ögonbryn. Ett skäggbeprydt, 
leende ansigte, med illslug och hemlighetsfull min, 
framtittade emellan hans svartruggiga och yfviga 
hår. Han var klädd i Lappdrägt med mudd och 
vantar. 

Allmän respekt och fraktan bars vida om
kring i landet för den store trollkarlen, som an
sågs såsom en undergörande läkare både lör folk 
och fä. Genom några upprepade signerier och 
trollord kunde han få tjufvar att återbära livad de 
stulit. Ännu mer, han kunde uppväcka döda ur 
deras grafvar, blåsa upp igenlästa kyrkdörrar, fram
kalla Keijokaisia och Kirkonväkiä *), med flere un
derverk, dem endast stora troll kunna åstadkomma. 
Då denne store undergörare befann sig på en resa 
till Uleåborg, berättade någon för honom, att i 
staden fanns en ännu större trollkarl, som hette 
Julin. Förtrytsam begaf sig genast vår k loke gubbe 
åstad, för att uppsöka den, som vågade i under
görande kraft och kunskap mäta sig med honom. 

Framkommen, beskref han för Julin med 
skrytfulla osanningar och en slags medömkan och 
missaktning för denne, hvilken han ansåg så långt un-

*) Vålnader och hamnar. 



SS 

der sig, alla underverken af sin svartkonst, dem 
Julin tålmodigt afliorde. Julin bad att nästa natt 
fä följa med honom till kyrkogården, för att öf-
vertygas om verkligheten af hans experimenter. 

»SkuAIe ni verkligen vaga utsätta er för dessa 
fasa vä ekande syner i den hemska natten?» sade 
trollkarlen, tviflande och likasom afrådande, till 

Julin. 
»Jag bär ingen fruktan för andar, och men-

niskor förstår jag nog att akta mig för», svarade 

Julin, leende. 
Det blef da öfverenskommet, att Julin,, med 

ett par vänner, klockan pä slaget tolf skulle i dera 
mörka vinternatten infinna sig vid kyrkodörren, der 
trollkarlen skulle vänta dem. Men emedlertid lof-
vade Julin, pä den kloka gubbens begäran, nu visa 
honom något af sina konster. 

Julin ingick i ett annat rum, der han hade 
sin elektricitets-machin med tillbehör. 

Sedan han der ställt allt i ordning, för alt 
emottaga sin gäst, bad han; honom stiga in. Laset 
och nyckeln i dörrn voro nu starkt elektriserade, 
likaså en jernplât, som låg fastspikad på golfvet in
nanföre. Så snart trollkarlen satte foten öfver trö
skeln och tog i låset, fick han em så kraftig stöt 
åtföljd af blixt och knall, att han helt häpen ryggade' 
ett par steg baklänges; men sedan han blåst i sin 
knutna näfve och läst en kort och kraftig troll
formel, steg han obehindrad in i rummet. 

Julin hade lagt en silfver-riksdaler pä en lad
dad flaska. Han bad gubben taga d et blanka myn
tet såsom en skänk af honom. Den nyss sä för
grymmade hexmästaren blef härvid nyter oeh mör 
om munnen. Bockande och skrapande med foten 



mot en messingskedja, som låg på golfvet, tog han 
begärligt i den blanka penningen, men fick i det
samma äter en så svår stöt med skott och blixt, att 
ban nedföll i sitlande ställning på golfvet. Hastigt 
var han likväl pä benen, och nu steg hans troll-
domsande till det yttersta raseri. Han blåste i 

händerna, hoppade högt upp ifrån golfvet, i det 
han skrikande läste sina besvärjelser och bar sig 
åt som en galen menriiska. 

Härunder laddade Julin pä nytt elektricitets— 
machinen. 

Andtruten tycktes trollkarlen nu hafva samlat 
sina sista krafter för att segra öfver Julins hexe— 

rier. Uppblåst af sin iugifvelses ande, liknade han 

en katt, som fräsande betraktar en hund, då denne 
vill borttaga den fågel, katten fångat Så säg troll
karlen i}u ömsom på Julin och ömsom pä riksda-
lern, efter hvilken han åter vågade utsträcka han
den. Men som af ett kanonskott kastades han ha
stigt emot väggen, utan att hafva nätt sin afsigt. 

Nu tycktes hans mod minskas, och han till
stod, att Julin äfven mätte vara en tiet; ijä. Med 
detta erkännande ville han aflägsna sig. 

Julin bjöd honom först taga, såsom styrk-

dryck, en sup bränvin, som han slog uti ett glas 
med metallfol. 

Trollkarlen tycktes af denna uppmuntran åter— 
lifvad; men då han närmade sig den frestande styrk-
drycken och tog i glaset, fick han åter en puff, 
så att glaset med innehåll trillade från hans hand 
under bordet. 

Numera hade han ingen lust att längre 
stanna qvar, men tordes ej taga i låset, för att 
komma ut. Med perlande ångestsvett på pannan, 
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sade ban till Julin: »Herre! nog ser jag nu, alt 
ni är en större hexmästare än jag. För Guds 
skull öppna er dörr, så att jag slipper härifrån.» 

»Blås upp låset!» sade Julin; »detta är ju 
myckjgt svagare, än låset på kyrkdörrar.» ' 

»Nej, herre!» svarade den förödmjukade stor-
skrytaren, »ni ser ju alt jag hos er intet föimår.» 
Han var helt matt och darrande, 

1 andra rummet trakterade Julin den stackars 
gubben med ett glas vin att styrka honom med. 

I rollkarlen tillstod då sin oförmåga att frambringa 

eller göra underverk och öfvernaturliga saker. 

Den menmskoälskande Julin Iofvade beskrifva 
för honom sin konst, om han ville återkomma. 
Men den store trollkarlen sägs aldrig mer i Uleå-
borg-. 



5. 

Det uppskjutna bröllopet. 

En ansedd och förmögen köpman i Uleâborg 
ansåg för sina käraste skatter sina vackra döttrar. 
Helena, den äldsta af dem, var också den skö
naste. Hon var knappt fjorton är gammal; och 
sä barnsligt oskyldig och obemärkt hon än upp-
vexte i syskonringen, vid föräldrarnes hjerta, blef 

hon dock redan utmärkt, i vårt lilla I roja, genom 

sin ovanliga skönhet. 
Snart infunno sig flere friare, innan det men

lösa barnet hunnit fästa en alfvar sam tanke vid en 
sä viglig sak, som giftermål, lin rik handlande, 
en allmänt ansedd, medeläldersman, var äfven 
ibland dem, som kommo att begära den sköna 
Helenas hand af hennes föräldrar. Dessa tyckte, 
alt den älskade dottern ej kunde göra nägot lyck
ligare val och gâfvo honom med glädje sitt bifall. 
Men dä den blyga, unga flickans samtycke begär

des, svarade bon ej ett ord," utan smög sig, rod

nande, ur rummet och in i barnkammaren, för att 
leka * bröllop med sina små systrar, hvaraf en nu 
just var klädd till brud: det hon också sjelf ofta 
varit, och da funnit sig så lycklig i sin skrud, 
omgifven af en glad barnskara, att hon ingen fruk
tan kände för ordet bröllop. Tvärtom fröjdade 
hon sig åt sina syskons förundran och glädje, att 
snart fä se henne verklig brud, och att så oför-
modadt få dansa på hennes bröllop. »Men,» tänkte 



Lon, »livad skall Carl Possén (en af lekka mraterna, 
ett par" är äldre än Helena) nu säga? .... han, 
som sä ofta varit utstyrd till brudgum åt mig! 
Hvad månne lian skall säga, dâ en rigtig fästman 
intar hans plats? Kanske blir han ängslig deröfver? 
Stackars Calle!» Hon suckade och såg pä en fin 
guldring, som hon ifrån spädaste aren alltid burit 
pä sitt finger, en kärkommen julklapp af Calle. 
Tankfull lekte hon med ringen, då hennes mam
ma, god och glad, steg in i rummet. 

»Nu, min Helena, passar det dig ej mer att 
bära sådana leksaker, som den der gamla fula rin
gen.» Yänligt tog modern den af henne, i det 
hon sade: »Kom, skall du fâ se de dyra fästmans-
presenter, som härinne vänta pä dig! Följ mig, 
min flicka!» 

Barnsligt glad och smekande följde Helena 
sin älskade mamma; och med en innerlig fröjd 
beskådade begge de guldnipper och bastanta siden
tyger, som fästmannen skickat och förärat åt sin 
unga brud, h vars glädje aldrig varit så stor, som 
dä den goda modren passade och försökte på henne 
alla dessa herrligheler. Den af glädje yra flickan 
kunde under tiden knappt stå stilla till dess allt 
var ordnad t, och af modern beslämdt hvad som 
skulle nyttjas till brudskruden pä bröllopet, samt 
hvad sednare skulle begagnas på hemkomstölet hos 
de unga, och på andra kalaser, som derefter skulle 
af slägt och vänner gifvas för de nygifta. 

Men i detsamma "inträdde fästmannen, en vac
ker gestalt i mannaålderns kraftfullaste dagar. Helsa 
och glädje lyste ur hans öppna och redliga anlets
drag. Lekande som med ett barn, smög han förlof-
ningsringen på sin unga f ästmös hand,under det hon 



af respekt ej vågade upplyfta till h onom sina skön-a 
ögon. Hon var vid hans åsyn likasom snörd till 
kropp och själ, men syntes dock glad och tack
samt rörd öfver hans redan bevisade godhet. Kort 
eftér. förlofningen lystes för det unga paret, och 
bröllopet skulle firas, sä snart det var utlyst. 

Under lysningstiden emottogos gratulationer i 

brudens hem af hela staden. Gratulanterna und
fägnades ymnigt med mänga slags utländska viner, 
konfektyrer, stora sockernötter m. m., allt högt 
uppradadt liksom ättehögar, sä att bordet tycktes 
digna under denna gammaldags välfägnad, då den 
af upprigtiga hjertan med innerlig fröjd påtrugades 

de kruserliga fremmande, hvilka här ej saknade 

annat än den unga bruden. Hon var sä blyg för 
denna mängd af objudna gäster, att hon gömde sig 
undan och ingenstädes kunde igenfinnas af någon 
fremmande. För ingen sådan ville hon visa sig 
före bröllopsdagen. 

Den förtjuste fästmannen påskyndade bröllopet; 
och sista lysningsdagen skulle det, såsom nämndt 
är, firas. 

Nu voro alla de granna bröllopsgästerna sam

lade, och högtidssalen stod i festlig glans, med 

de utsirade brudpallarna pâ en sidenmalla midt på 

golfvet. I sin brudskrud bländande skön, högvext 
och smärt om lifvet, i styfkjortel och dolemang, 
framleddes af sin far den unga bruden, åtföljd af 
sina breda och väl pudrade och friserade brud
tärnor. Redan tog preslen handboken för att be
gynna, vigseln, dä dörren öppnades och ett par 
objudna magistratspersoner inträdde, anförde af de n 
unga, vackra, men nu likbleka Carl I'ossén. De 
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kömmo att förbjuda vigseln, af det skalet, att bru
den var för ung: ty hon hade ännu ej fyllt 14 år. 

Alla häpnade. Blek och darrande skyndade 
bruden Ur rummet, der herrarne ordvexlade en 
stund. Resultatet blef dock, att vigseln ej fick gå 
för sig. Men denna förtretlighet hindrade ej der-
före bröllopsfestens firande. Man beslöt att, under 
åtanke på en lika glad dag längre fram, nu mun
tert svänga om i ko-ntradansar och menuetter. 

Den ej modfallde brudgummen anförde dan

sen med sin sköna brud, hvars rödgråtna ögon 

ingen låtsade märka. Barnaårens lätt upplifvade 
glädje bortjagade snart i dansens munterhet sorgen 
från den sköna Helena» ansigle. Och snart läktes 
äfven det menlösa h jer lats bekymmer, genom för
troendet till den bästa make, dä hon tre månader 
härefter, på sin fjortonde födelsedag, ål-er stod 

brud, med ledigare sinne och lättare hjerta, än 

den första bröllopsdagen. Vigseln skedde nu i en 

liten krets af slägten och de närmaste bekanta, i 

tysthet, utan all pomp och ståt. Delta var mera 
i den blygsamma och anspråkslösa Helenas smak. 
Lyckligare än Menelaus och utan hinder, följd af 
hela slägtens välsignelser, hemförde nu den för
tjuste maken sin sköna Helena. Zacharias Iranzén 

var hans namn. 
Helena var den lyckligaste maka och mor, 

då döden beröfvade henne den hulda, älskade ma
ken, och hennes sexton barn den ömmaste far. 

Det äldsta af barnen helte Frans Michael. 
Ännu en gång trädde Helena som enka i äk

tenskap, och det endast efter sitt eget hjertas val. 

Men hon var ej så lycklig med sin sednare man, 

h vilken hon sjelf valt i förnuftets ålder, som hon 



det varit med den make, som hennes föräldrar för 
henne utvalt. Derlore plägade den goda, i fråga 
om giftermål, ofta säga till ungdomen: »Barn, barn! 
förkasta ej de gamlas råd, hvilka bättre förstå ert 
sanna väl, än ni sjelfva.» 

Huru kär Helena äfven varit för sin barndoms 
lekkamrat, kan man sluta deraf, alt den liflige yng
lingen, efter Helenas giftermål, blef sä mjeltsjuk, 
grubblande och sinnesslö, att han aldrig blef dug
lig till något kall i samhället. Men han lefde dock, 
ehuru alldeles overksam, till hög ålder, i sin för
mögna moders hus. 

Äfven Helena lefde så länge, att hon säg sig 

omgifven af sina lyckliga barn och barnbarn. Pä 

hennes grafvård ristades med gyldene bokstäfver i 
granit: 

H VAR H VILAR DEN GODA? 

SPORDE, MED EN TÅR, 

DEN FATTIGA SLÄGTINGEN, 
DEN TROGNA TJENAREN, 

DEN GAMLA VÄNNEN. 

DÅ RESTES AF MAKE OCH BARN 

DENNA MINNESSTEN 

ÅT DEN ANSPRÅKSLÖSA. 
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6, 

Franzéns b arndom. 

Ibland hundrade ljufva och sorgliga^ m innen, 
hvarföre darrar handen endast dä den vågar vid
röra Franzéns namn? Jo, den känner sin djerfbet 

och sin oförmåga att beskrifva detta vördnadsfulla 

namn, hvars odödliga betydelse det tillhör en mä
sterlig hand att teckna i snillet och vitlerheten att 
göra rättvisa, och en hel efterverld att bedöma. 
jag vägar blott — ifrån födelseorten bära en blom
ma i den store mannens vagga, med" det hoppet, 
att ett tacksamt offer, ehuru ringa, förtjenar öfver-

seende och förlåtelse! 
Frans Michael Franzén, äldste sonen till hand

landen Zacharias Franzén och hans fru Helena 

Schulin, föddes i Uleäborg den 9 Febr. 1772, 
och med honom föddes den lilla stadens och hela 

Finlands största ära. 
Som barn var Franzén klen till helsan, liten 

och späd till vexten, förståndig, finkänslig, häftig 
till lynnet, lätt rörd af moraler, men envis vid 
hårdare aga. Han var sä godbjerlad, aLt han 
gaf bort sin enda pepparkaka, hel och hållen, åt 
den glade eller sorgsne kamraten. Det sågs att 

han var lycklig sjelf just då han kunde öka an

dras glädje. 
Den lille Frans var ett ovanligt vackert barn, 

till dess de förfärligaste koppor, i tredje året, voro 

nära att lösa engeln ifrån jordens band. Men Gud 
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hörde de tröstlösa föraidrarnes Löner. Deras lilla 
älskling blef dem återskänkt, och var dem nu dub-

s  helt kär. Ehuru, den grymma sjukdomen stämplade 
sitt lilla rof och förstörde rosorna på kinden, vå
gade den ej med en flägt vidröra den förklarade 
själens spel och rena spegel, hvilken sä lifligt syn
tes i de sköna anletsdragen, beskyddade af alla de 

goda englar, hvilka under det långa lifvets skiften 
talat ur djupet af Franzéns barnahjerta och den 
åldrige sårigarkungens penna. 

Med lust och lätthet lärde Franzén läsa vid 
fem års ålder. Iledan som barn sammansatte han 
sin forsla vers. Den inâ blott såsom ett bevis, alt 

han redan då lekte pä rim, anföras sådan den i ett 

troget minne förvaras hos hans lilla brors gamla 
sköterska, till hvars ära den blef diktad: 

Vid 12 års ålder förlorade Franzén en älskad 

far. Djupt kände och sörjde den förståndige gos

sen sin förlust. Ibland sex syskon äldst, hade han 

nu bort egna sig ät handeln, för att snart kunna 
emollaga husets vidt utspridda affärer; men han 
hade ingen lust för handelsväsendet. Med hela 
sin eldiga själs ifver älskade han studier. Hjerlligt 
bad han sin mor, efter sorgtidens slut, att gifta 
sig ånyo, alt ännu välja sig en make som gjorde 
henne lycklig, blef de faderlösas fader och för
valtade husels handelsaffärer, dem den bortgångne 

»Drick , nu Zacliris , 
Sara Lisas" skål ! 
Tugga latrits 
I fullt rågadt mål! 
Hon, som så mycket pratar, 
Välling åt dig matar, 
Sjunger visor ulaf Bästa slag.» 
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eflerlemnat i goclt skick, tillika med en betydlig 
förmögenhet. 

Den ännu unga och sköna enkan följde den 
förståndiga, sonens rad och sitt hjertas fria val, då 
hon gifte sig med handelsmannen, sedermera kom-
mersrâdet, Lars Henrik Keekman, Huru lycklig 
hon blef — var hennes sköna hjertas hemlighet. 
Med Keekman egde hon tre harn. Till hans heder 
bör nämnas, att han ingen kostnad lemnade sparacl 
för sina styfbarn, hvilka alla, lika med hans egna, 

hedra hans minne. Yid 13 års ålder (1785) blef 
Franzén student vid Åbo akademi, der han stan
nade för en längre lid. Men han plägade dock 
som oftast resa hem under mellan terminerna. Vid 
17 års ålder var han magister. 

Redan utmärkt som student, med ovanligt 
beröm för sä unga är, kom Franzén ifrån akade
mien till fadernehuset. 

»Liksom en julklapp, till syskonen hamnar», 

utgjorde han hela familjens julfröjd. 

Han inträdde en dag i sin mors rum, och 
hon märkte att han med fötterna bar in litet snö. 
Den goda sade med en förebrående min: »Frans, 
häll dig pä mattan med dina snöiga stöflor!» 

Då svarade en af de församlade tanterna: 
»Söta syster, lät Frans stå hvar han behagar. Hade 
jag en sådan son, sa fick han alltid stå pä min 
byrå!» 

Så värderad och innerligen afhållen var Fran
zén redan som barn och yngling, både af gamla 

och unga. Genom sitt milda, höfliga, anspråkslösa 
och okonstlade väsende förband han sig äfven de

ras hjertan, hvilka alldeles icke förstodo att upp-

Hundrade Minnen. HI. S 
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skatta hans hela värde eller aiia med livad Fröjd 
och stolthet fosterlandet en dag skulle nämna hans 

namn. 
I sällskap med barn lekte Franzén som an

dra Larn barnsligt, men i sällskap med äldre per
soner sägs gossen vara Uppmärksammare och för
ståndigare än vanliga barn. Derföre pressades mån
gen suck ur det ömma modershjertat, då alla, som 
lärde känna honom, sade: »Ei se lapsi kauvan elä, 
se 011 kovin viisas.» *) Men spåmannen har ju 
alltid tvä vilkor — och det gläder oss, att det 
första i spådomen ej besannat den sista anmärk

ningen. 
Redan genljödo den älsklige skaldens första 

sånger öfverallt i fosterbygden, da han, helt ung 
ännu, i sin trädgård lyssnade till den lilla röd-
stjertens qvitter, som han kallade Nordens näktergal, 

»Som på vår flaggstångs spets i långa tider 
Sjöng hört för mig så mången natl.» 

Märkvärdigt är, att samma lilla fågel eller nå
gon af dess slägte troget infann sig pä samma 
plats och sjöng alla aftnar och ljusa sommarnätter, 
ehuru sedermera för andra öron än Franzéns, ända 

till dess elden 1822 förstörde Uleåborg med alla 

dess minnesvärda ställen. 
Ännu finnas dock i Uleåborg många gamla 

vänner till Franzén, hvilka bégärligt lyssna till den 
lilla ensliga flygtingens klagande qvitter i nejden* 
"Vid dessa melankoliska toner stanna till och med 
barnen lyssnande i sin lek och säga: »Tyst! tyst! 
låt oss höra huru Franzéns fågel sjunger.» 

*) »Detta barn lefver icke länge: det är för mycket klokt!» 
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Runebergs b arndom. 

Uleåborg har varit en • vagga för flere i sam
hället utmärkte män. Flera lyckliga .skalder bafva 
här i sin barndom gått i Franzéns fotspår. Eldade 
af hans exempel, liafva de, i samma rena luft som 
han, insupit samma anda. 

Ibland desse är Finlands nuvarande'stolthet, 
Johan Ludvig Runeberg, en. Ehuru född i Jakob
stad, der hans far var kofferdikapten, var han som 
liten gosse flera ar i Uleåborg, antagen fosterson 
hos sin goda farbror, tullförvaltaren Runeberg, hvars 
ögonsten och älskling den ystra gossen var. Fri
modighet och oqväst liflighet lyste i hans stora 
blå ögon, strålande af skalkaktig barnaglädje vid 
hans lyckade små puts och upptåg. Helsans rosor 
logo på det öppna ansigtet, bekransadt af lockigt 
här — 

»Brunt som kaffe, när jag slår 
I-Iell litet grädda i åt pappa.» 

Deö lilla Ludvig var en af de vackraste, ra
skaste och ostyrigaste små gossar, man kan se, och 
allas gunstling. Men hastigt mörknade hans barn
domshimmel, da den goda farbrodern dog, alltför 
tidigt för den hoppgifvande gossen, hvars uppfo-

- strån han åtagit sig. 
Den förnämt bortklemade gossen återsändes 

till sina medellösa föräldrar, hvilka med smärta 
förutsägo, att de för den älskade sonens fort-



kotnst föga annat kunde göra med deras ktiappâ 
tillgångar, än underhålla lians studier i Wasa skola. 

Ehuru den lilla Ludvigs lillighet en kort tid 
nedstämdes af sorgen öfver hans farbrors bortgång, 
återväcktes denna liflighet dock snart i del kära, 
ehuru fattiga, föräldrahemmet, ibland fem yngre 

syskon. 
Runeberg skickades till Wasa skola i sällskap 

med tre glada kamrater af samma aider, hvilka alla 
skulle bebo ett rum. En gammal gumma sändes 
med för att värda och hushålla för de öfverdådiga 
gossarne, hvilka ej voro alldeles belåtna med sin 

dams sällskap. De gjorde derföre den gamla vår

darinnan tusende bekymmer och spratt, vid hvilka-
Ludvig alltid stod i spetsen, ehuru han var gum
mans gunstling. Hon ville nemligen aldrig tro, 
att den stilla och flitiga Ludvig kunde vara med 
om de puts man gjorde henne, isynnerhet som 
han alltid syntes vara hennes försvarare. 

Men en dag visste ej »moster» (de gâfvo henne 
detta namn) hvacl hon skulle tänka härom, då hen
nes lustiga gossar höllo pä alt skrämma slag på 

henne. 
Denna gång hade de tradt långa pertor emel

lan sparrarne i taket af det gammalmodiga rum, 
som de bebodde. Då »moster» kom uppför trap
porna med det brännande grötfatet till- su pén, ro
pade hon redan vid hvarje trappsteg: »släpp in 
mig, gossar!» Da slog en af dem dörren vidöp
pen, medan de tre andra med brak och buller 
frän taket sönderbröto de torra trädstickorna, och 
hennes Ludvig — föll krossad under spillrorna. 

Med ett gällt nödrop fällde moster det ry
kande grötfatet pä förstugugolfvet, och störtade 
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storskrikan de nedför trappan in till värdfolket, i 
det hon ropade, att taket fallit ned deruppe och 
»dödat hennes Ludvig, den beskedliga gossen.» 

Gumman var förtviflad. 
Helt förskräckt sprang husvärden (en guld

smed) med sina sex arbetare uj p ät vinden, lör 
att resa upp taket. I trapporna och förstugan 
svuro de /öfver smörjan de klefvo uti (den varma 
gröten). Men då de sa manstarka instego i ung
herrarnes rum, blefvo de helt flata alt se dem alla 

inbegripna i sina djupaste studier, helt stilla sit
tande pä sina platser, ulan att minsta tecken till 

någon skada eller oordning syntes i rummet, 
Moster stod nu som förstenad af häpnad. 

Med stirrande ögon och öppen mun, gapade hon, 
än pä den förtörnade värden, än pä hans gesäl
ler, än på de flitiga och allvarsamma gossarna, 
hvilka tycktes vara helt förundrade öfver alt blifva 

störda i sin läsning af en sa oförmodad visit. Vär
den med alla sina gesäller, förtretade och langnä— 

sta, återvände till sin verkstad, i det de snäsande 
sade till den förvånade gumman: »Moster är ju 

galen !» 
Ingen annan än Ludvig kunde öfvertyga gum

man , att det varit en synvilla som sä skrämt 

henne. 
Men sedan dessa skoltidens fröjder voro förbi, 

måste den sextonårige ynglingen ut i verlden, för 
att i mödornas, försakelsens och erfarenhetens 

skola arbeta för sin ännu mörka framlid, och en
sam hjelpa sig fram, pa sin akademiska bana i Å bo. 

Mången gång kunde den finkänslige ynglingen 

umbära det nödvändigaste, hellre än han ifrån hem

met 'emotLog den minsta bjelp. Hans far, en ui~ 



märkt, aktad och bildad man, hade redan i flera 
år legat slagrörd, och sonen kände huru noga det 
stora hushållet medtog de i friska åren samlade 

tillgångarne. 
Här, under bekymren, i pröfn ingarnes och sor

gens skola, afföll först det yra som följt Runeberg 
frän barnaålderns lekar. Men med dess oskuld, 
förenad med en djup, vemodsfull känsla, sjöng 
den stadgade ynglingen nu om lifvets alfvar, om 
naturens skönhet i Norden och dess söners hjelte— 
kraft. 

Snart höjde sig den unga sångarörnen pä 
ännu starkare vingar, åt ljusets källa, frambärande 

offer af myrten,, lilja, ros eller cypress i sina rikt 

doftande kransar. 
Hans Finska lyra har blifvit lagerkrönt äfven 

i fremma«de länder, ej allenast af det hedrade fo
sterlandets erkänsla och tacksamhet. 
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G. H. Mcllins föräldrar och b arndom. 

Novellförfattaren Gustaf Henrik Mellin ä r född 

J.B03 i Mevolax. Han är äldste sonen ibland fem 
syskon, och lians fader var kapellanen derstädes 
Abraham Mellin. Både denne och bans fru., Sara 
Margareta Wacklin, voro födda i Ulsaborg. Efter 
en läng och trofast förlofning gifte de sig, ehuru 
ej någondera ägde förmögenhet, sä snart Mellm 
hade erhållit Revolax predikodistrikt. Emedan vä
gen var särdeles lang till Siikajoki moderkyrka^ 
hade bönderna i trakten â högre ort begärt att 
här få bygga sig en kyrka och en prestgård, samt 
att sjelfve med landtmannaprodukter fa aflöna sin 
lärare; och denna deras ansökan hade nu vunnit 

nådigt bifall. 
Genom den glada församlingens fö renade kraf

ter reste sig snart det lilla landtliga templet i an
språkslös enkelhet ur gröna skogen. Betydelsefullt 
höjde det sin spira öfver topparne af de rotfasta 
träden, hvilka hittills oinskränkt herrskat öfver nej
den, men nu tycktes, liksona af vöidnad, hafva 
lemnat plats för den oväntade gästen oph sänkt 

sina kronor. r 
Dâ de små välljudande kyrkklockorna ringde 

heligt första gången, tidigt en klar' och fridfull 
söndagsmorgon, kallande den fromma församlingen 
alt tacksamt prisa sin Skapare och Herre i den till 
hans ära pyss ^yj§§^a kyrk*ui ? tycktes till och ftißd 

••Ii 
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de förut af yxans slag ocb buller uppskrämda, 
husvilla och förirrade s m ä foglama börja samlas 
och sitta lyssnande i träden, liksom begrundande 
om ej äfven de kunde lä bygga sitt lilla näste här 
under den skyddande beigedomens takresning, hvar— 
efter de, ansträngande sin röst för att deltaga i 
den allmänna lofsången, ömsom svingade sig om
kring den nya kyrkan, ömsom böjde sig öfver den
samma, och försvunno i himmelens azur, för att 
snart återkomma med dubbla fröjdebetygelser. 

Straxt invid kyrkan omslöts det nyss uppförda 
prestbordet af stolta, högvexla granar, sä tätt som 
om de velat med förenade krafter skydda derrnlilta 

byggnaden för alla faror, ja för minsta flögt at nor
danvindens stormar. Sakta lekande slogo deras gröna 
spädare' qvistar pä fönstren, tjenande till jalusier 
emot sommarsolens heta strålar, i det de bildade 
ett magiskt skuggspel i de solheglänsta rummen, 
hvilkas rena väggar ej pryddes af Franska tapeters 
prâl, men voro glattade af den vassa yxans bett, 
hvilken Österbottens timmermän sä väl förstå att 
sköta. Grön mossa bekransade hvarje stockhvarf. 
Stora, hvitmenade tegelkakelugnar lofvade trefnad 
för vintern, ehuru spöklikt hotande de gapade pä 

den närgångna skogen. 

En snygg möbel af björk, förfärdigad pä stäl
let, ersatte här alla lyxens fordringar. Ofverallt, 
ur hvarje vrå, vinkade trefnaden, inbjudande och 
sällhetsbådande, ett fridfullt välkommen! emot den 
nyssjvalda predikanten, dä han för första gängen 
med sin unga hustru här inträdde. 

De lyckliga makarna voro förenade af en säll
synt sympathi både till förstånd och hjerta. De 
voro nog för hvarandra, saknade ej öfverflödets 
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njutningar eller lysande sällskaper; men derernot 
voro de glada, då de ofta till sitt tartliga bord 
kunde bjuda den redliga och förståndiga bonden 
eller lians gumma: en beder och uppmuntran som 

hela församlingen täflade om. 
Meli i n var språkkunnig, hade många utmärkta 

kunskaper och var tillika en af Finlands första pre
dikanter. Dertill egde han en vid kyrkoceremoni
erna serdeles vacker röst. 

Yid högtidliga tillfallen, såsom bröllop och 

läsförhör, dä bönderna hos sig pläga anställa kalas, 

var det ett ibland Mellins största nöjen att undervisa 
det lärgiriga bondfolket äfven i historié och geo
grafi. Med krita ritade han kartor för dem pä 
väggar och bord. Delta hans välvilliga och vänliga 
bemötande gjorde, alt hans lilla församling hängde 
vid honom som goda barn kring en älskad fader. 

Den goda prestfrun var lika älskad. Kärleks
full och öm om alla lefvande varelser, var tion 

alllid hjelpsam mot nödlidande och dem som be— 

höfde tröst i bekymren eller hennes goda råd. Hon 
var ett mönster af hushållsaktighet och ordning, 
och derföre var det lilla prestbordels inkomster, 
under hennes välgörande hand, rikt som enkans 
oljokruka. 

Genom de unga makarnas omsorg och för
samlingens kärlek och välvilja för dem stod den 
lilla prestgârden inom fâ är kringbyggd som ett litet 
slott med sin gröna borggård. Rödmålad och landt-
ligt treflig speglade den sig vänligt i den lugna, 

förbiflytande ån, på hvars höga kant den var be
lägen, nu omgifven af böljande åkrar och gröna 

ängar, der den välfödda boskapen betade pä vid-
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sträckta blomstermattor, och der torfLlomiiionia 

spridde sin vällukt. „ 
En herrlig söndagsmorgon stod pastorn pa 

stället redan kyrkfärdig på den rena, granrisbe-
strödda förstuguqvisten och betraktade med rörelse 
den lefvande natnrens sköna tafla. På hvarje gräs
strå glänste en glädjetår, och löfven pa de har 
och der vänfast grupperade träden syntes honom 
darra af fröjd, dâ de helsades af den upplif-
vande morgonsolens strålar. Du trädde hans maka 
fram till honom med små barnen. Söndags-
klädda, i hemväfdt bomullstyg,' med hvit lugg och 
h vi ta kragar, kommo dessa glada för att hastigt fä 

helsa och säga god morgon åt pappa och derefter 
få skynda till hvar sin lilla filbunke, sa lockande 

för friska barns alltid goda matlust. Men den 
yngsta, blonda gossen räckte från modersfamnen sina 
små händer mot fadern, leende så sött som endast 

barn kunna le. _ 
Med tåradt öga utbrast då det ofverfulla fa 

dershjertats glada känsla i ord, i det han emot-* 

log den lilla smekande engeln. 
»Älskade barn», sade han, »och du, hulda 

maka! Kan nâgat saknas i vår sällhet på jorden? 

Genom mitt lilla embete har jag en tillräcklig in

komst för -våra få hehof, en god församling, en 

Ireflig boning, en liten vänlig kryddgård, sma lot 
vande åkrar och ängar, och i denna blomstrande 
omgifning dig, älskade maka, mitt hjertas enda val, 
och våra goda barn.» Rörd blickade han «t oj-
den. »O du store gifvare af allt godt och skönt.» 
utbrast han, »hvar finnas hjertan, hvilka gladare och 
tacksammare klappa för dig än våra.» 
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En klar perla ur det blåa ögat och frän hjer-
tats himmel trillade nedför hans makas skara lilje— 
kind, dä hela familjen inträdde till det för barnen 

upprâgade frukostbordet. 
Men snart stördes denna deras husliga sällhet 

pä ett förfärligt sätt af krigets åska 1808. 
Bataljen i Revolax är för väl känd och be-

skrifven, att här behöfva âterteckuas, utom i hvad 
Mellinska familjen serskildt beträffar. Anfallet gällde 
sjelfva prestgârdeu. Just här hade Ryska genera
len Bulatoff tagit sitt högqvarter, dä Savolax' jä
gare, under den tappre grefve Cronstedts anförande, 
bestormade gärden. Efler ömsesidig tapperhet och 
ett förfärligt blodbad blef general Bulatoff, som -
modigt försvarat sig, med värjan i hand ocli öfver-
höljd af blessyrer, tillfångatagen af de tappra Fin
narne, hvilka under hela kriget sa lijeltemodigt 
stredo och föllo för sitt fosterland. 

Pä sjelfva garden, och rundtomkring densam
ma, var allt betäckt med blod, blesserade, döda 
eller döende, vänner och fiender om hvarandra. 
Dödsklagan och jemmer hördes öfverallt. 

Den lilla, nyss så lugna och fredliga prest-
gârdsbyggningen blef genomskjuten, likaså alla ut
husen, der ingen säker vrå fanns för de öfverallt 
korsande kulorna. Kanonernas dan och gevärssal
vorna nästan döfvade den dödsångest, hvari fru 
Mellin sväfvade, ej sa faycket för sig sjelf, som 
för sina späda barn och den älskade fadern, hvil-
ken sökte genom sitt mod ingifva henne styrka 
och förtröstan till Försynen, »som skyddar sparf-
ven under himmelen». De ömma föräldrarna gömde 
nu i en bakugn de tre äldsta barnen. Ehuru Gustaf 
blott var vid fem års ålder, inpräglades dock ba-
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späda barnet nedlade sig fru Mellin pä golfvet, 
der hennes man öfverhöljde henne med en skinn
fäll, hvarefter han tog sin plats pä dörrtröskeln 
och sökte tröstande uppmuntra sin till döden be
redda maka, under det kulorna hveno öfver deras 

hufvuden. 
Efter flera timmar, dem hela familjen tillbragte 

i en obeskrillig dödsångest ,  minskades bullret. Stri
den hade upphört; men den jemmer, som nu hör
des af särade och stympade, Tar i hjertat ännu 
mera skärande, än kulornas hväsning. 

Darrande och sjuk af fasa och föiskräckelse 

sökte fru Mellin nu att dela till alla blesserade, 

vän eller fiende, den hjelp hon ur sina Små till
gångar förmådde gifva. Men denna dagens gräs
ligheter knäckte hennes helsa sa, att den aldrig 

fullkomligt återvanns. 
För denna gäng hade nu krigsteatern aflägsnat 

sig frän Revolax; men da Ryska armen mot hö-^ 
sten samma är äter närmade sig, nödgades pastor 
Mellin med sin lamilj lemna hus och hem, ulan 
att hinna medtaga något af sin lilla ho psparda för

mögenhet. Till en början stannade han i Uleå-

borg, der han Vjvarlemnade sin familj, hvarefter 

han följde den retirerande Svenska hären genom 
hela Yesterbotten. Han ankom slutligen till Stock

holm. 
Före det sönderslitande sista afskedet f rän fo

sterlandet , hade han, till råga på sin smärta, den 
sorgen att tillsluta ögonen på sitt yngsta barn. Den 
lilla bortgick, ett tidigt offer för krigets fruktans
värda följeslagare, fältsjukan, och rjvällen före fa-* 



tirens afresa bar han sin lilla älskling ur den tröst

lösa modersfamnen, i grafvens lugna hamn. 
I tyst sorg hade fru Mellin, efter afskedet 

frän sin man, tillbringat flera månader, utan att få 
den minsta underrättelse ifrån, honom, då efter 
konventionen i ' Olkjoki en ifrån Svenska armén 
till de sina återvändande Finsk soldat inträdde, och 
med tärfulla ögon till henne framräckte ett litet 
bref, söm/ han insytt i sin mössa. Med oför

klarliga tårar, vexlande emellan fruktan och glädje, 

badades det kärkomna beviset att den älskade ma
ken ännu varit vid lif och hélsa, da brefvet afsändes; 
och kort derefter hade fru Mellin den glädjen att med 
posten ifrån Stockholm emottaga ett nytt bref, upp
muntrande äfven för framtiden, ehuru hon med 
sina barn ännu måste qvarblifva i Uleâborg uti sin 
kusin, handelsman Zachris AVacklins hus. Här vi
stades hon tvenne hela or, till dess hennes man 

fick Thuns pastorat i AVestergötland och efterskref 

sin familj. 
Pastor Mellin var en sa rättsinnad man, att 

da Gustaf Adolf, som godhetsfullt gynnade Finska 
flyktingar, vid Mellins ankomst till Stockholm bjöd 
honom ett pastoral i Sverige af första klassen, sva
rade Mellin, »att, ehuru tacksam han var för denna 
nåd, vore ban. dock nöjd med ett mindre pastorat, 
emedan det förra „tillkom större förtjenster än dem 

han egde.» 
Derefter fick han vänta i tvenne är innan han 

fick lilla Thun. - Men här framlefde han sin åter

stående korta lifstid med sin familj, lycklig och 

nöjd. 
Af Mellins barn vår sonen Gustaf äldst, ett 

stilla och lydigt barn, helt blond, med fina, öppna 
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Han var smärt och läng till vexten, och utmärkte 
sig derigenom, att ingen rätt förstod den besyn
nerliga gossen. Man visste ej rätt om han var 
qviek eller dum. Helt bekymrad sade hans mamma 
om honom: »Gud allena vet hvad det blir af den 
gossen. Antingen blir han elt ljus eller ett mörker, 

så besynnerlig är han.» 
Det hände en gäng pä Revolax' prestgård, dâ 

han var fem är gammal, att gossen en vacker som
marmorgon försvann. Fadern var i socknen på 
läsförhör; och snart saknade modern barnet. Man 
sökte, frågade och ropade efter den lilla rymma
ren, men allt förgäfves. Slutligen, sedan hela hu
sets betjening var utskickad att söka honom och 
modern var nästan tröstlös, kom gossen i sakta 
mak spatserande ifrån närmaste åker, knappt ett 
stenkast skild ifrån de sökande och ropande pä 

gärden. v 

»Nå, Gud ske lof!» ropade den glada modern, 
som först blef honom varse. »Se de r kommer han.» 

Hon sprang med öppna armar mot sin lilla 
älskling, som vänligt sade: »Äj, mamma, akta mina 

blommor!» 
Han hade plockat sitt lilla förkläde fullt med 

sådana. 
»Hvar har du varit, min gosse?» sade den 

förtjusta modern. 
»Här nära, i diket på åkern, der jag plockat 

alla dessa vackra blommor. Pappa har lofvat alt 
säga mig namnet på dem jag visar honom.» 

»Men har du ej sett, min lilla vän, huru vi 
sökt dig?» sade den smekande modern. 

»Jo,» blef gossens svar. 
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»Och hört huru vi ropat efter dig?» 

»Ja.» 
»Nå, hvarföre kom du då ej fram ifrån dia 

gömma?» 
»För det jag lekte med mina blommor och 

hade roligt.» 
»Men visste du ej, att mamma var ängslig öf-

Ver dig?» 
»Jo.» 
»Hvad tänkte du då?» 
»Att mamma nog blir glad igen, när jag 

kommer.» 
»Men tänkte du ej, att mamma skulle blifva 

ledsen pä dig?» 
* »Nej.» 

»Och hvarföre intet?» 
»För det att mamma aldrig varit ledsen pä mig.» 
»Tänk, om du skulle få stryk nu: ty det för-

tjeute du.» 
»Ja, men pappa är ju inte hemma.» 
»Men om jag ger dig ris?» 
Gossen begynte storskratta deråt, kysste sme

kande sin mors hand och bad om förlåtelse för 
det han oroat henne. 

»Jag förlåter dig för den här gången; men 
du måste lofva alt aldrig mera så skrämma mig.» 

»Ja-ha.» 
»Och att aldrig mera gömma dig som nyss; 

lofvar du det?» 
»Nej.» • 
»Stygga gosse, hvarföre inte?» 
»För att jag inte kan.» 
»Och hvarföre kan du det inte?» sade den 

förut lugna modern, nu med hetta. 



»För det att mamma nu straxt skulle hitta dit 
och se mig der, när mamma känner milt gömställe.» 

Skrattande lemnade nu den goda modern hela 

spörjsmålet. 
Yid ett middagsbord för fremmande hände 

det, att någon äfven fyllde barnens vinglas. Genast 
tog Gustaf sitt glas och tömde det i botlnen. Då 
hans mamma förebrående sade: »Gustaf! Guslafl 
gick det dig ej i hufvudet?» svarade gossen helt 
lugnt: »Nej, det gick i magen.» 

Dä efter bataljen i Revolax hela prestgarden 
med dess otngifning blef aftagen, framställde mo
dern för Gustaf denna tafla, sägande: »Känner du 

igen detta ställe ?» 
»Nej,» svarade den enstafvige gossen. 
Ilelt bekymrad sade hans mamma: »Ser du 

ej, alt det är Revolax' prestgârd, vårt hem?» 
Gossen leg, men betraktade noga ritningen. 
»Tycker du ej att det är likt?« 

»Nej.» 
»Nä, livad felas bär, som ej vore likt?» 
»Pönkkän pä förstugudörren,» sade gossen alf-

varsamt. 
Då föräldrarna med sina barn flyktade undan 

för fienden, hade man med en lång stör (pönkkä) 

tillslulit förstugudörren, som saknade yttre läs. 
Sedan vi nu lärt känna några drag af vår för

fattares öden och egenheter i de spädare åren, 
vilja vi återvända till Mellinska familjens öden på 

Thuns kyrkoherde-boställe. 
Fru Mellins helsa hade lidit af krigets oro— 

ligheter och skräckscener; men hennes mans ömhet 
beredde så mycken trefnad omkring henne i det 
nya hemmet, att hon snart någorlunda återhemtade 
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sin belsa och sina krafter, under det hon sökte 
alt glömma livad hon lidit genom krigets gräslig
heten En ny -välsignelse begynte nu äter blom
stra i deras hus, sä att de främmande, hvilka här 
besökte dem, sade sig »aldrig hafva sett en gla
dare och trefligare liten prestgård». Äfven famil
jen hade ökats med Ivenne barn. 

Icke fullt fem lyckliga år räknade kyrkoherde 
Mellin att han framlefvat i Thun, dä han häftigt 
insjuknade och kort derefter nedlades i grafven, 

saknad och begråten äfven här af sin församling 
och de fa vänner, som inom denna tid rätt lärt 
känna honom. 

Men förgäfves vore att beskrifva hans efter— 
lemnade makas sorg. Der stod nu den tröstlösa 
enkan ensam vid sin älskade makes stoft, omgif— 
ven blott af sina gråtande faderlösa barn, pâ en 
främmande ort, skiljd från slägt och vänner. 

Den sä Mrdt pröfvade enkans själs- och 

kroppskrafter dukade under för hennes djupa smärta. 
Dödligt insjuknade äfven modern Lill de fem små 
faderlösa. Brinnande voro det snart bristande rno-
dershjertats böner till försynen för de späda bar
nen, hvilka skulle lemnas att utan föräldravård 
inträda i en sorgfull och farlig verld. 

I synnerhet det yngsta barnet, en dotter, 
blott några månader gammal, låg med ömt bekym
mer pä modershjertat. Men Gud hörde den dö -
endes böner. Han sände ädla ehuru främmande 

menniskor, hvilka kommo för att antaga sig hvar 
sitt af de små som fosterbarn. Endast den äldste 

gossen återstod ännu och fästade med bekymmer 

den förklarades ande vid jorden, ehuru sann för-

Hundradc Minnen. 'D. 6 
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tröstan hon egde till vårdaren af allas, också den 
minstas öde. Frän det stelnande modershjertat 
uppstego ännu till höjden varma böner och önsk
ningar att förr än det upphörde klappa fa se äf-
ven det sista barnet i goda händer. Den döendes 
sista önskan biet hörd, när en anförvandt, dåvaran
de kyrkoherden i Kumla, sedermera biskop Fran

zén lofvade upptaga den värnlösa i sin vård. 
Nu spreds ett himmelskt lugn öfver ,den för

klarade moderns ansigte. Med svag, knappt hör
bar röst prisade den flyende anden Gud, och, väl
signande sina barn, brast det ömaste modershjerta. 

En helig tystnad rådde i rummet, endast afbruten 

af de omgifvandes tysta gråt och de fem fader- och 
moderlösa barnens snyftningar, hvilka dock ej ännu 

rätt förstodo sin förlast. 
Då utbrast högt gråtande Maja, husets gamla 

trotjenarinna, soxn i ve och väl delat sitt herrskaps 
öde och följt dem ända ifrån Finland: »Ja, jak 
visste tet nock, att frun kulle ka efter pastorn. 
Hon kunte allri vara klat, sild frän honom». 

Och Maja hade rätt: de saliga bortgångna 
voro en själ i lifvet; de skulle följas åt i döden. 

Mellin lerrinade genom en klok hushållning 

sina barn ej alldeles medellösa. Det lilla arfvet 

kunde bidraga till deras uppfostran. 
Vid föräldrarnas frånfälle hade Gustaf uppnått 

tolf år, och var sä vek och ömsint, att han sjelf 
liksom blygdes för sin känslighet och sitt goda 
hjerta. Han var uti en beständig misslyckad strid, 
emedan han ville synas manligt kall vid allt; men 
de framträngande tårarna förnekade ofta hans visa

de kallsinnighet. 
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Biskop Franzén, som faderligt antagit sig Gu
staf, märkte gossens anlag, och. hade en ospard 
möda och vård om hans stadier och uppfostran. 
Men gossen hade ifrån sin första tanke fästat sig 
vid sjöväsendet, så att han aldrig med nöje lekte 
med annat eller talte om annat än fartyg och re
sor omkring jorden. Denna sjölust sökte redan 
hans föräldrar att qväfva, emedan man ansåg ho
nom blifva skicklig till något mindre äfventyrligt 

kall. Enligt både sina föräldrars och fosterföräl
drars önskan blef han prest. 

Med en ovanlig fatlningsgâfva och ledd af sin 
välgörares faderliga band, samlade gossen redan 
tidiga kunskaper och smak för litteratur. 

Hvad nytta, och nöje han sedan gjort sitt nya 
fädernesland är kändt. Men säkrare hade hans 
lycka varit i ekonomiskt afseende, vid hans kall, 

om han blifvit qvar i Finland, der man med stolt

het nämner Melîins namn, i det man vel honom 

vara Finne född, och med hjertlig fröjd betraktar 

hans porträtt på Akademien i Helsingfors. Det är 
mfiladt af Mazèr. 



9. 

Professor Bergbom. 

Befallningsmannen Bergbom, en hederlig och, 

i sin långvariga tjenstebefattning som kronofogde, 

utmärkt ordentlig man, kom dock genom några 

förluster pä kronobalans. 
Sorg och bekvmmer förkortade den redligt 

tänkande  mannens lifctid, nch l.an alled innan re

dogörelsen till kronan var fulländad. Al l.ans 

barn voro ännu tre oförsörjda, och lemnades i 

yttersta fattigdom hos deras tröstlösa moder som 

nedtryckt af sin sorg, ingent.ng kunde foretaga td 

de sinas bergning. '  
Den äldsta af de hemmavarande barnen var 

en skön dotter om 16 är. Ehuru djupt sorgbun-

den, var hon döck rädig och beslutsam, tankte 

blot't pä medel att kunna försörja det lilla hushål

let, och ville arbeta  af all sin förmåga, pa det 

hennes lilla bror Fredrik mätte få fortsatta sma 

studier. Han var den snällaste af gossarnai i sko

lan, och ingaf det hoppet att med tiden bhfva en 

utmärkt man. , c 
Den goda systerns förhoppningar blefvo ej 

felslagna. Genom hennes förtröstan Ull försynen, 

genom omtanke, arbetsamhet och 'nkoKlsten or  

lagra pensionärer hade det lilla husha let nog, 

och hennes lilla brors flit att lära gaf den goda 

systern alla dagar nya glädjeämnen. 
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Snart var Fredrik Bergbom öfversl ibland gos
sarna i skolan. Älskad af sina kamrater, upphöj
des han snart af dem till general, dä gossarne 
loftiderna öfvade sig att exercera. De voro då 
beväpnade med egenhändigt fabricerade gevär af 
trä; h vila plymer, knutna af snöripsfjädrar, svajade 
pä hatten; friskt mod och röda kinder lyste ur. 
det af barndomsglädje strålande ansigtet. 

Generalens uniform, bruna byxor och blå 

jacka, var beprydd med revärer, ordensband och 

krachaner af förgyldt och mångfärgadt papper. Yid 

generalmönstringar bar fanjunkaren en blå siden
fana, på hvilken en björn och en Finsk devis voro 
broderade. Den var en skänk till skolungdomen 
af landshöfding Jägerhorn, hvilken ofta med nöje 
åsett de raska gossarnas krigiska bedrifter. Fanan 
förvarades på rådhuset," och utgjorde gossarnes 

sällsynta och barnaårens högsta glädje. 
Äfven dessemellan ådagalade de unga hjefearne 

prof på tapperhet, dét följande verser af den tolf-

årige generalen bevisa: 

Det härom dagen hände sig, 
Att två gesäller kommo 
Till skolan blott att visa sig; 
Men mycket s I ryk bekommo. 

Den ena uppä golfvef låg 
Och sig ej röra tordes, 
Men med förargelse han såg, 
Hur väl den andra smordes. 

Af bullret, som liäraf uppkom, 
Mor Lukas hit ock fördes, 
Men gjorde genast .högerom 
Då hon på dörren kördes. 

Yid fjorton års ålder afreste den snälla gos

sen med knappa medel till Åbo akademi, der han 



sedan under ihärdig flit med informalionsbeställnin 

gar uppehöll sig i flera ar. 
Under denna lid gifte sig hans älskade syster 

med apotekaren Nervänder i Nystad, der hon, när
mare sin bror, kunde hatVa någon omsorg om ho
nom. Men efter några är sälde Nervander sitt 

apotek, och flyttade till Uleäborg, der han dog, 
efterlemnande sin sörjande maka alldeles medellos, 

med fem små barn. . 
Den äldste sonen gick i Uleåborgs trivialskola, 

, och var redan utmärkt för sin lärgirighet och sitt 
goda hufvud, dä hans morbror, nu professor vid 
Ibo akademi, kom att helsa pä sin gamla mor, 

slägt och vänner, och att trösta sin sörjande sy

ster. Han ville lindra hennes bekymmer och be
tala sin gamla tacksamhetsskuld derigenom, att han 
tog med sig den mest för sina söners uppfostran 

bekymrade moderns begge gossar, för hvdkas upp
fostran han lofvade hafva en faderlig omsorg. Också 
sveks ban ej i de förhoppningar, ej heller i den 
fadersglädje lian väntade sig af sina fostersöner. 
Den äldste af dem är den vid universitetet i Hel

singfors för sin lärdom, sin qvickhet och silt 

snille sä utmärkte professoren Nervander. Den 
yngre bief en aktad militär, och begge älskade 

familjefäder, äfvensom" sin tidigt silfverhåriga, i 
sorgernas skola bepröfvada gamla vördnadsvärda 

moders och sina systrars glädje och stöd. 
EU par år efter det akademien ifrån Abo flyt

tades till Helsingfors dog professor Bergbom, i 
mannaålderns kraftfullaste dagar, ömt saknad ai en 
ung, älskvärd maka, mor, syskon, fostersöner och 

hela den studerande korpsen, hvilken ! honom 
förlorade ej blott en älskvärd lärare, utan älven 
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en faderlig vän. De -värderade den innerliga väl
vilja, det varma nit, den klarhet, livarmed han 
meddelade dem sina kunskaper. Tacksamme för 
den vänlighet, h varmed han alltid bemötte dem, 
högaktade de tillika hans ädla karaktär, hvilken aldrig 
sänktes till ensidiga och orättvisa omdömen i sa
ker, som ej hörde till hans vetenskap och kall. 
Blott för detta lefde och verkade han; ly han 
ville ej lysa, endast gagna sitt fosterland. De, som 
lägo hans goda bjerta närmast,.. kände bäst hela 

dess värde. 

Det tycktes likasom man först efter döden 
vågat, emot den anspråkslöses vilja, göra full rätt
visa åt hans förtjenster. Ty alltsedan Porthans 
begrafning hade ingen dödsfest vid akademien blif-
vit högtidligare firad än professor Bergboms, 1830 
i Helsingfors kyrka. 



Toppinen och E ngelskan. 
Wilhelm Berg, en lång och smärt yngling, 

med eldig själ och behagligt utseende, var en i-
bland de elegantaste kavaljerer och dansörer i 
Uleâborg. Hans förmögna far, sjelf berest såsom 
varande sjökapten, ville äfven att den älskade so
nen skulle resa, för att, såsom han sade, lära känna 

något mer af verlden, än den blinde som stack 

ut käppen genom en glugg i sin koja,'och, dä han '  
der kände omkring utan alt möta något hinder, 
begynte glad att svänga med käppen i luften, och 
helt förvånad ropa: »On mailma johonkipäin !» *") 

Tacksam och glad afreste den lefnadslustige 
ynglingen, lärde lefnadsvishet i det alfvarliga E ng
land, och alt älska i.det sköna Frankrike, som 
man kallar »ynglingarnas pröfvosten, fruntimrens 
paradis och hästarnas helvete». 

Hemkommen efter ett par' år, var Wilhelm 

sa alfvarsam och förändrad till sitt lynne, att han 

skiljde sig ifrån det finare och glada sällskapslifvet, 
i livars nöjen han förut deltagit, men der han nu 

ej mera fann någon trefnad. 
Snart hördes den förvånande nyheten, atL det 

i Engeslevä kyrka lyst lör Wilhelm Berg och en 
bondflicka, den rika nämndeman Toppises enda 
barn, en menlös och läck flicka, blolt fjorton år 

gammal. 

*) Här finnes ju verkl »1 nll;> knnlcr. 
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Ell dundrande bröllop följde strax t eller lys- . 
ningen; och Wilhelm Berg anlog namnet Toppinen 
efler sin svärfar ooli hemmanet, dit han nu flyt
tade. Han blef bonde, ej blott till namnet, eller 
dermed alt han anlade bonddrägt, men han sågs 
alllid främst ibland sina arbetare i skog, på åker 
och äng. Han blef ett mönster för Jandtbrukare 
deromkring genom sin klokhet och arbetsförmåga 
vid jordbruket. Hans unga, oskuldsfulla hustru 
var afven förståndig i landlhushällning. Alltid vän

lig, fryntlig och glad, spred hon trefnad omkring 

sig, så att främmande ifr-än staden ofta öfversväm-
made det gästvänliga huset, der de kommo att 
njuta af landtlifvels och sommarens behag. Ung
domen fick ofta tillåtelse att fara dit ett par dygn 
förut, hvarefler föräldrarna om söndagseftermidda
gen kommo efter, då den jubilerande ungdomen 
var dem till mötes och sedan gjorde allt sitt bä

sta i spräng och lekar, för alt roa de goda gamla. 

De återvände derefler gemensamt ifrån det sä 

trefligt fri a, dock oskuldsfulla landtlifvet till sta
dens tvang, der etikettens slafbojor buros lika 
allmänt som i vida större städer. 

Dä någon förundrade sig deröfver, »att det 
här ännu gick an, att unga bättre fruntimmer och 
herrar fingo tillåtelse alt sä utan någon Argus, 
roa sig pä landet», svarade en af de unga damer
nas mödrar: »Gud ske lof, för det vi utan min
sta fruktan kunna tillåta vara döttrar att resa om

kring verlden, lika säkert ensamme, som om de 
vore under våra egna ögon. — Hvad glädje hade 

man eljest af deras uppfostran?» tillade den lyckliga 

modern med lugn säkerhet. 
M e n  v i  v i l j a  å t e r v än d a  ( i l l  T o p p i n e n .  Ha n  
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och lians unga, fryntliga gumma valdes alltitl till 

värd och värdinna vid landtliga högtidligheter, der 

allt dä tillgick slädadt och ordningsfullt. 
Toppises husliga sällhet ökades genom flera 

beskedliga barn, dem han tidigt öfvade i landt
liga göromål, och lät undervisa i religionen, skrifva 
och räkna. Sedan fingo de sjelfve välja yrke eller 

stånd; men alla blefvo de vid faderns. 
Yid en sockenstämma valdes tvenne bönder, 

alt pä socknens vägnar göra en resa till konsisto
rium i Åbo, angående något ärende som rörde 
Limingo pastorat. Sunila, en gammal aktad bonde, 

och Toppinen fingo detta förtroende. 
Framkomne bemöttes de hyggliga sändebuden 

med mycken aktning i de hus der de blefvo kände. 

I synnerhet voro flere af Toppises fordna ung
domsvänner glade att se honom. Bergsrådet Julin 
hade bjudit dem till en middag. Då han före
ställde sina gäster för sin engelska fru, tillade lian 
artigt: »Här ser du nu, min Emmy, att vi också 
i Finland kunna vara stolta öfver våra landsmän, 

äfven i bondeståndet«. 
Man satte sig till bords. Den vänliga värden 

talte finska med Sunila, och värdinnan litet bruten 

svenska med Toppinen, hvarefter hon på engelska 

sade till sin man: »Yet du, Junne, jag har aldrig 
i England sett sä bildade och hyggliga bönder 
som desse». Hennes man log; men rodnande sva

rade Toppinen på engelska: 
»Detta är det största beröm, s o m  någon kun

nat gifva vårt stånd här i Finland». 
Den unga frun blef i sin tur helt förlägen, 

och sade: »Man har narrat mig- J åren blott 

utklädde till bönder». 
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Toppinen svarade leende: »Denna beskyllning 

vederlägges lätt af våra pass». 
Sedan blef samtalet alltmera lifligt och mun

tert. Toppinen beskref sina resäfventyr för vär-
dinnan på hennes modersmål och förklarade, att 
han aldrig haft orsak att ångra, det han blifvit 
jordbrukare i ordets hela bemärkalse, efl,er den 
ver! dserfar enhet han sä ung fick på sina resor. 



än, som al 
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Men de gamla visste ej rätta orsaken, hvar-
före deras fromma och eljest förståndiga Annu så 
frikostigt utdelade sina korgar. De hade ingen 
aning derom, att i skön Annus oskuldsfulla hjerta 
hade den vackra bilden af Ollila Ero, hen
nes närmaste granne och barndomslekkamrat, tagit 
en plats, som1 ej kunde fyllas af någon annans. 
Hon visste ej livarföre eller när den ljusa gossens 
bild der inträngt, som nu med sina himmelsblåa 

ögon så trofast följde henne både vakande och i 

drömmen. Ehuru ingen sagt det, visste hon dock, 

att Ero äfven tänkte jemt på henne, men också 
att de aldrig kunde få gifta sig med hvarandra, 
emedan Ero ej var sin fars äldste son, och såle
des ej egde något hopp alt få hemmanet efter 

honom. 
Annu kunde ej heller taga hemmåg i huset, 

emedan blott den äldsta systern hade denna rät

tighet. 
Detta allt kände med smärta också den red

lige ynglingen, som ej derföre ville yppa för skön 
Annu sin tysta sorg och ömma låga. Men äiven 
landsbygdens enfald anar och gissar sig snart till 
en sådan hemlighet, då den är sann och trogen. 
Det unga, menlösa hjertat klappar ännu vid nordpo
lens eviga ismassa lika varmt, och kanske mera tro
get här, under vadmalskolteu, omgifvet af sina snö
fält, än under guld och siden, i strålarne af sö

derns solglans och brännande öknar. Ty ôfvçrallt 
i skapelsens vida rymder sväfvar ju det unga hjer
tat i -sin varma känslas egen himmelssfer, der inga, 

kalla zoner förmå afkyla lifvets vårsol, ehuru den 

stundom fördunklas af mörka moln. 



*) Hemraâg. 

Çln klar sommardag, efter måltiden, satte sig 
gamle Ollila {i stället för att, såsom hans arbetare, 
taga sig eil middagslur pä maten) att hvässa sin 
yxa emot en rund slipsten, som den yngste sonen 
Ero gäspande kringvefvade. Den gamle fadern hade 
varit första man på ängen, och redan före solens 
uppgång hade alla arbetarne följt honom i spären. 
Den ännu växande nnga gossen kände sig tung 
och sömnig efter det tidiga arbetet och hade gerna 
hvilat under middagshettan. Men då fadern och 
de äldre bröderna ej gjorde det, blygdes Ero att 
följa drängarnes exempel. Oombedd gick han i 
stället att vrida om slipstenen ät den gande, som 

tagit sin plats i skuggan bakom förstqgucpistén, 

pä den gröna gården. 
Af sonens flit och uppmärksamhet mer an 

vanligt mör i munnen, tilltalade honom nu den 
eljest alfvarsamma gubben fryntligt och- sade, un
der slipningen: »Vet du, Ero, att jag har talat 
för dig bos vår granne Puntala, sa att du der 
kan blifva mag i huset, blott du säger några ord 
till flickan. Som g^annasbarn vet jag visst att ni 
känner hvarandra ifrån barndomen så väl, att vi 
gamla kommit öfverens, att det skall lysas för er 

så snart korna börja kalfva». 
Ero rodnade starkt. ' Hans blåa ögon strålade 

af glädje i den hastiga blick som han, ifrån slip
stenen, frågande, höjde till sin far, utan att ett 

ord kom öfver hans läppar. 
Fadern fortfor: »Du vet, att Brita är en alf 

•varsam och arbetssam flicka och att hennes man 
blir kotivävy *}. Dessutom har Brita ,med ganska 
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litet biträde skött ladugården redan i tjugu års tid. 
Du skall veta, det vill säga något duglig flicka det, 
som sköter sextie klafbundna nöt, blott ined en , 
piga till lijelp och sin fina syster, som ingenting 

lär — — — 
Här afbröts gubben af en för honom alldeles 

okänd röst, som hemsk och stammande framross-
lade: »gamla Brita!» Gubben sag sig om efter 
den talande; men ingen annan var närvarande, än 

den likbleke sonen. Den eljest starke ynglingen 

var nu darrande som ett asplöf, och begynte att 

kringvefva slipstenen med en förfärlig fart. 
»Sakta! saktare!» befallde den gamle: och far

ten var genast hejdad. 
Sedan den myndiga gubben tigande, länge och 

noga betraktat och pu nageln profvat bettet pa 
yxan, fortsatte han tigande slipningen en qvarts 
timme, utan att vända ögonen ifrån sin sysselsätt

ning. Derpå sade han helt lugn till sonen: -
»Nog har jag länge märkt, att du haft godt 

öga till Britas syster, den vackra Annu, och fast 
hon ser ut som en mamsell, sa gjorde jag för din 
skull hos fadern en förfrågan om henne. Men 
han svarade mig, som rätt är: Päästä pinoa ale-
taan *). Du tycker visst, att Brita är för gam
mal för dig, dä hon är närmare tjugu år äldre än 
du. Men du borde minnas vårt gamla ordspråk, 

som säger: kyllä nuoren aina saapi, nmtta eipä 
saa vanhaa**). Dessutom känner du, att gamla 

Puntala och jag ännu aldrig hafva ryggat vart ord». 
Dermed slutades slipningen. Den raska gubben 

*) »Ifrån ändan böljas vedtrafven». 
**) »Det är lält  at t  fä en ung; men svårare att  få en gam

mal». 



återvände hurtigt, i spetsen för silt arbetsfolk, till 
ängen. Sist i tåget sägs Ero, blek och vacklande 
i sin gång, lik en dödsfånge, h vilkens dom nyss 
blifvit afkunnad. En grannkvinna, som mötte ho
nom, frågade »huru länge han legat sjuk,» men 

fick intet svar. ' 
Dagen derpå låg den olycklige Ero verkligt 

sjuk, i full feberyrsel. Mor och syskon vakade 
vid hans sjuksäng i fyra veckor. Men längst och 
trognast1 satt der dock den gamla Brita, som hellre 
skötte sin sjuka-, unga och vackra fästman, än sina 
sextio klafbundna nöt, dem den sörjande Ännu i 
sin tur fick vårda. Hennes enda trefnad var nu

mera i fähuset, der hon obemärkt kunde få gråta. 
Hon tyckte, att fanaden hade mera medlidande 
med hennes sorg, än menniskorna, ty då hon klap
pade de förra och tänkte på sin Ero, slickade de 
hennes trogna hand. Men de sednare hade för
bjudit den arma flickan att se, tänka eller tala om 
den älskade sjuke, som nu var henne mera kär, 
än hon n&gonsin anat. I sin sorg utropad^ hon 
ofta med tusende tårar: »Store Gud! hvarföre fick 

ej jag vara den förstfödda dottern, eller Ero sin 

fars äldste son?» Aldrig fölidet den fromma flickan 

in att tänka på någon orättvisa i lagskipnmgen 

eller i gamla häfdvunna seder. Hon beklagade 
blott sitt olyckliga öde, och bad Gud att kunna 

bära det med tålamod. 
Under sonens sjukdom syntes fadern ännu 

mera alfvarsam än vanligt, men tillika nöjd och 
undergifven Guds behag, antingen sjukdomen skulle 
slutas med lif eller död. På främmandes frågor 
om sonens tillstånd och livad sjukdom han hade, 
svarade gubben Ollila, såsom bondfolket vanligtvis 
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om febersjukdomar: »att det var en oikia Jumalan 
tauti'*), hvilken endast han som sändt den kunde 
bota.» Derföre rådfrågades inga läkare, ej heller 
nyttjades något slags läkemedel. 

Ungdomen och den friska naturen hos den 
tålige sjuke segrade slutligen, så att Ero, efter att 
tre månader hafva hållit sig vid sängen, sågs lik 
en vålnad vanka omkring i hemmets nejder. Dä 
han tacksamt skakade sin trogna sjuksköterskas hand, 

tryckte han i detsamma, tigande, förlofningsringen 
på den af glädje rodnande Britas finger; och Ero 

fann i detta ögonblick för första gängen sin fästmö 
vara snarlik hennes unga syster, hans hjertas afgud. 

Höst och vinter voro passerade, och den le
ende vårsolen stod åter högt pä bimmelen, då det 
i byn rustades till ett stört bondbröllop, dertill 
äfven herrskaper både ifrån socknen och staden 
voro bjudna. Brudkläderskaii och matlagerskan 

voro i full verksamhet pä Puntala, der Britas och 
Eros bröllop nu skulle firas. 

Det nya blomstrande gräset bredde sin gröna 
matta öfver den rensopade bröllopsgården; alla 
rummen voro prydda med löf och granrisbeströdda. 
I det största rummet, bagarstugan, var i taket an-
bragt en himmel af hvita lakan, utsirad med blom
sterkransar, brokiga bandrosor, spegelbitar, profe
terna af guldpapper och al] annan grannlåt, som 
man kunnat hopsamla både i stad och lafcd. Un

der denna himmel stodo brudpallarna, öfverklädda 
med en stor, gul sidenshawl med rika fransar, på 

en med bjerta rosor mångfärgad ylle-rya eller matta, 

*) En rigtig sjuk dom af Gud. 

Hundrade Minnen. III. 7 
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väfven af brudens egna händer. I ugnen fräste 
stora skinkor och stekar, hvilkas aptitliga luk t osade 
långt ut pä gärden. Nederst pä trappan stodo 
tvenne fiolspelare, som jemnt stämde fiolerna, un
der det de grinade mot solen och väntade pä pro
sten. De samlade bröllopsgästerna stodo höglids-
klädda i rader och grupper på den gröna gärden, 
der främmande hundar slogos med gärdens trogna 
•väktare. Äfven den ruggiga bandhunden, den af 
skällande hesa men dock fromma Musti, hade eiter 
sju års fångenskap för i dag fätt sin frihet, hvar-
öfver han tycktes vara så flat,- att han genast med 
hängande svans kröp in i sin koja vid grinden, 
derifrån han helt tyst och med filosofiskt lugn nu 
tycktes begrunda sitt öde och betrakta det ovanliga 
af verldens gäng. Fränspända hästar hördes i b ak
gården gnagga och stampa af otålighet, under det 
småbarnen tåligt väntande talade helt sakta med 
sina mödrar om smörgås: dä ändtligen prostens 
ensitsiga chäs och klockarens gröna korirkärra syn
tes i antågande. Nu blef det lif och rörelse öfver-
allt. Främst sprungo, skällande, de försonade hun
darna de länge väntade till mötes. Men spelmän
nen sökte öfverrösta med sina fioler, i det de, 
oupphörligt bugande för herr pastorn, spelte Carl 
den Tolftes dödsmarsch, under det alla karlhuf— 
Tuden blottades, bondgummorna nego djupt med 
korslagda händer, och barnen ställde sig liksom 

färdiga alt läsa till bords. 
Bröllopsmarskalkarne, fyra smärta bondgossar, 

klädda i hemmaväfd, grön, silkesrandig sjömans-
drägt, skyndade alt vördsnadsfullt hjelpa^ p rosten 
ur chäsen. Då kom äfven värden sjelf, åtföljd af 
brudgummen, herr prosten till mötes. Gubben 
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Puntala, med sjutio vintrars snö pä hjessan, syn
tes mera stark och liflig ,än hans blifvande rnåg, 
hvilken ännu ej fullkomligt hunnit repa sig efter 
sin långvariga sjukdom. Artigt inbjödo desse pro
sten att först stiga in i främmand -stugan för att 
taga sig ett glas sött vin. Men prosten betackade sig 
för välviljan och steg genast, vänligt helsande på 
det församlade folket, in i det utsirade bröllops-
rummet, der han straxt stod färdig med den öpp
nade handboken. 

Da begynte spelmännen en gammal brudmarsch, 
och den granna bruden inleddes af sin far, brud

gummen af sin. 
Bruden var klädd i en svart sidenklädning, 

som var utsirad med galoner, sidenband och pap— 
persblommor. Guldkedjor och vaxperlor af flera 
färger betäckte halsen, öronen förlängdes af bril
janta hängen, håret, uppfriseradt till tupé, var pu-
dradt och fullsatt med glitterguld och falujuveler. 
Högst i toppen svajade plymer och blommor af 
flera färger omkring en liten grön myrtenkrona och 
krans, gjord af vaxpapper. Armband och ringar 

betäckte händerna. 
Sa utstyrd var den glada, friska bruden, i sin 

blyga förvirring, nu vackrare än hennes unga sy
ster Annu, som ibland "brudtärnorna följde henne, 
nedslagen, gulblek och mager, lik en skugga af s ig 
sjelf ännu för ett år tillbaka. Månget öga târades 
vid hennes åsyn, och alla hjertan kände medli
dande för den unga flickans dolda sorg, hvilken 
de så väl anade, sâgo eller visste af. 

Då vigselakten begynte, skulle tvenne brud-
svenner och tvenne brudtärnor hålla pellet, en ut
bredd silkesshawl, öfver brudparet. De närmaste 



af slägt eller vänner valdes härtill Ännu var na
turligtvis en ibland dem. Med samlad styrka boll 
hon ena hörnet af pellet en stund. Men snart 
öfvergåfvo henne de ansträngda krafterna; den arma 
flickan begynte darra, vacklade, och föll afdånad i 
armarna pä sin gråtande moder, soin med fleres 
tillbjelp bar bort det olyckliga offret för olika arfs-

rätt och gamla fördomar. 
En ångestsvett perlade härvid på brudgum

mens bleka panna, men han stod dock fast som 
klippan pä sin plats vid sitt gifna ord. Den skälf-
vande bruden, badande i tårar, tycktes vilja leinna 
allt, för att hasta till sin olyckliga syster; men en 

alfvarsam blick af den för pligten stränga fadern 

qvarhöll henne. En yngre syster höll pellet i Annus 
ställe, och vigseln fortsattes ordentligt. 

Den vanliga striden om pellet glömdes ej vid 
ceremoniens slut, då de unga brudsvennerna och 
brudtärnorna täfla om att få det, emedan gammal 
sägen är att denna trofé medför segern om välde 
i huset för det parti, som vunnit den. Är det 
gossarne, sä blir mannen herrskare i huset. Är det 
flickorna, så skall hustrun fä väldet. Ofta händer, 
att de unga under denna strid på lek sönderrifva 

shawlen i bitar. 
Efter ceremoniens slut ställde sig det unga 

paret under takhimmeln, för att emottaga lyck
önskningar först af presten, sedan af slägt, vänner 
och alla bröllopsgästerna. Endast Annu syntes ej nu. 

Derefter satte man sig till det smala middags
bordet, som var dukadt omkring hela rummet. 
Främst i högsätet skulle brud och brudgum taga 
sina platser, sa nära h varandra, att solstrålarna ej 
kunde tränga emellan dem. Det öfverfulla bordet 
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tycktes vilja svigta under tyngden af allt livad man 
derpå uppradat. Här funnos pyramider af flera 
sorter bröd, tårtor, pannkakor, stekar, skinkor, 
bringor, krämer, ost och smör, öl och bränvin 
m. m. I "stora hvila såar inbars risgrynsgröt och 
fet köttsoppa med stadiga klimpar uti, hvilket allt 
östes i fat, som ställdes pä borden. Brud och 
brudgum borde täfla om hvilkendera först fick sin 
sked i grötfatet. Detta hörde också till striden 
om det blifvande väldet i huset. Men brudgum

men satt nu helt liknöjd för allt. 
Beundransvärdt var det vid dylika högtidlig-

heter, att sällan någon sågs öfverlastad, ehuru ym-
uigt både öl och bränvin bjöds. Hände sådant, 
blef han genast utledd ur rummet. 

Det värsta vid hela kalaset var alltid att få 
bondgummorne att taga plats vid bordet; ty ibland 
dem ansflgos de för snåla, som godvilligt stego 
till bords. Derföre måste de unga marskalkarne 

ofta arbeta sig helt trötta, innan det lyckades dem 

att få in i matsalen de starka gummorna, som togo 
fäste vid alla dörrar, dem de skulle passera, och 
stredo emot med all sin styrka, så att endast starka 
karlkrafter förmådde föra dem till middagsbordet. 
Ehuru allt detta skedde under skratt och lek, var 
striden på ömse sidor tapper. Sedan sutto de mest 
belefvade af dem långt ifrån bordet, och sökte dölja 
att de åto något. Men deras af den feta skinkan 

glänsande ansigten gafvo dock tillkänna, att de ej 

försmått anrättningen. 
Yid början och vid slutet af måltiden sjöngs 

en psalm. Sist, höll presten ett tal om hjelpsam-
het emot nödlidande, hvarunder tvenne tallrikar 

passerade omkring bordet, för kyrkan och de fat-« 



liga, der livar och en efter rad ocli lägenhet 

offrade sin skärf. 
Efter måltiden dracks kaffet, och derpå be-

gynte dansen, dä det alltid var en yngre prests ovil-
korliga skyldighet alt begynna polskan med bruden, 
och brudgummens skyldighet att dansa den med 

brudkläderskan. 
Den Österbottniska allmogens polska är alf-

varsam och stadig, såsom folklynnet der i allmänhet 
Det dansande paret lemnar aldrig före polskans 
slut den lilla rymd det på golfvet intagit, ehuru 
trängseln ofta gör, att det får en knuff af sina 
grannar för hvarje gång de dansande långsamt, 

jemnt och högtidligt svänga omkring i sin lilla 
kretsgång, efter takten af en eller två fiolers sorg
liga toner. De hålla dä hvarandra i händerna, 
hvilkas olika ställning är den enda omvexlingen 
i dansen. Den älskas dock af landsbygdens ung
dom så högt, att de pä större bröllop kunna 
uthâlla med att dansa i flera dygn. 

Dansen hade fortfarit elt par timmar, då den 
bleka Annu vid brudens, sin älskade systers, hand 
inträdde. Vänligt omslutna dansade systrarna en 

polska tillsamman. Starkt rodnande närmade sig 

derefter brudgummen och upptog Annu till en ny 
polska. Den Unga flickans bleka kind uppblossade 
i purpurglans, och det unga paret dansade ännu 
medvetslöst sedan alla de andra paren slutat. Kan
ske skulle de ännu länge fortfarit att dansa, om 
ej bruden vänskapsfullt nalkats och sagt dem: »heittä-
käät nyt pois; kaikki teitä katloo» *). Vid sin goda 
systers arm lemnade Annu genast rummet, och 
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visade sig ej vidare under hela bröllopet, som va

rade i tre dygn. 
Redan var skördetiden inne. Flyttfåglarna be-

gynte sitt tag at söderns regioner; den iskallanor-
danvinden liven öfver de kala fälten och dref hviif-
lande omkring de gula bladen frän nakna löftrad; 
och hela naturen sägs hemsk och dyster vänta den 
lân*a, stränga vinterns ankomst. Endast de pa 
gärdsgärdsstörarna skrattande skatorna tycktes fröjda 
sig öfver de pä åkrarne spillda kornen och ät 

slagtmånadens snara ankomst. 
Efter dagens härda arbete samlade den gamle 

vördnadsvärde Puntala sitt folk till aftonb ön i livar— 
dagsstugan. Ett enda perlbloss upplyste dunkelt 
det stora rummet. Med rörd andakt uppläste gub
ben de vanliga bönerna, bvarefter han sade. »Mina 
vänner, låtom oss äfven bedja för en döende, vår. 
älskade Ännu, som är nöjd och redo att framträda 
för sin Guds ansigte! Hon har varit sina för
äldrars glädje, alltid ett godt-och lydigt barn. 
Derföre belönas hon nu så tidigt med himmelens 

salighet.« 
Allt husfolket sammanstämde med djupt rörda 

bjertan i en bön för den älskade sjuka. 
I en liten snygg kammare innanför stugan 

lag den döende, med svag andedrägt, och det glän
sande ögat rigtadt genom fönstret emot himmelens 
blâ derifrân mänens stråle spred det enda ljus i 

rummet, som hon begärde. 
Den dölda sorgen hade sä tärt hennes bröst, 

att en galopperande lungsot hastigt löste det unga 

lifvets starka band. 
Ännu lag sä nöjd, med hufvudet pä sin mo

ders arm, och händerna hopknäppta till bön. De 



sin tröstlösa syster närmare. Nu slog hon häftigt 
begge armarna om hennes bals och hviskade: »Äl
skade syster, var god emot honom!» ..... Hän
derna föllo sakta tillbaka. Annus kärleksfulla bjerta 
hade brustit. Dess tysta, trogna kärlek hade gått 
att belönas i en bättre verld, der inga jordiska 
hinder skilja likstämda själar och bjertan. 
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12. 

Spöket på g rafveii. 

På Puntala hade vintern förflutit långsamt, 
under stilla sorg och många saknadens tårar efter 
den saligt bortgångna. Det var nu så tomt i hem
met, der den hulda Annu alltid fö rut spridde tref-
nad och glädje både ibland djur och menniskor. 
Hennes sista bön på jorden tycktes hörd; ty den 
goda Brita var ömt sorgfällig och uppmärksam att 
efterkomma sin dystra mans minsta önskan, och han 
var god och vänlig emot henne. Sorgen efter den 
älskade aflidna jemnade skillnaden i deras år och 
ledde de godas hjertan närmare hvarandra. 

Den leende vårsolens första strålar, som så 
hastigt här bortjaga vinterns mörker, tycktes åter 
vilja bortjaga dess sorger genom glada bröllopstill

rustningar. 
Maja, den aflidnas femtonåriga syster, sågs 

nu, med hela qvinnopersonalen på Puntala, glad 
och beställsam ,röra sig vid moderns sida. En för— 
lofningsring blänkte pä den välgödda och rödbru— 
siga flickans trubbiga och mjuka finger, medan helsa 
och barndomsfröjd logo på hennes trinda rosenkind 
och ur det klara blå ögat, hvars rena spegel en
dast då fördunklades af tårar, när man nämnde 

den saknade Annus namn. 
En sjuttonårig, välkänd och förmögen bond

gosse ifrån Limingo, redan husbonde öfver hem
manet, emedan ha» tidigt förlorat sina föräldrar 
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och var deras enda barn, hade genom laleman 
friat till den lilla trefliga Maja, och medsändt för-
lofningsringen, en guldked, en stor rödrosig sil-
kesshawl och andra här vanliga fästmanspresenter. 

Föräldrarnas samtycke till giftermålet begärdes 
och erhölls först, derefter ja-ordet af den rod
nande flickan, som blott" en enda gång, händelse
vis, vid utgåendet från kyrkan, sett sin tillkom-

- mande man på ryggen. Men partiet ansågs så för
delaktigt, att den unga flickan med barnslig glädje 
emottog lyckönskningar till detsamma både af slägt 
och vänner. 

En liten landtlig skönhet var den unga Maja, 
då hon i full skrud af sin gamle fader inleddes i 
bröllopsstugan till den unge, blyge fästmannen, 
som ej vågade lyfta sin blick ifrån golfvet till den 
granna bruden. 

Halfva vigseln skulle förrättas här på Puntala, 
den andra hälfteii i brudgummens hem, der bröl
lopet egentligen skulle firas. 

Efter den första halfva vigseln och intagen 
middagsmåltid satte sig brudtåget i rörelse åt sjellva 
bröllopsgården. Främst for ett par lass med bru
dens hemgift, en spinnrock, en klädsats, sängklä
der m. m. Derefter följde spelmännen, hvilka hela 
två, mils väg med kropp och själ arbetade för att 
underhålla bröllopsskaran med flera slags musik. 
Så kom presten med lill-klockarn bakpå chäsen. 
Derefter åkte den granna bruden med talemannen 
vid sin sid?, och brudgummen jemte brudkläder-
skan, samt slutligen närmaste slägten och hela den 
glada bröllopsskaran. 

Den gamle fadern hade sjelf lyftat sin älskade 
Maja i chäsen, hvarunder ett par stora tårar föllo 
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nedför hans bleka kind. Den goda Majas ögon 
voro röda af grät, då hon, vid afskedet ifrån det 
kära barndomshemmet, ur famn i famn hade skor-
dat lyckönskningar och -välsignelser, de längsta och 
varmaste likväl af de medföljande föräldrarna. 

1 det vackraste sommarväder passerade brud 
tåget genom grönskande löfskog, lofvande åkrar och 
blomstrande ängar. Redan på afstaöd syntes bröl
lopsgården, belägen på en hög kulle, ej långtifrån 
Limingo nyssbyggda sockenkyrka. Hela den gröna 
kullen var sirad af brokiga bröllopsgäster, hvilka 
sittande eller stående väntade på den sig n ärmande 
bröllopsskaran, som snart emottogs af fiolspelare 
på stället och af brudgummens slägt och gäster. 

Så snart bruden nedstigit ifrån sitt åkdon, 
var hennes första besök i fähuset, emedan en gam
mal sed så fordrar, för boskapens trefnad under 
den nya värdinnans vård. Derefter skedde vigseln, 
och efter intagen aftonmåltid begynte dansen, deri 
det unga paret dellog med hela sin ålders nöje. 
Emot morgonen dansades kronan af bruden, som 
vanligt. Ben aftogs, och en duk bands om bru
dens ögon, då alla flickor i ring dansade omkring 
den blinda bruden. Med kronan i handen place
rade hon den på en af de dansandes hufvud, hvilken 
säkert derefter vore den första som efter henne 
skulle träda i brudstol. Oftast inträffade också 
detta, emedan den skalkaktiga bruden alltid skaffade 
sig så mycket ljus som behöfdes, för att sätta kro
nan på en flickas hufvud, den hon visste snart 

skulle hålla bröllop. 
Ibland landtherrskaperna och de tafrika bröl

lopsgästerna ifrån staden var äfven Julma, en fat
tig, ful och värnlös flicka, som tidigt förlorat sina 



jordiska stöd och derefter genomgått mänga hårda 
pröfningar i fattigdomens skola. Af deltagande för 
den faderlösa hade hon likväl just derföre med 
godhet hlifvit omfattad af de ädlaste och Lästa 
hjertan. Nu hade Julma fått följa hit med några 
goda och glada ungdomsvänner. 

Det var en herrlig midsommar-afton. Den 
glada ungdomen delade sig i små partier, lör 
att välja nöjen efter smak. Några dansade i bröl
lopsstugan, der polskaii gick oafbrutet. Andra 
vandrade ut till de leende åkerfälten, för att efter 
gammal sed »knyta råg». Man förser sig för så
dant ändamål med ullgarn af flera färger. Se
dan väljas jemnlånga ax, dem man vid roten om-
knyter med olika färger af det medtagna garnet, 
för att sålunda utforska sin egen eller en väns 
lycka. Ej sällan händer, att det är för föremålet 
för sin hemliga böjelse som den unga flickan kny
ter axen. Efter ett eller, om nyfikenheten ej 
är alltför stark, på sin höjd tre dygn, vandrar 
man till stället för att se hvilketdera af axen 
vuxit högst. Är det svartknutna längst, så har 
man att vänta sorg det kommande året; men skulle 
det gröna skjutit längst upp, sä blir det bröllop. 
Det röda henttar glädje, det blåa hopp, det gula 
korgen. Den lekande ungdomen har dock alltid 
roligt på sin promenad äfven af m innen, som fram
kallas från alla förflutna glada midsommar-aftnar. 

Julma hörde ej nu till någon af dessa glada 
skaror. Ehuru lifligt hon ofta deltog i ungdoms
nöjen, längtade hon lika ofta att i ensamheten få 
höja sin tanke ifrån verldens joller till de fader-
lösas Fader, den allgode ledaren af hennes öden, 
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mm såg i hennes ej sällan af m enniskor misskända 
hjerta, och alltid var dess enda förtrogne. 

Den fattiga flickan hade ej fatt någon annan 
uppfostran, än den hon, lik en blind höna som 
snappar upp ett korn, här och der kunnat för-
värfva sig sjelf, sä att hon genom ett träget arbete 
i ett ansvarsfullt kall kunde försörja sin mor, hvars 

enda stöd hon var. 
Under en tid af tretiosju ar fick hon också 

den glädjen att, såsom nitisk barnalärarinna, fägna 
sig ut ett oafbrutet förtroende af de hederligaste 

och ömmaste föräldrar. 
Det vackra landskapet här, som förgylldes af 

midnattssolens glänsande stralar, lockade Julma ut 
i det fria, för att med ren, andaktsfull beundran 
betrakta Skaparens storhet i det minsta grand af 
den sköna, nyss vaknade naturens lefvande tafla, 
eller den klara, blå himlen. Men vemodsfull sjönk 
hennes blick i stoftet, da hon sag sig, nästan 
omedvetet, inkommen på kyrkogården, der de hä-
dangangne med afundsvärdt lugn, fredligt förenade, 
knutit det eviga brödrabandet. 

Anspråkslösa minnesvärdar, hvarmed saknaden 
utmärkt grifterna, bekransade i nattsolens dunkla 
glans foten af det nya templet, som vördnadsbju
dande herrskade i helig stillhet öfver den gamla, 

invigda jorden. 
Alla fåfängans eller verldens glädjeämnen för-

svunno här för de höga och ädlare känslor, som 
uppfyllde den unga flickans själ, hvilken nu med 
eit högtidligt alfvar hvilade vid det förgängliga på 
jorden. Hon läste pa ett enkelt kors. 

»På grafven korset ställs till slut, 
Till tecken alt da lidit ut.» 



Och hon nästan afundades den okändas Iycksa-

liga lott. 
Hon biet i detsamma belt nara varse en met 

upphöjd graf, och igenkände i den sin välgörares, 
prosten Rajalins och hans frus hviloställe. Här 
nedsönk hon, stilla bedjande, pä knä, välsignande 
med tacksamma tårar de godaé stoft, hvilka i nöd 
och elände så ofta räckt det arma barnet en 
hjelpsam hand. Uppstigen, höjde hon tröstad och 
hoppfull en längtande blick till ,återföreningens 
verld, hvarefter hon återvände med lättadt hjerta 
och lättare steg till bröllopsgården. 

Pä vägen mötte henne de lyckliga och lef-
nadsglada ungdomsvännerna, hvilka gått att söka 
den försvunna Julma, som nu blef af alla brydd 
för sin langa, ensamma och hemlighetsfulla van

dring. 
Sällskapet satte sig vid sin återkomst genast 

till det upprågade frukostbordet. Men snart blefvo 
de afbrutna af några bönder, hvilka till allmän häpnad 
berättade, huru de, som tidigt varit uppe i kyrko
tornet, för att klämta heligt, och sålunda tillkän-
nagifva den kommande dagens högtid, hade sett 
en spöklik vålnad uppstiga ur den Rajalinska g raf-
ven och uppehålla sig derinvid visst e tt par timmar. 
Att de sett denna syn, voro de färdige alt med 
ed bekräfta. Gästerna betraktade den ena den 
andra under några ögonblick. De visste ej hvad 
de skulle tro om saken. 

Da uppsteg från bordet den bleka, magra och 
hvilklädda Julma. »De tala sanning», sade hon. 
»Jag är spöket.» 



I l l  

Spridda scener från Uteåfeor^s 
fejraiMt den S3 M«y 

13. 

Utbrottet o ch F runtimrens ifver. 

Efter en, sä bögt i norden, denna årstid 
ovanligt mild och varm vårdag lågo den ljusa af
tonens rosenskyar ännu qyar vid horisonten^ i ve-
ster, lik en leende englavakt, väntande att fa bjuda 
den vänligt uppvaknande naturen en god morgon, 
då österns gyllene portar skulle öppnas, för att 
med sin strålglans aflösa den ljusa nattens skydds-
englar. En fridfull stillhet herrskade öfver stad 
och land. Vattnet låg lugnt soin en spegel; men 
liksom slumrande i ljufva drömmar, förenade dess 
dunkla klarhet, genom sin förtrollande hägring, 
himmelens herrlighet med jordens skönhet, sä att 
de liksom tycktes fira sin trolofning. Sjelfva for
sarne tycktes brusa mildare än vanligt. Tyst och 
underbart talade en engel om Skaparens allmakt ur 
hvarje groende grässtrå och -ur t rädens späda knop
par, hvilkas framstickande gröna blad nästan syn
bart utvecklades ur sitt tränga fängsel, för att med 
hela naturen fröjdas öfver sin frihet och tacksamt 
helsa sina befriare, den sa länge efterlängtade so
lens och vårens ankomst. Den rena nattluften var 
mild som en flägt af en helig ande, och verkade 



en onämnbar, Iju.fl vemodsfull, högtidlig känsla i 
själens innersta. 

Så låg hela naturen uti en idyllisk frid. Sta
dens alla invånare voro djupt insomnade efter da
gens mödor. Endast den som ,pâ smärtans läger 
saknade ro, eller som under hön vid en döendes 
sida räknade slutet af jordlifvets plågotimmar, va
kade ännu: da stormklockans dofva klämtning till— 
kännagaf en eldsvåda. Tillika syntes från Kallises 
backe en förfarlig eldkolonn höja sig rakt mot 
skyn genom svarta rökmoln, rysligt hotande, lik 
svärdet vid paradisets port. Häraf jagades också 
stadens förskräckta invånare ur sömnens ljufva pa

radis. 
Den flammande lågan upplyste med ett röd-

aktigt sken halfva himlahvalfvet. Rasande med ett 
hiskeligt brak och smattrande strödde den omkring 
sig brinnande kol och gnistor. Hastigt uppstod 
nu en stark blåst, som delade lågorna och kastade 
ett eldregn öfver hela staden, hvilken snart antän
des pä fyra ställen. Yrvakna menniskor störtade 
halfklädda ur sina boningar. Alla de fä brand— 
släckningsredskap, som här funnos, släpades dit, 
der elden först utbrast. Man arbetade af alla kraf

ter för att hämma de härjande lågornas fart. Men 

allt förgäfves: ty äfven brandsegel och redskap 

uppbrunno. Elden antände de gamla träbyggna
derna lika hastigt som då den fattar i blår. Inom 
få ögonblick bildade korsande skyhöga eldtungor 
tvärsöfver gatorna en ryslig hvalfgång, der förtvif— 
lade menniskor ropade om bjelp,-och uppskrämda 
djur tjutande och gnällande sprungo om hvarandra, 
i det de sökte en tillflykt undan den hotande 
dödsfaran. De voro omsvepta och förvillade af en 



kolsvart rök, hvilken dock stundom bortsopades 
af stormilarna, hvarvid ett förfärligt eldhaf upplyste 
fonden af den gräsligaste tafla. Dä sågos unga 
mödrar i nästan vansinnig ångest springa ut genom 
stadens tullar, med det käraste de egde, sina späda, 
gråtande barn, dem de nödgades lemna under främ
mande värd, för att sjelfva åter hasta till sin brin
nande boning, att der undan lågorna rädda hvad 
de kunde. Herrarne tillslodo efter faran, att de 
till det mesta hade att tacka sina fruntimmers râ-
dighet för hvad som kommit undan elden, emedan 
alla karlakrafter voro fullt upptagna med arbete vid 
eldsläckningen och att frälsa hvad som lif och 
anda hade. 

Några af fruntimren blefvo dock af förskräc
kelsen sä förvirrade och tanklösa, att de sprungo 
undan med lapprissaker och lemnade ät lågorna 
dyrbara rof, dem de med full sansning kunnat 
rädda. Elt af de mest uppskrämda ville rusa in i 
ett rum, der elden redan stod i t aket, för att rädda 
ett trådnystan. En annan sprang in i ett brinnande 
hus för att rädda en framlagd silfversked. Hon 
återkom dock lyckligt, men blott med en — trä
sked, den hon med lifsfara uppsökt. En gammal 
klädning räddades i stället för ett dyrbart siden
plagg. I brunnar kastades, för att räddas, spece
rier, kaffe, sockertoppar m. m. Kristaller och pors
linsserviser, geléer och puddingar i form slungades 
ifrån öfvervåningar ned pä stengatan. En fru sträf-
"vade emot, då hon bortfördes ur ett brinnande 
hus, emedan hon der ville knäfallande läsa »Fader 
vår» sju gånger, för att dermed släcka elden i taket. 

Så dåraktigt allt detta låter, mäste man blott 
föreställa sig sjelf vara omgifven af en härjande 
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eld ifrån fyra sidor, och sedan fråga huru många 
i denna fasansfulla belägenhet skulle kunna bibe
hålla sin fulla sansning. Dessa fruntimmer voro eljest 
alltid förnuftiga, och mängden ät ven i denna nöd 
klok och beslutsamt arbetande. Med en styrka, den de 
aldrig trott sig ega, buro de saker, liv ilk a de i lugn 
sinnesförfattning ej förmådde röra frän stället. Allt, 
bvad som kunde räddas undan den påträngande 
elden, fördes och bars ned till sjöstränderna eller 

utom staden. 
För att hindra eldens framfart åt Kajana tull, 

der ett långt plank skilj de gårdarna, befallde en 
af stadens fruar en gapande bonde, som stod der-
invid, betänksam, med yxa pä axeln, »att genast 
hugga ned planket«. Men han sade sig »ej väga det, 
emedan han ej visste lxvem det tillhörde.» Hastigt 
ryckte då den rådiga frun yxan ifrån honom och 
nedhögg sjelf det eldledande planket. 
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14. 

Fadren och B arnet 

1 Juurus-oja eller den lilla bäcken som ge-r 
nomlöper staden hade man sökt att rädda åtskillig 
lösegendom, såsom möbler, husgerâd, kläder m. m. 
Äfven menniskor och djur, jagade af lågorna, sökte 
här en tillflykt. Men snart möttes elden ifrån 
begge sidor om backen och slogo sina flammor 
öfver de olyckliga varelsernas hufvuden. Här kröpo 
desse nu och vältrade sig i gyttjan pä bottnen af 
bäcken, som genom den förfärliga hettan förtor
kades. De hilbergade sakerna blefvo till slut för
brända. 

Ibland de olyckliga, bvilka här kämpade för 
lifvet, var en arbetskarl, som hette Ikonen. Efter 
att hafva varit med vid eldsläckningen, ville han 
undanberga sitt lilla bohag. Men han blef hitjagad 
och instängd af de förföljande lågorna, tillika med 
sin lilla dotter, hans enda barn, som troget i sin 
hand skyddade en främmande kyckling, hvilken i 
nöden hyllat sig till den lilla flickan och sökte, 
ängsligt pipande, gömma sig hos henne, liksom un
der den skyddande modersvingen. Sa länge en 
droppe vatten fanns i bäcken, fuktade fadern der-
med endast barnets hufvud, ehuru hans eget här 
sveddes af lågorna och han af hettan för alltid 
miste sin syn. Den lilla flickan blef sålunda räd
dad och kom oskadd ur faran; men hennes skydds-
lings ögon blefvo illa brända. 



En tid härefter frågade någon barnet, »huru 
det var med hennes fars ögon.» 

Suckande svarade den lilla: »Pappa ser ännu 
allsintet, fast jag smörjer hans ögon alla dagar med 
droppar, som doktorn gifvit mig. Kanske blir pappa 
blind för alltid.» Tårar svällde härvid i det sorgsna 
barnets öga, som dock hastigt klarnade, dä hon, 
öfvergående till sprittande glädje, utropade: »Men 
min lilla kyckling har redan fått sin syn igen af 
samma droppar; ty jag har alltid smort hennes 
ögon också, då jag smort min pappas ögon.» 
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15. 

Den sjuka. 

Pastorskan B. . . . lag redan sanslös på sin 
sotsäng. Pä knä härinvid bad dottern för den dö
ende ännu då elden sprakande fattade uti en af 
takstolarna. 

Ett fruntimmer störtade in i rummet. »Skall 
den sjuka ej räddas!?» ropade hon till den lugna 
vårdarinnan. 

»Huru skulle detta ske?» svarade den af natt
vak bleka hamnen. »Ensam förmår jag ej annat 
än bedja och dö med mamma.» 

Räddarinnan försvann. Pä gatan mötte hon 
en karl, som med häst i galopp och tom kärra 
återvände för att berga några saker. Han hejdade 
den ystra hästen, då fruntimret ropade och bad 
honom med tärfulla ögon »alt först här rädda en 
menniska.» Han vägrade, emedan han var befalld 
alt skynda sig. Då tog fruntimret hästen vid ty
glarna, ledde in den pä gärden, i det hon skrämde 
karlen med ansvar för ett menniskolif: och den 
döende blef räddad, ehuru blott för fä dagar. 
Hennes sörjande dotter öfverlefde ej länge sin mor. 



16. 

De tr e Q fVeråriga. 

En gammal bryggare Mellin, hans Iru och 
deras trogna tjenarinna voro alla tre redan öfver 
80 år. Endast larmet derute väckte det vördnads
värda tretalet, då elden redan var i huset. Dé 
gamla sökte först af alla krafter blott att komma 
undan elden. Halfklädda och skalfvande af köld 
stodo de åldrige utanför sitt brinnande hus, under 
hvars låga tak de i så långa tider lefvat lugna och 
nöjda. De voro b vi ta i hufvudet, som tre dufvor, 
och med kal och obetäckt bjessa. Stormen slet 
och rasade i de glesa silfverhâren, och lågorna 
upplyste tidens karta i de gamles bleka ansigten, 
der jordisk smärta och himmelsk tröst sä sannt 
tecknades, dä det skumma ögat glänste bedjande 
mot höjden, och de darrande händerna voro upp-
lyftade och hopknäppta till bön. Iläraf styrkta, 
begynte de af årens börda redan till jorden böjda 
gamla att, under några få minuter, släpa ut på ga
tan (der allt sedan uppbrann) sä tunga bördor, som 
de med sina svaga krafter förmådde. Redan hade 
de upphört härmed, eftersom lmset stod i ljus låga, 
då den gamla tjenarinnan helt oförmodadt ropade: 
»Min kista!» Hon kunde ej hindras ifrån att ännu 
en gång återvända in i det brinnande huset, för 
att rädda sin enda skatt, den med henne jemnåriga, 
kära, tomma kistan, som hon i förskräckelsen 
glömt, emedan hon ej förrän nu hunnit tänka på 
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sig sjelf. Första tanken hade hon, som vanligt, 
egnat ät sitt goda, älskade herrskap och deras 

bästa. 
Genast följde den gamla värdinnan sin trogna, 

envisa Greta, för att hjelpa henne bära kistan; och 
gubben skyndade straxt efler dem. Men knappt 
voro de alla tre komna in i huset, förrän taket, 
med ett rysligt brak, instörtade, och de tre gamla 
blefvo under detsamma lågornas rof. Just i detta 

ögonblick hördes ett genomträngande jemmerskri 

ifrån gatan utanföre. De gamlas redan längesedan 

frän hemmet skiljda barn hade slitit sig ifrån sin 
omgifning, för att genom eld och rök hasta till 
sina ålderstigna föräldrars räddning. De kommo 
dock för sent. I samma stund de anlände, sägo 
de huru föräldrarne störtade in i huset och huru 

taket nedföll öfver dem. 
Sjelfva de rasande lågorna tycktes hafva re

spekterat de vördnadsvärde gamles lik, sâ alt de 

voro igenkänneliga, då man efter flera dygn fick 

dem uppgräfda undan askan i de rökande ruinerna 

af deras hus. 
En son till de gamle, sjelf familjefar, blef vid 

anblicken af sina föräldrars brända lik vansinnig. 
Det åldriga parets hela lelnad hade liknat 

Philemons och Baucis. Ehuru de i döden ej som 
dessa förvandlades i grönskande träd, var deras 

lycka i olyckan, att de fingo dö pâ en gäng. 



En dotter till en fattig arbetskarls enka hade 
varit sin mors enda hjelp ocli stöd. Hon satt 
bedjande vid den nyss aflidnas sida, och väntade 
med stilla tålamod att något tecken till lif h os den 
bortgångna ännu måtte synas. Bullret derute rörde 
ej den sörjande, förrän elden flammade mot fön
stret. Dä först tänkte hon pä bergning, och räd
dade det käraste hon egde, sin inors lik, det hon 
pä sin rygg bar undan lågorna. 

1?. 
De« käraste S katten. 



18. 

Timboms död. 

Borgmästar Timbom låg illa sjuk. Utan sömn 
hörde lian stormklockans första klang och räknade 
med sitt vanliga lugn de hemska slagen. Borgmä
staren bodde ej långt ifrån färgaren Papés gärd, 
der elden först utbrast. Hans fru låg i närmaste 
rummet, i djup sömn, men väcktes af larmtrumman. 

»Timbom!» sade hon; »hör du trumman?» 
»Ja», blef svaret. 
»Hör du också att det klämtar?» 
»Ja, gulle'», svarade den sjuke matt. 
»Jag tror att elden är lös», sade frun. 
»Ja, sä tror jag med», svarade borgmästaren. 
»Ser du, alt det lyser som om elden vore i 

värt tak?» fortfor frun. 
»Ja, jag ser det», pustade den sjuke. 
»Vet du hvart pigorna tagit vägen?» 
»Nej», blef det matta svaret. 
»Manne jag skulle stiga upp och kläda pä 

mig?» 
»Gör det, gulle' mitt.» 
»Men huru skall jag fä fast klädningen, när 

pigorna sprungit bort, kanske för att se pä elden?» 
»Kom hit, gulle', sä skall jag hjelpa dig der-

med», sade den sjuke, dä dörren i detsamma ha
stigt öppnades och flere af Timboms vänner m-
komrao med en bär, för att frälsa den sjuke frän 
den sä nära hotande faran. Man begärde nycklar 
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af frun, för att berga något guld och silfver eller 
annat livad de Lade dyrbarast, ty elden var redan 

i garden. 
»Jo visst. Allt annate, svarade borgmästarin

nan förtretad. »Tro intet, alt jag ger fram några 
nycklar eller låter några saker föras ut härifrån, 

innan de ordentligt blifvit uppskrifna.» 
»Här är ingen tid att förlora», blef svaret, 

och man bergade bvad man kunde i hast. 
»Ta inte Timbom!» ropade den mera förtör-

nade, än förskräckta borgmästarinnan, då hon säg 
sin man bortbäras af herrarne. »Ni far inte ta' 

Timbom utan mej, och utan strumpor.» 
I detsamma omsveptes fru borgmästarinnan i 

sin röda shawl och en kappa, af su starka armar, 
alt hon ej vågade göra motstånd. »Låt mig först 
taga helst papiljotterna af mig!» skrek hon dock 
ännu dä hon redan satt på gatan i en chäs, som 
långsamt körde efter Timboms bår åt Kajana tull. 
Snyflande friserade borgmästarinnan nu sina lockar, 
i det lion brummade öfver dem, som tagit Timbom 
utan strumpor och henne med papiljotter och öp
pen klädning. »Men Timboms hafversoppa», kla
gade hon, »lemnades i källarhalsen och droppfla

skorna i kakelugnskrubban. Hvad skall Timbom 

nu få in en gång i timmen, och hvad skall dok

torn säga, när han kommer?» 
Sä jemrande sig följde borgmästarinnan i sin 

mans släptåg. Hennes enda tröst under vägen var 

den tunga nyckelknippan som, på en silfverkrok i 
hjertform, troget satt vid hennes venslra sida, och 
utgjorde ett stillande plåster för hjertats sveda, det 
hon tänkte på ullstrumporna, hafversoppan och 
droppflaskorna, h vilka lemnats oinläsla derheruma. 
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Detta var nu borgmäslarinnans största oro, emedan 
hon ej kunde tro att lågorna på alfvar kunde kom
ma i deras hus nu mer än förut, dä skorstenseld 
sa ofta varit det nära, utan att göra minsta skada. 
Dessutom var vår borgmästarinna alldeles icke al 
fru Loths natur: hon var ej nyfiken. Och oaktadt 
hon hörde bullret och sprakandet bakom sig, såg 
hon sig ej om en enda gäng. 

»Fy!» sade hon till dem som förundrade sig 
häröfver. »Hvad kan det vara för nöje att se en 

eldsvåda ?» 
Lyckligt anlände hela processionen till landt-

mäterikontoret, beläget nära Kajana tull. 
Öfver-ingeniören Wallenborg — en gammal 

vresig och ordentlig ungkarl, ovanligt förtjust i ord
ning och dammfria kartor, tillika en arbetsträl och 
fruntimmersfiende efter nagra misslyckade frierier i 
ungdomen — stod nu här pa en stol, ifrigt sys
selsatt med att kasta ned böcker och papper ifrån 
hyllor och skåp, da hans ögon föllo pä en undan— 

' gömd, vackert inbunden bok. Midt uti brådskan 
kunde gubben ej hindra sig ifrån att se pä titel
bladet, der han läste: »Elise, eller qvinnan i sin 
fullkomligbel». Boken hade här legat obemärkt, 
glömd och tålig i Iielâ fyrtie ars tid, sedan den 
kommit i hans onåd. Den hade sålunda helt oskyl
digt fått plikta för alla de mindre fullkomliga da
mers härda och obevekliga b jer t an, för hvilka in
genjören förgäfves suckat i sina yngre år. Nu slun
gade gubben i vredesmod boken ut genom den 
öppna dörren så kraftigt, att »Elise i sin fullkom
lighet» var nära att träffa, och säkert, om så skett, 
då krossat fru borgmäslarinnans romerska näsa, 
hvilken först af alla i processionen inträdde. Men 
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den för lön) ade gubben krusade ej, bad ej en gäng 
om ursägt för sitt förhastande, utan fortfor med 
sitt arbete, sur och tvär, som om han varit helt 
solo i kontoret. Detta kunde fru borgmästarinnan 
i hela sin lifstid aldrig förgäta eller förlåta Wal
lenborg, som hon dock ej önskade något annat ondt 
än ett dubbelt antal af de korgar han redan be

kommit. 
Den sjuke borgmästaren låg här tyst och tå

lig några timmar. Hans fru satt surmulen bredvid, 
tilldess hans vänner återkommo för att flytta ho
nom vidare undan den förföljande elden. Han för
des nu till en nära belägen bondgård, der han blef 
vårdad, men der han dock efter några dygn stilla 

afled. 
Borgmästar Timbom efterlemnade åt sin all

tid lika jemrande maka en betydlig förmögenhet, 
ehuru deras gård och all lösegendom strök med 
vid branden. 
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19. 

Kyrkan b rinner. 

Dâ elden närmade sig klockstapeln, upphörde 
Hämtningen, ty folket skyndade sig derifrân; men 
ett par karlar hunno ej undan, utan omkommo. 
Sa häftigt fattade elden i tornet, att klockorna, 
ehuru ovidrörda af me nniskokraft, af lågo rnas styrka 
sattes i rörelse, sa att de ännu slogo ett par hem
ska slag, innan de med ett förfärligt brak nedstör
tade till jorden, der de af hettan hopsmälte. Ha
stigt nedbrann spåntaket pä kyrkan. Men trotsande 
eld och brand qvarstodo de tjocka grâstensmu-
rarne oskadda, sedan det vigligaste af kyrkans till— 
hörigheter genom kyrkobetjeningens drift förut blif-
vit räddade Rysligt spelade elden i det nya sköna 
orgelverket,, då det förvandlades i aska. 

Genom landshöfdingens och embetsmännens 
omsorg räddades största delen af stadens papper 
och handlingar i alla embetsverk. 
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Gumman och T acksägelsen, 

Fem mermiskor blefvo pä stället lagornas rof; 

men flere illa brända och särade afledo efteråt. 
Ibland andra saknades en qvinna, som med säker
het troddes vara iwnebränd i sin lilla koja, der 
man sist sett henne. Efter ett par veckor gjordes 
tacksägelse för den försvunna. Men fä dagar der-

efter infann sig gumman, helt förtörnad. Hon hade 

tagit sin tillflygt i en koja pä landet. Nu begärde 
hon, »att tacksägelsen öfver hennes fränfälle skulle 
återkallas, och ett annat tillkännagivande uppläsas 
för församlingen, att hon ej varit dum nog att 

sitta qvar i en brinnande sluga.» 
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21. 

Iljelpariiiiian. 

Den gemensamma olyckan och nöden, den 
rasande elden tycktes smälta alla hjertan. Ovän
ner bistodo -välvilligt hvarandra, glömde ett lång
varigt agg, och aldrig sägs hjertligare gifmildhet 
än den, hvarmed den lilla skärf delades, som man 
kunde bjuda sin olyckskamrat. 

Under det elden första dygnet härjade, tänktes 
sä litet pä föda, aLt föga räddades af matförråden. 
Men sedan naturen tog igen sin rätt, den själens 
uppror ej förmådde beherrska, kändes hungerns 
plåga äfven af dem, för hvilka den alltid varit 

främmande. 
En åldrig, vördnadsbjudande enkefru vandrade 

sorgsen omkring askan af sitt bus, för att se efter 
om elden skonat något. Hon hade ej räddat mer 
an sitt lif, och egde följaktligen ej ens en bit bröd. 
Da hon säg en gammal tiggerska pä sin krycka när
ma sig, sade enkan med târfulla ögon: »Kära gum
ma, nu är jag sjelf i behof af föda och har in

tet att gifva dig.» . 
»Gud vare lof,» ropade tiggerskan, »för det 

jag en gäng kan dela något af det lilla jag eger 
med min gamla välgörarinna, som tröstat och hjelpt 
mig så mången gång. Med af ålder och glädje 
darrande bänder bröt den fattiga gumman i tu sin 
enda kaka, och gaf den ena hälften deraf åt sin 
fordna välgörarinna med en så innerlig glädje, att 



den goda, bristande i tårar, ej kunde vägra att 
emottaga den så hjertligt erbjudna gâfvan, för alt 
ej störa den fattiga gifvarinnans fröjd. 

»Jag tackar dig», sade enkan. »Din gåfva ba r 
ett högre värde än du sjelf kan tro»; och stora 
tårar föllo pä den hårda brödbiten. En salig känsla 
genomfor de båda gamla i detta ögonblick. 

»Gud välsigne frun, som ej försmår min väl
mening!» sade den af glädje rika tiggerskan. Då 
hon linkade bort pä sin krycka, tillade hon: »Ei 
tikka kirjava ole ; mutta ihmisen i k ii.» *) 

*) Tikka (en mångspräcklig fågel) är ej brokig, men väl 
menniskans lifstid. 
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22, 

De Husvilla. 

Sedan hela staden, med undantag af några 
små hus och kojor -vid Liiningo tull, inom ett dygn 
var lagd i aska, begynte först det största eländet. 

Förtviflade mödrar sökte sina barn; gråtande barn 
sina föräldrar; bedröfvade makar sin make, dem 
elden åtskilt. De framträngde på de heta gatste
narna, genom den qväfvande röken ifrån ruinerna 
af de nedbrunna husen pä båda sidor om gatan. 

Mängden af menniskor irrade husvilla kring 
stränderna och utom staden. De som egde maga
siner, rior eller lador, logo sin tillflykt i dem. 
Familjer, hvilka ännu för fa timmar sedan egde allt 

hvad som hör till lifvels behag och bekvämlighet, 
sågos nu ur dessa mörka byggnader framtitta med 
sina späda barn, glada att dock ega tak öfver huf— 
vudet, det så många saknade. 

Lasaretts- och fattighus-hjon, hvilka blifvit 
räddade undan lågorna, lågo jemrande vid lands
vägarna, till dess man fick tid att skaffa herberge 
ât de olyckliga i närmaste bondgårdar. 

En hop menniskor, mest af den arbetande 

klassen, hade burit tillsammans på en närgränsande 
Sker det lilla som de egt och kunnat rädda undan 
elden. De lägrade sig sjelfva omkring sina små 
tillhörigheten Men hastigt kastade sig elden äfven 

hit och antände de bergade sakerna. Menniskorna 

Hundrade Minnen. Hl . 9 
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sökte nu blott att med lifvet hinna undan, dä i 
detsamma en förfärlig knall hördes. Jorden dar
rade, och närmast varande menniskor, djur, möb
ler, kläder, gärdesgårdar m. m. slungades upp i 
luften och nedföllo mer och mindre skadade, meu-
niskorna med afbrutna armar och ben. Likväl blef 
incren lefvande varelse dödad af den rysliga explo
sionen. Den hade uppkommit af en mängd krut, 
som ibland andra effekter blifvit räddadt undan 

elden och hilfördt. 
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23. 

Den f örsta Jijclpen, 

Köpmännens strandbodar ocli spanmâlsmaga-
siner räddades med yttersta ansträngning och ett 
kraftigt biträde af skeppsfolk frän redden. Isyn
nerhet utmärkte sig härvid en besättning pä ett 
fartyg ifrån Åbo, under kapten Åbergs kommando. 
Sålunda räddades salt, specerier och spanmål, hvaraf 
man dock ej nu kunde betjena sig, emedan alla 
bakugnar och köksspisar voro af elden förstörda; 
och ehuru mången kaffepanna tröstande ångade pä 
de glödande kolen af ett nedbrunnet hus, var den 
allmänna nöden derföre ej mindre. Den närmaste 
allmogen skyndade väl hit med matvaror. Men 
dessa kunde dock ej förslå långt för de 4000 
menniskor, hvilka här irrade utan tak öfver huf 
vudet och i brist på lifvets nödvändigaste behof. 
Men hän, som spisade fem tusen inän med tre 
bröd, sände äfven sin hjelp till desse olycklige. 

Hvad som mest saknades för den bättre klas
sen var skoplagg, emedan dessa snart förstördes på 
de brännande gatorna. Genast vid underrättelsen här
om sändes af e n enskild familj ined första post ifrån 
Åbo en säck med skor samt 400 rubel, att delas emel
lan de först nödlidande. Obeskriflig var deras glädje 
och tacksamhet, isynnerhet deras, hvilka nu fingo 
välja sig ett par nya skor, sedan de i två veckors 



tid fått vandra utan botlnar i skorna, det de aldrig 
varit vana vid. 

Landshöfding von Born sägs genast vid eldens 
utbrott gifva nödiga order vid släckningen öfverallt 
der lian, äfven med lifsfara, kunde framtränga. 
Men sedan alla bemödanden voro förgäfves, brand
seglen och stad nedlagd i aska, inbjödo ädelmo
digt landsböfdmgen och hans fru herberge och 
uppehälle i residenset ät så mänga detta kunde 
rymma. Mänga familjer qvarstannade hos det gäst
fria herrskapet i flera veckor. 
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24. 

Pingstdagens gurisljcnst. 

Den första allmänna gudstjensten efter bran
den skedde Pingstdagen utanför Kajana tull, under 
Guds fria himmel, på en sandplan emellan den 
ännu flammande stadens rykande ruiner och be-
grafningsplatsen Stähleborg, der de hvitmenade sten-
grafvarna, nu omgifna med en gloria af eld och 
solsken, reste säg sa betydelsefulla, spöklika men 
alfvarliga vittnen om all tings förgänglighet. 

Det kringspridda folket sammankallades till 
gudstjensten med trumma, emedan inga klockor 
funnos. Församlingen var stor; dock liten i denna 
väldiga kyrka, af menniskohänder icke byggd, hvars 
hvalf var det nu leende liimlahvalfvet, som tycktes 
liksom förlåtande öppna sin ömma fadersfamn för 
de kära, nyss agade barnen, hvilka här i sanden 
lâgo bedjande om försköning, likt goda barn som 
kyssa riset efter agan. Dessa halfklädda menniskor 
buro pä sig hvad de kunnat berga, lika godt om 
det var karl— eller fruntimmerskläder. De ström
made hit ifrån alla kanter. Med en af rörelse 
darrande röst begynte klockaren psalmen M 2S3. 
Men sängen blef i början afbruten af församlingens 
grät och snyftningar. Snart klingade den dock 
klar och ren i den fria rymden. 

Derefter framsteg den åldrige prosten, doktor 
Wigelius, för att begynna sin predikan. Hans vörd
nadsfulla ansigte var blekt, och de darrande läp-



parna förmådde ej framföra ett ord pâ en god 
stund. Dènna vältaliga tystnad gjorde ett djupt 
intryck, och dä den -vördnadsvärde blott med tec
ken visade på den brinnande staden och begrav
ningsplatsen, förstodo honom alla förkrossade hjer-
tan så väl. Församlingens höga grät bevisade detta. 
Predikan var derefter sä rörande som ämnet gaf 
anledning till. Aldrig har en högtidligare guds-
tjenst blifvit firad. Uppbygglig och oförgätlig qvar-
slår den alltid i deras minne, hvilka hitströmmade 
tröstlösa och återvände med lugn förtröstan till 
Guds försyn. 
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25. 

Ytterligare lijelpsaniMiigar. 

Snar och ymnig hjelp för de af branden li
dande samlades både inom och utom Finland. Kort 
efter det olyckan blifvit bekant, afsändes frän Åbo 
Ivenne fartyg fullastade med lifsförnödenheter, så

som mat och kläder, och dessutom ej obetydligt 

i penningar, allt bopsamladt genom samma familjs 
deltagande godhet, från hvilken också den första 
bjelpen kom. Äfven ifrån andra välgörande raen-
niskovänner anlände rika gâfvor, som bortjagade 
nöden och aftorkade de olyckligas tårar, 

De förmögnare ledo mer och voro nästan 

mera att beklaga vid den olyckliga branden, än 
arbetsfolk och obemedlade; ty desse hunno i a ll

mänhet berga sitt lilla undan elden, och fingo hjelp 
och dessutom arbetsförtjenst da staden ater började 
resa sig ur sin aska. Ja, den arbetande klassen 
kom härigenom i ett större välstånd än förut. 

Med stadens ungdom hade äfven en märklig 
förändring timat, deruli nemligen, att första aret 
efter branden firades flera bröllop än inom tio 
hela Sr förut. Denna gata löses blott dermed, 

att anspråken på öfverflöd hade brunnit med staden. 
Lyckligast kände sig dock tilläfventyrs den, 

som i eländets kojor fick utdela den af mennisko— 
vänner sända bjelpen. Men lika sä högt smärtande 
var det för denne, dä mera hjelp ej fanns, och 

likväl nya behöfvande anmälde sig. Sä lag en tröst-



lös moder med fem gråtande barn, bedjande om 
hjelp, för den fatliga allmoseutdelarinnans fötter. Den 
bedjande var en främling, som dagen före branden 
med man och barn anländt till staden, der hen
nes man ämnat bosätta sig såsom handtverkare. 
Han var ibland de första som hastade till eldsläck
ningen. Men han nedföll frän ett tak och dog pä 
stället. Hans enka var väl af alla olyckliga här 
mest att beklaga. 

Välgörare, hvilka sjelfva gjort stora förlaster 
genom branden, bistodo dock den fattiga enkan, 
sä att hon med sina små kunde komma till sin 

hemort. 
De mänga sköna drag af ädla hjertan, hvilka 

här förbigås, äro dock upptecknade i högre rymder. 



137 

26. 

Brandens or sak. 

På en liten bondgård i Muhos soeken, ett 
par mil ifrån Uleâborg, bodde hos sin syster en 
medelålders, ogiit cpinna, som heile Madlena, Hen
nes utseende var sä hemskt, att små barnen skreko 
till af förskräckelse, da hon nalkades dem, ehuru 
hennes anletsdrag ingalunda voro fula. Men i hen
nes mörka, ihåliga blick låg en afgrundseld, som 
förfärade alla, ehuru man kände medlidande för 
hennes plågor; ty man säg att hon tärdes af ett 
inre qval, som ingen läkare kunnat hjelpa. Hon 
hade pinats häraf öfver tjugu ar, då hon en dag 
häftigt insjuknade och kände sitt slut nalkas. I en 
obeskriflig ångest begärde nu den sjuka att få tala 
med en prest, hvilken genast tillkallades. Den dö
ende ville utan vittnen bikta sig för honom; men 
systern och en annan närvarande person hörde 
dock denna bikt. 

Den sjuka frågade presten, »om en själ, som 
gjort tusende menniskor olyckliga, kunde blifva 

salig.» 
Presten häpnade, men sade, »att Guds barm-

hertighet var omätlig». 
Nu yppade synderskan, med ett gräsligt sam-

vetscpal, alt hon ensam var orsaken till Uleåborgs 
brand. Tvenne försök till mordbrand hade förut 
misslyckats för henne, det ena anlagdt under apo
tekaren Skogmans trappa, det andra hos kom-



mersrådet Bergbom. Hon sade sig e j haft minsta agg 
till desse eller deras familjer: men den onde hade 
ingifvit he nne den föresatsen att bränna staden, der 
bon utan klander tjenat i flera hus. lin dag, då 
hon varit ute för att aflemna färggods hos färgaren 
Papé, hade någon af betjeningen der snäst henne. 
Samma afton hämnades hon dermed, att hon an
tände en vedtraf om 40 famnar, som stod pä la
pés gärd, hvarefter hon äter skyndade till Muhos, 

der hon bodde. 
Men då brottslingen säg den svarta rö ken och 

huru eldskenet flammade mot bimmelen, kunde 
denna eld ej vara mera brännande, an de samvets

kval, hvilka nu begynte rasa i hennes bröst. Pä 

tjugu Sr vågade synderskan ej lyfta sin blick mot 
himmelen, af fruktan att ännu se den förfärliga 
elden, hvars flammor hade antändt den tärande 
glöd, som derefter alltid brann i hennes samvete, 

»värre än helvetets plågor», sade hon. 
Qvi'dande och vrålande vred sig mordbrän-

rserskan som en mask, och böjde sig pä sträbäd-
den som en sprätlbäge, i det hon med raseri bet 
i den handen som påtändt mordbranden, sä att 
ådror sprungo, och med gnisslande l änder sönder

tuggade bon den tunga, som biktat den fasliga 

gerningen, hvarefter hon uppgaf  ,  andan och qvar-
lemnade det förfärliga brottets stämpel i sina för

vridna anletsdrag. i  o  

För de härvid närvarande reste sig håret at 

fasa, och presten, som trott sig ensam hört den 
hemliga bikten, skyndade tigande, blek och dar
rande hem, att bedja för den olyckligas sj.ih 
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2T. 

Den e nda v agnen. 

För omkring ett halft sekel tillbaka var det 
endast landshöfdinge-familjen i Uleflborg som åkte 
i vagn, tin stor fröjd för alla åskådare sä inom 
som utom hus, då den granna vagnen passerade 

förbi dem. Största njutningen hade dock troligen 
den samhällsklass, som vagnen sällan fick hinna 
förbi, liemligen gatpojkarne, af hvilka den alltid 
sågs omringad, i det de galopperade i kapp med 
de stolta hästarne, hvilka aldrig lemnades försprång. 
De fria, glada gossarne voro härvid kanske lyck
ligare, än de bleka, snörda damerna i vagnen, 
hvilka, tillika med hela ekipaget, de yra, lefnads-
friska gossarne betraktade med lika stor fröjd som 

den, h varmed familjen derinne skulle åsett det vack

raste skådespel. 
Så tyckes måttet af glädje i denna verld oftast 

vara lika delad, ehuru ifrån olika synpunkter be
traktad. Om man med denna vagn jemför verl-
dens flärd och vanliga gång? och mäter den fat
tiges glädje med pojkarnes omkring vagnen: hvem 
kan då säga hvar lyckan eller glädjen är störst, i 

palatset eller kojan? Kanske fukta i det hela flera 

och bittrare tårar den gyllene bojan än tiggarstafven. 
En dag hade en liten snäll flicka illa klämt 

ett finger emellan en dörr. Barnet sprang stor
skrikande: aj! aj! in till sin far, för att få fingret 
ombundet. Då i detsamma landshöfdingens vaga 

passerade förbi, glömde den lilla, vid dess anblick, 
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sin smärta sa, alt (lä fadern kom alt linda något 
värkstillande om det sjuka fingret, visste hon i 
glädjen ej hvilketdera det var, men stack dock 
fram ett af sina små fingrar, medan bon helt stum 
af förtjusning betraktade det lysande åkdonet. 

Att ett alldeles friskt finger helt oskyldigt fått 
smörjelse, upptäcktes först efter vagnens försvin
nande genom smärtan i det sjuka fingret, hvilken 
ingen medicin kunde sä lindra, som åsynen af d en 
enda vagnen. 
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28. -

Fi unarue i Stockholm. 

Fordom mera än nu roade man sig i Stock
holm obarmhertigt ål resande Finnars språk och 
Uttal. Hvarje annan nation kunde förlåtas en språk-
brytning; men den arme Finnen ej. Ehuru litet 
välljudande hans språk förefaller mången, är det 
dock hans modersmål och honom lika kärt och 
heligt som någon annans. Djupt kände han sig 
derföre särad, dä det behandlades med ett slags 
förakt, ehuru detta blott skedde af oförståndet. Ty 
språkkunnige och viltre män hafva intygat, att det 
opolerade Finska språket, med sina hvassa kanter, 
sitt sträfva ljud, är mera sinnrikt och kraftfullt, än 
de modernaste, mest kultiverade, melodiösa och 
eftersökta. Finska språkets värde är det rena gul
dets, som i hälleberget legat undangömdt för den 
civiliserande hammarens slag och filar, och hvars 
hela värde endast af forskaren eller den sanna pa
triotens slagruta blifvit rätt kändt och funnet. 

Finska språket är ej så svart att lära, som 
mången tror. Bevis derpå har en ung studerande 
Ungrare, vid namn Reguli, afgifvit, som år 1842 
reste ifrån universitetet i Pressburg till Finland, 
för att undersöka Finska språkets likhet med det 
Ungerska. Blott i grammatiken fann han någon 

slägtskap. 
Reguli var en språkkunnig, bildad och äfven 

för sitt utseende älskvärd, ung man, sa all han, 



under sin resa genom hela Finland ända lill lor-

neå, öfverallt var väl och gästfritt upptagen i de 
förnämsta sällskaper. Men han slet sig ifrån alla 
bjudningar, baler och ungdomsnöjen, för att upp
fylla ändamålet med sin resa och pä landet ibland 
Finnar lära sig deras språk. Inom åtta månader 
lyckades detta för den vetlgirige främlingen sa full
komligt, -att han talade och skref språket mera 

felfritt än mången infödd Finne. 
Pä återresan sökte Reguli äfven i hufvudsta-

dens mest lysande kretsar tillfälle att få tala linska. 
Han var så stolt att ega detta språk, att han sva
rade på Finska, då någon, som han visste kände 

detta språk, tilltalade honom som förut på Fran
syska; ty han kunde ej förstå, hvarföre man vore 
besvärad af alt tala sitt lands tungomål, det han 
tyckte, alt mången med litet vett, som ville heta 

fint bildad, syntes blygas för. 
Denna falska blygsel för landets språk härrör 

ännu ifrån Svenskarnes fordna åtlöje, dä Finland 
ansågs som ett godt skafferi uti ett ordnadt hus
håll, och dess språk såsom hörande till köksvä
sendet. Dess folk aktades dock såsom ett troget, 

pålitligt och kraftigt biträde i krig eller nöd. 
Många anledningar till munterhet gaf visser

ligen ofta det Finska nationallynnet, eller hos tin
nar bristande kännedom af Svenska språket. 

En handlande ifrån Uleåborg hade pä eget 

fartyg nyss anländt till Stockholm, då han ingick 
på elt värdshus, för alt inlaga gin middag. Sedan 
den resande tagit plats vid ett väl ordnadt mid

dagsbord, begärde han buljong. 
En näpen jungfru hemtade honom deraf ge

nast en portion. 
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Vår Finne, som var van vid kraftfull föda, 

frågade jungfrun, sedan lian smakat pä soppan, 
»hvad det var hon gifvit honom.» 

Glädligt och artigt svarade hon: »Buljong.» 
»Hvad sade ni det skulle vara?» frågade var 

gäst ännu en gång. 
»Köttsoppa, eller buljong— klar buljong — 

klar buljong», skrek flickan sä högt hon förmådde 
i örat 'pä den tigande, förvånade och, som hon 
trodde, lomhörda gästen, hvilken, utan att äta något, 

noga betraktade innehållet på tallriken. Ännu en gång 
ansträngde den bekymrade flickan sina lungor: »Ser 
herrn ej, alt det är en delikat klar buljong?» 

»Så-åh», sade vår resande helt lugnt; »jag ser, 
jag ser, och hör, och tror, att . . . att den är klar, 
men om detta är buljong, så har jag med mitt 
fartyg seglat hit till Stockholm, öfver hundrade 
mil, i klar buljong.» Han ämnade lemna s in plats; 
inen hastigt framsatte den snälla jungfrun en verk

ligen delikat rostbiff, som lockade vår resande att 

stanna qvar. 
I detsamma inträdde i rummet en äkta Finsk 

skeppare, med sin son. De hade nyss vid Blasii-
holrnen lem na t sin skuta fullastad, likt Noaks aik, 

både med folk och fa. 
De raska sjömännen hade haft motvind, och 

i följd deraf en lång och besvärlig resa. De läng

tade'att förfriska sig med ett godt mål. 
' -Men hvarken fadrert eller sonen kunde rätt 

uttrycka sin önskan på Svenska, ehuru de förstodo 
språket. Godmodigt logo de häråt sjelfva, utan 
alt förtycka uppasserskans qväfda skratt, då den 

solbrände skepparen upprepade det enda ord han 
i denna sak nu kunde påminna sig: »mat, mat, 



menniska!» Dock stod den muntra jungfrun här
vid orörlig. Men hastigt blef hon liksom elektri-
cerad, då vår stumma resandes begäran tolkades 
af hans med sedlar fullpackade planbok, den han 
betydelsefullt framvisade. Genast förstod hon hela 
hans mening, framsatte artigt en stol till bordet, 
och lika beställsamt bar hon fram en tallrik h vit
kål , den gubben straxt lät sig väl smaka, emedan 
han redan pä skutan hade grundat måltiden med 
en sup bränvin eller par. 

Sonen framträdde nu till den vackra jungfrun. 
Han ville tala, men honom felades ord. Sin lä— 
derhatt med vida kanter vred han i sin förvirring 
omkring, isynnerhet då han varseblef ett par smal-
benta herrar, som äfven flinande väntade att fa höra 
hans andragande. Men den fina jungfrun tycktes 
vara smickrad af denna Herkules' förvirring, som 
hon tillskref endast sin skönhets allmakt. Ehuru 
i den unga, raska sjömannens rena, friska anlets
drag målades styrka och mod under hafvets stor
mar, tycktes i sjelfva verket bans mod nu svigta 
der han stod, omgifven af spefåglar och en Stock
holmsdocka, ansträngande sitt minne för att komma 
fram med sin bästa Svenska. Men hastigt repade 
han sig och sade högt: 

»Jonfro, ke mik en klas vin.« 
Med ett flatskratt sprang denna för att upp

fylla hans begäran, då en bland de eleganta ung
herrarne framsväfvade och sade härmande: 

»Jonfro, ke mik ock en klas vin!» hvarpå en 
skrattsalfva följde af de omgifvande. 

Men vår Finska sjöman stod härunder helt 
obekymrad, smutta'nde ur sitt vinglas. Sedan han 
tömt det i bottnen och betraktat det, vände han 



sig, med en hastig blixt i ögat, till den muntra 
spekrSkan, som ännu grinande betraktade honom. 
I samma ögonblick vår Finne sade till honom: 
»vill tu ha ett örfil», lag den fina herrn, träffad af 
en sådan, hastigt och oförmodadt framslupa under 
bordet, hvarefter sjömannen helt lugn gick att i 
ro, lycklig och nöjd, äta af sina möglade iirter pä 
skutan. Ingen af de närvarande hade den artig
heten att följa honom. 

Hela denna tilldragelse hade fadern alldeles 

obekymrad åsett, under det han ät sina par por
tioner kål. 

»Befalls det kanske en portion till?» sade den 
uppskrämda jungfrun, nu helt vördnadsfull. 

»Ja, mat», fick hon till svar. 
Hon frambar äter en tallrik af samma rätt. 

Skepparen ät ännu denna portion, men såg miss
belåten ut och svarade häftigt, på flickans artiga 
fråga, om han befallde mer: »Ja, ja, mat, mat.» 

Jungfrun, helt förnöjd deröfver, att hon så väl 

gissat till hans smak, frambar den fjerde portionen 

kål. Men nu förmådde vår skeppare ej längre 
styra sig. Rodnande af vrede skrek han: »Inte 
mera kalia, menniska!» och gaf ett så kraftigt slag 
med knuten hand under tallriken, att denna flög i 
taket: och den lilla förskräckta skönheten stod der, 
midt i förödelsen, under den nedregnade kålen 

och porslinsbilarna, med tårfulla ögon och öfver-
sköljd med en soppa, som hon nu hjertligt ön
skade hade varit klar buljong; ty då hade hennes 

paryr ej fått en enda fläck. 
Vår Finske skeppare ångrade genast sin häf

tighet, och aftorkade den skönas tårar med en 

Hundrade Minnen. '''• 



tioriksdalers—sedel. Sedan tecknade Lan åt fönstret, 
visade pâ en butelj, men kunde dock ej uttrycka 
sin önskan, hvarpå alla nu voro uppmärksamma 
utan atlöje. Slutligen begärde han: »fönster-sagd», 
det ingen annan förstod, än den tinska köpman
nen, som just var färdig att gä. Han tolkade sin 
landsmans önskan att fa »ett glas svagdricka.» 
Skepparen hade sammanfogat sin begärans mening 
af glas i fönstren, och försvenskat del Finska ordet 
sahti, svagdricka. Sä svart hade de arma, obil
dade Finnarne att göra sig begripliga, dfven i vig-
tigare affärer; och dubbelt ledo de deraf att ofta 
se sig utskrattade, dä de bråkade med att göra sig 

förstådda. 



147 

29. 

Major M yrberg. 

Malls August Myrberg, son till kaptenen och 
tullförvaltaren Anders Myrberg och hans fru Chri
stina Sovelius, är född i Brahestad den 29 Juli 

1799. 
Fadern var Svensk född och flyttade under 

Finska kriget tillbaka till Sverige. Sin familj qvar-
lemnade han pä sin landtegendom Knutila, belägen 
en half mil ifrån Uleâborg; och med fullt förtro
ende öfverlemnade han hela omsorgen om barnens 

uppfostran i sin förståndiga makas värd'. 
Fru Myrberg, dotter till en rik handelsman i 

Brahestad, förenade till denna lyckans förmån en 

ovanlig skönhet och rika själsgåfvor med det bästa 

hjerta och en stark karaktär. 
Ehuru fru Myrberg mest värderade och egnade 

sig åt qvinnans husliga pligter och verksamhet, 
hade hon dock tid öfrig för sin själs bildning. 
Hennes håg för geografi och verldshistoria röjdes 
redan i de spädare åren, men ansågs sä onödig, 
att hon blott igenom egen flit och vetgirighet, 
utan undervisning, studerade sig in i  verldens gäng, 
sä alt hon med skäl kallades »Brahestads biblio
tek», emedan den tiden intet verkligt bibliotek 
fanns i staden. Hon var också kanske den i lit

teraturen mest bevandrade Finska i hela foster

landet. Men den ömma och kloka moderns stör-

sia förtjenst var dock den uppfostran, Iion genom 



många bekymmer lyckades all gifva sina sex barn, 
fem söner och en dotter. I stället för att roa 
dem med nyheter jfrân granngårdarne och mera 
sådant, berattade den bildade modern för dem 
verkliga och lärorika händelser ur verldshistorien, 
skildrade för sina söner forntida eller samtida hjel-
tars bragder, vishet och ädla handlingar, béskref 

Columbi djerfva företag, m. m. August, den tredje 
i ordningen af hennes söner, en liten björn till 
utseende, helsa och styrka, lyssnade uppmärksam
mast på historier om de gamle Greker och Ro
mare, men bröderne hade velat följa med Co

lumbus. 
Frie fingo de raska gossarne roa sig med alt 

tumla i snödrifvorna eller steka sig i en tinsk bad
stuga. Sålunda härdades deras helsa för hvarje 

klimat. 
En dag, då de öfverdådige lekte omkring en 

(jvarn i full gång, tog den attaårige, oförskräckte 
August tag i en af vingarna och medföljde i höj
den, men föll i backen och bröt begge armarna 
af sig. Aldrig hade den lilla gossen seit sin mor 

gråta förrän nu, och denna syn gjorde honom mest 

ondt, dä han, tålig, utan ett klagoljud, låg i mo

dersfamnen , under det hans armar blefvo förbundne 

af en klok gumma på landet. Tillfrisknade bevi
sade dessa med tiden nogsamt att läkarinnan varit 

klok. 
August Myrberg genomgick trivialskolan i Uleå-

borg, men skickades vid fjorton års ålder till Upsala 

i pension hos professor Grenander. 
Myrberg tog 1815 sin studentexamen, och 

var dâ en fint bildad yngling, af ett behagligt ut
seende. År 1818 tog han kansli-examen, äfven 
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med beröm. Men han hade alltid haft en brin
nande håg för militärständet, i hvilket hans far, 
som var af ett despotiskt lynne, förböd honom inga. 
Men efter faderns död 1821 var hans beslut taget. 
Han genomgick med heder artilleri-examen och for 

derefter till Paris. Ir 1824 reste han till Grekland, 
ingick der i krigstjenst såsom frivillig soldat, och 
befordrades under kriget, i anseende till sin tap
perhet och sina militäriska förtjenster, till kommen

dant på fästningen Palamedes vid Athen. 
På en gång hade Myrberg ifrån soldat stigit 

till kapten med kompagni, emedan han under en 
häftig batalj tre gånger räddat lifvet på den tappre 
befälhafvaren, ôfvcrste Fabvier. Denne hade un
der stridens hetta oförväget trängt in på fienden 
och var alldeles omringad af de rasande Turkarne, 
då Myrberg med lyftad sabel ensam instörtade i 
den förvånade Turkhopen, h vilken måste vika för 

hans blixtrande och bitande svärd. Den unge sol
daten lyflade med jättekrafter sin chef på axlarna, 

och, fäktande mot fienden, bar han honom ur striden. 

Chefen utnämnde honom på stället till sin adjutant. 
I slaget vid Navarino blef Myrberg svårt så

rad. Under kriget gjorde han mången angenäm 
bekantskap, med Carl Johans fordna fältkamrater. 

Äfven var han i tillfälle att der tjena sitt 

kära, ehuru aflägsna fosterland, derigenom att han 

lyckades befria ett par Finska handelsfartyg ur Tur

karnes händer. 
Efter krigets slut kunde de befriade Grekerne 

ej betala sina bjeltar med annat än gods, konfi
skerade från de familjer, bvilka öfvergåLt till Tur

karne. Myrberg blef äfven erbjuden åtskilliga så 



dana gods. Men lians ädla, oegennytliga karaktär 

förböd honom att emottaga dem. 
Myrberg skref till egaren: »Jag har kommit, 

i mensklighetens namn, att strida för er frihet, för 
er egendoms rätt, men ej för att beröfva er nägot 
deraf. Återvänder! såsom trogne undersâter till ert 

land, för att af mig Umottaga er ärfda egendom 

och edra lagliga tillhörigheten och jag är nog be

lönad.» 
De fiterkomnes tacksamma glädje var hans hög

sta belöning. 
Med en liten pension, tvä lomma bänder, 

ett rikt hjerta och rik pä välsignelser, återkom den 

ädle mannen till Paris, der han i de förnämsta 

kretsar med aktning emottogs, och var äfven väl 
upptagen af Lafayette på hans egendom la Grange 

nära Paris. 
En hemlängtan till slägt och vänner i den 

kalla norden gjorde, att Myrberg 1840 återvände 
till fäderneslandet Sverige, der han hoppades kunna 
blifva en mentor för sin medellösa och älskade 
systers förhoppningsfulla barn, hvilka genom döden 
förlorat en älskad och god fader. Men för alt 
kunna bereda de kära barnens framtida väl, gick 

den ädle morbroden för dem åter i frivillig lands

flykt, till St. Barthélémy, der han antog tjenst som 

chef för milicen. 
Major Myrberg gjorde 1840 ett kort besök 

äfven i Finland, hvars jord han, efler sjutton ärs 
frånvaro, med rörelse beträdde, för att fa räka 

sin ålderstigna moder. 
Få äro de, som rätt känna och förstå allt det 

höga, rena och ädla i den gâtlike och pä verlds-
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erfarenhet så r.ke mannens sköna själ och goda 

hierta. 
I Thomas Gordons förljenslfulla pä Engelska 

utgifna och pä flera språk öfversatta historia om 

Grekiska kriget namnes, såsom den bäsle och tap

praste bland Philhellenerne, en Svensk, herr Myr
berg, .adjutant hos den tappre Franske öftersten 
Fabvier, under den bekanta, med sa oerhörda svå
righeter och ansträngningar förenade expeditionen 
mot Chios, som dock slutligen måste öfvergiftas 

och vid livilket tillfalle största delen af det med

förda kavalleriet endast genom kapten Myrbergs 
rådighet och mod räddades. Författarens ord äio 

clcssa « 
»Yi begagna med nöje detta tillfälle att egna 

Myrberg gärden af vår högaktning: han var den 
bäsle och lappraste af Philhellenerna, till börden 
Svensk*), och lika utmärkt genom sin kraft, sitt 
utseende, sitt mod och sitt exemplariska moraliska 

förhållande. Han inträdde såsom gemen soldat i 

det reguliere kavalleriet, då det är 1825 bildades, 
och steg genom sin egen förtjenst till rang af s tabs -

rytlmästare, hvartill han af general  Church utnämn
des 1827. Han utmärkte sig i en träffmng med 
det Turkiska kavalleriet pä Euboea. Vid Khaldari 
fick han, genom en explosion af en bomb, ett ben 
krossadt. Han gjorde hela vinterfälttåget i Ättika, 

och aamm den 6 Maj, med sina vapen»), dem 

han ej ville lemna åt fienden, öfter till båtarna. 
Född af en mycket aktningsvärd familj, hade han 
njutit fördelarne af en ganska förträfflig uppfostran.» 

*) Men född Finne. (Förf:s anm. ) 

**) Ocl i Napoleons graf, gjulet  ; i ' iern> ' s 'n ^a ' 



Detta loford hedrar den ädle mannens både 
Svenska och Finska namn; men sjelf säger den 
tacksamme sonen, alt hvarje loford endast till
kommer och bör tillskrifvas den uppfostran han 
fått af sin alltid ömt vördade moder. 



133 

30, 

Montgomery. 

Utom Myrberg har äfven en annan af Uleä-

borgs ynglingar gjort sig ett utmärkt namn ibland 
fosterlandets tappre söner. Hans uppfostran skedde 

i fält, omgifven af de skickligaste och modigaste 
krigare. Under fäderneslandets försvar, der kano
nernas dunder och blixt voro lians läromästare, 
de eldröda kulorna hans bollspel, snödrifvorna hans 
bädd, isfälten hans läger, hunger och törst hans 
proviant, fyrtie graders köld glace till desert, ur
skogarna hans skyddsvakt, vilddjuren hans lifvakt, 
ödemarken hans promenadplats, den käcka och råa 
Finska soldaten hans skolkamrat, det skickliga och 

oförskräckta befälet hans exempel, började han sin 

bana. 
Fadern till denne unge bjelte var major Mont

gomery vid Kajana bataljon, en aktad militär, 
h vars boställe lag i Limingo, fyra mil ifrån Uleå-

borg. 
Alltför tidigt bortrycktes major Montgomery 

ifrån åtta späda barn och en ännu ung, tröstlös 
maka, dotter till en öfverste Löthman. Hon var 

uppfostrad i Stockholm. Utmärkt fint bildad och 
känslig, egde hon ej själsstyrka att bära sin djupa 
sorg efter en älskad make, och att medellös se de 

små ouppfostrade barnen omkring sig. Tröstlös 

öfverlemnade hon sig sa ät sorgen, att hennes 



förstånd rubbades; och de små faderlöse förlorade 

derigenora äfven en öm modersvård. 
Tre unga söner gingo ut i Finska kriget att 

försvara fosterlandet. Gustaf, äfven för sitt utse
ende och sin martialiska figur mest bemärkt, bief 
också den mest berömde ibland desse. Den unge, 
liflige, vekhjertade gossen var redan härdad ifrån 
sina spädaste år och van vid försakelser och alla 
de bekymmer, hvilka af en medellös yngling ofta 
bilda en man, som utstår men ej nedslås af l ifvets 

skiften. 
Krigets störste lijeltar, »de tappraste ibland 

de tappre», Adlercreutz, Sandels, von Döbeln, 

Cronstedt, voro de mönster, de afgudar den mo

dige ynglingen drömde oin, både vaken och sof-
vande, under det de hårdaste strapatser stärkte 

hjeltekraften. Gustaf avancerade ifrån trumslagare 
till öfverste pä sin ärofulla militära bana, och är 
för närvarande landshöfding i Urnea. Han har 
äfven hedrat sig pa den litterära banan. Bland 
annat har han utgifvit en historisk beskrifning otn 
Finska kriget 1808 och 1809. Landshöfding Mont
gomery älskar ännu att tala Finska språket, sitt 

modersmål. 
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31. 

L. Ii Keckman. 

Handelsmannen i Uleâborg, sedermera kom-
rnersradet Lars Henrik Keckman var prestson. Ge
nom sitt giftermål med handelsmannen Zacharias 

Franzéns enka kom han till en för den tiden be

tydlig förmögenhet; och som slyffar och förmyn
dare för sex minderåriga barn förvaltade han äfven 
deras arf tillika med husets vidsträckta handelsaffä— 

rer med klokhet och redlighet. 
Keckman hade ett ljust hufvud, var som köp

inan ett sä kalladt spekulationsgeni, dessutom drif
tig, hushållsaklig och ordentlig, med en fast ka
raktär och godt hjerta. Men några egenheter i 

hans lifliga lynne gjorde det stundom olrefligt för 

honom sjelf och för hans omgifning. 
Keckman var ett perpetuum mobile genom 

den verksamhetsifver, som dref honom till en be
ständig rörlighet. En lika verksamhet fordrade han 
äfven af hela sitt husfolk, utan ro och rast, då 
han var vid det så kallade stormande nordanlyunet; 
men vid en lugnare sinnesförfattning var han en 

lika öm och god make och far, som glad, gästfri 

och belefvadt artig värd. 
För styfbarnens uppfostran drog han lika för

sorg som för sina egna tre barns. Han sparade 

inga kostnader för deras kunskaper och bildning, 
hvilken snart genom deras ovanliga natursgâfvor ut

gjorde hans fadersstolthet och fröjd t  Ibland hände 



dock, dä gubben var vid nordanlynnet och såg 
sina talangfulla döttrar någon söndagseftermiddag 
fördjupade i lektyr eller musik, alt han som ett 
yrväder for genom rummet och, utan tanke eller 
att väga orden, brummade: 

»Här sitter ni och läser om brusande häckar 

och susande bäckar. Ni sjunger och basunerar på 
cittran om cupidoner i plutoner, som lefva af dagg
droppar och månsken. Tag spinnrocken och spinn , 
så gör ni nytta.» Derefter lemnade gubben i vre
desmod dörrarna vidöppna, och skyndade att äfven 
i de andra rummen hålla passande föreläsningar 

för sitt tigande auditorium. 
Sedan den brummande gubbens fromma, kära 

maka, hvilken förstod att lik en åskledare skingra 
och leda de mörka molnen ifrån sin mans panna, 
redan länge hvilat i grafvens lugn, och äfven styf— 
barnen bodde under eget tak, skiljda ifrån faders
hemmet, blef det tomt och ödsligt för den mera 
ensamme familjfadern, hvars oroliga lynne liknade 
klimatets väderlek i April, hastigt omvexlapde ifrån 
stormvindarna till stiltje, från vinterköld till som

marvärme. 
Vid nordanlynnet var gubbens förnämsta läro

sats den: »att fruntimrens önskningar eller vilja 

(om de våga visa en sådan) aldrig bör uppfyllas, 
ty då bär det till fanders, om man rättar sig der

efter.» 
Denna sats hade gubben hakat sig fast vid, 

då han en eftermiddag, såsom vanligt utan tillfäl

lig anledning, predikade för sin omgifning. »Att 
sä sker», fortsatte han, »derpå har man ju bevis 
alltifrån verldens skapelse. Ty hade ej Adam varit 
en mes, sa hade han i det ljufliga paradiset låtit 
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sin snåla och högfärdiga gemål fä smaka ris, hem-
tadt frän kunskapens träd, i stället för äpplet; och 
då hade vi sluppit mycket ondt, fått spara in de 
penningar, hvilka nu gä till utländingen för onö
dig paryr och grannlåt, och vi hade fått sola oss 

i paradiset utan bekymmer om kläder och föda, 
blott roat oss med att äta fikon, russin, plommon, 
oeh ändå sluppit den förb.... tandvärken (som 
just nu besvärade gubben) och andra plågor. Men, 
Gud bevars, Adam skulle vara artig kavaljer», fo rt

for gubben helt förtörnad, »och sade till sin sköna, 

som ville äta af den förbjudna fruklen — ser ni 

just derföre att den var förbjuden —: »Jaha, min en-
gel, här har du äpplet.» Gubben blef vid minnet 
häraf sä uppbragt, alt han ännu häftigare fortfor: 

»Sä begynte -fruntimrens anspråk redan der. 

Rågan pä dumheten var den, dä också Adam 
sjelf bet i äpplet. Men si, svälja kunde han dock 
ej; ty biten fastnade den syndaren men heders

mannen i halsen, då han kom till liten eftertanke. 

Sedan fick han nog ångra sin obetänkta artighet, 
då han och hans snåla Eva af engeln med svärdet 

kördes ur paradiset. Men jag hade gifvit honom 
på ryggen dermed, selkään mina olisin a ntanut; det 
hade ban förtjent, sen hän olis ansaannut.» — Da 
gubben var ifrig, brukade han öfversätta sina ord 

på Finska, för att gifva dem mera eftertryck. 
Efter denna storm emot det första paret följde 

åter stiltje och lugn i Keekmans lynne. 
Med ett solklart ansigte vände han sig nu til! 

sin egen, enda, sköna dotter, som varit åhörarinna 
till den hårda domen öfver paradisets invånare. 

Yänligt frågade han henne, »om hon ville gå på 

den granna balen, som i afton var tillställd.» 



Rodnande och med nedslagna ögon svarade 

den unga skönheten, »att hon i dag ej ville det, 

emedan hon ej hade lust.» 
Ossemellan måste vi dock bekänna, alt den 

sköna flickan med sin ålders hela ifver och glädje 
längtade att få bevista den lysande balen, ett nöje 
som i Uleåborg den tiden var mera sällsynt än nu. 

För att fä pappas tillåtelse härtill hade tusende 
planer jagat mången blund från hennes sköna ögon, 
och hela föregående natten hade hon arbetat, för 
alt få sin vackra balklädning färdig. Den bekym
rade visste, att hon ej skulle tå den efterlängtade 
tillåtelsen, om hon förrådde sin innerliga önskan 

alt fä deltaga i det lofvade nöjet, som dock till 
det mesta var enkom för hennes skull tillställdt. 
Den goda flickan sörjde öfver att emot en älskad 

fader nödgas nyttja sa mma förställning som så många 
andra barn, hvilkas förtroende de bästa föräldrar 
för sin välmening förlora, då de för barnens fram
lida väl vilja neka dem att deltaga i de unga årens 

oskuldsfulla nöjen. 
»Så-åh?» sade fadern, åter med hetta. »Kan 

man se — du vill ir.le! — du har inte lust att 

dansa! — Men jag skall bevisa, att min vilja är 

din. Om du har lust eller ej, sa går mamsell nu 

genast och gör sig balfärdig. Klockan sju kommer 
jag att hemta dig till balen, och dermed punkt.» 

Och förtretad lemnade gubben hastigt rummet. 
Med af oro och glädje klappande hjerta skyn

dade den unga flickan alt uppfylla och lyda den 

despotiska befallningen. 
Bländande skön var Lise Keckman, då hon 

vid sin ståtliga och öfver sin dotter stolte och 
förnöjde faders sida inträdde i den väl upplysta 
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danssalen. En hvit sidenklädning omslöt hennes 
vackra vext. Öfver klädningen sväfvade en tynick 
af flor i rika veck och azurfärgade skyar, hvars 
himmelsblåa klarhet endast fördunklades af färgen 

i hennes stora, sköna, mörkt beskuggade ögon, nu 
strålande af glädje, ej öfver de beundrare, hvilka 
med häpen förtjusning betraktade henne, men öfver 
den belåtenhet och den faderskärlek och fröjd, 
som hon läste i sin eljest sa ofta stränga faders 
nu vänliga ansigte. Den unga flickans rika, mörka 

hår var uppfästadt med en perlbeprydd guldkam. 
Blott ett par lockar nedföllo pä den alabasterhvita 
halsen. Ungdomsnöjet log pä hennes korall-läppar 
och en skalkaktig kärleksgud från groparna i rosen
kinden. Den lilla, fint böjda näsan gaf ej blott 

hennes sköna ansigte, men äfven hela hennes per
sonlighet ett majestätiskt utseende och en hållning, 
som den goda flickan ej en gång i drömmen skulle 
vägat antaga. Det är naturens egen hand som sät

ter kronan äfven pä den anspråkslösa skönhetens 

panna, hvad stånd hon än må tillhöra. 
En ibland balens utmärktaste skönheter var 

fröken Ängelique Ehrenstolpe, dotter till länets 
höfding. Likaså firade voro mamsellerna Myrberg, 
Liljedal och Liljeqvist. 

Balen öppnades med en polonäs, efter en 

välljudande regimentsmusik, 
Oupphörligt kringburos förfriskningar. 
Supén serverades vid stora uppdukade bord, 

der fruntimren först togo plats, oftast dervid be-
tjenade af sina artiga kavaljerer. 

På borden prunkade inlagda frukter, dem 

köpmännens fartyg hemfört ifrån Alexandria, samt 

kanderade och glacerade konfektyrer ifrån Italien, 



der mästerligt arbetade af nunnor i klostren. Ana
nas med sin gröna krona, vindrufvor, aprikoser 
och persikor voro smakfullt upplagda i höga kri-
slallskâlar och silfverkorgar, ställda i symmetrisk 
ordning omkring den höga, hemgjorda krokanen, 
hvilken i bjerta färger lyste igenom det glittrande 
silfvernät af socker, hvarmed den var öfverdragen. 

Lifligt fortfor den muntra dansen till klockan 
fyra om morgonen. Men redan tva timmar förut 
återvände gubben Keckman litet sötsur hem med 
sin af dans trötta dotter. 

Kort härefter blef den goda och vackra Lise 
Keckman assessoren, numera bergsrådet, Julins 

lyckliga maka. v-
Men till ett bevis på jordlifvets korta sällhet, 

lades med den älskade, efter tvenne är, ungdom, 
skönhet och allt, allt, hvad lycka kallas pa jorden, 
i grafven, öfver hvilken presten läsle: 

»Du goda tidigt målet bun nit, 
Och lemnat oss åt sorgen qvar. 
De tårar, på din kista runnit, 
De vil t na for oss hvad du var.» 

Ett par och ljugu år, sednare låg pä sin sot
säng den förr sä kraftfulle, rike och mäktige fa
miljfadern. Nu en svag, 82-årig grâhârsman, be
bodde han ett par små, hyrda rum, omgifven af 
främmande, goda menniskor och blott ett af sina 
styfbarn, kommersrådet J. Franzén, som med en 
verklig sons ömhet sörjde för den gamles vård, så 
att han déraf intet saknade, ehuru förmögenheten 
var nära slut, till följe af många motgångar, sedan 
barnens arf var redligt ulbetaladt, och Uleâborgs 
brand förstört hans vackra hus och betydligaste 

egendom. 
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Lugn och glad låg den trötte vandringsman
nen pä sin bädd, ehuru lynnets egenheter följde 

honom till lifvets slut. 
En dag da hans ungdomsvän, kapten Possén, 

ännu rask i sin höga cilder, kom att helsa pä den 

sängliggande, med förfrågan, »huru det stod till», 
svarade denne, litet förtrytsamt: »Du ser att jag 
är frisk, fast jag ej som du springer omkring i 
staden med onödiga frågor. Jag tycker, att du, 
bror, som är sju år äldre än jag, kunde hellre 

silta hemma i ro.» 
Som en erfaren sjöman kände gubben Possén, 

att det nu blåste ifrån nordan, och styrde sm kosa, 
enligt kommando, i sakta mak hemåt. 

Dagen derefter längtade den sjuke att få se 
sin gamle vän, som också snart opåkallad åter 

hamnade i hans stora länstol, den bepröfvade vän

skapens lugna hamn. 
Lärorikt var det att höra den mönstring, som 

den sjuke höll öfver sin lefnadsbana. »Jag tillstår», 

sade han, »att jag mången gäng handlat oklokt och 

strängt, förledd af mitt häftiga lynne, just då jag 
menade allrabäst; men för den store Domaren, som 

ser i bjertat, bäfvar jag ej.» 
Tvenne gånger hade Keckman varit riksdags

man ifrån UleSborg. Minnen af hvad han dä ut
rättat fröjdade honom intill dödsstunden. Likaså 

följde honom efter dessa värf deltagandet för all
männa ärenden, så alt den döende ett par minuter 

före sin sista suck ännu en gång uppslog sina 
halfslocknade ögon och frågade, ehuru matt och 
na^ot oredigt: »Har posten kommit? — Vet man 

hvem som fätt Kimingi sacellani?» 

Bundrade Minnen. Hl. 
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Efter ett nekande svar pä hans frågor nickade 

gubben vänligt, och uppgaf sin på jorden sä verk

samma anda. 
Förut hade han, efter alt hafva tagit nattvar

den, med full sans och reda beskrifvit dödens an
nalkande-, och tacksamt välsignat sin omgifnings värd 
samt alla dem, som ännu voro kära för det stel

nande hjertat. 
Den gamle dog, hedrad äfven igenom och af 

sina styfbarn och sin enda son (den andra hade 
föregått fadern), lektorn vid universitetet i H elsing
fors, Carl Niklas Keckman, känd för flera förljenst— 
fulla arbeten pä Finska språket. Han öfverlefde 

ej länge sin gamle fader. 
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32, 

Fångarne lösa. 

En skön sommarmorgon, under del landshöf-

dingen i Uleåborg var stadd pä revisionsresor i 

sitt embetes kall, de fleste ledamöterna af stadens 

öfrige auktoriteler hade gjort en liten utflykt åt 
landsbygden, samt alla arbetare voro sysselsatte pä 
åker, äng, skepp eller med fiske, så att hela den 
fredliga stadens samlade manliga styrka bestod af 
fângarne på slottohäktet, hade äfven desse fått en 
brinnande lust att i den fria naturen i dag njuta 
af den vackra väderleken. Redan klockan tie pä 

förmiddagen voro de lösa i fängelset, sedan de 

öfvermannat och med knifvar särat sina väktare, 

mördat en och instängt sin Kosack-vakt, hvars va

pen de bemäktigat sig. Utom knifvar hade de låtit 
inpraktisera till sig äfven några fdar, med hvilka 
de voro sysselsatte att lösa sina fjeUrar. 

Ehuru illa särad, undslapp uppsyningsmannen 
döden derigenom, att han störtade ut genom ett 
fönster i andra våningen. Hans hustru följde hans 
föredöme: likaså barnen, utan att blifva skadade. 

Blott en liten flicka var så uppskrämd, att hon 

skiljde sig ifrån föräldrarna och gömde sig på vin
den. Men hon hoppade dock lyckligt ned ifrån 

vindsfönstret, då den hotande faran närmade sig 

stället, dit det arma barnet i sin dödsfruktan tagit 

sin tillflykt. 



Tag fast ljufven! Tag fast tjufven! 

Eljest bruka barnen pâ den orten ej vara råd
lösa eller pjåkiga i faror. 

Det hände en gäng, att en liten söt, blott 
elfva är gammal flicka en månljus vinterafton sän
des af sin mor för att kemta något i ett magasin 
inne pä gärden. Men dä den lilla hushållerskan 
ernår med den stora tunga nyckeln läsa upp dör
ren, finner hon den vara oläst och pä glänt. Helt 
förundrad slår hon upp dörren, och ser tätt invid 
densamma en karl, som fyllt en säck med bröd, 
det han är färdig att borlbära. Men när den 
lilla modiga flickan skrek: »lemna brödet! Du har 
stulit det», tog tjufven hastigt till fötters. Barnet 
fattade honom i bältet och medföljde ända ut på 
gatan, i det hon ropade: »Yaraskiini! Yaras kiini!» *} 
och tjufven blef hastigt fastlagen af de mötande 
på galan. 

En annan liten flicka om tretton ar dukade 
en vacker sommardag middagsbordet i föräldrahu-
set, der en Rysk officer var inkvarterad, dä den
nes burleska beljent kom pä sin herres vägnar att 
begära nägot, som den unga flickan ej förstod, 
emedan han ej kunde uttrycka sig på annat språk 
än Ryskan. Karlen blef så rasande öfver flickans 
oförmåga att begripa, att han fattade en bordsknif, 
livarmed han hotande vände sig emot den unga 
flickan. Men hon lät ej skrämma sig. Hon tog 
den stora, hvassa förskärarknifven och ställde sig 
helt modig till försvar, dä modern i detsamma in
trädde och var nära alt få slag af förskräckelse vid 
den oväntade syn henne här mötte. 

Den vilde Kaimucken blef för sin djerfhet 
strängt straffad, sedan hans herre blifvit underrät-
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tad om hans förhållande. Men den straffade häm-*-
nades snart dermed, att han trampade under föt
terna och tilldelade i rikligt mätt dylika käppslän
gar, som han sjelf fått, åt sin da frånvarande her
res — kapprock, den han derefter pulsade och 
borstade sä fin, att intet tecken af agan kunde 
märkas pä det oskyldiga plagget. 

En liten mamsell Tauvon, vid tolf års ålder, 
fick lifslidspension om ett par hundra rubel al kej
saren, för det hon, utan att kunna simma, störtat 
i vattnet och räddat sin lilla kusins lil. 

Otaliga dylika drag af mod finner man hos 
små gossar, hvilket utgör deras bästa fädernearf. 

Men vi vilja återvända till den hotande faran 
i Uleåborg, der ingen militärbevakning fanns, ej 
heller varit nödvändig före underrättelsen om fän-
games nu för första gängen så djerfva företag. En 
hemmavarande embetsman lät genast tillsäga sta
dens trumslagare att röra larmtrumman på alla g a
tor, för att sammankalla folket till hjelp emot freds-
brytarne. Men till råga på olyckan befanns det, 
att äfven trumslagaren velat njuta af det vackra 
vädret, sa att han promenerat till närmaste krog, 
der han nu låg alldeles handfallen i ett behagligt 
bränvinsrus. Pâ de stränga order han fick svarade 
han, helt säll och förnöjd, blott: »trum, trum, 
trum!» utan att förmå röra ett finger. Hvad var 
att göra? Nöden stod för tullporten. Stadens 
respektabla trumma mäste hängas om halsen på en 
pojke, som nu fick vikariera. Ehuru han ej var 
stort större än trumman, slog han så mästerliga 
hvirflar, att lätta trupper af barfotade barn och 
mjöliga käringar straxt lemnade boll och katekes, 
spinnrock och baktrag, för att med gapande mun 



och vidöppna öron höra pä det ovanliga trumsla
get ocli den förfärliga underrättelsen, »att fångarne 
på slottet voro lösa och tänkte p lundra och bränna 
allt hvad de kunde komma åt i staden.» Åhörar
nes förskräckelse härvid smittade äfven den lilla 
trumslagaren, sa att han hastigt afklädde sig det 
anförtrodda embelet och med fasa sparkade den 
stora trumman i en rännsten, hvarefter han i spet
sen för sina lätt yärfda trupper sprang ât fånghu-
set, för att se hvad som vidare skulle tilldraga sig, 
och tillika visa de fruktade, att åtminstone han var 
oskyldig till hvad dem månde hända. 

En gammal aktningsvärd officer af Finlands 

tappre veteraner fattade eld vid första underrättelse om 

faran. Hans klinga hade likväl i den långa fredens 
lugn så liårdt fastrostat i slidan, att han med sin 
af rädsla darrande frus och en stark pigas tillhjelp 
knappast förmådde draga det i krig blixtrande svär
det, med hvilket han nu lika modigt som fordom 
gick att ensam försvara sitt och sina medborgares 
lif och egendom och alt belägra slottet, der de 
löse fångarne redan bemäktigat sig sina väktares 
både gevär och ammunition. 

Den gamle krigaren lyckades genast 

ankomst till närheten af häktet att värfva en 
handfast smedslärling under sitt befäl. Medan 
desse begge sprungo omkring slottet för att hin
dra enskilda fångar att genom gluggar komma ut, 
skickade några af de församlade käringarne en liten 

flicka till staden för att på anvisadt ställe låna en 
bössa, hvarmed de visste att man plägade skrämma 
sparfvar ur en trädgård. Med ilande fart återkom 
snart den springande kuriren, helt andtruten efter 
väl uträttadt värf, med bössan. Den öfverlemnades 
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ât en herre, hvilken länge med förargelse betraktat 
huru fångarne vildt skrattande sköto ifrån de öpp
nade fönstren pâ âskâdarne, hvilka dock i allmän
het höllo sig så aflägsnade, alt skotten ej kunde 

träffa. 
Hastigt emottog den uppretade mannen bös

san, laddade den och sigtade pâ en till döden dömd 
Zigenare, hvilken nyss lossat sitt gevär på folket. 
Men skottet small ej. Den försvarande friskytten 
fann nu först, att bössan var alldeles utan lås. 

Fångarne utbrusto i ett jublande skratt ät det 

misslyckade försöket. Men i detsamma anlände ett 
par unga bokhållare med sina för vargar laddade 
jagtbössor. Friskytten tog deraf genast en. Han 
siktade, skottet brann af, Zigenaren tumlade ned 

och skrattad« aldrig mer. 
En af fångarne hade nu fatt reda pâ brän-

vinsförradet, sotn faons pâ slottet till husbehof. 
De utmärglade varelserna beliöfde ej förtära myc
ket af den starka drycken, innan de glade och 

bullrande började hoppa och sjunga, medan ännu 
ett par af de med jern mest belastade arbetade 

med filarne för att befria sig ifrån sina tunga bo
jor. Ingen hade ännu flytt. De lösgjorda ville 
ej lemna någon af sina olyckskamrater i sticket, 
dâ de befriade sig sjelfva. Klockan var dock re

dan fyra pâ eftermiddagen. 
Men nu syntes en atletisk gestalt, sjömannen 

Monius (Lisus broder), i spetsen för sju andra 
bredaxlade bussar, skynda ät slottet. Till desse 
slöt sig den gamle militären, säsom anförare, med 
den styrka han förut hade under sitt befäl, nem-

ligen den raska smedslärlingen. 



Häktets yttre port af trä sprängdes hastigt 
med yxor och störar, ehuru de rusige fångarne 
hade strömmat tillsammans på borggården för att 
försvara ingången. Här uppstod en blodig strid. 
Skott-vexlades, och flere af de olycklige iångarne 
föllo döde eller särade. Fyratioåtta man blefvo 
således öfvervunne och äter fängslade af de tie 
tappre, hvilka sa modigt gatt att uppoffra sig för 
den allmänna säkerheten. 

Under ransakningen vid domstolen tillstodo 
de olycklige brottslingarne, att deras afsigt hade 
varit den att, sedan de hunnit befria sig, plundra 
och uppbränna staden, hvilken således denna gång 
genom några fä medborgares hjeltemod undgick 

den fruktansvärda faran. 
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33. 

Skeppsbrott v id C arlon. 

Farvattnet i Bottniska viken omkring Carlon 
är farligt under storm och oväder. Ofta måste 
dock fartygen hamna här för att vänta en gynnande 
vind för infarten till eller utfarten ifrån Uleåborgs 

redd. 
Yid Carlön bafva skett många olyckliga skepps

brott. General Fröjdenfelt omkom här 1743 med 
ett krigsskepp, hvarpa fanns i säckar en ansenlig 
hop silfvermynt, dem man allt hitintills förgäfves 

sökt uppfiska. 
Det i sednare tider för Uleåborgs stad be-

dröfligaste af dessa olycksfall skedde den 9 ^Nov. 
1809, då ett handelsfartyg här förliste, hvarvid 

tjugu ' menniskor omkommo, deribland många af 

stadens blomstrande ungdom. 
Huru litet menniskan kan undgå sitt öde, ses 

af det som träffade en af de olycklige, hvilken 

hastade sin död till mötes. 
Hoffrén, en yngling om sexton år, ende so

nen, ibland sex syskon, till en förmögen handlande 

i Uleåborg, var uppfostrad i Stockholm, och skulle 
nu återvända till sin pension, sedan lian, efter 
fem års frånvaro, nu varit hemrest för att helsa 
pä föräldrar och systrar, hvilkas största fröjd och 

älskling han var. 
Redan var det afgjordt, att han skulle resa 

• landvägen till Stockholm, i anseende till den sena 



årstiden, då någon af hans ungdomsvänner Lad 
honom göra sällskap på ett segelfärdigt fartyg, 
med hvilket denne jemte flere andra ynglingar 
skulle följa såsom passagerare. 

Oaktadt sin ungdomliga lust för sjöväsendet 
och det glada sällskapet af flera unga kamrater, 
fick Hoffrén dock ej sin fars tillåtelse at t taga denna 
väg. Men da vädjade den bedröfvade, så käre, 
ende sonen till det svaga modershjertat. Innerligt 
bedjande sade han: »Antakaat mamma kulta! minun 
mennä merta myöten.» *) En mindre öm moder än 
hans skulle ej kunnat motstå en sä hjertligt bedjande 
sons önskan, och snart utverkades äfven faderns 

bifall. Reseffekterna flyttades således ifrån å kdonet 

till det segelklara fartyget. 
Smärtsamt rörande var afskedet i syskonrin— 

gen, då den sköna, kära, ende sonen, ulan aning 
att det var för sista gången i sin barndoms heliga 
fristad och i denna verld, gråtande l åg vid de hulda 
föräldrarnes bröst. 

Nästan medvetslös för allt annat, än det smärt
samma minnet af de sista tårarnas stund i hem
met, stod nu den äfven eljest alfvarsamma ynglin

gen på fartygets sida, stirrande i det brusande haf-

vet, mörk och sluten, medan fartyget med pilens 
hastighet flög för' stormvinden. 

Klyfvande de skummande böljornas massor, 
tycktes skeppet göra sin yttersta ansträngning för 
att undkomma från de tvenne mäktiga elementer, 
hvilka kämpade omkring detsamma. Men det lik
nade snart blott en kastboll, en stridshandske, som 
de väldiga kämparne, hafvets och luftens beherr-
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skare, slungade emellan sig, än skyhögt, än af-
gruridsdju.pt, under dånet af thordönets pukor. 
Fåfängt refvades seglen, fåfängt sökte man rädda 

sig genom alt kasta ankar vid Carlön. Stormens 

raseri dref det tungt lastade fartyget, under flera 
dygns ihärdig våldsamhet, oupphörligt allt närmare 
och närmare land. De kraftiga ankarens tänder 
förmådde icke hålla det, utan släpades långsamt 
på bottnen, tills slutligen deras tåg afsletos och 
fartyget vräktes pä strandens bränningar. Fartyget 
förliste så i grund, att intet menniskolif bief räddadt. 

Frän vrakels spillror kastades olycksoffrens 

lik af vågorna till stranden, der de upptogos och 

begrofvos af sina närmaste. 
Att de olyckligas dödsväntan varit lång, sågs 

af det rörande afsked unga lïoffrén tecknat till sina 

föräldrar, der han hvarje timme beskref den an
nalkande döden. Delta papper befanns inlagdt i 

det guldur han bar på sig. 
Hela Uleåborg var sänkt i djup sorg vid den 

bedröfliga underrättelsen om detta skeppsbrott. 
Tröstlösa enkor och små faderlösa barn begreto 
sina jordiska stöd, föräldrar sina förhoppningsfulla 

barn, syskon och anförvandter kära föremål. 
Eu af unga Ilofhéns små systrar satt lugn 

och glad vid sin sybåge i skolan, då barnet hastigt 

bleknande begynte storgråta, i det hon sade: »Det 

blåser så fasligt, och bror är på hafvet!» 
Man hade svårt att trösta den lilla dermed, 

att det ju redan blåst i flera dygn. Det nämnda 
uret gaf sedermera den upplysning, att hennes di
skade bror drunknat just samma timme soin barnet 

bl ef så oroligt. 



Snellman och Castrén hafva redan i ett par 
århundraden varit vördade prestmän i Österbotten. 

Ibland de förre hafva flere varit utmärkte ej 
blott för sin lärdom, men äfven som predikanter. 
En ibland de ypperste af dessa var professoren 
vid Abo akademi, sedermera teologie doktorn och 
riddaren Henrik Snellman, prost i Wasa. 

Äfven många med detta namn hafva utmärkt 
sig på tjenstemanna-banan, deribland lagmannen, 
riddaren och vice landshöfdingen i Nylands län 
Jakob Snellman, hvilken alltför tidigt af döden 
bortrycktes ifrån sin oegennyttiga och för foster
landets väl verksamma embetsbana, ifrån en tröst
lös familj, slägt och vänner samt mången värnlös, 
hvilkens rad och stöd han varit. 

Flere af denna slägt hafva varit utmärkt mu
sikaliska samt älskat poesi och skön litteralur. I 
alla tider hafva de gjort skäl för sitt namn, hvad 
kall de än innehaft. 

Man berättar följande drag: En resande främ
ling, som insomnat i sitt åkdon, hade så illa kört 
omkull i ett dike vid den allmänna landsvägen, 
att han till fots måste fortsätta vägen till närmaste 
boning för att få den skadade kärran lagad. Det 
var till sjelfva prestgården han anlände. En arbets-
klädd målare stod der i gröngräset, sysselsatt med 
att lackera en vacker chäs. 
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Efter en artig helsning sade den resaode, be
kymrad öfver sitt åkdon: »Kan herrn säga mig huru 
jag skall fä tala med en smed? Jag har kört min 

kärra i stycken.» 
»Tala pä, som vanligt», s varade målaren, hvil-

ken skickligt förde sin pensel. 
»Huru skall jag förstå det? Skulle ni kanske 

sjelf vara smed?» 
»Något ditåt», svarade målaren leende. 
»Det vore en god sak. Men», sade den re

sande, »jag måste äfven vända mig till en sadel-
makare; ty seldon och allt tarfva iståndsättning.» 

»Fortfar da», svarade den lakoniska målaren. 
»Ja sä, herrn är da sadelmakare också?» 
»Något», blef svaret. 
»Hvem har gjort den nätta chäsen, hvarmed 

herrn är sysselsatt?» frågade den beundrande re

sande. 
»Jag», svarade målaren, utan att se upp från 

sitt arbete. 
»Förträffligt!» utropade främlingen, helt glad. 

»Herrn är dä vagnmakare äfven, och hjelper mig 
visst att utan dröjsmål få mitt åkdon i stånd, sä 
att jag kan fortsätta min brådskande resa.» 

»Jag skall göra hvad jag kan.» 
»Herrn är förbålt snäll, som har sä många 

yrken, är både målare, vagnmakare, sadelmakare, 

smed ...» 
»Och prest», inföll, godmodigt leende, må

laren. 
Helt flat och med tusende ursäkter för sitt 

misstag, ville den resande låta köra sitt söndriga 
åkdon till närmaste bondgård. 3VIen X*. C. Snell— 

man svarade: 
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»Målarens ord svikes e j  af presten.» 

Andra dagen var åkdonet i fullt stånd; ty 

Snellmart hade äfven under natten arbetat dermed; 

och sjelf följde han i chäsen den tacksamme främ -

lingen ett stycke pä vägen, «för att», såsom han 

sade, »se till om presten kunnat hälla hvacl må

laren lofval.» 

P. C. Snellman var ett snille, som tidigt åter

vände till sitt ursprung, lemnande jordens sorger 

och mänga af saknad blödande bjertan. 

Det hände sig en annan gång, alt tvenne het— 
lefrade resande en kall vinterdag möttes på en smal 

landsväg i Limingo, der tvenne åkdon hade svårt 

att komma förbi hvarandra, emedan vägen gick 

igenom vallar af bögt uppkastad snö. 

Med befallande röst ropade den ene af de 

resande otåligt till den mötande: »Kör undan!» 

»Gör det genast sjelf», svarade trotsigt den 

andre. 

»Undan! eljest kör jag rakt fram!» ropade den 

förre med hetta. 
»Ni må se huru delta tillgår», sade den sed-

nare, i det han svängde piskan öfver sin eldiga 

häst, som genom ett skutt körde ihop de resandes 

slädor. 

Som en blixt kastade sig den förste ur sin 

släda, med piskan i hand och tunnor tusan pä 

lungan, och mellan tänder skallrande af utvärtes 

köld och invärtes hetta röt han: »Herre, känner 

ni ej landets lagar?» 

Med lika hetta svarade den andre: »Dem kän

ner jag, och vet att ni skall lemna mig halfva 
vägen.» 
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»Ja, men visa ni vägen! Kör upp i dri fvan!» 

befallde den förre» 
»Ej ur fläcken, herre, förrän jag vet för hvem 

jag gör detla lagliga snedsteg», sade lugnare och 

småleende den andre. 
»Nå, kan milt namn ursäkta min hetta och 

skona min släda», svarade straxt den förste mun
tert, »sa heter jag Snellman.» 

»Det var eget, att vi så skulle räkas», sade, 

storskrattande, den andre. »Mitt namn är också 

Snellman.» 
Derefter var landsvägen bred nog för de okända 

kusinerne, att komma till närmaste gästgifvaregård, 
för att der brygga en liten bal och dricka bror
skål, hvarunder de roade sig åt den sä sällsamt 

gjorda bekantskapens slägttycke. 
I denna familj var kofferdikaptenen J. Snell

man en mångkunnig man. Sällan lärer oceanen 
gungat sjöfarande, hvilkas älsklingsböcker varit Sue
tonius och andra klassiska författares skrifter på 

originalspråket; men denna läsning var kapten Snell-
mans största nöje, ännu pä ålderdomen. Hans far, 
som varit prest och sin sons lärare, hade ingifvit 
denne en oförgätlig kärlek och vördnad för de 
gamles skrifter, språk och läror. 

Kapten Snellman gifte sig med en ung, värn

lös flicka, hvars skönhet och intagande, fromma 
väsende utgjorde hennes enda rikedom. Snellman 

egde en liten sjelfförvärfvad egendom, bvilken ge
nom begge makarnes arbetsamhet och omtanke för— 

kofrades. 
Men jordens stormar nådde innan kort äfven 

deras lyckliga boning, den lugna och trefliga h am
nen, dit den emot verldshafvels klippor och stor-
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mar för de sina arbetande fadern alltid med glädje 
hastade, till en älskad maka och barn. Sällhets— 
förstörande bortryckte döden snart den hulda ma
kan och modern ifrån flera späda barn. 

»Vaan jos jollen onni yksin 
Hymeileepi hyvillensä, 
Kyll' ei kulje kumpaneita 
Kova onni yksinänsä.» *) 

säger den berömde Finske skalden Topelius. Så var det 
nu, da den sorgbundne enklingen genom motgån
gar säg sin förmögenhet så minskas, att det enda 
arf, han kunde gifva sina barn, var deras uppfostran. 

Sonen Johan Wilhelm Snellman genomgick 

trivialskolan i Uleâborg, lika hedrande som derefter 
sin akademiska bana i Åbo och Helsingfors. -

Den sedermera lagerkrönte magisterns litterära 
förtjenster äro för väl kända af hans skrifter, lärda 
arbeten och resebeskrifningar, att här erfordra ett 
bedömande; men hvad som allmänt erkännes i 
i hela Finland är, att J. W. Snellman med värma 
ålskar sitt fosterland, egnar sitt snille, sina kun
skaper att arbeta för dess val, upplysning och 
språk, samt att han är en högt aktad, nitisk och 
utmärkt skicklig ungdomens ledare och lärare, så

som rektor i Kuopio skola. 

»Ty mäktig, som en Orpliisk lyra, 
Ar rösten af ett nit som lågar för sitt land.» 

Ibland de mest högaktade Finska språkforskare 
och skriftställare af Österbottningar är doktor M. 

A. Caslrén, en-af den vördade prostens i Kemi och 

*) M en om någon jordisk lycka 
Stundom 1er emot sin gunstling, 
Sällan vandrar utan sällskap 
Hårda ödet fram allena ! 
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teologie doktorn Castréns fostersöner och slag-
tingar. Tillika med den ädle doktor Lönnrot 
hemtar han ifrån Lappmarkernas mörker ljus för 
fosterlandet öfver dess språk och fornlif, genom 
gamla folktraditioner, studier, forskningar och kän
nedom af B otten-invånarnes språk och sedvanor. De 
nämnda forskarrie hafva ej lemnat någon möda 
ospard, för alt som ögonvittnen, genom tusende 
hinder och besvärligheter, ur glömskans natt u ppleta 
nya uppgifter och detaljer om det i alla tider sä 
märkvärdiga Finska folkets forntid och ursprung. 

Porthan och flere patriotiske tänkare, såsom 
de högt aktade bröderne, framlidne doktorn Z. 
Topelius i Ny-Carleby och professorn G. Top-
pelius, stadsläkare i JUIeâhorg, hafva utgifvit många 
Finska skrifter, samlat en mängd af sinnrika Fin

ska ordspråk, underbara sånger och sagor, dem 
de befordrat i tryck. Desse fosterlandsvänner med 
flere hafva således anvisat den obanade väg, hvil-
ken den ädle, för fäderneslandets ära allt upp
offrande doktor Lönnrot, läkare i Kajana, tillika 
med doktor Castrén med så mycken heder betradt, 
dâ de hemtat malerialier till Kalevala och så många 
andra dyrbara skrifter och upplysningar för sitt 
mödosamma värf. 

Ehuru pä skiljda vägar, dela Lönnrot och 
Castrén broderligt och frivilligt alla ödemarkens 
lifsfaror, försakelser och nöd, på sina rastlösa van

dringar öfver isfjell och eviga snöfält. Men i fyrlie 
graders köld klappar deras nordiska hjerta varmt 
för det kära och fattiga fosterlandet, der kojans 
son med stolthet föraktar flärdens yppighet, blott 
han eger frid och bröd. 

Hundrade Minnen. HL 12 
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Lönnrot och Castré», tîesse Finlands ädle 
söner, önske vi en lycklig fortsättning af deras 
förehafvande pä resan, med deras bild i tanken, 
lik den af Rysslands störste skald beskrifna, dä 
han skulle lata afmâla sig: 

»Mig måla kringhvärfd af en vild natur, 
I strängsta köld — med själ af eld, 
Med luden mössa, svept i pekar, 
Och vägledd af naturen blott. 
Mot vilda stormar, vågor, (jellar 
Djerfl tågande — till ett Levis, 
Alt jag är född bland nordens is.» 

linska språkets rika poesi och den sorgligt 
milda runö-sångens" toner, heliga tparlefvor af dess 
äldsta litteratur, h vilka sa mödosamt uppsöktes och 

samlades af landets ädlaste män , väcka hos utlärt— 
dmgen uppmärksamhet och beundran, men beklag-
hgtvis ofta blott ett oförtjent och onaturligt förakt i 
deras eget land, och förnämligast i den klass, som 
vill heta bildad. 

Men pris vare de värdige fosterlandsmän, 
som uppelda sina landsmäns båg för den glömda 
kantele och Finlands inhemska skaldekonst, hvilken 
ur sin gamla rot i d en rika naturen snart skall åter 
uppblomstra, gynnad af en mild öfverhet! Wäinämöi-
nen skall sålunda ännu stolt kunna nedblicka pä kom

mande slägten, och alla urskogens invånare skola 
lyssna och sjelfva bergen genljudande darra af 
förtjusning vid den gamles harposlag och de glada, 
tacksamma lofsânger, soin han egnar dem af Suo— 
mis söner, hvilka aterlifvat det Finska national— 
lynnet. 

Den 25 Februari 1845 afreste, enligt sednaste 
underrättelser, doktor Castré®, åtföljd af kandidaten 
Bergstadi, till Sibiriens vildmarker och Finska fol~ 
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kets frauder i fjerran öster. Undersökningar om 
Finska folkets vagga, Finska språkets förvandtska-
per ocli, utom dessa nationela intressen, flere för 
filologien och-ethnologien i allmänhet högst vigtiga 
forskningar, skola blifva resultater af denna resa, 

om Försynen unnar de modige vandringsmännen 
krafter, lif och helsa. 

Samma dag afreste doktor Lönnrot till Kuo-
pio. För de arbeten, han der ämnar företaga, eger 
han en nitisk medhjelpare i en yngre studerande, 
soin med framgång vinnlagt sig om Finskan och till 

delta språk nyligen öfversatt första höken af Euclides. 
Doktor Lönnrot ernår i Kuopio ordna sina 

samlade arbeten, innan han fortsätter sina vandringar. 
Författarinnan slutar dessa "Minnen" med nå

gra ord af d em, som afsjöngos i Helsingfors vid de 
modige forskarnes afresa till sina bestämmelseorter: 

»Vi, som i hembygds-salar trygge gästa, 
Som i godt mak beqväma pligler sköta, 
Vi sände ut de starkaste och bästa, 
Alt strid pro aris och pro focis möta. 
Ej annan lön vi för de ädle fästa ,  
An folkets kärlek, som ej tid skall nöta. 

Gån ut med modi Ert verk skall icke falla! ,  
Det iir ej ert — det är ett folks, som beder — 
Om nånsin trofast bön kan seger kalla, 
Om redligt arbete till målet leder — 
Gån ut med mod — ert verk skall icke falla! 
Vi skole bedja, bröder, här för eder! 

Sjelf skolen j er mödas frukt ej skörda — 
Ej j och ej d'et slägte, som nu andas — 
Meri en gång blifva folkets böner hörda; 
Och när en morgon ny för Suomi randas, 
En fjerran framtid skall ert minne vörda, 
Och edra namn i sång och saga blandas.» 

—wtofln»«-
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