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I.

Jtfrata irapti nmbnrb.

©et mar ben 9 jutt 1788.
3s JgelftngfprS od) befê omgifning fôrfpotbeâ fiflig rörelfe. 

2Sib ftrariben aflämnabe ben ena båten efter ben anbra fïaror 
af fol!, unbet bet ait ftora foror meb fpanmål tångfamt förbe 
in genom tullarna. ©e uttröttabe Ijäftarne fiannabe utanför 
îronanê magafin ocb genaft moro ifriga Ijauber liar till reb§ att 
tömma be mälfplba fädarne i f)öga trätårar, ©alrifa trupp= 
afbelningar £>abe reban vtnber be föregåenbe bagarne lämnat fta= 
ben, för att långö ftora ftranbroägen tåga mot öftra gränfen, 
men ånbå liroimlabe bet af officerare, fjömän ocb folbafer på 
ftabené gator, tp manffapet från ben inraib Sroeaborg föranfrabe 
ftora flottan l)abe nu gått i lanb.

©e goba ftabêboarneâ npfifenljet tog§ bärför icfe litet i~ 
aufprå! od) mer än ett npftfet |ufroub fågS ftida fram ur någon, 
bobbörr eller ett öppet fünfter, bå en munter ffara af fjögaftar 
brog fram. ©e§fe ï)abe furfen i bag noga beftämb, ocb ben gid: 
rätt på ftabenö alla märböljuä od) matfiättén. §åx gid bet mun
tert tid. ÜKanffapet Ijabe ntjligeu fått fin lipra för förfta må
naben odj mille bärför fjälla en glab bag på lanbbadem ©jö= 
guttarne mifte ide ännu, liroilfen ftunb be måfte ut på falta böl-. 
jan od) roäpla ffarpa ffott meb rpéfen. ©efsutom rooro be npa: 
uniformerna ännu fielt limita od) rena, få att nu om någonfin: 
måfte be upproifaö för ftabêflidorna. Dm beSfa fingo ett firing 
i Ijjärtat roib taufen på att be unge, ftåtlige fjömänneit bär för ■ 
fifta gången fpatferabe på tmå ben eller att be fjroita bpporna. 
fnart ffnlle fmärtaö af fulor ocb frutröf, lämna roi ofagbt; fä-
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ïert är, att ftabens alla jungfrur nog fåfom anbra ïjabe reba på 
att mau lefbe i frigstib.

igroem roar bå fienben; Ijabe ©raerige åter råfat iljop meb 
ben gamle arffienben diijfslanb, efter font man få ifrigt ruftabe 
fig? $a, få berättabeé bet åtminftone man od) man emellan, odj 
fptru funbe man mät annars förflara fungenS, ©uftaf ben III:©, 
miftelfe på orten.

— Sungen fjäder på att laga frig åt of©, tjabe gamle 
båtsman ifSif npfs froarat en frågrois, nproärfroab fjöman, fom 
blanb anbra fatt t en roib ftranben förtöjb barfafs.

&är ttffom öfroeralt Ijabe man aföaitblat frågan om frig 
eller freb, odj nu roar fafen flar genom båtsmannens anförba 
barffa froar. SDet roar ide gobt att göra onöbiga inroånbningar 
mot gamle fpiïen, tp bå benne fpänbe bliden i en odj lät fina 
omforgSfullt fammabe ögonbrpit genom en rpnfning på pannan 
refa fig, ja, bå lät man Ijälft bli att räfonnera. ©efSutom roifte 
firoar man på flottan, att båtsman ipif ofta roäplat orb meb 
ljögfte befälljafroaren, fonungens brober fjertig Sart, fyroarför bet 
funbe antagas, .att tjan fänbe tiH långt mera än Ijan roiHe låta 
påflina.

©meUertib Ijabe fmåningom ben ene unge, raffe farten ef> 
ter ben anbre Ijoppat neb i båten oå) bär tagit plats. SDet roar 
bets roärfroabt bets utffrifroet manffap från fuftfodnarna i 9lij= 
lanb, fom blifroit faltabt att i bag infinna fig på flottan för 
att påmönftraS. ©e öfriga båtarne Ijabe reban rott ut tid ffep= 
pen, enbaft ftora barfasfen unber båtsman fßifs befäl låg ännu 
roib ftranben odj roäntabe.

©ubben Ijabe reban ett par gånger otåligt roänbt på f)uf= 
roubet, bär tjan låg utfträft på aftertoften, odj låtit fin blid 
mönftranbe öfroerfara be nebför gatan fommanbe perfonerna, bå 
£)an meb ens refte fig od) fommenberabe åt be åtta i uniform 
fläbbe fjömännen, fom utgjorbe befättningen i båten: jjåll er 
flara gosfar! SBara roi fått in be troå fölforfroarne, fom bar 
fomma frtjSfartbe meb fina fnpten, få ftid ut!

®e troå åfijftabe männen börjabe fpringa, bå be på af= 
ftånb fågo att manffapet i båten ruftabe fig till affärb. 3nom



Under skilda fanor. 5

ett par minuter moro be Ipdligt omborb od) JjälfabeS af båtsman 
pf meb orbert: 3 fifta minuten, pojfar, men tibs nog änbå 
att få mara meb om nappatagen meb rpsfen! 9tå, £)ur’ ftår bet 
till på fjagerfta od; 21 bp, od) tjur’ orfar gamla mommo od) 
fmåttingarne, ©uftaf? Sommer man ännu iEjåg ©uftaf Dtto 
pf, båtsman på tonglig majeftätS linieffepp ,,2Bafa", od; met 
man bär borta på bonblanbet, att båbe ftora flottan od) ffär= 
gårbsflottan btifmit bragna l;it for att fnipa rpfslobjotna, när 
be fticfa ut näfan från Sronftabt, l;roa’fa? ©å froara bå pojfar, 
nu får ni brufa tungan, när jag befaller, men atta erförreften 
att prata i ogforbt roäbet.

SDe båba männen eller rättare pnglingarne — tp långt in 
på tjugutalet £)abe be icfe ännu ljunnit — rooro altför blpga 
att nu funna gifma tpbligt beffeb, bå be fågo fig mara föremål 
för allas bildar, tjmarför be enbaft meb nicfningar på f;ufmu= 
bet jafabe till båtsmans många frågor.

— 9tå, jag fer pojfar, att 3 alt ären litet blpga af er 
för alla be fjär anbra fjömännen, ebra blifroaitbe frigSfamrater, 
men bet ger fig meb tiben, när man liffom jag blifroit man att 
ofta räfonnera meb langen, fertig Sarl od; anbra !E)öga t;errar. 
3ag ffall roäl i Imätl uppe på ffutan i min ruff pumpa ut alla 
m;l;eterna från fjemtraften, om be od läge på fem famns bjup. 
©e få gubbar, alt flart, fiid — —- —

SJfeit ännu l;abe ide gubben pt ljunnit uttala bet fifta 
orbet, fom ffuHe gifma tednet till båtens affärb, förrän f)an meb 
ens länbe fin l;als fängflab af ett par armar, unber bet en 
ljubelig pufs på be muftafd;prpbba läpparne förtog l;ela märfan 
af lonunanboorbet. 3 ftäHet l;örbeS en ungbomlig röft:

— ©uffar, guffar, l;är är jag meb be anbra od; nu följas 
roi alla åt ut i friget ! 3de faut, jag får ju lomma meb? 
3ag buger nog till tjroab fom f)älft. — 9Jtamma bab tjälfa od; fab’, 
att guffarS to t;a talfroat i fifta medan. — Dd; få l;ar jag fått 
npa roabmalsfläber, när jag ffall ut i l;öga tronans tjenft. Surnr 
ide guffar, att jag inom några år tan btifroa officer?

3iu förft fid bea förbluffabe pten litet anbrurn, få att
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ï)an fimbe taga lös pojïenS armar från fin nade od) fätta 1)0= 
nom mib fin fiba på toften.

— Så, men firoab i fju=fufan=tunnor fillnadar Ejar bu 
fjär att göra, £ilI=Dtto? ©M bu gå i tjöga tronans tjänft, bu 
font ide år längre än min pipfrats?

•— 3a roifst, jag är grufligt fiarf; befsutom roäper jag 
nog fnart upp till fep fot. ©obt l)ar jag att påbrås, bror min 
bär borta £ång-@uftaf är juft ide blanb be llenafte od) guffar 
fjätf fen? Sro rai inte Eaitffe flägt; guffar, fom är min egen 
farbror, od) mor liar fagt, att I)an är ben ftåtligafte farten näft 
fertigen mib t)ela ©roerigeS flotta.

— Så, nå £ilI=Dtto, inte är bet juft få, afbröt ißifen fin 
fäde brorfon, unber bet lifroät ett roänligt leenbe framffpmtabe 
mellan be buffiga ögonbrpnen. 9Sen om bu förljåller big l)i)gg= 
ligt, fan bu åtminftone för i bag flippa omborb, odj fanffe jag 
mil! tala ett gobt orb för big IjoS mår fapten, få ffola roi taga 
big i tjänft fom ljönSroaft på amiratffeppet. igä, l)ä.

— 3ag, font mill btifroa folbat, ffulte i ftället ftoppaS i 
tjänft fom IjönSroaft, utbraft Dtto förtrptfamt, unber bet Ijan 
refte på fig. tgruab ffulle ni frigsmän befsutom göra meb tjönS 
omborb; inte roärpa be roäl, när fanonerna börja fmälla? Sej, 
guffar, nu mill 3 bara narra mig. SiatroS mill jag bli!

— ©afta i baden, pojfe! görft ffa’ bu lära big frppa 
od) feban gå. Sr bu ffidlig i bet lilla, l;åHer ögonen upp od) 
tar tiben i aft, få fommer bu tibs nog fram i roärtben, bet l)ar 
jag fagt reban förut. — Sten nu buger bet ide att föla längre, 
©tid ut farlar, od) raffa tag, få äro mi fnart framme, ©e få, 
2iII=Dtto, nu äro mi i tjänften igen, bet är bärför flut meb 
pratet för benna gång.

görb af raffa årtag ftprbe barfaSfen ögonblidet bärpå ut 
mot ©meaborg. Steban fällffapet närmar fig fitt mål, roilja 
mi för en ftunb taga roåra manner i närmare ffärffabanbe. 
23åtsntan ipif l)abe reban många år tjänftgjort mib flottan, men 
lifroät albrig förfummat att l)roarannan fommar göra ett beföf 
uppe i gagerfta, bär £)an egbe en liten ftuga, en fo od) ett 
potatislanb atlbeles inroib fin froägerffaS, nämbemansntocs ftora
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gårb. €froen benna fommar fiabe §an för några roedor tänft 
(ämna frigétjånfteu od) återuppföfa fin lida, trefliga ftitga, font 
atttiö mar få fin od) löfprpbb när fpifeit roäntabeé. -Dien få 
fom frigébuttret emellan od) gjorbe fträd i räfningen. gngeit 
fid tjäuft(ebigf)et utan troärtom föfte man öfroeratt att få mera 
folf titt flottan, 'gran $arl§frona tjabe rebait för ett par utå= 
naber feban bub tommit titt fommenbantftprelfett på ©roeaborg 
att famla ifrop troålpmbra raffa farlar titt mgtrofer od) artitte= 
rifter på flottan. g be ffilba bparne uppbåbabeé bärför unga 
tarlar, fom l)abe luft att träba i frouané tjänft. fBlaitb beéfe 
mar äfmen £ång=©uftaf från gagerfta od) fBiftor Stnbcrsfou 
från äbp, l)toil!a mitte ut odj förföla frigëlpdait. ©et roar 
nämligen ide förgäfroeé, fom be båba t)nglingarne unber flere 
fomrar l)abe l)ört ffSifeit förtälja om lifroet omborb; äfroen t)o§ 
hem l)abe nu luften att fe fig omfring i roarlben roafnat. £ång= 
■CÖuftaf roar nog beu, fom troå gånget betånfte fig, innan fjait 
beflöt en fa!, men Ijabe lian engång fattat fitt beflut od) fom 
l)an§ feb roar, meb par orb uttalat bet, få ftob l)an bårgfaft roib 
bet fagba. 9)tor 2lnna=®reta på gagerfta l)abe meb ett: ,,©ub 
(jjälpe ofë, roänner, nu går alt på to!, när ©uftaf ffall ut i 
friget" flagit l)änberna famman, bå ©uftaf en fönbagéfroäll 
för par roedor feban lugnt pttrat: „©et år bäft g fattar l)it 
ffråbbar=©omaé, mor, för att rufta ut mig. föiftor od) jag 
■äto famé om att taga roärfntng".

©å l)abe mor 2lnna=©reta fatt fig på fångfanten od) börjat 
ftorgråta, tp E)ou roifte, att bet roar fåfängt att genom öfroer= 
talning föfa förmå ©uftaf att ftanna l)entma. gu mer tion 
tänfte på froågerné Ijemffa berättelfer om l)ufroublöfa männi= 
ffofroppar ocf) nebbtobabe ffeppsbäcf, något fom förefom i alla 
frig, befto pmmgare flöto tårarna, ©fulle äfroen tion fåfom 
mången annan mober inom ett par roedor förlora fin raffe, för= 
l)oppniugsfutle fon? ©et roar en froår tanfe. fDieu bå fteg 
©uftaf upp, gid fram till mobren, labe Ijanben på Eienneé apel 
od) fabe: ©råt ide, fåra mor, fanffe nog att går bra, roår 
.(gerre fan ffpbba mig, om fjan roitt, od) roitt l)an ide, få är 
jocil böben ide froårare, om ben i morgon fommer öfroer mig
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för gob roinb, än ont ben efter några år tömmer fatta frpS- 
fartbe. — ©ett tiabe ©uftaf gått ut od) bröjt borta ett par iim~ 
mar, men när tian återroänbt, begpnte tian genaft på ett för= 
ftånbigt fätt råbgöra meb m ob ren, tjuru utfpsftorna unber tians, 
frånroaro ffutte ftätlaé. Dtfi få roar ben faten ttar.

Stigen på gagerfia tiabe unber ben fifia medan tmnnit- 
gifrna att på pngfia mebtemmen i familjen, Dtto etter £itt=Dtto, 
fom tjan gemenltgen tattabes. £an t)abe nu mera än förut fått 
fföta fig fjätf. 2)ieu tiroem frågar efter om fågeln ftriger öfroer 
etter igenom ftogen, om ben fätter fig i en tall etter en gran !. 
©å åfroen meb Dtto. in roar tian i följe meb roatttijonet ocfi 
torna borta på utängen, än robbe tian tångt ut på fjött o dp 
metabe abborrar roib grunben, för att åter efter en ftunb i full 
fart tomma neb för tåget på „Stäfené" rtpgg. Dtto mar inga- 
lunba få liten, att t)an ide ännu befjöft arbeta — i bonbenS. 
ftuga tageS firoarje arm tibigt i anfpråt — men, oattabt tjan 
roib ÏÜidielSmefê fptt 15 år, förftob tjan ftätta få titt, att tian 
ftapp be tråtiga fpêflorna fom att gräfta på återn ocl) töra. 
tiarfroen.

Öfmeratt brutabe tian mara meb båbe roib roebfjuggmngen. 
i ftogen od) flottern på tiöängen, men roar odfå atttib ben för- 
fte att fatta fig neb för att tjroita etter att ffijnba åt bet tjått, 
bär nåfroerfonten meb roägtofien od) mjölfftaftau ftobo förroarabe.. 
3tär rnobren etter ben förftånbige ©uftaf uppmanabe tjonoru till 
arbete, Ijabe tian antingen någon rolig inroänbning titt rebä- 
etter odfå börjabe tian berätta tånga Ejiftorier ur fina böder, 
fom tian ftere gånger genomtäft od) bärmeb ftapp tian fri.

Sugen gaf fom fagbt på gårbcn att på 8itt=Dtto, ti) tjela 
uppmärffamtieten roar fäftab roib ©uftaf, ben btifroanbe fotba- 
ten, men; tiabe någon blott förftått att tolta ben ffälmffa min, 
fom frmtes på £itt=DtteS röbblommiga anlete, bå man talabe 
om ©ufiafs refa titt flottan od) möjligheten af ett frig, få tiabe- 
man fäfert metat göra tjonom en fråga om t)ans mening, fttieit 
ofrågab teg SitttDtto nu oroantigt nog; tian I)aöe fina tanfar 
för fig. görft bagen förrän ©uftaf ftutte begifroa fig åftab, fom 
8itt=Dtto mib troättsmåtet fram bärmeb. £>an börjabe meb att:
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i mät roalba orbatag tak om, tjuru roligt bet more att få 
följa meb goêfarne tilt fèetfingfor®, ocï) bar tjätfa på guffar 
ipif. ©fier bet tjan en timme® tib pratat tjit odj bit, tjabe tjan 
roärfttgen ïpcfats aftoda mobren tittatelfe att få faïfl- fèroem? 
roar bå gtab, om ide Silt=Dtto, tjan ffuïïe nu ut t frig, tjette 
bet. âïïta ffrattabe åt tjan® plan odj få gjorbe tjan fjatf meb,. 
men be fifia orb tjan ropabe åt mobren, bå tjan jämte brobren 
ftigit i båten, fom ft'utte föra bent till ftaben, rooro: SBar irrte- 
räbb för mig mor, trj om guffar tar mig meb, få btir jag fjö= 
man etter fotbat!

©en refte be af. 3 tQetfingfor® bröjbe be enbaft en bag, 
fp tpifen tjabe lämnat bub i gager[ta=boarm® ftabsfroarter, att' 
tjan fötjanbe bag ffutte fomma titt ftaben för att aftjemta ©u- 
ftaf od) SBiftor. 9tît tjabe nu gått fom ämnabt roar, odj Sitt: 
Dtto tjabe Irjdat® ftippa meb på ett tjörn, trj att tjan roitle ut 
titt fjö®, bärom roifte guffar tpif ingenting, ©mettertib befann 
fig nu, fom toi fågo, £ül=Dtto, tjett trxjgg i barfaéfen roib ipifen®- 
fiba odj tjroarfen SÖiftor etter ©uftaf anfåg fig betjöfroa göra 
någon urfäft för tjan® anfomft; be tänfte, tjan må reba fig baft 
tjan gitter, i morgon ftippa roi roat tjonom äubå, bå tjan åter 
måfte gå t lanb. —

iöarfaéfen förb af fraftiga årtag gjorbe emeltertib gob fart- 
S5en tjabe reban lämnat ftere af be tjögtacfkbe, froarta ffeppsffrof: 
roen bafom fig, innan ben, firjrb af tpiten® ftarfa arm, gjorbe 
en froäugning åt tjöger in i funbet mettan ©fora Öfter=©roartö- 
od) ©fanélanbet. &är tågo förtöjba amiralffeppet od) ftjra af 
be ftörfta tinieffeppen. S)e unge® i barfaéfen unbran fteg att= 
mer, ju närmare man nalfabe® fartpgen. ®e mörfa, tjimmet®- 
ljöga relingarna odj be froarta fauongtuggarna, ur tjroilfa be 
tjemffa etbgapen tjotanbe blidabe fram, förfetabe ide att göra 
fin roärtan. ännu ett par årtag odj farfofien låg förtöjb 
roib fiban af ffcppet „Sßafa".

— ©e få, gubbar, tlif upp nu för faltrep®trappan, ljöd 
pfen® röft, få ffatt jag prefentera er för tjöga tronan.

■Kan roar ide fen att eftertomma uppmaningen, odj inom- 
ett par ögonbtid befann fig tjela fättffapet famtabt på bäd-
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3)îanffapet på ffutan egnabe emettertib tinga uppmärffamyet åt 
be nyfomue; l;roar od; en l;abe f)är fullt upp att göra od) att 
borna af bullret unber bad tyftes äftoen bär råba lif od) märf= 
famfjet. ipïfèn uppftäfbe förft på ett leb be 1C unga fartante, 
fjTDilfa l;an flämtat omborb, l;marpå l;att aflägSitabe fig, för att 
åt maftl;afmaube officeren anmäla om betas antomft.

Så uppftäfluingen ffebbe mar SitUDtto ide mera tiH FjaubS, 
od) iffifen fyntes aKbeleS l;afroa glömt l;onom. Sßöjfen Fjabe 
nämligen fmugit fig upp på afterbäd od; ftannat i betraftanbe 
af beu ftora fompasfen i bet mesfingsfmibba nafterbufet. Sen 
förftob l;an fig ej på. — £au fåg fig fuft omïring efter någon, 
font ïunnat förflara, I;tuab ben ftora, [mart* od; Enoittednabe 
gunganbe ffifroan ntånbe betyba, bå i bet famma en fjögreft 
mebelålberS man i mititärmösfa meb en grå tappa öfmer ay= 
farna fom upp för aftertrappan odj närmabe fig l;onom. Sen 
bär, fom f;ar gufb på mösfan, fan fäfert ge mig beffeb, täufte 

Siff=Dtto, f;roarför E)an tog mösfan af f;u?roubet oclj yttrabe 
rafft: @ub betoare l;err fapten! Äan fapten fäga mig, l;roarför 
fronanS floda ffaff ligga bär od) nida till l;öger od; roänfter? 
3Jcor I;ar flängt mår floda på roäggen i främmanbfammaren få= 
fom folf brufar; ben förftår jag mig på, men ben l;är l;ar ju 
tappat fina mifate?

■— Sa fer bu, gubbe lilla, froarabe ben tilltatabe meb 
ffälmff min, bet l;är är en annan floda än fom mor l;ar på fin 
mägg. Sen I;är roifar alltib på famma punft, men mifar änbå 
aHtib rätt. Set är en fompafs.

— 9tej, nu mill l;err fapten bara narra mig. Sa9 bar
nog fett en fåbatt l;oS guff ar ! .$ctns är ide ftörre än en fem= 
ffiHing od) ben bär l;an i fin bypfida, men ben l;är —------

■— ©et är nog möjligt, pttrabe officeren mebgifroanbe, 
i bet l;an fatte fig neb på en tältfiol od; fynbart roab fortfor 
att betrafta ben fäde goSfen. Sin guffar eger roäl en liten ftd= 
fompafs, men Ijiuem är bå bin guffar, gosfe?

— 311), fåfom inte fjévx fapten ffulle meta bet, efter fom 
l;an finnes l;är! Set ät ju naturligtrois guffar $if, båtsman 
på fonglig majeftäts finieffepp „23afa", l;an fom nyfs Ijämtabe



Under slcilda fanor. 11

mig od) £ång=@uftaf od) SBiïtor od) aiïa be anbra omborb ; bet 
är t)an, foin ftår bär od) talar meb generalen.

— Safå, båtsman ipit är bin gnffar?
— Qa, od) beféutom min egen farbror.
— ©et är en gob reïommenbation, ti) pten är en af mina 

böfta tartar. ätten Igoem är bå £ång=©uftaf od) framför alt, 
firoarför l)ar bin gnffar tagit big meb omborö? £an tan ju 
ide meta, fpilfen timme roi få [gfta antar od) gå till fegelé.

— äßet l)err tagten, att bet är en få lång l)iftoria att jag 
inte nu £)inner berätta ben, ti) om gnffar ropar på mig, få må= 
fte jag genaft gå, beêfutom met jag ide, om jag gör Eloft i att 
för någon fäga, l)roab jag ämnar göra, men — om l)err tagten 
lofroar, att ej tala om för fertigen att jag finé omborb, få — —

— Sa, bu tan mara lugn, men fjroab Ejeter bu egentligen?
— Dtto äBilljetm Sagerftröm eller odfå tallar man mig 

manligen £iIl=Dttp, för fe jag l;ar inte ännu blifroit mietet ftor.
— Sag fer bet, men berätta mibare, jag ftäll beroara bitt 

■förtroenbe.
— 9tä ja, faten är ben, l)err tagten, att jag mill bli foI= 

bat. äßifät är jag ännu mera ung odj fortroägt, men om jag 
nu ffuHe fitta tjemma od) roänta fite jag blefroe ftörre od) älbre, 
fä tunbe jag få roänta i många, många år, innan be åter ftälbe 
till ett trig för min ffull. ©ärför l)ar jag nu — meb lof af 
mor fe — Eommit od) l)älfat gå gnffar. S«g I)oppaå att l)an 
ftall tala gobt för mig l)o§ fertigen, få att jag får ftauna om= 
borb. ^mitten glaté jag möjligen tan få, met jag ännu inte, 
faft — tillabe l)an bröjaitbe, unber bet l)ait förlägen töjbe gå 
fin l)ögra rodärnt — gnffar fabe roifét, att jag tuube få börja 
tjänften fom l)önéroaft gå amiralftegget. Sa0 ro et bod ide, om 
jag ftall gå in öärpå. äßet l)err tapten, om man från l)öné= 
matt tan bli general? frågabe l)au glötfligt od) fåg ugg.

— S«/ bet tror jag gobt, froarabe officeren ftrattanbe, od) 
om jag odfå för ögonblidet ej fan nämna någon, fom fålunba 
börjat fin frigarebana, fan bu ju mara ben förfte. ätten, tillabe 
l)an, om nu pfen ide tan ffaffa big böuémaftarefgfélan, Ijroab 
ämnar &ill4jtto bå taga fig tid?



12 Under skilda fanor.

— Set, bet roet SilI=Dtto ide ännu, froarabe benne örpbb, 
men fanffe tjerr fapten roiU tala ett gobt orb för mig. Sa& 
lofroar att mara Ipbig i tjänften od) froid t roänbningarna, få 
att fjerr fapten får lieber af mig.

—- Söra, min gosfe, tåt fe att bu Ijåller orb. Kom nu få 
ffola mi tata meb guffar Spif. — Officeren fteg upp od) roanbrabe- 
åtfötjb af Dtto mibffeppS, bår båtsman Sßif meb förroåttab 
uppfpn roäntabe tjmab fom nu ffutte blifroa af.

— iQör f)it, båtäman fßif, pttrabe officeren, jag £)ar npfs. 
gjort befantffap meb pngfte mannen i l)öga frouans tjenft, på 
eptra ftat anfiåtbe fjön&roaftaren Dtto SSittjetm Sagerftröm.

— feroab, ers ercetlens, ben bumrna pojfett Irar mät ide- 
berättat — — —

— Sag fånner till fréta triftorten, Spif, od) jag tror bet 
firmes gobt grt) i goSfen. Dag nu t)anb om tjoitom, titt befs 
mi i morgon få fånba I)onom titt amiratffeppet. Sag mitt ffrifroa 
ett par refommenberanbe orb titt min mån, förfte löjtnanten 
Stpelsfon. DJÎeu — pttrabe officeren, tjmitfen roi för måra täfare 
föreftätta fom fjetfroa befätt)afmaren på tinieffeppet „SBafa",. 
grefrae Söaltjar ,<Qont— jag fer, att Spifeit bröjbe något länge i: 
ftaben. Det roar roat SQelfingforSdöferna, fom ide mille ftäppa 
ben fagre tpifeit. 9iå ja, ingen ffaba ffebb, bå ipifen ej attbefe 
btef tillfångatagen. Saru)åt få länge, £i£l=Dtto, jag ffatt på 
afftånb följa big od) fe, t)iiru bu artar big od) l)uru bu ftiger t 
gtaberna.

Officeren nidabe od) tämnabe Dtto allena meb tjauS för- 
roånabe guffar.

— Sa bu är mig en roader fogel, Dtto, fom få bar utan 
frus fli)ger på fjätfroe befätlrafroaren; bet ftjneS nog att bu af= 
brig roartt utom bonblanbet. Den t)år gången gid bet änbå an, 
efter font lians epcettenS tyfteS Ijafroa upptagit big i nåber od? 
roill ffaffa big plats. 3)ien näfta gång fan bet, om bu är fram= 
fttfig, gå på annat fått. <5e l)it, tpuab tror bu att bet l)är år 
för något?

— SBara en änba, met jag, fom fjör titt riggen!
— Sa/ men bet finnes äfroeu fåbana änbor, fom bara Iröra:
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till rpggen. Deb jag mitt på förtjanb unberrätta big, att man 
meb be ånborua fom inftag roäfroer ett tpg meb blått font ränning.

— Sen roäfroen mitt jag inte mara meb om.
— 3<x, bet tror jag nog. ©e få, fom nu gubfonen min, 

iå ffatt jag föra big odj be anbra litet omfring på ffutan, få 
.att ni blifroa tjemroarma tjår.

Så be ©uftaf ocE) Siftor blefroo nu tiHfaUabe, od) för fina 
tre ffpbbflingar l)ött bärpå ißifen, fom riftigt fänbe fig på eget 
botten, ett långt förebrag, om alla be främmanbe föremål, 
Xjroilfa bet ftora örlogåffeppet gömbe inom fina relingar. tgroab 
fom bäremot rörbe rigg od) ffrof, bet fänbe bans åljörare feban 
gammalt, ipifen fjabe nog fjälf marit i tillfälle att pröfroa, att 
Ijurtigare ffärigoéfar än IjanS brorbarn ide funnoS i $agerfta= 
traften. Se förftobo roäl fföta rober od) ffot.

Ostt par timmar efter barfaSfenS anfomft uppfallabeå bela bet 
nproärfmabe manffapet på bäd, bär be mönftrabeé od) iitffrefrooå 
i rullorna. 9If l)ioar oå) en frågabe man, t)ururaiba lian mille 
tjäna fom matros eller artitterift. £ång=@ufiaf malbe betfenare; 
|an tpfte, att när man engång gifmit fig i frigåtjänft, få roar 
bet roäl ärorifaft att få paåfa upp fauonerna; fföta fegel funbe 
man ju äfroen unber frebêtib. ©meban tillrådligt artillerifter 
funnoS på ,,2Bafa", men bäremot på amiralffeppet ännu be£)öfbe§ 
4 fåbana, roar ©uftaf för fin längb od) fin fraftiga froppåbpgg; 
nab ben, fom främft fom i fråga roib befättanbet af beéfa platfer. 
Såtéman fßif roar till en början ide rätt meb om fafen, tp ban 
l)abe l)älft fett, att ©uftaf ftannat i l)ané närtjet, men få fom 
|an il)åg, att SäUDtto ffuHe få platå på amiralffeppet od) bå 
funbe bet roara gobt, att älbre brobrett roar till l)anb§ od) l)öll 
ögapål)onom. Siftor, mera blpg od) ofäfer, förebrog att fåfont 
lättmatroå ftannapå „SBafa", bär l)an i pfen egbe åtminftone 
en befant blanb afla be främmanbe männifforna.

Sill=ötto, ban ftob bebröfroab od) fåg på, buru bc anbra 
uppmättes ocb numrerabeé; förgäfroeå roäntabe bau att någon 
ffuHe fråga efter bans längb, eller om tjan önffäbe blifroa inf£‘rif= 
roen fom matros eller artitterift. igaits namn fans ide upptaget 
i rullan blattb be anbra. 9iär mönftringen roar flirt od) ißtfen



14 Under shilcld fanor.

gttrat några Uppmuntranbe orb tiH Ijonom, återroänbe boet fnart 
ljan§ gobå Itjnne, odi roib nebgåenbet till fßitenä tuff fabe fjan: 

*— ©uffar, för mig olef ingen annan nummer öfrig an 01 
— Sa, tröfta big meb ben, fa’ guffar. 
dtebfomna i pfenë titta |ptt, bab gubben fina tre unga 

manner taga plats, igan mille efter en fiunb traitera bem 
meb en mugg taffe, od) tittita göra bem befanta meb traå af
fina albre famrater. (Saten roar nämligen ben, att förft meb 
morgonbagen tjänften ffutte börja för be mjtomne; be funbe- 
bärför efter gobtfinnanbe anroänba återftoben af bagen, fßiten 
aflägénabe fig bärpå, för att ombeförja tratteringen odj talla be 
anbra gäfterna. ©ufiaf ocfj SSiftor togo emettertib plats på 5ßi= 
tens ttfta, unber bet Dtto fann bet befroämare att trtjpa upp på 
guffaré babb. £>an roar fielt mjfiten på bet font tomma ffutte.

9'tågra minuter förgingo innan ipitenå ffäggbepnjbba an= 
figte åter fpnteS i ben låga börröppningen. ©ubben, baranbe 
en taffepanna od) tre muggar, efterföljbeS omebelbart af troanne 
anbra frigöbusfår, firoilfa fjan för be unga uppgaf roara unberof- 
ficer ^eittinen oc£) folbat Särgfält. 2Jtan Ijalfabe od) placerabe 
fig få gobt utrpmmet mebgaf frinq ben rpfanbe taffepannan, Ijroars 
inneljåll af fßifenS roana Ijanb förbelabes åt be närroaranbe efter 
rang od) roårbigljet. £iH=Dtto uppe på bäbben ftcf fifta muggen, 
men inneljållet måfte icte rittigt l)a fmatat Ijonom, tp bå Ijan 
ratte muggen tillbafa, pttrabe lian fatta:

— ©et roar grutftartt taffe, guffar, liar ni atttib fåbant 
omborb?

—• 3a/ ftarft ä’ bet, gobt ä’ bet od) billigt ä’ bet, froarabe- 
meb ett af fina älftlingsuttrpct fßifen ftrattanbe. igelt fätert 
ffutte Ijroarfen benne eller någon af lians båba albre famrater 
Ijaft något emot att roib fibait af faffetåren få fig en tår 
„ftarft", men något fåbant fans ej, odj bet Ijabe icte Rätter ftämt 
öfroerens meb orbningäreglerne omborb. Någonting tillåtet bäftt,. 
fom lifroät ej roar att föratta, funbe boet Spiten trattera fina gcU 
fter meb; §an framtog ur bppfiefan en roälbig rulle tuggtobat, 
bet af ett ftpcfe od) bjöb ben fårffa rullen åt färgfält od) igeitt 
tinen, Ijroilta följbe Ijans epempel.
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—JU få, gubbar, börjabe spifen, nu bå mi äro barlaftabe, 
funna roi en liten ftunb räfonnera om frigsaffärerna. .fbroab prs- 
bet Särgfält? ©it, fom är ftationerab på amiratffeppet, fan 
mäl berätta något från ftora roärlben.

®eu titttalabe rätabe ut benen, ftröf upp be fintroinnabe 
muftafdjerna od) froarabe meb ffarp fmenff brpuing:

— ©et förftås att jag fänner titt bet bär. 3ii met roäl. 
titt att börja meb att friget är förftarabt.

— 9cej, poab fager bit!
— Sara fattningen, jag met från fäfert pff, att prtig; 

Äart reban i förgår ficf miberrättetfe bärom jämte orber att : 
löpa ut, för att genaft föfa upp ben rpffa flottan.

— tQmarför tufan ligga roi bå pr od) låta rpfarne för 
anbra gången ga fria? utbraft båtsman pf pftigt. Sag fonu 
mer nog ipg på ptrefan från ÄarlSfrona, prit jag fnöt näf= 
men i btpicfan, när mi på pjben af ©agerort ben 22 juni 
mötte en rriff effaber om 4 ffepp på mäg titt Pebelpfmet, men 
icfe fingo fnäppa titt ben. ©e faluterabe pit artigt för ofs meb 
löfa ffott, od) toi fingo icfe ftoara meb ffarpa, tp prtigen pbe • 
fått fonungens uttrpcfliga befallning att icfe öppna fienbtligpterna. 
©å fingo be fara i freb.

— 3«/ inföll Särgfält, prtigen pbe nog gärna börjat 
friget, men pn funbe bet ej; jag fåg meb egna ögon, ptru 
pn i mrebeämob flungabe ptten i bäcfet, få att pigmenta ban-' 
fabe omfring.

211) tufan, gjorbe pn bet, menabe båtsmannen, jag 
fänner nog fom gammal fjögaft, att prtigen år rätte man= 
nen att föra befälet öfmer en flotta, men, efter fom jag ocffå 
met, att pn oc£) fonungen ej äro riftigt famé, få irobbe jag, 
att pn icfe mitte mara meb om ett frig font fonungen längtat efter.

— pttrabe Sörgfält betånffamt, bet pbe nog marit
flofaft, om fonungen icfe gripit titt froärbet. <groem tänfer pn .
mäl ffatt minna fegrar för puts räfning? ^anS goba roilja 
räcfer icfe enfamt titt. 32og fins bet ju trupper i finlanb, men 
om folbaten ffatt flåfs, tnåfte pn få ut fin lön, få magen mätt 
od) p futor od; frut titträcfligt. £uru tror ni mäl, att bet är -
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:beftälbt ttieb alt betta? 3o, penningar finnes bet icte mera 
än några tufen ff illin gar i frigStaSfan, förråberna i magafinerna 
räcta icte ens ett par roector, od) roapen od) ammunition fattas 
på alta t)åll.

— Dien timarför l;ar man icte ruftat fig bättre? roågabe 
©uftaf fråga.

— $TOSa ben fom fmcirabe Särgfält meb Ijögljubb 
ftämma. dungen t;ar börjat triget, emeban bet nu pasfat för 
Ijonom. <ßan tror att turïarite, meb Ijroilta tjau flutit förbunb, 
fåffola gifraa rpSfarne fullt upp att göra i föbcr, att fmenffarne få 
fria fiänber i norr. -Bien jag fpår, att njSfen tömmer att reba 

-fig. ©tulie åtminftone tonungen tjunnit ftaffa fig t)jålp eller 
penningar från något fätrare tjåtl, men bet tjar icte ffett, ty jag 
met att tian förgäfroes i fjol tiöftaS refte titt Söpentjamn odi 
boctabe fig för banffen. Senne bet icte på troten. Sanften 
mitt lefma i freb meb Sïyfslanb. Scte bätter tjafma unbert)anb= 
Ungarna meb ©ttglanb lebt till något refultat. Set fer bär= 

■för mörtt ut. ittien bärtilt tömmer ännu en fat, gubbar, tror 
ni att tonungen egbe rätt att börja triget?

— 3a roisft, fm arabe fßit, ©uftaf III är mät icte ©roe= 
riges tonung för ro ftutt tiäller. Sag tan mät förftå att bet 
tänS litet lebfamt för be fina garnifonSofficerarne att lämna 
balerna od) be fagra frötnarna, för att i ftället tråba baitfen 
meb rySfen, fom tonuugen för beras rätning bjubit upp; bärför 
få murra be nu, när bet gäller. Sårgfält tycteS äfmen Ijafroa btifwit 
fmittab af bet bär uitberliga mifsnöjet, fom roärtligen tärer mara 
mycfet fpribt, efter fom t)an tan göra frågan, om tonungen 
■eger rätt att börja trig.

— Sag met nog t)roab jag fäger, froarabe färgfält ljög- 
braget. Äonungen t)ar icte rätt att börja anfattstrig, regerings^ 
formen af år 1772 ftabgar uttrpctUgen, att bet tittfommer ftän= 
berna att bärom afgöra. Senna fat Ijabe nog tonungen bättre 
reba på än ni tycteS tja bet, ty E)an Ejar ftält få titt, att bet 
fer ut fom om mi nu Ijabe ett förfroarstrig; bet beter ju att 
rysfarne börjat leteu. Ddj buru Ijav betta tillgått? 3«/ man 
beftälbe ett par busfin njfta uniformer Ijo® ffräbbaren Sinbljolm
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i ©todljotm od} flåbbe beSfa på några bonbbrängar, Ijroilfa feban 
på orber af öfroerfte gafifer ftälbe tiH ett litet frigSfpeftafel borta 
roib gräufen i ©aroolafs. Dd) fålunba fjafroa rpsfarne brutit fre= 
ben, ïja, tia!

— £ut Sfärgfält, ben bär giftörten är en förbannab lögn,
Ijopfpunnen af fonungens fienber, utbraft fßifen od) flog näfroert 
t borbet, få att muggarna på borbet odj SifEDtto på babben 
fioppabe upp. Sag roet nog, ©ub nåbe få roisfi, att mår gobe 
!ung ©öfta eger många motftånbare od) beladare, Ijroilfa för 
egen förbet finde roilja braga flarn od) flaba öfroer rifet. Dd> 
fparför, jo, emeban ©uftaf III mågat göra flut på abelSregi= 
mentet unber frifjetstiben, bet är betta fom alt fortfaranbe ftider 
bem i näfan. Se fjöga Ijerrarne fåge Ijälft att ©uftaf HI more 
en lila beffelig od} mebgörlig l}erre fom falig lung SCboIf grebrif, 
få att be efter gobtfinnanbe finge ftpra od} ftäda, men nu är 
roar tung en farlalart meb egen roilja, fom------ ■

— fatter fig öfroer lag od) rätt, inföll iöärgfält fpetfigt. 
®ler Ijroab menar, fpit, om förfäljningen af pråftaämbetena od) 
inrättanbet af fronobramterierna?

— Slfd), ide tpder jag lila litet fom någon annan, att 
bet roar flott att förbjuba l)usbel)ofSbrånningen od} inrätta re= 
gata brännerier, froarabe båtsman 5ßif förtretab, men bet är en 
fal fom ide rör fotbaten od) officeren. Se f>a ide att räfon= 
nera utan ftriba bå friget brutit ut. ©Me jag ide, oaftabt 
bitt gemena ffräftanbe, fämta big, Sfärgfält, fom en tapper fam= 
rat när bet gäller, få ©ub förböme mig, om bu eller någon an= 
nan i min ruff finge tala illa om fonungen. Slßa roiljen S blott 
flaitbra, ebra ftadare!

— fftå, nå, båtéman ipif, ide rooro mina orb få illa me= 
nabe, men bet måfte bu nog mebgifroa, att bet funnits anleb^ 
ningar tid mifsnöje mot regeringen.

— od) bu od) jag od) fèeiffiuen meb SiEEDtto fom 
orbföranbe ffota fanfte fitta till boms öfroer fonungen. Set år 
juft roadert, utbraft iffif förargab od) fteg upp. — £roab fager b u 
Dtto till att bet f)är?

— ©fter fom guff ar gör mig en fråga inför be aitbra l)er=
2
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tarne, få mitt jag froara, att i mina böder faïïaê ben man, font 
lämnat fin fung i ftidet, en föträbare! ©uffar l)ar (ätt mig, 
att man näft ©ub, mor bär fjemma od) fäbetneélanbet, ffatt äU 
ffa fonungen od) bet gör jag, faftän jag adbtig fett ^oitom.

— 23ra pojfe, flått ut meb bet, få l;ar jag lieber af big, 
ftoarabe guffar belåten. Stf Dttoé orb fotnmer jag ibog, att bet 
blanb be froenffa officerarne fnnnitê en få rar goëfe, att Ijan 
lämnat ©uftaf IILeé tjänft od) filat öfroer titt be röbbppabe 
rpéfarne.

— Spiïeu menar roäl öfroerfte ©öran 3)îagnu§ ©prengpor^ 
ten _ infött nu ben fåorbige £eiffinen — ban, font för turn 
år feban ficf tUlåtelfe att inträba i rpff tjänft.

— ^a, juft famine fart! Sag met nog att ^eiffinert, fom 
tjänat roib ©aroolaf§=brigaben IjåEer af bonom, el)uru l;an bragt 
bin bror i olpdan, men Ufa gobt, jag fjunger ut min tanfe om 
©prengporten ocb ben Ipber få f)är: ben man, fom blir manfe= 
rab för att fonungen ide år ut od) år in ger £)onom nog pen= 
ningar till onöbiga utrifeéfärber, utan fiarmfen roänber rpggeu 
åt fäberneélanbet, l)att ar ide mpdet märb! 2M ni, fjöguttar 
fmå, jag får rigtigt „magatoänbo", fom bet l)eter på ärlig nif 
länbffa — mafte bärför ta mig en np buf§ — bara jag tänfer på 
©prengporten odj fanna mina orb, att ide många roedor ffota 
förgå, innan mi få böra af bottom. §an bringar ofärb, tmi tu= 
fan! Dm tpdan är gob, få blir bet ban, fom anför rpëfarne.

— Eifert ffa’ inte mara ftpgg mot min gamla öfroerfte, 
infött igeiffinen. Sag met nog att ©prengporten albrig fommer 
att uppträba i friget mot gintanb; betta lanb mitt l)an ingem 
ting illa, tmärtom £;ar ban uppgjort ftora planer, broi^a 
gagna bet.

— (Stter f faba bet, pttrabe $ifen, ettbera blir bet od) bär= 
meb punît! — 3Jïen nu bafroa ™ nog länge fpråfat om politifen, 
broarpå mina fmåguttar ide ntpdet förftått fig, roi ffota nu li= 
tet tala om tjänften omborb, få att be få meta b^ab be bafroa 
att rätta fig efter.

<gätom rooro alla enfe ocb nu börjabe be tre älbre män= 
nen att ifrigt berätta för be npfomne, buru beéfe borbe fficfa
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|tg, Kjiucmmb be fpädfabe fina berättelfer irteb präEtiga epeutpel 
m- ben långa erfarenhet be i Eronané tjänft förroärfroat.

■vjnnait bet Itda fällftapet fEilbeS åt ï)abe mer än en timme 
förgått. — broaden fom. —

SiII=Dtto habe Ijufroubet fußt meb en masfa bcoEiga före* 
ftädningar och ïunbe på länge icfe fomna. ^roab han brötnbe, 
loeta roi ej, men fäfert är, att guffar följanbe morgon beElagabe 
ftg öftrer att £id=Dtto borat honom fom en roitbe.

II.
I eib en.

Sagen efter be i bet föregåenöe ffitbrabe hänbelferna togo 
(b u ft af od) Dtto afffeb af fin farbror och begåfuto fig tid ami* 
rålffeppet. Sett förre ficf fin platå blanb be öfriga artideri* 
Iteme, nnber bet att Dtto lämnabeå i Eocfens rnårb. föåba brö* 
berne unbertoifabes hroar på fitt håd.

3Æe många timmar habe förgått efter beras anfomft om* 
borb^ förrän toi finita Dtto, utruftab meb ett ftort förttäbe, i 
fitd fpsfelfättniug meb att i fmå, fprfantiga tärningar fönber* 
ffära fofab tefraer för be hertigliga EpcflingarnaS raining. 9tär 
portionen roar färbigt anrättab, roanbrabe han meb roigtig mitt 
npp på förbäcE och intabe föbatt i. ben Ijöga hönsburen af må* 
labe träfpjälor.

§älft habe hatt nn ftannat uppe, men EocEett ropabe i bet 
famrna åter på honom. Senne habe nämligen fnart nog märtt, 
att Dtto roar mpcEet begriplig och Eiutcï på foten, hroarför han 
tog honom, icEe blott öenna utan äfroeit be följanbe bagarna, hett 
och habet i fin tjänft. Setta roar alt en liten mifsräfning för 
£id=DttO, tp han habe IjroarEen tib att tala meb fin brober et* 
1er åfe epercifen meb Eanonerna; faten ftob emettertib ej att hjälpa.

Sroå bagar habe förgått.
9llt ännu låg flottan Eroar utaitför ©roeaborg. IDtan un* 

brabe allmänt, hroarför hertigen bröjbe att gå ut tid l;afs.
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©amtibigt bå foleit för trebje gången efter gosfarnes an- 
fomft omborb föll på att fjunfa neb i tjafmet i toefter, fynteå 
en praftfuKt utfirab, minbre gigg lomma från ftaben od) meb 
ftcr faftigfet ftyra raft på amiralffeppet.

jyuotn tio minuter ftob ©uftaf JH:eS föga geftalt på bäc= 
fet. ©e fiffiga, ffara blå ögonen blip trabe itnber bet £>an mön- 
ftranbe fcilfabe be framffpnbanbe officerarne ocf faftigt frågabe 
efter fertigen. 2ttt borna af fans mörfa uppfpn odj ben otå
liga åtbörb, froarmeb fan flog upp fin toiba mantel, fynteS att 
monarfen mar roreb.

<Qan gaf fig icfe fäller tib att inroänta brobren, utan be= 
gaf fig meb långa fteg afterut ocf) ffynbabe ueb vmber bäcf. 
fôîeb froitfa orb be föga bröberna für titltalabe froaranbra, roet 
mau ej, fäfert är att ©uftaf på bet fäftigafte förebråbbe ferti
gen for bennes förfumtigfet att ef lyba orber ocf befalte fonom 
att genaft Itjfta anfar. fertigen fageS fafroa urffulbat fig ocf. 
roelat neblägga befälet, froilfet fonungen bocf afböjbe.

(Sfter en falf timmes roiêtelfe omborb begaf fig ben fift- 
nåmbe åter titt ftaben.

famma ögonblicf ben fungtiga giggen fatte fig i rörelfe 
fynteS ett npfifet, folbrånbt pojfanfigte titta frain bafom fönsbu- 
rené fpjälar. ^ugen labe märfe fårtill, men från ben ftunben 
funbe £ill=Dtto ffryta meb att meb egna ögon fafroa flabat 
fonungen. — —

©en 17 juli roar inne. ©re bagar fabe flora flottan re- 
ban ftyrt ut på fafroet. Uuber bet ffeppeu meb fatta fart 
frySfabe upp mot roinben, fabe man roib mibbagstibeu funnit 
farroattnen norr om fèoglaitb.

Uppe i märfen föds ffarpt utfif, ty man roåntabe i froarje 
ögonblicf att få fe masterna på be ryffa fartygen byfa upp i 
öfter, âllt roar flart tid ftrib; öppna ammuuitionSfiftor ftobo 
upprababe roib fanonerna ocf uppe på bäcfen lågo änterfafar, 
bösfor ocf fuggare färbiga att begagnas.

„©eglare i öfter", ljöo plötsligen ropet från en af märSfor= 
gante. 9Jîeb flaggor gafs fignal från amiralffeppet att be öf= 
riga fartygen ffuHe fålla fig famlabe, ty för förtig roinb fyn=



Under skilda fanor. 21

tes inom fort ben ryffa flottan tomma feglanbe neb på bem. 
Snabbare än man beråfnat nännabe fig be fienbttiga fartygen 
pä en linie.

®e froenffa ffeppen befunno fig ännu belrois fpribba od) 
tjabe icfe lycfatS orbna fig, förrän bet förfta bofioa fanonffottet 
Ijöb från ett af be ryffa fartygen. ©etta roar tecfuet för bem 
■att ftanna; be gjorbe nu fjatfroånbniitg åt Ijöger, få att be från 
fina brebfibor fuitbe loSfa fulla fanoufalfroor. Sroenffarne rooro 
icfe fjäder fena att froara, bå be efter en liten ftunb fått fin 
Unie ufroecflab. ©triben roar fnart i full gång.

9Jtan fan få en föreftädning om bunbret, bå man betän= 
fer, att från froenffa flottan omfring 1,300 fanoner fäitbe fina 
böbsbringanbe Ijaléningar till be rpffa fartygen, Ijroarifråit icfe 
minbre än 1,450 elbgap froarabe på famma fött. ©en alt mera 
froaga rotnbeit funbe icfe Ijtnbra ett tjoft moln af frutröf att 
tungt (ägga fig öfroer fcenen.

Drbuingen i linierna bröts mer od) mer; på ffilba l)åd 
förföfte man att trånga broaranbra in på lifroet. ©et rpffa 
amiralffeppet, •— en roåtbig feglare föranbe 114 fanoner — ftprbe 
åtföljbt af ett annat fartyg neb på bet froenffa, för att fåluitba 
få bet mellan troänne elbar. ©et gälbe nu att fe upp.

©önberffjutna rår od) ftänger betäfte rebait bäcfet. ®e 
fårabe jämrabe fig od) båbo om l)jälp. gältftararne ffynbabe att 
nebbära bem i lafarettSrummen, för att be ej bär uppe ffulle 
ligga i roägen; men ntycfeu tib Ejaitn man ej egna bem.

fpå afterbäcfet ftob meb fommanboftaf i Çanben Ijögreft 
fertigen, obefymrab om be talrifa fulor, broilfa nebföllo i bans 
närmafte omgifning. Se bär borttog en bufroubet af en matros, 
font på ett par alnars afftånb från bonom ljöll på att roräfa 
i fjön en fönberfpfittrab märsftång, t;är åter tumlabe ett par 
matrofer omfull af bet båftiga lufttrycîet, font en förbifufaitbe 
fula framfadat. Slrtiderifterne roib bädsfanouerna arbetabe få 
att froetten rann i ftrömmar. att butbra fanonertta, broilfa 
genom bet oaflåtliga ffjutanbet blifroit ftarft uppbettabe att fpräm 
gas, begöt man bem alt emellanåt meb roatten.

— Se upp bär, goSfar, ocb fttäpp Fiårbt till rysfeit, när
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£)«n åter roänber brebfiban till, fommenberabe fertigen åt be fem 
närmaft ftåenbe farlarne, Ijroilfa nijfê flutat tabba fifta fanonett 
på baborbsftban.

ÜJÎan roäntabe ett par fefunber.
—1 gpr, ljöb bet, od) meb ett roälbigt brafanbe f jönf bog- 

fprötet på bet rtjffa amiralffeppet i tjafroet. @n roinbpuft förbe 
för ett ögon&ticf roten åt ftban odj man limbe fe, ljum rtjsfarne 
meb fina ppor förföfte afljttgga tågen, tjroilfa ännu förenabe bog= 
fprötet meb ffrofroet. ©e tpdabeé äfroen Ijäri, od) inom några 
minuter fummo be båba ftora linieffeppen på några famnarë af- 
ftånb från firoaranbra.

©roeuffarneê ftprborbêfiba tjabe bet anbra rpffa fleppet när
mat fig. 3a bef§ manffap tjabe rebau engång forfeit äntra,, 
men btifroit tittbafaftaget meb btobiga tmfroub. ©et mar ide 
möjligt att fignatera anbra fartpg till tjjälp; tiroar odj en roar 
upptagen på fitt pi!. Stumt ett ögonblicf odj be båba rriffa far=: 
tpgen, fmnlfa anfatte froenffen, ffutte fjafroa tagit pnom, bå i 
bet famma en fruftanëroârb falfroa ljöb från baborbêfiban. ©et 
minbre af be rpffa fartpgen, träffabt i roattengången af flere 
ffott, roänbe fig på ftban od) fjöni inom några minuter.

©et roar „Söafa" odj „SBifing", Ijroilfa i fifta ftunben 
fommit tjertigenä farttjg till Ijjälp. 3Jieb ett ljögt Ijtirra tjälfabe 
fjömännen på „SBafa" be roåra.

— 33ra, mina gosfar •— utropabe grefroe ^orn — ännu en
falfroa titt, få få be nog---- - - - - - - -

$an tumlabe neb på badet t fitt blob. (Su förlupen böf§- 
iula tjabe gått grefroen genom ena lungan. Gstt par matrofer 
ffpnbabe att refa upp fin ålffabe befälpfroare. <Qan lefbe ännu 
odj i bet tjan tjöjbe fin inutna ljögra pnb, ptrabe ben tappre 
frigaren meb tpbtig ftnmma till fin närmafte man i befälet: ,,©u 
ffatt froara mig inför ®ub, om bit ftrpier flagg"!

»en ocE) ett par matrofer Ijaftabe att meb tårar i ögo= 
nen bära neb grefroen i iajutan. 3»om en Ejalf timme tjabe 
ben tappre för atttib flutat ftriben.

Uppe på badet fortfatteé ben meb oförminffab draft. @fot= 
ten bliptrabe od) fopabe fienbens bäd.
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ätnötligen fid man något anbrmn, feban man fått njSfarne 
från lifroet. Sanottaben fortfattes bocE ännu på längre afftånb.

©n Ma geuomborrabe bet froenffa amiratff'eppetê reling, 
tog trogen mibt igenom hönsburen od) ut genom anbra ftbån. 
SKågra af burens beroingabe inroånare böbabes 0$ be återftåenbe 
förfutnmabe ide att begagna fig af friheten. ttnber flögt fad= 
lanbe ftögo be öfroerborb. Dm be bärroib aüa omtommo eßer 
ett par ftögo i rpSfenS grpta, fanner man ide, fäfert år att bu= 
ren inom ett ögonblid mar tom påfjäberfä. Deras mättare roar 
ide tifl Ijanbs, odj föga nog fiabe SMDtto funnat ftybba fina 
unberfåter för få farliga gäfter font Mor na rooro.

©ep fußa timmar raarabe ftriben, innan njSfarne mot fl. 
7 e. m. börjabe braga fig tittbafa. ©meban man å ömfe fibor 
gjort ide obetybliga förlufter oty manffapet roar uttröttabt, fiabe 
man ej längre luft att fortfätta ben blobiga tefen. ^roarbera 
parten Ijaöe af motftånbaren tagit ett fartyg, men befsutom Ijabe 
froenfïarneê Mor gjort fem af be rpffa ffeppen reblöfa. De 
roåra rooro bärför på roinften od) fertigen fjabe beflutit, att föl= 
janbe bag förnpa ftriben, men funbe ide fullfölja fin plan, eme= 
ban flottan ej mera egbe tillrådligt Mor od) fritt. —

görft fent på Mäßen funbe man beräfna be ffabor man 
libit. Den ena efter ben anbra af be olifa fartygens befätyap 
roare font omborb å amiralffeppet, för att aflägga rapport öf= 
mer bet tiHftånb fjroart IjanS fartyg befann fig, oty jjuru många 
ftupabe oty fårabe funnoS omborb.

Staub be fifta fom infumxo fig roar ftaggfaptenen å „SBafa". 
Det roar en lång lifta, upptaganbe be böbas namn, l)an meb= 
förbe; främft fjärå ft ob befätyafroareuS å „SBafa" grefroe Saltkar 
IgornS namn.

fertigen tynteä bjupt rtppffafab emottaga bettua unberrät= 
telfe, tt) ban reifte, Ijroab fjan för några timmar feban ïjabe 
baft fèorn att tada för. Utan bennes anfaß på rpffa amiral= 
ffeppet, Ijabe fanffe fertig ßarl i betta ögonblief roarit ri)Sfar= 
nes fånge.

3fnom några minuter fjabe npEjefen om grefroenS böb fpribt 
fig blanb manffapet oty äfroen nått £iß=Dtto.
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Detta roar ett fjårbt flag för t)onom ; fjan tjabe få mpcfet 
flållit af grefroen, font tatat få roänligt meö fionom odj ffaffat 
f)onom en plats. Då Öitt=Dtto märfte att tarante börjabe tomma 
fram, trop Ijan l)ögt upp på roebtrafroeit utanför fabpåfen, od) 
göntbe ftg bör. Det fänbeS bittert för fjonom, att rebatt Ijafroa 
förlorat fin befftjbbare od) pge roän. fèan t)abe l)oppats, att 
grefroen ffulte fjjälpa tjonoin fram i roäriben od) nu roar benne 
reban borta. Dd) få fttcfabe Dtto od) ftöbbe fitt Ijufroub mot ett 
roebtra. 9Jîen bet roar blott ett ögonblicf, font beittta fjälfroiffa 
taufe, att grefroenS böb froSfat Ijans fropp på beforbran, bet)er= 
ffabe pottorn, ißan förftob nog, att en få tapper mans bort= 
gång åfroen roar en ftor förluft för fonungen.

^a, grefroen tåg böb, böbab genom en tuta; bet roar rif= 
tigt fjemfft! Dtto fitapte till rocten od) tabe armarna ffpbbanbe 
i foré öfroer bröftet. Itnbertiga gingo nu I)an§ taitfar. Det neb= 
btobabe bäctet ocf) be många fårabe tpfte t)an fig åter fe. 9tä= 
ftan roar t)an räbb. 9Jteu i bet famma tom Ejait itjåg, f)roab mor 
brufabe fäga att man ffall göra, när man t)ar oitba taitfar od) 
bärför fnäpte fjan it)op fina fotbränba Ijänber od) löfte t)alft)ögt 
,,@ub, font fjafraer barnen tär". 9iu fänbeS bet lättare. Dtto 
ftef rafft neb från roebtrafroeit od) roanbrabe upp för att föfa 
reba på fin bror.

Denne fann I)an uebfroärtab od) froettig meb några faut; 
rater fpota bäctet. Debiting od) ffict ffutte nämligen få fort font 
möjligt åter fjerffa oinborb. (Snbaft ett par orb roäplabes entel= 
lan bröbenta. De förroisfabe fig blott om att ingenbera ttuber 
brabbnittgen ertjåttit får.

Slnbra bagen gafs roib KMiben på förmibbageit fignal att 
åter ftpra fofan till fëelfingforê, fjroarför roi inom fort finna 
l)ela flottan för en fafta oftlig roinb falla unban mot fitt mål. 
De af fartpgen, Ijroilfa genom förluften af flere fegel od) rår 
fföto bålig fart, btefroo fnart efter, men matt fruftabe numera 
ej att be ffulte utfättaé för anfall af ryåfarne. DeSfe l)abe för= 
mobligen frpSfat upp mot Sfronftabt, för att £)är få fina ffa= 
bor botabe.

dfebait fpntes toppen af ben röb= od) Ijroitftrufna båfen på
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'©råvara fticfa upp roib fjorifonten, bå taftmäéfiga trum£)it)irf= 
lar omborb på amiralffeppet £äto Ijöra fig. Se betpbbe; „alla 
man på bäcf"; bertigen ämitabe fj.ätf Ijålla mönftring. jynomen 
Iroart timme ftob manffapet uppftälbt i orbnabe leb. igroar 
odj ett intog famma plat§, fom fjan innehaft raib mönftringen 
'bagen före fiaget. Se böbaå od) fårabes platfer fplbeS af in= 
gen. Set roar bärför icfe uuber att fertig Start, bå l)an i full 
amiraléuniform uppfteg på bacfet, meb allraartig bticf fåg be 
många luclonta i leben, ©ärbeleé ïjabe be rpffa Monta min= 
ffat antalet af artitterifterna ; af ffaratt, Ijroilfen f)aft tiH ttpp= 
gift att betjäna be troå förfta fanonerna på baborbåfiban, åter= 
ftobo blott tre mån.

fertigen ftannabe od) ijttrabe långfamt:
„SDtine tappre fjömän! ?> egenffap af befälljafroare för 

,,f)anê majeftäté, min t)öge broberå flotta, tacfar jag eber för 
„ben tapperljet, bet manttatnob ni lagt i bagen unber gårbagenå 
,,f)eta ftrib. SBåra fienber, be omilbe rpéfarne, tjafma ftorligen 
„fått röna, att froettffa ocl) ftttffa armar ännu förfta att brufa 
„roapnen. Set är en outplånlig gloria ni rounnit od) alla Iaitb§= 
„män i ©roerigeé t)ela rife ffola meb af gläbje fplba bröft er= 
„fänna betta. Set är äfroeit mig ett ftort nöje att funna in= 
„ftämrna f)åri. Dfftcerare od) folbater, alle f)afroen £5 roäl upp= 
„fplt eber pltft. (Sr förtjänft är bet, att rot fom fegrare åter= 
„roäitba l)ent. äBi Ijafroa tillfogat ben rpffa flottan en få betp= 
„banbe förluft, att ben ej roibare unber betta frig fan göra of§ 
.„nämroärbt onbt. ©eban roi i ©roeaborgê Ijamn reparerat roåra 
„ffabor, gå roi åter ut för att itppföfa od) fuHftänbigt tiHintet= 
„göra ben. ännu engång, tacf mine tappre fjömän, od) nu ett 
„lefroe för ©roerige odj fonungen!

<5tt fraftigt l)ttrra blef froaret på fertigen® uppmaning. 
Senne roanbrabe bärpå otnfring på bäcfet, unber bet lian än titt 
■ben ene än titt ben anbre af befälet pttrabe några roäitliga orb. 
äfroeit flere af be älbre fjömännen, l)roilfa fertigen pörfonligen 
•fättbe, tilltalabe l)an roänligt. fiångft förut futto några Iätt=fa= 
■rabe, fjroilfa meb armen i banb eller binbel fring Iptfroubet roät 
funbe röra fig, men bocf rooro urftånbfatta att tilé roibare tjänft-
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göra. igertig Sarl frågabe ftere blanb b em fjuru be befunno fig, 
od; fofroabe bem belöningar bå be fomrnit i lanb. 3feban ätn= 
nabe fertigen roanba raggen åt benna grupp, bå l;an§ uppmarf- 
famlat fäftabeS af en liten figur, font nteb mösfan i |anb ftob- 
orörlig i frontftällning od) fält blicfabe upp mot l;onom.

— igör l;it, lille man, är fanffe ocffå bu fårab? igtoab 
tjänft îan roat bu innel;afroa f;är?"

— ©jänft liafroer jag £>aft, ers ^ögliet, ftoarabe ben tiEt 
frågabe meb en lätt banning på röften, men fe ben tog flut i 
går förrän ftriben tog flut. 3at är jag lebig igen od; fan be= 
forbraS.

— ®å, l;å, gubbe lilla, Ijtoab för en tjänft l;ar bu l;aft, 
fom få meb ens blef afbruten. igar fanffe mår focf flagit big. 
meb flefmen på fingrarna od) fört bort big, eder —■ —

— 9îej, ers £>ög£)et, ftoarabe £iH=Dtto blosfanbe röb. ©et 
Ijar lian ide gjort, od; om få ffett, f;abejag flagit toärre tillbafa 
fåforn man brufar båbe unber frig od; freb. -Kin tjänft är bår= 
för flut att min trupp blef ifgälffjuten, ide få mtjdet fom en 
minge bäraf finnes mera i befiåll.

— är bu tofig pojfe, bin trupp----------
—- 3«, met bå inte er§ igögl;et, ntt ben flora rrjffa fulan 

tog bort bem adefamman, båbe l;öné= od; tuppfpdlingarna. 3a, 
©ub Ejjälpe bem! igär ftob buren, fom er§ £>ögl;et mimteS; fulan 
flog förtber ben od; bitarna faffabe jag bel;änbigt öfroerborö, för 
att man ide mer ffuDe lappa ifjop bem od) fanffe laga en rn; 
bur åt mja fiön§. är jag ide nu meb rätt fri från ben tjän= 
[ten, goba er§ iQögbet?

©en allroarfamme fertigen funbe ej låta bli att braga på 
munnen åt ben ftororbiga gosfen od; ftoarabe:

— ©u l;ar rätt, pojfe, bin trupp är böbab od; bu fafnar 
befattning; Ipoab ffulle bu nu önffa?

—■ 33li riftig fotbat, ftoarabe £i!I=£)tto gläbtigt od; tog ett 
fteg framåt.

— ©u fotbat! 3få ja, bu fiinner toäl roäpa, men Ipoent 
fan refommenbera big, mar bu tapper i ftriben? grömft i elben 
för be bina gid bu ej, efter fom bu är offabab?
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— @r§ fëôgljet tear fjälf ben tapprafie od) är offabab; bet 
beror bara på turen, men er§ igögtjet flämtar meb mig, för att 
jag roarit pnäroaft, ben ptatfen ftcE jag mot min roitja. <Qabe 
jag blott min pge beffpbbare, grefme &orn, t)är, få ffutte pn 
nog tala gobt för mig, tp bet tofroabe pn göra. 3Jten pn är 
böb, fudabe Dtto od) fänlte ljufraubet.

— ©et mar en gob retommenbation en få tapper man, 
fom grefme féorn, gaf big. Sauner för öfrigt någon attnau big?

— Såtäman Spif på „SBafa" år min guffar, bär ftår 
©uftaf, bror min, od) fen få fa’ — ännu en — att jag är en. 
bra goéfe.

— fjroem mar bet?
-— Dfroerprrn i löfet.
— $afå, mår fod, jag pbe fålebes ratt i att bu prbe titt 

pns foil, men bet är nog. Su är utitämb titt relrpt roib ar= 
titteriet. garroäl!

fertig Sart wänbe fig titt en närftåenbe officer od) roaiu 
brabe bort. @fter ett par minuter gaf§ teefen meb trumman att 
upptöfa leben.

©tab fom en fpetman fprang Dtto att åt fin bror od) fin 
män öfroerfocfett berätta, pulten ftor ära i bag roeberfarits p= 
nom. 9cu ftob äfroeit pn i fungenä tjänft!

III.

I kungens tjänst.

$pra pnbelferifa roeefor pbe förflutit efter ftaget 10ib 
igogtanb.

©et förfta fegerrufet roar länge feban förbi. 9'tu beböittbe 
man ftriben pelt annorlunba än i början. Sm man fabe titt 
od meb att be froenfta roapnett pr libit ett neberlag; ben ftör= 
fta belen af ben rpffa flottan pbe ju i gob orbning lunnat braga 
ftg tiïïbaïa od) någon tib bärpå pbe ben förftärft lupit ut od>



28 Under skilda fanor.

lagt fig utanför ©roeaborg, fiinbranbe be froenffa fartygen att 
fegt a ut.

fèela beit fforartabe plan tonungen uppgjort för îriget babe 
t)an blifroit traungen att öfroergifraa. 2lffigteu tiabe nämligen 
roarit, att froenffa flottan fönt fï'uHe flå ben rpffa ocfj bärefter 
på föbra ftranben af fÇtnffa roifen laubfätta en bet af trupperna, 
ftroilfa famtibigt meb Ijufroubljären, fom tågabe norr ont roifen, 
ffutle anfalla fßeter®burg.

©uftaf III omfattabe bärför en nt) platt, fjroillett gid ut 
på en eröfring af nännafte rpffa gränsfäftning grebriféljamn. 
£anbfl)äreit ttnber befät af general Strmfett t;abe reban för några 
roedor febait gått öfroer gränSfloben %mmette=elf od) lägrat ftg 
roib fëufuta. 2Bib Summa ftob en minbre trupp uttber ©uftaf 
iDtaurifj älrmfett, en brorfott till bett förftnämbe. Sen 3 au= 
•gufti f)abe båbe besfa Ijärafbelittngar fått befallning att rpcfa an 
mot grebrif®l)antn. grån fjöffbatt ffulle fäftningen angripas ge= 
nom öfroerfte Slndarfroärb, Ijroilfen för betta änbamål tagit om= 
borb 6,000 man på ffärgårbsffottan. företaget blef bocf ide ut= 
föröt, ty innan f)an uttber famroärfan af be anbra tntppafbeb 
ntngartta fttnbe ffriba titt ftormning, fann fouuttgen för gobt att 
-braga ftg tittbafa. Set roar odffå ljög tib, fp utom att brift fö= 
ref ans på lifémebet od) roapen, Ijabe blattb armén® officerare ett 
froårt mifänöje roumtit iitfteg. $a, fullt uppror fiött på att brpta 
ut! Set froenffa befälet, fom Ijättre ftaunat fjemma i ©todfjolm 
ocfj bär tagit bel i partigrälen roib rifsbagen ätt bet roelat ut= 
fätta ftg för befroärligljeterna af ett fälttåg, flagabe öfroer frigetå 
orättmätigfjet, fåfom börjabt utan ftänberna® fjörattbe, od) be bå= 
liga förberebelferna.

©n bet af be fittlänbffa officerartte fjöngo äftoen famtna 
toifa, men befsutom f)abe många af bent mera bjuptliggattbe 
orfafer titt oroilja mot ©uftaf III. ©alen roar nämligen ben 
■att bett fåbb ©öran SRagnit® ©prengporteit, „fonungen® fiettbe 
odj ginlattb® roän," gjort ttnber fin tibigare roiftetfe i lanbet nu 
börjabe nå fin tuogitab. £mn® fagra orb od) tpfanbe löften om 
ben ärorifa framtib gittlanb l)abe att roänta, ware fig fom egett 
ftat etter i förbuttb meb dtpfélanb, od) alla be perfottliga förbe=



Under skilda fanor. 291

tar, tjroitta ffutle tiHfatla sem, fotrt bibragit till ben ftora pta= 
neiiS förroärttiganbe, tjabe förbtäubat rätt många. ©ärbeleS tjabe 
©prengporten blanb be tmgre officerarn meb minbrc gob utt 
figt titt fnabb beforbrait rounnit många antjängare od) tjanS när= 
mafte förtrogne !yägerl)orn, Jttict od) Otter, alta tre abjutanter 
I)oS generat ttrmfett, bjöbo fraftigt titt att öfa beras antal.

©et roar reban långt tibet på aftonett af ben 22:bra au= 
gufti od) bet fåg ut att roara ännu fettare, 11) tunga, gråa moln 
l)abe fulltomligt bott aftonrobnaben. ïïîutet t)abe bet roarit t)ela 
bagen, nu börjabe bet fmåregna.

fèeiïtitâtorpet, font tåg ett par ftentaft från tanbSroägen, 
tunbe man icte mera urffitja härifrån. ©e tiöga furorna göntbe 
futttomtigt emellan fina ftammar ben titta ftugau. Dm icte ett 
fatta röt tångfamt tjojt fig ur ben fönbriga fforftenen, babe man 
tunnat roara ruifê på att ingen mämtiffa bobbeunber bet fneba, 
briftfältiga tatet. ^cEe ens genom fönftret tunbe man öfroertpga 
fig bärom, ti) på ben ptaté, bär tre af glasrutorna t)abe bort 
roara, ftötte man på gråa träfpjätar od) ben fjärbe, fmutfiga ru= 
tan§ gtaS roar titt ogenomffinligtjet betätt meb röt od) bant.

if$å en träfubbe wib fpifetn fatt en froartmuftig, mebetåt= 
bers man ocb tätjbe pärtor. ©å od) bå taftabe fjan några fpå= 
nor på gtöben, fom för ett par ögonbtict ftatnmabe upp ocb tät 
ett af umbäranbe od) nöb fårabt aitfigte framffpmta. ©et oroån 
babe ftägget od) luggen i pannan giorbe bod att man ej rått 
tunbe få en tpblig föreftättning om fiaitS auletsbrag.

SJtanuen gäSpabe.
— Sänge nog få toi raänta, förrän roårt fina främmanbe 

tömmer, i)ttrabe tjau tångfamt på finffa utan att fe upp från 
fitt arbete.

O

— Sit), ge big titt tåls, gamle björn, froarabe en fömnig 
ftämma från fången i ena tnuten, bu l)ar ju gobt om tib od) 
få fint fott, fom bu i afton får fe ttnber bitt ufta tat, tjar bu 
atbrig tunnat brömma om. ©iua fem rubet t)ar bu på ftcfan,
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oclj nar Ijerrarne äro fina färbe, får bu anbra fem, pttrabe fammct 
röft. fèar bu falja $eiïïilâ=Sufïo, jag är förbömbt torftig?

•— ©topet ftår på borbet od) mun fan bu öppna fjälf, froa= 
rabe ben tiflfrågabe buttert.

— SJtirt roärb är juft idfe någon artig faroatjer, pttrabe 
fågffrifroaren Stoberg förtnjtfamt unter bet fjan fioppabe neb från 
fangen ocb trefruabe fig fram titt borbet.

©en forta något battante, IjuStetta mannen brad några 
flunfar ur ftopet, brog en bänf fram titt fpifeln odj ftef upp Ejärpa.

— ©e få, låt ofs nu tala litet om roåra affärer, efter 
font roi bafraa tib ; roi äro ännu ej gamla befanta, men Ijafroa 
änbå reban blifroit goba manner, ide faut?

— SJleb fan är befantffapen fnart gjort, fager man.
— 2tb ffämS, $uffo! 3Q9 tpder bu funbe begagna finare 

orb, när bu talar uteb bilbabt folf, utbraft Stoberg Ijäftigt 
od) öppitabe fin roarma rod få att en breb urfeb af filfroer blef 
fpnlig.

— Safå, l;an tpder bet, men fan ffa’ odfå roara en fin 
faroatjer; iblanb är |an froart iblanb fjroit, pttrabe ^uffo, i bet 
Ijan faftabe en flpftig blid på Stobergs fortftipta ljufa bår.

— ©et är ide tib att ffämta! ©u fommer mät iljåg mart 
aftal. Dm ben rtjffa generalen få önffar, följer bu en af be 
perfoner, Ijroitfa bu l)är får fe, upp längs roägen till SJtetfälampi 
od) roibare ginroägen genom färret till högfors, ©u fommer 
mät ibog?

tgeiffilä^uffo uidabe.
— Huber bet ni roanbra enfamma, fortfatte Stoberg fafta, 

är bet bäft att bu ide ouöbigtrois börjar prata om bet bit på 
feitafte tib fett odj bört.

— 2lf färingtunga tager mannen ej tåb.
— Siå ja, om bu få will, men bu beljöfroer ej följa 1)0- 

nom änba fram, utan bär ben futtftjälpta tallen ligger öfroer 
fpångeit, bär fan bu ge en fort anroisniitg ont mägen ocb ffpuba 
big Ejem.

— 3afå, bet fom änbtltgen fram. ©är gmtgflpn börjar, 
Ifatt jag lämna mannen, men om l)an brunfnar?
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— ©d dr fetet icfe b it t.
— ®u ger gob tröft, limite fan, men l;ttru beta rot feban 

betalningen? Själf tar bu 10,000 rubel od; ger mig 10; bär= 
meb är jag ide nöjb. hälften l;roar är mitt förfta od; fifta orb! 
®u tjänar rita, röba t;errar, font nog funna betala.

— 91ej, bet är min enffitba affär ben l;är, men jag får
roäl fe fiuru bn fullgör bitt roärf. Slpder bu att ett annat fätt 
att få mannen ur roägen gör big minbre befroär, fa roätj fjälf. 
Man berättar — x;ttrabe 9ioberg fmågrinanbe — att bin fXint= 
böäfa engång förut nått målet ocjj bå----------

— Siig, bin lifting, tjroab rör jag big, utbraft igeiffitä= 
Suffo od) fparfabe meb fin tunga träffo till bänfen, få att ben 
fortroäjte 91 oberg l;anblöft föll ueb på golfroet. IDÎeb gniftranbe 
ögon refte benne fig bjäftigt froårjanbe, utan att bod £>anbgripti= 
gen roåga Ijämnas bet roålb, font btifroit begånget mot l;oitom. 
9)lumtanbe mellan tänberna — bin tur fommer roät od engång — 
l;altabe b)an fram till fängen od) fatte ftg bär för att gniba fitt 
fjufa ben.

,(Qeiffilä=5)'uEfo fortfor lugnt att flpfroa fin pårtroeb.
lite föll regnet att Ijäftigare.
6n t;atf timme förgid.
©å IjörbeS plötsligen ett l;eft Ijub, fra, fra! ®e båba män= 

nen i ftugan refte fig. iyttffo faftabe några roebträ jämte fpå= 
uor på globen i bet t;an föraftfullt pttrabe:

— ©et är raäl bina fina l;errar, font låtfa l;ärma fåget= 
låt; till od meb en böf Mfa ffttlle funna fäga, att bet är en 
rpsfe od; ingen fråfa, fom frapr få bär.

91oberg l;abe emeUertib utan att I;öra på l;an§ orb ffpnbat 
ut od) tillropabe på bruten rpffa be aufommanbe:

— 2Itt är ffart, ers iQögroälborenl;et! ©tig in, l)är ät ftu= 
gan, font jag, er öbmjttfe tjänare, utroalt tiE möteéptaté.

©e båba främlingarne fioppabe l;aftigt neb från fina I;åftar, 
bunbo besfa roib ett trä od) ffpnbabe brppanbe af regn in ge= 
nom ben låga fojans börr.

•— @n fttpgg mötesplats ben fjär, utbraft ben älbre af be 
båba männen, i bet t;an mönftranbe blidabe omfring fig, men
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f)är ät man dtminjfone fäfer. — ©ob £t»ätt, tjuèbonbe, ni tiHd= 
ier roät ofs att bröja E)är en timme, tiHabe l)an på båtig finffa, 
i bet tian närmabe fig ^eiïïi!â=Qutîo, fjroilfen återtagit fin plats 
od) fitt arbete.

— ipå benna fiba om gränfen brufa Ijerrarne meb fpor= 
rar od) märja befalla, ocfj lgeiffilä=3uffo met Ipoar Ijan bor, froa= 
rabe ben tiUfrågabe unöroifanbe utan att fe upp.

£an marlte barför ide att ben rgffe officeren genom ett 
tjäftigt n;ct på Ijufmubet roifat, att tgeiffiIä=3uffoS perfon före
fallit [jonom betaut od) ffpnbat att meb rpggen roänb mot ben 
flammanbe ugnen intaga fin plats roib borbet.

— <gör på, bror 3ägerl)orn, ijttrabe £>an lågmält på rp- 
ffa åt fin följeflagare, ' en mörflett man om 35 år i militär
uniform, roi befinna ofs på fienbtligt områbe, oaftabt ftugan ftår 
på fejfarinnanS marf; ben ot)ängbe lurfen bärborta torbe Ijafroct 
ett fjorn i fiban tiU mig för en gammat affärs ffuH; bara l;an 
icfe reban faut igen mig?

— Set fer icfe få ut, men för fäferfjets ffull fficfar jag, 
bort f)onom. Sefsutom tijcfes SCrmfelt juft fomma, froarabe ben 
tilltalabe, fpoitfen roi för roåra täfare prefentera fom major $o= 
fian SlnberS ^ägerljoru, officer i froenff tjänft. Sen anbre är 
f. b. froenffe officeren ©öran 3JtagnuS ©prengporten, numera 
generalmajor roib rpffa infanteriet.

— ißarbon, mina fjerrar, jag l)ar låtit er roänta, ljöb i
bet famma en flangfuE röft i börröppningen, men betförbömba 
roäbret är i fanning oberäfneligt ; beféutom l;öH jag reban på 
att riba förbi målet. $ag fjar följt er fallelfe £)it ocfy är nu be- 
rebb, fjerr general, att I)öra fpoab 9ti tjar att fäga mig, men om 
9ti tillåter, lägger jag af min genomroåta rocf, för att torfa ben. 
framför elben. — 9J?en fjroab fer jag, major 3ägerl)orn, 
bet fan albrig roara möjligt, bocf en anbe fer roanligen ej få 
belåten ut, fom Jti tpcfes roara. fëuru l)ar 9ti fluppit ur fån= 
geuffapen? Äaitffe---------- -

— 3a, 9!i fan fjafroa ffät att roara förroåuab. $ag är 
emellertib f)är, men Ijar gifroit mitt IjeberSorb att efter några 
bagar återroänba i rtjff fångenffap, efter bet jag förft framfört 
ett uppbrag titt arméns officerare.
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- Sag lycföuffar er titt be» äran ocb ftäfjar min nnfifenbet 
ntt jraga tjroab fafen gätter. 3Wen, om generat ©prengporten 
ur,a tar - fortfatte trmfelt, mänb HE ben fiftnämbe - få miß 
jag fraga mm lanb«man, burn bet egentligen gicf HE mib tianä 
tulfangatagaitbe, meningarna bärom äro nämtigen mpcfet betabe.
A per,'0lt Î® mijcfct iutresferar er, fmarabe 3ä=
gerfjorn fatlt ,a met, att jag ben 9 angufti ft. 3 på morgonen, 
fw t« bafma mtftterat en fättmaft, på ett afftånb af ett par 
yunbra ,teg bärifråu plötsligt angrepå af ett fjatft busfin fofacfer.

9 af oéjabe mtlia pt,toter, brog min märja, t,ögg neb ett par 
af mint ftenber, men befann mig bet oaftabt inom en fjanbroänb- 
mng hgganbe pa marfen meb mina motftånbare öfmcr mig. (?n 
ruf ftoppabeä t min mun, broarigenont jag fjinbrabeå att ropa
pa fjjatp. Snom en patf timme babe man mot min roitja fört 
mig tiE rpffa fägret. 1

— 3 mart tager berättar man famma biftoria meb tiEäa= 
«et meb er roitja, pttrabe Strmfett teenbe.

— 9ti glömmer er, öfmerfte, en man bör ej fäga mer au 
Ijan fan beroifa, utropabe Sägerljorn botfußt.

~ ®ä[ta 6eroifet är er bänoara, men fom bet fanffe äu= 
nu ar ,or ftbigt att tpfta ftöjan, broitfen böljer bet potitiffa fpet 
man unber fifta tiben brifroit åWnfe ftbor om gränfen, få lämnar 
jag ,afen oct; gratulerar er tiE ben återrounua friheten — 9îu 
■generat ©prengporten, ftår jag HE er tjänft.
ft. ar“/?19?“ "'1fä9en^eter fört ofé fammait, öfmer= 
? bet ma fottertanbet forbrar att bmar man gör
im ptift, borjabe generalen tängfamt. ©et meb orätt börjabe 
fnget Mir laubetê ofarb. Wan måfte bärför meb aßa mebel föfa 
ofroerfala Jonungen att erbjuba freb. ©et more mät om äfroeu 
Ju, tjerr ofroerfte, 9H, fom ftår ©uftaf ,a nära, roiße____

- 9iej, balt generat ©prengporten, jag milt tdfe! åar 
Ju ej annat att fäga mig än betta, få fan mart möte genaft

rättar U tt n7 få Ö°bt att j°9 1 för&i9åenbe be=ratta om ef litet afmeutpr, för bmitfet jag marit utfått; fanffe
bet afmen mtrcjferar er. ©tt litet bref fpetar bäri bufmubroßen
tproarr fjabe icfe nagon förtjufanbe, ung tärna ffrifmit bet ne
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enbaft en „raniment finne". Ufd) ! — Sen B augufti ï;abe man fum 
nit ett bref utanför ben bonbfiuga liroari jag l)abe mitt ïraai' 
ter. Sag tager emot brefroet od) bnjtev förfeglingen. Gn ffrif' 
roelfe od) en rocket på 20,000 riïêbater, betalbar i Hamburg od? 
ftalb på mitt namn, falla i min l)anb. Sfroertpgab om att ett 
mifstag förelåg, ffijnbar jag att tolfa ben för mig frammanbe 
Ijanbftilen oc£) finner ffrifroelfenS inneljåH raara ungefär följaitbe. 
SDen ofänbe ffribenten uppmanabe mig „att ingå förtroenbe od) 
ett närmare förftånb meb ben förnämfta af raeberböranbe på 
rpffa fiban famt mebelä gemenfam öfraerläggning föla fti;ra ïrigë- 
lijdan tid ben fiba, fom raar freben närmaft". fDet roar gåtfulla, 
orb, ide fant? gngen ffuïïe få roeta af mina affigier od) beféi= 
utom ffulle ben mältigafte protektion af en, ben fmenffa natio- 
nen tiilgifraen monarfinna, lomma mig titt bet. ©å ftob bet i 
brefraet od) jag måfte tro mina ögons roittneébörb. Sfraen ett 
Iroitto på att jag riftigt frupit in i ett rpåffinn begärbeé, od> 
betta ffulle, infpbt i en lärftépåfe, nebläggas raib foten af^ 3:bje 
raerftftolpen från grebrifsbamn. iQa, l)a. 9Ken lanffe Jti läm 
ner titt l)iftorien, få beljöfraer jag ide berätta fortfättningen.

— Sag, £)roab är bet 9ti menar, jag lodar ingen öfroer 
på ra år fiba genom gulb. &an framför alt!

— ©äri bar 9U rätt, öfraerfte — förlåt — general @preng=- 
porten, en man af ära lodar ej en annan od) tåter ej loda fig 
att fraifa fin ptift. 9Jlitt fraar på brefroet tgbbe orb för orb få 
t)är: „Sen wälmenta ginnen |ar miféfänt mitt tänfefätt. <5å= 
fom gob unberfåte od) froenff fan jag ej unberljanbfa meb en; 
maft, broilfen jag anfer för min fienbe. 9)iina önffningar äro 
för freben, men att åroägabringa benna är ej min faf. 
återfänber ett papper, fom af en l)änbelfe lär infommit i bref= 
roet. SDÎin affigt är att bibetjåtta ett rent famraete od) rena tanfar".

— DJien, inföll nu Sågerborn urffulbanbe, ett roälinent 
förflag, b^rigenom 9ti öfroertalaS att raärfa för frebens åter= 
ftättanbe, fan raät ide ftämplaé fom förräberi. SDet finnes mera 
än l)unbra officerare raib froenffa armén, Ijrailfa arbeta för benna faf.

— ©å mpdet fämre att bet finnes l)m>bra förräbare i roåra 
teb. ätt bet ges få många, bartitt är juft 9ii, major Sägerborn,
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odj 3U, general ©prengporten ffulben — utbraft Slrmfelt Ijaf= 
tigt od) reftejig. Sag bar länge roäntat att ett tillfälle ffude 
erbjuba fig, bå jag funbe tala rent ut, Ipoab jag menar fjärom. 
3cu ffall bet fram. — £roab är egentligen er affigt? — & er= 
ndenbet af freb ert enba mål? 9iej, ingatunba. — ©bra freb= 
liga ftråfroanben bilba enbaft en genomfïitilig täcfmantel förfri= 
gifta fpften. ©r affigt är att flita f^inlanb från ©roerige, att 
ftilja bror od) fpfter åt, att tjetfa upp mot firoaranbra troanne 
foil, Ijroilra årljunbraben igenom lefroat i Ipdlig förening od) tro= 
get berat Ijufa od) mulna bagar. Ddj jjroab ffall feban blifroa 
af ginlanb? — Scfe funna 9ti mal fiåfla bet för egen bel, nej, 
9li ämna bäraf göra en ftorartab prefent åt rpffa ' fejfarinnam 
®et är nobelt fjanölabt! £roilfa mebef anroanben S för att 
lomma till målet, font ^5 bod albrig, roib @ub, ffolen nå, tp 
om fiunbra blifroa förräbare mot fung od) lanb, få ffola tufen 
förfroarare i [taflet ftå upp. ©ror 3W fanffe att man ide fänner 
tid ffrifroelfen af ben 12 augujti, fom 9ti, major Sägerfjorn, fjabe 
i uppbrag att framföra till rtjffa Ijofroet ? — Såt mig tala tid flut, 
fanningen är alltib bitter att l)öra. SDenna ffrifroelfe inneljöll, 
att folbaterna motroifligt ftribt mot ben nation, fom önffar froen= 
ffarneé roänffap od) att unbertednarene, lebbe af färlef tid fä= 
berneslanbet od) tropet mot fonungen, i fin egenffap af froenffe 
mebborgare mille afroänba frigetå fafor od) mebla medan ©u= 
ftaf od) Katarina, Sag f)ar fjälf blanb ebra manner en nära 
anförroanbt. 9Jdn egen 64:årige farbror l)ar på gamla bagar 
begått en bårffap, fom outplånligt flädat f)an§ jjittilë rebbara 
lif. dyöljben l)ar reban roifat fig. ©eban ett par roecfor tid= 
bafa är l)an affatt od) generat 9Jteijerfelt l)ar fått ïjanâ anf roars= 
fulla^ poft fom öfroerbefäll)afroare. 3)ten meb min farbror fåm 
ner jag Itfa få litet fom meb någon af be anbra förbarmanbe.

Skiljen flora, gobe fierrar, bet råb jag gaf fungen; fang- 
fia 3fnjafa=förbunbetS man, Ipbbe bet. <Qan följbe bet ide, ocb 
nu roet man ej, fmru bet fommer att fluta!

~~ ^ beunbra i fanning er roältatigfiet, fierr öfroerfte, 
uifbdl ©prengporten. 3)teb en fåban förfroarare rotb fin fiba fan 
©uftaf fänna fig trpgg!
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— Sa, åtminftone få länge 9ti finnes på benna fiba om 
%mmene=älf, utbraft SCrmfelt nteb flammanbe ögon i bet tjan 
flog fin tjanb t borbet. ig at 9ct någonting loibare att fäga mig?

— 9îej, efter be orb öfroerften ntjfS uttalat tömmer ej 
någon unbare unberljanöling ofé emellan i fråga.

— ®et tan mara få gobt; elb od) matten tunna ide för= 
enaS. Sag tjar ben äran att retommenbera mig, titlabe tonunga= 
gunftlingen i tjofmannaton. — Sanfte tillåter majoren att jag 
titt roännerna framför en tjälsning från er? 9îi fjar roärt= 
ligen roarit fatnab; man tjar roarit räbb att 9?i möjligen farit 
roilfe på be rtjffa roägarne, men bet mar jit en onöbig fruttan 
man gjort fig för er fångenffap EjoS be omitba rpåfarne.

— ©para er befroäret, öfmerfte Strmfelt, froarabe Säger= 
fjorn £)ögbraget; för öfrigt tömmer nog fnart ben bag, bå mina 
manner galla mera än ebra. garroäl!

SDe tre perfonerna bugabe fig fallt för tjroaranbra, Ijroarpå 
Strmfett vtitber tpftnab ttäbbe på fig ptterrotfen famt länt; 
nabe ftugan.

©prengporten f)abe äfroen reft fig od) börjabe, få långt 
bet trånga utnjmmet mebgaf, att l)aftigt roanbra af od) au på 
golfroet. ijjanS uppfort mar mulen od) meb en åtbörb af liflig 
otåligfjet bet £)an i ett bprbart ritftift.

— 9Jteb betta tjurl)ufroub tommo roi ej långt, mumtabe 
t)an, IjanS ftarfa tittgifroenfjet för ben fouung jag tjatar, gör 
tjonom blinb för be förbelar, font ftobe tjonom titt bubs i för= 
bunbet meb ofs. Spdtigtroié tja roi nu i tjonom en öppen fi= 
enbe ocfj meb en fåban är bet lättare att tomma titt rätta, an 
meb en fatft roän. — ÜJÎen nu fan bet roara tib att lämna 
betta förbömba näfte. ®rt far bå, fåfont öfroerensfommet roar, 
Sägertjorn, i morgon öfroer ätfroen titt froenffa ftban för att 
för be roåra rebogöra för bin beffidning. ©tulle man ide tro, 
att ben ounbertednabe ftrifroetfen bu mebför, roärftigen är ett 
uttrrjcf af tejfarinnanS tanfar, få tan bu taga benna ring od) 
åberopa ben fom fejfertig unberpant på troroärbigtjet. @n liten 
nöblögn generar big mal ide.

— 3fo nej, få nogräfnab är en trigare ide, froarabe Sä=



Under sTrilda fanor. 37

gerfjorn, i bet t)an gömbe ringen i fin börS; fanffe bin ring 
roätfligen Ijärftammar från rrjffa jrofreet, bär finnas ju mänga 
bamer.

— SDÎan fan ej få noga meta. Dod ännu en faf — ijttrabe 
generalen i bet fian närmabe fig od) £)ioiffabe — ffuHe emot för= 
moban ben tungliga tjuren roilja gå bröfigänges tittroäga, måfte 
man i tib lägga flafroe på, bu förftår. Den ftnffa ängen be= 
tar Ijan för fifta gången i år!

Dd) ©prengportens fmå gtänfanbe ögon Ipfte på ett olpds= 
båbanbe fätt.

Itnber bet be båba männen inne i ftugan Ijoplabe några 
WP« °dj rufkbe ^ att 9å, manbrabe ärmfelt, åtföljb af 
^eiffilä^ufto, firoilfen roib tpgeln lebbe IjanS Ijäfi, långs fpån= 
gen inåt ffogeit till roänfter.

boberg, fom l)ela tiben tpfsnanbe tid be tre männens 
famtal ftått roib ftugubörren, tjabe blott fmnnit tittijnnffa ^uffo : 
Där är mannen, fom bu bör följa, fjan fom enfam men få mpcfet 
bättre, nu fan bu ej taga mifte!

SIrmfettS affigt fjabe roarit att åtenoänba famma roäj| 
fom f)an fournit, men bå fiait af Sîoberg fått fjöra, att en gem 
mag genom ffogen funbe förforta l)ans roäg nteb en timme, bab 
f)an Stoberg eller ^eiffilä^uffo följa fig odj genom en nicfning 
på fmfraubet förftarabe ben fenare fig millig.

Älotfatt mar ungefär 11 på natten.
Stegnet fjabe för en ftunb uppfört; molnen ginge f)ögre än 

förut, men förtogo fortfaraube bet månffen, fom annars fjabe 
bort beli;fa beraS mäg.

Det roar näftau mörft i ffogen od) unberbart ti)ft.
Den uppblötta marfeu förtog tjubet af be roanbranbeS 

fteg, enbaft bå bjäfteu iblanb trampabe af en ftörre froift etter 
ftötte mot något ungt trä, firoarroib en ffur af tunga regnbrop= 
par föllo neb, (jörbeS ett boft prafslanbe. ©pången roar titt 
en början få fmat att troänne perfoner ide funbe gå i breöb.

^eif£i(ä=3uffo gid förut od) lebbe tjäften oä) i l)anS fpår 
manbrabe Slrmfelt bjupt förfjuufen i tanfar. £an reifte fig 
fullfomligt trygg; mannen framför fjonom Ijabe ju fagt fig Ijitta
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mögen. SDlörfret föreföll honom ide obehagligt, bet paéfaberoöl 
till ben fjälsftämning, Ijœari Ijan befann fig. ©eu annars lef= 
nabsfriffe mannen fånbe fig tytt beftåmb roib tanten på be fa= 
ror, hrailta hopat fig fring tjanå ïonung. SDe mebet, hroarmeb 
be möjligen fun.be aflägSnaS, fänbe tyn bdremot ide.

tQroab ffulle bet odfå betpba att ben gamle ränffmibaren 
©prengporten tytt plötsligt fommit till frigSffåbeplatfen? göre= 
ftob någonting afgoranbe? Sanfte mannen bärborta funbe gifroa 
beffeb, tänfte Strmfelt $an ffpnifixbe fram od) emebart fügen 
hår roar något brebare, funbe be båba männen gå fiba roib fiba. 
Strmfelt börjabe: SBet bu, fare roän, när ben rpffe generalen 
fommit Ijit titt traften?

— ©n froart timme förrän Sti?
— banner bu fnoart tyn ämnar fig?
— Stej.
— äJtånne bart bege fig till tQögforé?
— 2ßet ide.
— ©it är en fåorbig man; är bu fanffe räbb att för* 

tqfa big?
— Stäbb har töeiffifåi$uffo albrig roarit. ©ubaft be bub= 

bettungabe herremännen funna frufta att tala meb orätt tunga.
— 33ra froarabt, bonbe? Sag roitt ide håller loda big 

att förråba ett förtroeube, om bu emottagit något fåbant, och 
lifroäl borbe jag få roeta få mpdet, fabe Strmfelt meb en fud, 
od) tät hufroubet fjunfa mot bröftet.

— herreman är bebröfroab, hör jag.
— S'a/ ®ub rtåbe få roisft. SJtan håller på att förråba 

min egen, gobe fonung. SDu, font bor få nära gränfen, har roät 
hört bärom. ©äg ut, fart, är bu rrjéfe etter är bu froenff, etter 
är bitt hjärta betabt mellan Ijroatbera?

— S flnff '«an bor finfft hjärta, men froenff l)ar ben fo= 
tiling roarit jag lårtgft tjänat.

— Bängft, htoab menar bu meb bet? 3)ien, bet är faut, 
bu bor på benna fiba om ålfroen. SBi trampa nu rpff marf. 
tgroarför flitttabe bit l)it? frågabe Strmfelt ttttbranbe.

— gäågar ^eit rtngabe roargen, om hait flpr öfroer åfer
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eller ang, froarabe guffo bpftert. Ralfen är bet fifta lian ger 
ifrån fig.

— ©tadarê fart, bit l)ar pröfroat tunga bagar; fan jag 
fljälpa big på något fått? Sitet penningar !an jag genaft lämna 
big. ©e l)är.

— ©ad fjerrentait, odfå ljuitbeu tar l)ällre emot ett £ött= 
ftpcîe ur roarm Ejanb än bet märgtorra benet från mögen.

— 2BUI bit berätta mig bin Ijiftoria; bet lättar fjjärtat 
att få mebbela fig meb någon. gag fåg att i bin ftuga fané 
fjroarfen jjuftru eller barn, fabe SCrmfelt beltaganbe.

— San mara, men mitt l)j.ärta är font en gammal pota= 
tiëgrop i frufen mart, ben ligger öfraertäft nteb fjalm odj. gtan= 
ri§ od) ingen fanner magen bit. — Srufar man ännu fåfom 
forbom granrié, bå böb man ligger i fiufet?

— ga, fpab tttenar bit bärmeb; är bin färefta böb?
■— 9iej, ännu ide, faftän l)oit är gammal nog. ©omtiga 

tpda att I)ou t)ar ett fult namn, ttj fjon Ijeter igäntb. — Stf 
er bar jag tjört flere manliga orb ån uitber be fifta tio åren. gag 
mill berätta er min faga, ben är fortare än en rointerbag. 3 
fütalap bp af 3îantafalmi fod'en bobbe tmå män, min bror od) 
jag, i en ftuga. gar min roar böb, mor lifafå. SÖi togo roörf= 
ning Ijoé öfroerften od) tjäuabe ett år roib ©aroolafé=brtgaben. 
bBrer min firabe bröllop; jag roar få glab ben bagen att när 
jag ftob i lebet ffrattabe jag. iga, Ija. ©et roar fifta gången, 
öfroerften btcf itrfinnig, flog mig meb fnptnäfroen i anfigtet od) 
fparfabe mig. gag gret od) froor, lömnobe tgaapaniemi od) 
robbe i bans egen jvtlle öfroer fjärben till bemmanet. Sßä froätten 
fom en patrull för att fängfta mig. ©om jag l)abe brucfit mera 
elb, Ejöjbe jag böéfan od) flybbe. (5it männiffa babe blifroit 
ntörbab af £etfftlä=guffo, berättabe man famma bag. — ©e= 
ban befê bor jag på beuna ftban gränfen.

— ©tadarê guffo, bu är i fanning att beftaga. — igar 
bu febait bef§ träffat bin bror eller ben anbre?

— 9lej, man fäger att SSitljo tjänar på froeitffa flottan 
od) emeban l)an ffärné för brobren, fallar fiait fig fèeiffinen. ©en



4.0 Under skilda fanor.

an b re far jag fött i många år, men tgiifi tjar ej låtit måra 
magar ïorfaê.

-— $roab I;ette bin öfroerfte, frågabe Slrmfelt npfitet, roar 
bet ide ©prettgp orten?

— Sa, 3)rjö îlïaunu ï'allabe roi fonom. SBet 9ti om tjan 
lefroer, få fäg fort!

— igan lefroer, fan roar ju fo§ — -— 9tej, ide ännu. 
får bu roeta bet. 3iu tpdeé roägen taga ftut. fëar tigger ju 
ett ftort trä meb fina froiftar troörS öfroer fpåttgen.

— &är tunbe roägen taga ftut, fabe tgeittilä, i bet fiait 
ffarpt betonabe froarje orb, men jag roitl ännu följa er ett ftpde, 
gungflp bärborta år förräbiff, roi måfte göra falft tjöger ont 
för att flippa förbi.

Huber be följanbe minuterna rooro be båba roanbrarne få 
upptagna meb att röbja fig roäg att be ej fabe tib till roibare fam= 
fpråJ. Snont en qroart timme ftobo be roib ftora lanbäreägen 
od) färifrån tunbe man på afftånb tjöra brufet af fèôgforê.

— igeber odj tad Sutto, bu £>ar gjort mig en gob tjänft 
©öt upp mig, nar bu milt.

— Sa, jag far gjort er en gob tjänft, ferreman, ftig nu. 
upp i fabeln ocfj fftjnba till er fonung, fan bef öfroer er fnart. §ålt 
er roib fans fiba, bå fan refer genom ©roenffbt). Sinnat råb 
tan S'utto ej gifroa.

Strmfelt blidabe en fefunb fråganbe på fin följeflagares 
lugna brag odj taftabe fig feban i fabeln, men innan fan lat 
ben otålige fpringaren fätta i roäg, ropabe fan:

— ®u far i bag roarit blinb, S«tto! 3Bet bu firent bu 
Ijpft unber bitt tat? SDiitt namn är Strmfett, ben anbres 
Sägerforn, ben trebje roar 3)rjö DJtaunu. ^ctrmäl !

2>îeb en eb flog ^eitfilä=Sidfo tnptnäfroen mot pannan.. 
fèan§ blidar fågo irranbe efter ben bortilanöe rrjttaren.

©n minut fenare fabe fan åter förfrounnit i ben täta ftogen.
Sde en roinbflätt rörbe löfroen; alt roar åter lugnt, 

men bort i roäfter brufabe fotanbe igögforä.
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IY.

Ma nir forräimrr.

5pd tanbéroägen, fom från fuften ftrijfer fram längs Äijim 
mene=älfé öftra gren fpntes roib lOdiben fötjanbe bag en minöre- 
bonbgosfe roanbra upp mot fèogforê. SJieb någon padning roar 
tjan ej befroäraö, i tjögra Ijnnben bar ï;an enbaft en för- 
froarlig fäpp. ©e forta benen gjorbe ganffa gob fart; utför 
bacfarna bar bet af i tjatft fprång, men änbå tyftes ben title 
roanbraren ide nog ïjaftigt ïunna påffijuba fina fteg. ©n blid 
mot foten öfroertpgabe Ijonom om, att bet ide mera roar långt 
titt mibbugen od) roib benna tib fjabe tjan bort roara fram ruib 
Slnjata. ©et roar på en attbeteé ofänb füg tian roanbrabe, en
baft ben anroiåntng fjabe tjan fått att gå få tdngt roägeit rader 
od) afta fig för rijéfarne, odj bet roar tpbtigt nog ttjfte SitbDtto.

3a, bet är juft tjan, roar unge roäit, fom roi fenaft lämitabe- 
omborb på amiratffeppet roib <3roeaborg. därifrån tjabe tjan 
fort bärpå fått fötja meb bet manffap, fom unber öfroerfte 
Stndarfroärbé befät på ffärgårbéftottan fänbeS titt grebrifst)amn.. 
Dm motgången tjär ruib belägringen tjafroa roi reban tatat, båbe 
flottan odj tjären tjabe nöbtroungna bragit fig tittbafa.

©e fifta tre roedorrta tjabe t DttoS tijde roarit ganffa trå- 
figa, bå t)art ide ené fått fe en ffrjmt af rpSfarne. igan tjabe 
bärför i bag meb fpnuertigt nöje begett fig åftab för att ut= 
rätta ett uppbrag för öfroerfte Stndarfroärbé räfiting. tQiuaruti 
betta befiob, ffulle Dtto ide berätta för of§, om roi odfå fatte 
fnifroen på ftrupen, od) en unberföfning af tjanS ficfor odj ftäber 
ffulle ide lämnat något beroié, men roi gilfa att tängft bort 
mettan rijggftijdet odj fobret i tjan roabmatsjacfa, tp benna bar 
tjan åter i bag i ftättet för uniformen, tåg ett bref, ©et roar beta 
Ejemtigljeten. $ör att tibt odj ofta funna förroisfa fig om att 
brefroet tåg froar i fitt gömftätte, fatte Dtto, unber bet tjan meb' 
genomborraube bticf fåg in blanb träben på ömfe fibor om roä=



42 TJnder skilda fanor.

gen Ï1 artbert på rpggen. ©en [prang tjan igen några [teg. £an 
befjöfbe icfe niera [para på fina f rafter, ti) från fëôgforê, ïjroarâ 
Tfogberoupa, ljöga ffranb reban ffpmtabe fram mellan träben, 
[fuite tjan [å taga ffjutsl)äft.

tQioab ffu’ mor [äga od) guffar, om be mifte att jag obe= 
roåpnab tågar genom rpâfarneë leb, tänfte Dtto unber bet fiait 
meb ftappanbe fjjärta, men meb lugn uppfpn, gic! öfroer bron. <Quru 
I)an ffutte reba fig, i ben tjänbelfe Ejan btefine anfjålleit af bet 
tiotal rpffa fotbater, fjroilfa fpfstotöfa futto t ffuggan af en 
labinägg, bärpå grubblabe Ijan icfe länge. SSågar minner, tappa 
fan man alttib, tänfte Dtto i bet Ijan [ftjnbabe raft på ftugan.

■fjänbelferoiS träbbe bär ben upe gäftgifmaren, mår befante 
från föregåertbe fapitet f. b. fågffrifroaren boberg, tjouom titt 
möteé od) titt fin förroånirtg bemötte benne tjonom nujcfet artigt, 
efter bet Dtto fagt be orb, [om öfroerften bebt [jonom nämna 
nämligen „före iêlofêniitgen" befjöfroer jag en bäft upp titt Stnjala.

— <Sitt ner Ijerre od) mänta ett ögonbticf, tjäfteu ffatt 
inom fem minuter mara förefpänb, ficf l)an till [roar.

— Sa, bet är rätt att 9ti [fpubar, gäftgifroare, [marabe 
Dtto uåbigt, jag tjar migtiga fafer att uträtta. [Ken — fanffe 
rpéfarne bärborta icfe lata mig refa?

— 3Bar obefpmrab, jag [roarar för bem, froavabe 9Mierg 
od) [fpnbabe bort.

Det roar icfe utan att Dtto nu betgbligt fteg i fin egeit 
taufe od) förmätet fänbe lian meb Ijanbeit på fjafan, om ej någon 
förut ofporb fträffjet mitte aittpba [fäggrobb od) EjanS blicfar 
förföfte uppfånga en fpegelbüb af f)an§ eget titta jag i en nt)f§= 
[furab fopparfaftrutt borta i Ijörnet af ftugan. 3)ien fåroäf bet 
ena [om anbra förföfet mifêlpcfabeê. Rauben löpte obeljinbrabt
fram öfroet ben jungfruliga ef)uru bammiga fjafait, od)------------
9îej, [åbana barnêligijeter fingo ej längre upptaga roår DttoS 
uppmärffamt)et. Det roar tib att ffpuba, man lebbe reban fram 
tjäfteu.

Snnan lifroäf Dtto fjann ftiga upp i farran, font i bet 
famma eu af fjäftiqa piffrapp påbrifroeit, többrig famp, lunfanbe 
uppför bacfen på roägeit från grebrifsfjamn. ©it reéfläbb of=
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ficer Ijoppabe fjaftigt neb od; ropabe: gort t)it meb en tjäft, 
■ftoberg !

— Dmöjtigt att ffaffa en fåban förrän efter en timme, 
major gägertjorn; ben enba tjäft roi för ögonbtictet Ijafroa fiemtna 
ftår tjar odj ffatt juft nu föra en ïurir upp titt Stujata.

•— Defto bättre, utbraft majoren, bit ämnar äfroen jag 
mig. Sommer bu att ffjutfa ofs, pojfroaff, få tag förft piftan 
ur min färra, ropabe tian åt Dtto, fom tjelt förmånab Ijörbe på.
— Sör brt icte bra, fortfatte tjan i famnta ton, få ffall fnärten 
turrois banfa på bin od) tjaftenS rygg. @e få, troicta tantar!

Utan att tåtfa $fra be roreba orbeit, tjoppabe Dtto be= 
tjänbigt upp i fin tärra od) fabe meb retfam röft:

— Det tan gå för fig att majoren tager plats t)är, men
— jag l)ar bråbtom.

— Sors för fan, år bet furtren, fom roärtligen toitt mara 
få gob od) taga mig meb; nå ja, jag tontmer, min fjerre!

Scågra ögonbticf fenare moro be på mäg. fötajoren od) 
Dtto futto enfamma i tärran, tu be t)abe öfroerenSfommit meb 
gäftgifroaren att (ämna fjäfteu öfroer natten upp i bpn; någon 
ffilb ffjutstart fötjbe bärför icte meb.

Dtto törbe. SBägett roar ganffa gob od) bet teb bra framåt. 
De båba restamraterue futto boet länge tpfta; majoren bärför 
att t)an t)aöe roigtiga fater att tänfa på od) Dtto, emeban tjan 
ej roifte, om tjan I)abe en froenff etter tpsfe brebroib fig i tärran. 
Det roar ocffå bäft att uppträba förfigtigt, få att icte bert an= 
bre finge roeta i Ijroitfet ärcnbe tian refte.

Då bärför majoren, unber bet tjåfteu i tånga bugter fträf= 
roabe uppför en brant bacte, frågabe: ,,I)roem Ijar fänbt big 
titt Stnjala," froarabe Dtto tort om gobt, ,,en lierre."

— ga, bet tan jag förftå, faftän bu fi)neS mig tämpligare 
att löpa i tjotfotts ärenben än i manners.

—- Dpcter majoren bet? btef froaret.
— $roab Ijeter bu pojte?
— Dtto SBilfjetm gagerftröm; törs äfroen jag fråga efter 

majorens namn?
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Sen ftolte frigaren nämbe fitt abliga namn unber bet 
f;an föraftfußt blicfabe neb på fin nobraupne forfroen.

— 3 få fall fan jag till major Sagerljotn framföra en 
fjalëning från öfraerfie Slncfarfraärb.

•— ^roab befalê, år bet f)an fom ff'icfat big, utbrafi 3ä" 
gerfiorn intreéferab, bå är bet en annan fat', men Inoab m;tt 
tjöré bet från fuften; Ijar fungen fått afrefa, eller afbröt lian 
fig tjaftigt, Ijar fangen afreft till Soroifa?

Dtto, fom lagt inärfe (järtiß, froarabe unbinifanbe:
— 3a, få tror man, men Ijmarför ffulle fangen ide få 

refa? frågabe fjan meb offijlbig min.
— Sig pojfe, bn är en råf, fmarabe Sågerljont ilffet i bet 

Igan rpfte till fig tömmarne ocf) meb ett liäftigt piffrapp påbref 
tjäften.

3cfe ett orb îjttrabeê roibare nnber be åtta merft, fom 
återftobo af magen upp till l$åmmälä. (Sfter en Ijalf timmeå 
raft f)är, fortfattei färben till Ummeljofi, i närljeten fjmaraf en 
bet af fmenffa Ijären nnber general iptaten fabeé ftå.

Dtto tjabe nu gob tib att funbera, Ijunt lian ffulle goret 
något fpratt åt fin opflige reêfamrat; benne prbe fäfert till 
be bär, l;roarom guffar talat, fom mille fommgen onbt od) bet 
ffulle icfe få ffe, taufte goëfen.

häften bief emellertib alt tröttare. Majoren od) Otto ftego' 
bärför ofta af i baefaute för att lätta befè börba. Unber bet be 
fålunba raanbrabe på ïjraar fin ftba ont farrart, fåg Dtto plôtâ= 
ligen en mängb farbborrftåjtb mib bifeêfanten. Dförmärft grep. 
Ijart tag i en flocf Earbborrar od) gömbe bem i roefärmen. Se 
funbe fanffe anroäubaé.

(Sfter en fiunbé begrunbanbe Ijabe Dtto uppgjort en plan, 
ben fjan mille förföfa.

DJtajoren t;abe juft för några ögonblief lämnat tömmarna 
ifrån fig, för att mera obe£)inbraöt funna tänba eu- cigarr, ocf> 
manbrabe meb bröjanbe fteg efter färran.

Se refanbe befunno fig uppe på en ganffa fjög baefe. — 9tu 
gäßer bet, taufte Dtto. — £nn utbraft: betflet är löft odj ffpn=
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babe fram titt tjäftené fjufnmb. 3 ett nu ^abe |an ftoppat farb= 
borrarna i t)äften§ ena öra od) I)oppat upp i tarran.

©pringaren, tjögetigen ffrämb af bet oraäntabe tittmuran= 
bet af fitt tjörfetorgan, taftabe t)åftigt på tiufraubet od) fatte af 
jom en pit nebför bacten.

Dtto, font i bråbffan fallit neb på tärrbottnen, ropabe 
meb fult t)at§: hjälp, hjälp, häften ffenar, tuen fttipte litroät 
icte tpglarne. Det gätbe nu att tomma unban. 9Jïeb af f£abe= 
gläbje ftrålanbe blicfar fortfor t)an att befraara majorens rop, 
tjroilfen unber fiaftigt ffritanbe för brinnfära tifroet fatte af 
efter tarran. De ljöga ftöftarne od) fabeln tjinbrabe £)onom 
boet få att inom en tialf minut bäft od) fårra förfrourtnit ur 
JjanS åfpn.

igej, få bet bar af, bet roar riftig tjerrffapsffjuts, tptte 
Dtto. £>an tunbe ej ftäfja fin fröjb öfroer ben tpcfabe liften, 
utan ropabe få bet efabe i ben öbe ffogen: nu £>ar tungen fått 
ref a, major!

Den uttröttabe tjäften tjött titroåt icte långe ut att galop= 
pera, få mpefet mer fom ben genom ffatningar på tjufroubet 
befriat fig från be obehagliga farbborrarna. 5 otta fatt habe 
Dtto fått ett förfprång på en roerft od) majoren lät alt roaetert 
bli att mera taga faft l)onom.

lltan roibare äfroentpr anlänbe ben unge turiren efter en 
l)alf timmes färb fram titt bpn, bår officerarne rooro introarte= 
rabe. Sßrefroet aftåmnabe fjärt åt öfroerfte Igäfteffo odj fict t)år= 
för mottaga beröm famt befalbeS att tils roibare fraarffantta I)år.

* *
*

Dagen efter DttoS anfomft tptteå bet blifroa lif od) 
rörelfe i bet lilla lägret. Sîpttare galopperabe åt olita £)ått för 
att titt be längre upp roib älfroen pofterabe trupperna lämna 
bub från fjufnoubbioarteret. Det gälbe en roigtig fat. Sägerljorn 
I)abe anlänbt od) ftutte nu åt be förbunbne öfroerlåmna £ejfarin= 
uanS froar.

Snom tort fåg man ftörre od) minbre grupper af offtt 
rerare ftpra fofau titt ben ftora ftuga, i hroilfen chefen för 3lbo=
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lünê infanteriregemente tßäfteffo Ijabe intmarterat fig. <Qär ffuEe 
mötet äga rum. Igroab frågan gälbe ïanbe hroar man inom 
befälet och manffapet. Slnjalamånnen Ijabe ide förföft bölja 
fina planer; be moro ju fätra på att IrjcfaS.

(Sfter bet be fammanfomne fjälfat på |maranbra odj fär- 
ffilbt Ipcfönffat ^ägerhorn till bennes återtomft, uppfteg Jgafteffo 
odj pttrabe häftigt:

— ©obe lierrar, tiben fjaftar, låt ofs genaft höra, Ijroiltet 
bubffap mår män ^ägerhorn Ijar att framföra till ofs; tanffe 
ögonblicfet fnart är inne att Ijanbla.

Sen tilltalabe refte fig och börjabe ljögtibligt:
— 3)tina l;errar, mitt ärenbe Ijar jag uträttat odj mår 

höga beff'pbbarinua, Sîpfslanbs mäftiga fejfarinna, har befalt mig 
att till eber framföra uttrpclen af tiennes beroågenljet. 3 benna 
ffrifroelfe jag mebför uttalar l)on fina frebliga tänfefätt mot 
©roerige och ginlanb ocfj fin oroilja öftrer bet orättmifa oct> 
obefogabe frig, font nu pågår, ipå bet att Ijon lifroäl må 
tpbligt få meta, tjroilta önffnin garna äro tjoS betta fot!, är tien
nes roitja att lagligen roatbe ontbub måtte fammanträba till en 
ritsbag, för att bär råbgöra om lanbetS intresfeit od) tillfiälla 
henne be fattabe befluten. 3Jlen fom ett oeftergifligt milfoc för 
att îejfarinnan ffalt lämna ofs fitt biftånb, forbrar hon, att 
be froenffa trupperna genaft utrpmma bet rpffa områbet; ffer 
ide betta, ffota be meb mapenmaft bärtiE tmingaö.

Sägertiorn tpftnabe. — Sugen tog till orbei. — ipå altaé- 
anleten affpeglaöe fig tpbligt felftagna förhoppningar. Sen 
pinfamma tpftnaben afbröts flutligen af v. (Ssfen, fom långfamt 
rjttrabe :

■— ©ålebes benna roäntjänft miE ben Ijöga, rpffa frun be- 
roifa ofs, fom brutit meb ©uftaf III. Sßi habe bod I;oppatê. 
att bättre----------

•— 9Iå roäl, afbröt honom igaftefîo, roi ft'ola ftäEa få till 
att inom några bagar hela rpffa områbet blir utrpmbt. ©nligt 
Ijroab Slndarfroarb i går genom bref unberrättat mig, torbe 
fommgen odj meb honom ben liftige Strmfelt fnart lämna lägret 
roib Bpmmenegårb, roi flippa fålunba ben fenare på ett betjän^
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bigt fatt od) ïjanâ infhjtanöe på trupperna uppför, Sefåutom 
föreflår jag, att toi oförtöfmabt fänba en pålitlig inan titt 
igafifer i ©aroolafs od) uppmana t)onom att upptjäfioa beläg= 
ringen af 9h)flott. ©ebatt funna rai forifätta uttberljanblingarna 
meb fejfarinnan. Slagen emellertib mitt förftag i öfroerroäganbe.

— fDîajor gageront — pttrabe fatta öfmerfte ». Dtter 
titt benne — om mina ögon ide bebraga mig, fafuaä fejfarin= 
nanS unberffrift på betta papper, igroab borgen lämnar 9îi of& 
att bet är tjenneé mitja 9ii för ofä tolfat?

— fDUtt orb font abelêirtau od) benna ring, froarabe gä: 
gert)orn ()ögbraget, i bet t)an ur fin plånbof framtog en liten 
biam äntring.

— går jag tof att fe?
— Söar få gob, ftenen är äfta.
— 3Jïig tpcfeê font om jag fett benna förut, åtminftone 

roifabe mig engåitg min mätt ©prengporten en lifitauöe ring, 
Ijroilfett bitbat en tänf i en liten färtefSaffär mellan pottorn od> 
en fraenff f)ofbatn. SJfett ert abelémannaorb fatt jag naturligt: 
mié ide troifla på, fabe t)ait unber bet f)ait återtämnabe ringen 
åt bett robttanbe gägerl)orn.

Setta lilla faintal, font l)elt uubertrpft blifmit förbt, l)abe 
ide tagit be öfrtgaé uppmårffamljet i anfpråf, fårbetes fom gamle 
general Slrmfelt unber tiben infommit od) tagit platå uppe mib 
borbet brebruib iQäfteffo od) major £lid.

Seit gemenfamma öfmerlåggningen börjabe åter meb att 
gögerljorn, font mille afteba uppmärffam^eten från ben fejferliga 
ffrifmelfeu, l)tuarå äftl)et bod för flertalet af be itärroaranbe tt)f= 
teå mara obeftribtig, frågabe:

—- Söet fonungeu l)tuab font unber be fifta roedorna för* 
figgatt l)är?

— £>an fid mår ffrifmetfe af ben 12 augufti, fom general 
Slrmfelt genom ett bonbe tåt tillftälla Ijonont. £ärpå fingo toi 
för några bagar febatt en funglig ffriftuelfe, l)tuari bet l)öga 
fOtajeftätet lofmar ofs fin förlåtelfe, om toi ffriftligen göra afbött. 
féa l)a!

— ga, utbraft Ijånfullt ©preugportens ftoåger major (Blatt:
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feuftjerna, rot ffola bebja ont förtåtetfe af maîtenâ tepreferu 
tant, ro i, font fjätfroa btifroit förorättabe od) nu tjafroa malten. 
— SJÎen tjroab ar er mening, mina Ejerrar, bör lonungen alê få 
afrefa?

— ißä inga roilfor, fftjnbabe grefroe Sejonftebt att froara, 
t)an måfte uppehållas, tt) om tjan engåttg åter år i Sroerige, 
lan man ide roeta, om ej ben fficftige ränffmibaren genaft fiait 
roänba en froår ofärb öfroer roåra tjufroub. ^ag föreflår berför 
att lonungen ännu i bag tjäftaé!

@n oilman rörelfe förfporbeS t faten öfroer betta oroäntabe 
förftag odj utan oä) man emellan börjabe be uärroaraube ijett 
tågmatt uttala fig garant.

©en beftutfamnte .fjäfteffo tog efter en ftunb åter titt orbet :
— Sejouftebtä råb ar gobt; jag föreflår bnrför att fonun= 

gen fängftaå. Stren 3 web bärom, gobe tjerrar?
•— 9tej, ©ub beroare ofä, mina manner, från att roitja 

bära fjanb på lungtiga SHajeftätet. 3 en fåban öfroertäggning 
tager jag ingen bet, froarabe gamte Strmfett. SBi äro inga upp= 
rorémalare. 3a9/ fom noga öfroerroägt, tjroab roi lurtna odj 
böra göra, tjar ett annat förftag. SBi uppfatta tjär en mj 
ffrifroetfe, tjroari roi tiltfännagifroa lonungen att lejfarinnané 
froar antänbt odj att t)on är berebb att ingå freb, om roåra 
trupper utnjmnta bet rtjffa områbet. ©eféutom forbra roi att 
ftönberna fammanlattaä.

©tt tiftigt meuingSutbijte uppftob nu od) många talare 
uppträbbe båöe för och mot bet fifta förftaget. Sftefuttatet btef att 
major Sttid utfågS att uppfätta en mj ffrifroetfe af ofroanantxjbt 
innetjått od) flutanbe meb orben: „Dm någon tib roarit orolig, 
ont fnar tjjetp någonfin roore af nöben, är bet nu, od) af tjroem 
lunbe ©. fi. 50ï:t möta ett fraftigare unberftöb än af fina trogna 
od) tittgifna unberfåter."

©fter bet Strmfett å be närroaranbeé roägnar unbertecfnat 
ffrifroetfen, bab ben betrijfte, gamte Irigaren be närroaranbe utfe 
någon att framffaffa ben titt lonungen, tjroarpå tian enfant Iäm= 
nabe rummet.

Stnapt tjabe t)an tillflutit borren efter fig förrän en ptterft
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^äftig troift utfpann fig, om Ijroern man borbe utfe tilt brefroets 
ö.froerbriitgare. ^äfteffo, ©laufen Ftjerua od) beraS manner, tjroüfa 
förgäfroes motfatt fig ärmfelts förflag, mitte att fieijonftebt ffulle 
utfe§, men be anfågo baron Seijonjjitfroub mara bärtill Iämp= 
ligare, Sen förftnämbe refte fig bärför mreb odj utbraft:

\5a3 961-' er tufan bjäflat od) befattar mig ej mera 
arteb er; tanflP ©ub l)jälper er, jag tar min Ijattb ifrån er.

— tr fafen fåbau, inmönbe ©neljjetm fpetfigt, att enbaft 
>©ub eller grefme Seijonftebt ffaü |jä(pa, få ftår bet itla tid, 
ii) ben ena mit! fanffe inte od) ben anbre fan inte.

Ittan att bemärbiga ben ftfte talaren meb något froar, 
fleg ben uppretabe iteijonl)ufroub upp od) gicf åtfötjb af éäfteffo' 
3ägert)orn od) ©tanfenftjerua tid en minime bonbftuga brebroibi 
Sonbfolfet bobbe fjätfma i babftugan nere mib baden, få länge 
benna foja lifafom be ftefta i bpit roar upptagen af be froenffa 
■trupperna. Se tmänne folbater, fjmitfa mib officerarnes in= 
träbe uppetjöHo fig i. ftugan, fpéfelfatta meb att mib fpifeln 
rengöra lina geroär, fingo befadning att genaft lämna rummet 
■od) fe tid att ingen finge fomma in. Se Ipbbe.

Se tre roämterna, ännu uppretabe öfmer mötets beftut, 
ffpitbabe att gifroa fin rorebe luft i fjäftiga fmorbomar od) tjotet; 
for. ^ätteffo uppmanabe flutitgen be båba öfriga att taga plats 
på ben mäggfafta bänfen unber fönftret od) t)är f)ödo be en 
råbplägning, font, el)uru förb meb fatta röfter, tifroisft I)elt tpb= 
ligt fumtat uppfattas, om blott någon äfrörare funnits i rum= 
met. ^ (£tt ögonfaft l)abe bod öfroertpgat bent om att ingen 
inättfflig marelfe mera fans inne; be bel)öfbe bärför ide mara 
förfigtiga.

Set roar betpbelfefuda orb fom fälbes. iDieb att ftörre in= 
tresfe afljörbe be tre öfriga enffitbfjeterna i Spreitgporteits för= 
flag, l)ttru fonuttgens refa borbe l)ittbras.

Snom en froart timme roar fafen afgjorb ocfj ett ^anbflag 
befräftabe bet. Se fpra männen lämnabe rummet od) alt blef 
åter ti)ft i ftugan.

Sorta i rorån mib fönftret ffude bod ben finafte prfel 
l)afroa tr;£t fig märfa be bofroa flagen af en roäggfnäppare.

4
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Wien nej, bet roar ett männiffolijärta, fom flappabe fa. gem mi
nuter förgingo. ©a ïlef en barranbe mänfflig roaretfe neb från 
ben ôfre afbelningen i ben bubbla roäggfafta fången. Set roar 
Dtto. £anê ïinber glöbbe odj meb uppreft Emfroub oc£) Ijânberna 
trpïta mot bet ljögt ïîlppanbe bröftet fåg ïjait fig omfriug.

Dfrirotlligt ïjabe Ijan blifroit roittne till bet famtal, four 
mjfê blifroit fbrbt i ftugan, tp i affigt att fofroa Ijabe Ijan meb 
folbaternaë tillåtelfe ïlifroit upp i bäbbeit. £är, fpra alnar 
bfroer golfroet, Ijabe Ijan légat ftilla fom en böD ocb icfe rört på 
ett finger, tp reban af be förfta orben Ijabe Ijait fått Hart för 
fig, att bet roar fonungenê ftenber, fom Ijät ljöllo tab. Ddj mi 
roifte Ijan alt!

Set gifroes tillfällen i mânnifïolifroet, bå finnet inom några, 
ögonblicf genomgår ftörre föränbringar än itnber flere år. Setta. 
Ijabe nu inträffat meb Dtto. fèanê ungbomëfriffa, gobtrogna 
tanfar om männifforna Ijabe ïroêfatê; tjanê flijîtiga mifêtro Ijabe 
nmnuit en ïjemff beMftelfe odj benna roifêbet roar ofantligt 
froår att bara. Sid Ijroem ffutte Ijait roänba fig; ägbe Ijau Jjär 
en enba roän blanb alla be främmanbe männifforna — nej. $ter 
träbbe moberné bilb för Ijans inre. Dtto böjbe Ijäftigt |itfrou- 
bet mot bröftet.

3 näfta ögonblic! grep Ijan fin mösfa odj fmög fig ur 
ftugan. fåan måfte bort, lofta Ijroab bet rodle. Set gälbe ett 
bprbart mänuiffolif.

V.

spännes.

fatten mot ben 25 augufti Ijabe ©uftaf III Ijelt plötsligt 
lämnat SHjmmenegårb odj begifroit fig till iioroifa. féroab fom 
föranlebt benna Ijaftiga affärb, funbe man i tjögfroarteret ide 
få Hart för fig. 3ltt ben lifroäl ftob i fambanb meb en liten 
bonbgoêfeâ antomft odj beföf ljo& ®. sDi. Strmfelt, Ijunllen bobbe
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upp i flora bpgguingeu i rummen brebraib tomingen, roar på= 
tagligt, tij en timme fenare habe tonungen, åtföljb af Strmfelt 
od) goéfen, famt lebfagab af en pluton rpttare i fullt galopp 
reft af.

ißa gäftgifroerierna £;abe genom ett förut ribanbe ilbub 
tjiiftar blifroit uppbåbabe; man habe bärför tete länge uppehållit 
fig här.

Snout fem timmar efter afrefait ruKabe ben tungliga roag= 
nen fram på £oroifa=gatorna od) ftannabe utanför ett af ben 
lilla ftabenê trälroé uppe roib torget. Stodan roar nu 4 e. m. 
befallning gaf§ att ej roibare låta fpänna för. 9Jt:t ämnar 
tit§ roibare bröja I)år, habe fammartjänaren helt tort froarat en 
beffäftig borgare, tjtoitïcn npfttet frågat, när refait ffuKe fort; 
fätta§.

(Sfter att inom några minuter fpifat litet tall mat, begaf 
fig tonungen, åtföljb af älrmfelt, till-ett inre roälmöbterabt rum, 
famt faffabe fig på en foffa. ©uftaf III fåg mebtagen od) li= 
banbe ut och en ftart robuab på tinberna förråbbe en inre 
rörelfe.

— Irmfelt, min täre roän, börjabe tonungen långfamt, bu 
följer en flpenbe fonung, en furfte, fhjenöe inom eget lanb, för 
egna trolöfe unberfåtar. 9)tin @ub, tan bet roara fant? Slit 
hroab jag unöer benna långa, olpdfaltga månab libit, tpdeê mig 
fnarare font en ftpgg bröm.

— %l), er§ SJiajeftät, Ijroarför behagar 92i uttrpda er få? 
9ii har ide flptt, Td t)ar blott bptt om roiftelfeort, bärtill beroett 
af roisfa, låt roara tjotanbe, omftänbigheter. Sanfte 9H efter 
ett par bagar ffall finna bet lämpligt att återroänba, något font 
jag tifroäl på bet roarntafte ber (Sr att ide nu göra. gjå min 
enträgna uppmaning tiafroa roi tommit hit, låt of§ genaft fort; 
fätta------ —

3Iej, airmfelt, förföt ide att öfroertala mig, jag ftannar, 
hänbe hroab bet roill! — Iguru roar bet, genom hroem ficf bu 
unberrättelfe om Slnjalamänuenå uppfåt att fiinbra min refa, 
bärout har jag ide frågat big.

SDet roar en ung, prättig bonbgoSfe, Ijroilten, eget nog fä=
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ger fig roara i erå SJtajeftätå tjänft fåforn artillerirefrpt od) roa= 
rit meb i flaget rotb tQoglanb, men af Stndarfroärb blifroit fänb 
meb ett bref titt öfroerfte tgäfteffo. 2BitI fanffe erå Dtajeftät 
böra ben unberbara tjiftorien, tjurn l)an Ipdabeé få bet af be 
ftämplingar man förefjaft uppe roib Ummeljoti.

■— ïkrâtta, min roän, få förgår tiben. fanffe något om= 
flag i mitt öbe ännu i bag tan inträffa. gag tpder mig roänta 
någonting, ©att big.

Strmfett tog platå od) ffitörabe liftigt od) åffåbtigt fåforn 
ban brufabe, på tjroab fått Dtto uppe på fängtafroen t)ört igäfte= 
ffoé famtat meb tre anbra od) tjuru fiait oantaftab Ipdatå bringa 
unberråttelfe bårom titt bögfroarteret.

— Det roat en raft' goëfe, t)an måfte få en belöning men 
t)roitten? igan är ännu uttg. göreflå bu någonting.

— Sannerligen jag roet något för tillfället. (Sn permim 
gefumma ffutte ban ide, om jag förftår pojten rätt, fätta roärbe 
på. @n tjänft fåban font banå betalar man ide meb pennin= 
gar. Dm eré Dtajeftät ide t)ar något bäremot, ffaU jag tilg 
roibare taga ba«b om bonom. fëan fan få följa meb mig.

— ga gör bet Slrmfelt, i bin roårb är------ ---------
Dörren flogé upp odj tammartjänaren anmätte baftigt:

•— ©n orbonnanå från ©roerige roäntar.
— gör in bottom på ögonbtidet, utbraft tonungen tjäftigt 

i bet bon fprang upp. 9iu gäller bet mitt roät eller roe, 2lrm= 
fett; jag bäfroar för utgången!

@tt par fefunber fenare inträbbe en ung officer i bammiga 
reåtläöer; t)an bugabe fig odj rätte fram ett bref.

©uftaf III ftet upp förfegtingen od) läfte. liobnabeit fteg 
t)ögre på I)anå finber. fèau gid fram några fteg od) i bet bau 
fraftigt ftog ben förroånabe Strmfelt på aretn, utbraft bau:

— gag är räbbab, Strmfelt. Danffen bar förflarat trig. 
Itu båbe fan od) bör jag ffpnba tym, för att meb froärbet i 
banb brifroa tillbafa ben npa fienben. gngen ffatl mer fäga att 
©roerigeå tonung ftptt. ©e få, berätta ut åt menigbeten b ro ab 
fom ffett, numera är min refa ingen bemligbet. Såt fpänna 
för, Strmfelt!
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Sitom fort roar mjljeten fpribb inom ben UHa ftaben, men 
mångenftäbeå ffaïabe man på tjufroubet roib laufen på, ljuru ben 
ftacfarS tonungen nu ffutle funna reba fig meb en fienbe till. 
©roerigeS framtib fåg mörf ut. ©fuite flora ofrebenê tib börja 
gå igen. ©roaret Ijärpå fnnbe ingen afgifroa.

3 famma ögonbticf flocfan fort bärpå flog 5 anmälte fam- 
martjänaren att baron Seijonfjufnmb antänbt från ätnjala od) 
bab att fa tittträbe.

— fgait fommer olägligt, froarabe fonitngen meb biffer 
uppfpn, men låt |öra fjroab £>ait mill.

— Ën ffrifmelfe från generat Sinn fett, pttrabe £eijonf)uf= 
roub roib bet tian inträbbe.

33uganbe lämnabe fjaix fram ben.
— känner 9ii, min baron, brefœetê innefjall, frågabe 

fonungen i bet fjan labe bet ouppbrutet på borbet.
— ®et lär mara en anljåttan om rifébag.
— 9tå mät, återtog fonungen, efter font ni Ijitbragt ett 

bubffap från d)eferua, få fan ni mät äfroen åtaga er ett tiltbafa 
titt bein.

— ïït) ja, bet fan jag mät göra.
- ©äg bem bå, fortfor (Suftaf, att bera§ uppföranbe 

f)ögetigen fmärtar mig, men att om be ångra fig od) genaft 
återmänba titt Ipbnab, få ffatl bem roarba förtåtet.

— 2Bar gob, inföll baronen fpotfft, od) ffrif upp betta, 
etjeé funbe jag faitffe gtömma något bäraf.

Konungen ffref bå på ett breffuroert, i brift på annat 
papper, famma orb.

SDå £eijoul)ufroub Ijärpå utfom i pttre rummet, r)ttrabe 
t)an ftott titt be närmaranbe:

— ginffa cheferna gåfroo mig ett rtppbrag titt l)onom bär 
inne od) fe t)är l)roab fjan gifroit till froar.

Konungen unberrättab ont tjans uppföranbe ffpnbabe ut 
od) utropabe i rorebeêmob:

— 9’îi t)ar framfört ett bref från djeferna; 9ti met l)roab 
bet inuet)ålter: t)är är bet åter. Sag brpter bet icfe, tt) jag un=
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berljctnbkr albrig meb rebeller. 9'ct fan tada ©ub att jag ej 
genaft lät lägga ert fmfroub för ebra fotter.

Seijonljufraub Mefnabe od) fonungen raärtbe I)ouom riiggen 
odj gicf fin mag.

Sttom tio minuter ftob reagnen åter förfpäitb ocij fangen 
fortfatte ffpnbfamt färben titt igelfingforé. ^är öfreerlämnabe 
fjan befälet öftrer Ijeta truppftprlan i gittlanb åt fertig Start, 
Ipttarpå Ijan öfreer Ébo begaf fig titt ©todliolm, för att leba 
ruftningarna od) upptaga ftriben meb banffarne.

Dbeljinbraöt Ejabe fonungen fått refa; InjalamännenS anflag 
f)abe mifshjcfaté.----------

9Jfeb roreba blicfar od) böljanbe en fpnbar otåligljet Igabe 
öfroerfte Seijonfjuftoub på torget i Soroifa fett ben fungliga iuag= 
nen afrefa ; äfreen f)an fjabe långt före betta bort mara på åier= 
roägen. Suttit måfte fjait reänta tre timmar, innan l;an ffutte 
få begifroa fig af, tp få tpbbe ben tpbliga befattning Sfrmfelt på 
fonungenä toägnar i fifta minuten gifiuit Ijottom. Sen triumfe= 
ranbe min, fom fiabe affpegtat fig på fonungagunfttingenë anlete, 
när f)aii framförbe orbern l)abe låtit Seijonfiufraub ana, att man 
f)är reifte mera än man borbe roeta.

Så änbttigen ben utfatta tiben gått titt äuba, Ijoppabe 
£eijonf)ufreub upp på fin £>äf± od) fatte af i fullt galopp, men 
bom om fyanZ utomorbentliga förroåuiitg, bå tjauê epetitpel följbeä 
af fyra folbater od) en för l)onom obefant officer. Sitt en början 
trobbe fjan att beéfe rebo i eget ärenbe, men ur benna förmoban 
fogë f)an fuart, bå f)an fåg, att reêlamraterne påffpubabe od) 
faftabe fin fart i famtna mån fom t;an fjälf påbref etter l)ött 
tittbafa fin l)äft. Set roar bod för mydet; rerebgab ftannabe 
f)an plötsligt fin f)äft od) iuroäntabe fitt oornbcbba följe.

— ïtteb ()roab rätt betoalar ni mig? röt l)ait åt ben 
unge officeren. $at M er roäg od) låt mig fritt följa min!

— ättina orbreS, lierr öfreerftelöjtnant, förbjuba mig att itu 
låta mig i onöbigt famtal meb er. 9ci är fri od) jag ämnar 
ide förljinbra er färb; fortfätt bärför obelrinbraöt.

fpå alla fina reibare frågor fid fieijottljufrouö ej något froar,
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äjan ftötte bärför Saftigt fporrartte i tjäftenå ftbor od; tat bet gå 
itnban i fullt galopp.

®e anbra följbe troget.
(Sfter ett par timmar fpnteê reban ffogsbuitgett, bär ftora 

laitbSroägen förenar [ig meb ben från ©trömforé fommanbe 
wägen 3)e fep rpttarue rebo nu fiba roib fiba. Söjtnant Éeber, 
få Éjette ben titta [farans anförare, bticfabe ftpft bort mot ben 
förfallna ïojart uppe på baden, ti; bär [pûtes troanne trtän iit= 
roäntanbe be anfommanbe. Söjtnaiifen ffpnbabe i fpetfen för be öf= 
riga od; i bet t;au förbe t;anbeu titt mösfatt, utropabe l;an:

— öfraerfte tpäfteffo, ©tuerigeS od) eber fonung, font fan= 
ffc i betta ögonblid långt „före iâtofêuxngeu" befinner [ig ute 
på l;afroet på roäg I;eru, (;ar befatt mig att till eber oef; be an= 
bre ptiftförgätne offtcerarne framföra t;au§ ^äléniug. 5Den är 
fort ocb tpber, man bör ide göra upp räfmngen utan märbeit. 
fförftår ni?

Utan att froara ett orb månbe tgäfteffo meb fammanftutna 
lappar tataren ryggen od; gicf åtfötjb af Seijonljufroub, tjroitfen 
ftigit af t;ä[ten od) börjabe förftara fig, in i ftugan.

— ©e få, goSfar, bet går jit galant, Ijroiffaöe löjtnanten 
>åt fina män, nu fnipa toi ben bär gråftäbbe od; fen bär bet af 
■att tjroab tpgen fjålla. £åt [e, .fjaiiS, att bit ide glömt att ut= 
föra ett ärligt fragtag, tjata upp bett t;atte i fabeln, bå tjau 
fontmer l;it.

— tgör på, fortfatte t;an roänb åt mannen roib ftuganå 
börr, roitl ni, font är till fots, fäfta upp min ftigbyget något 
litet; fe t;ar en [tant för befwäret.

2)en tilltatabe, font förft meb fueba btidar betraftat ryt= 
fante, ttppfåttgabe bel;äitbigt gutbmpntet od; ffynbabe beffäftigt 
fram för att utföra bet begärba.

— (Stt, tu, tre, t;elt ont i galopp, fomtneitberabe löjtnanten.
tgej, få bet bar af! Sitt bet roat fern l;äftar od; [er rt;t=

tare fttitbe ingen i l;a[tigl;eten ntärfa. tgaitS l;abe i en l;anb= 
uiänbntitg faftat ben gråftäbbe [ont en l;unttepåfe troärS öftoer 
4)ä[tn;ggeit od; trpfte fjotiont få l;årbt mot fabelfnappett, att ide 
•ett tjub uttbflapp l;onotn.
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$e båba officeratne inne i ftugan habe genom fönftret titt' 
fin belåtenhet fett att truppen gett fig i mag, men fäfte fig icfe- 
wibare bärroib. ^äfteffo utfor i froåra Ijotelfer mot §éqonl)uf= 
mub för beuneâ förmenta förfumligljet att icfe tibigare tjafroa 
lämnat bub om fonungené afrefa; nu roar ju alt förlorabt.

Unber bet be båba mänen i ftugan fortfatte fin troift, ja= 
gäbe ben lilla truppen tmrtigt tiflbata famma roäg ben fommit 
&an§ habe «U upplpftat fin böbéffrämbe fånge, forn unber fUU 
nanbe bab honom för ©ub§ ffull ftanna farten, iôîen £>an&. 
roar oberoeflig, f)an tröftabe fin reéfamrat meb orben : gubbe ltllaA 
ftånta inte få faéligt, bet ar roiéft litet obefroämt att riöa på 
magen, men bet är hälfofamt, maten fmälter gobt och bet ftär= 
ter rnufflerna. 3ie§ på big litet, få får jag fe, om bu är tint
etter njéfe; nå lita gobt, roacfer är bu änbå ocf) roacfrare blir
bu inuan fort. ©e få, nu Ipfter jag upp big, fafta nu ena
benet öfroer Ijäftené ï;alë få får bu riba font folf brrtfar. ©u
fan ju inbilla big att bet är brubfärben bu gör meb bin färefta 
ocl) bet är juft jag.

Unber ffratt Ijabe be öfrtga rpttarne följt ben i fpetfen 
ribanbe löjtnanten, fitâ benne befalte bem att tiga, och iQan& 
att fara roarligt fram meb fången.

<Sn Ijalf timme fortfatteé färben i fort traf, ©fogen på 
ömfe fibor om roägen habe betpbligt gleånat. iptötéligt faftabe- 
löjtnanten farten ocl) tät fin häft från roägen raifa iit i ffogS* 
brtjnet. ©e anbra följbe efter.

— igalt, fommenberabe anföraren, nu följer fifta aften,. 
fitten af ocl) gifroett fången en fup att ftprfa fig meb. SBälj 
bu feban platfen, iganê, bu förftår.

— ©fall ffe! £rör på, man, rotll bu hänga i en £>]örf 
etter tall? ©u fan roälja. ©om bu fer roärer bär icfe något 
päronfräb, men i alla fall blir bu en rar fruft, på ijruilfeir 
gren bu än fommer att bingla.

görft nu begrep ben olpcflige fponb fafen gätbe. Unber 
ett högt ftönanbe faftabe han fig på fnä för löjtnanten od> 
tigbe om lifroet. igan lofroabe penningar, ben ena furnman
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ftörre än ben anbra, Ijatt roiEe fppa alt Ijroab tjan fänbe, Ijait 
lofroabe förråba tQäfteffo odj be anbra, Ijan mar berebb att------

— ©et Ijjälper ide, jag t)ar min befaïïning att följa, i;tt= 
rabe löjtnanten, i bet Ijait rneb fpnbart obetjag träbbe ett par 
fteg tillbafa. £>ait brog ur fidan ett papper famt ftälbe fig 
framför fången, tsmilfen omgafs af be affuttne rpttarne.

—■ $ ïonungenê namn befaller jag big fmara på mina 
frågor.

— fproab är bitt namn?
— Sofef Sioberg, fmarabe fången, fom ide ännu trjfteö- 

förlorat alt Ijopp.
— ©u, Sofef Stoberg, Ijar unber en tib af flere medor 

tjänftgjort fom fpioit odj Ijar till rtjSfarne inberättat om be 
froenffa truppernaä ffijrfa odj rörelfer; bu Ijar blaitb bet fmenffa 
manffapet utbelat firöffrifter inneljåEanbe upppmaningar till upp
ror odj oltjbnab; bu Ijar ide blott uppträbt fom bubbärare rneb 
lan be upproriffe lujalamänuen, utan äfroert ofta beföft rit§= 
förräbareit ©preugporten odj af fjonom emottagit anbra uppbrag; 
fenaft Ijar bu unber förfläbnab hjdats erljåEa plats fom gäftgif- 
mare roib fëôgforâ, för att fjärtfrån mera obetiinbrabt funna 
fortfätta bina ftämplingar ocf) flutligen Ijabe bu i bag åtagit 
big, att om få ffulle beljöfmaé, i fpetfen för ett Ijalft busfiit 
fammetslöfe män meb öppet roåtb Ijtnbra fonungenS refa. ©etta 
bitt fifta anflag mifSlpdabeS; bet mar beräfnabt, att baron Sei= 
jonljufmub ffulle träffa fonungen på fåpmmenegårb od), i ben 
Ijänbetfe att IjanS beffidning ide utfallit efter önffan, utan ©uftaf 
III afmifat Ijoitom, öå ffulle bu meb bina famrater, Ijroilfa f. u. 
befinna fig i närfjeteu af fprfbijit, angripa ben fungliga magnen. 
Dien er plan mifstpdabeé; fonungen är fri. — ©u är ben för- 
fte af bet ftora banbet fom gripeê; be anbraS tur fommer tibS 
nog. Sag frågar big bärför, Sofef Sbberg, tnebger bit fann in= 
gen beéfa beffijflningar eller förnefar bu bem? — ®u froarar 
icfe, men bin åfpn afger ett tijbligt ja! ©olbater, fer en reblig 
man få ut?

— 9'iej, fmarabe be ftjra männen, unber bet be meb oroilja 
betraftabe ben på marten liggaube, fnpftanbe fången.
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— Så pr fungenS bom:
„gör betta froenffa unberfåten, fågffrifroaren gofef Stoberg, 

flfroerberoifab om förrcioeri, fågetfri od) tnoar mans nibiitg, bö= 
mes att genom pngning mifta lifioet fitt." ©ifroet i augufti 1784.

©uftaf.
©. SJÎ. Strmfelt

SJieb attblöS tpftnab tjabe be »ärmaranbe ItjfSnat till beêfa 
få, beüjbelfefuïla orb. ßöjtnanten tninfabe meb puben; fitaran 
tabes ïring bet Ijalft mebtoetslöfa offrets tjats od) inom ett par 
tninuter tjängbe ett liftös mönmffoEropp i björfen.

— görräbareitS bom är utförb, amen, pttrabe löjtnanten 
jafta. — Stu bort tjärifran!

©en titta ffaran fortfatte riöten titt Sotoifa.
Söjtnanten reb tanffull od) byfter i Ejågen ett ftpcfe fram=

för be öfriga; tjan Ijabe bömt en tnänniffa från lifioet.--------
Sift af ffaran fom ftarfe iganS. tgan åter fänbe fig 

Ijett upprtjmb i bag odj gnotabe muntert:

Stu pfioa toi pêfat en ffojare opp 
©ill [jimta på roäg uti björfetopp.

Sjung tjopp frattalej!

féans manner på jorben be fttcfa od) be:
©ub gif att ben fröjoen ej ofs måtte ffe.

Sjung t)opp frattatej!

Stej, Löpen titt ffogS, g ffojare grå.
®e fmå be få bingta, be ftora få gå.

Sjung t)opp frattatej!
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VI.

jStriïrm toiir |lorr;tsSctbtv.

giere månaher Ijabe åter roanbrat tian. fßa frigéffåbe= 
platfen i gtnlanb £>abe inga färbeleå roigtiga Ijänbelfer inträffat, 
fertig Start, font i början mera lijfånat till be ftämplanbe 3ln= 
jala=männen§ uppmaningar än en goö unberfåte bort göra, Ijabe 
bocf fluttigen funnit, att be§fe icfe Ijabe fijnnerligt mebtjåll roare 
fig £)o§ froenffar eller finnar, Sgait Ijabe bärför flagit om od) 
låtit på fonungené befattning fängfla några af be meft mifétänfte 
blanb officerarne fatnt om ljöften upptöft odj Ijemfficfat på ro= 
tarne be trupper, font ftått unöer 3Injata=männenä befät.

3cïe alla blanb officerarne Ijabe man boet fmnnit gripa, 
ip några blanb bem fåfont gägerfjoru odj SIlicf Ijabe tagit bet 
fäfra för bet ofäfra od) fhjtt öftrer titt männen ©prengp orten 
i Sîtjptanb. 2Injala=förbuubet roar fåltinba upptöft od) befé 
planer Ijabe gått om intet, ©tulie någonting ännu tunna ut= 
rättaå från ffipfstanb mot Sroerige, få ruåfte betta ffe nteb roålb.

Uitber fenl)öften 1788 famt roårrointent fötjanbe år Ijabe 
xijsfarne lifroäl icfe rört på fig. ©e inre förljåttanbena inom 
xpffa ritet Ijabe roarit fåbana, att man icfe funnat anroänba 
ftörre Ijärar i fälttåget mot ©roerige.

Uti juni Ijabe be froettffa truppafbelningarna imber öfroerfte 
Äurt non ©tebingf fått befattning att rijcfa fram. 9itjëfarne§ 
befälljafroare, generaterne 3)iidjetëfon odj ©prengporten Ijabe 
titt en början troungit beu froenffa pofteringen roib SUjrö=pafä t 
Uriftina foefen att braga fig tittbafa norr om ©:t äfttdjel, men 
roib ijiorraêfalmi l3/4 mit norr om ftaben Ijabe ben åter fat= 
tat poft.

©et roar ben 13 juni 1789.
ttilib ffogébnjnet nära ftranben af en roif titt ©aima Ijabe 

en trupp om femtio man lägrat fig. ©olbaterna Ijabe fått titt= 
tåtelfe att för en ftunb lägga fig neb odj rafta efter ben mjfä
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ftutnbe fuwra marfdj«. ©nligt be unberrättelfer, fom ingått från. 
förpofterna, Ijaöe rpSfarne icfe ännu brutit upp. Slf manffapet 
tjabe en bef tagit fram ur ränftarna litet torrffaffning, köb od> 
fatt fött, fom be förtärbe, en annan bet åter fof lugnt meb ge- 
märet roib fiban. SDet roar fanffe för många ben fifta fömnen 
på jorben, men bäröfroer oroabe man fig ej, engång måfte in 
äfroen ben fifta ïomma.

Mot ftammen af en t)ög tall tjabe troänue af fotbaterne 
tjuîat fig neb. SDe ttjEteS, att böma af bet ifriga farntal be 
förbe, tjafroa luft Ijroarten att äta etter fofroa. Dm rot närmare 
betrafta be båba männen igentänua roi i ben pitgre, bett borftiga 
fföggrobben oaïtabt, Sång=@uftaf, fom rot fenaft lämnabe om= 
borb å anjiralffeppet. §an fiaöe, liffom tjanä fibofamrat £eif= 
finen fått orber att tåga upp titt ©aroolafS, för att åtfölja en 
transport af ett tiatft buêfin tanoner, tnnitta ftutte ftanna roib 
öfroerfte ©tebingfs truppafbetning. @tt par roecfor Ijaöe be re- 
ban roarit t ' trägen fätttjänfi, utan att be fått roara meb om 
flere än en fammanbrabbiting meb rgSfarne.

— 3a, bu tan nog Ijafroa rätt — fortfatte Sång= ©uftaf 
bet för en ftunb afbrutna famtatet — man lebes roib betta 
eroiga roattbrattbe t)it octj bit. ätnnan taute Ijabe jag om trig- 
föring, meban jag fatt tjemma unber mors tat. Åan bu före= 
ftätta big, jag trobbe att be trigföranbe Eiärarne i gtanfanbe uni= 
former unber Ijubet af trummor ocf) trumpeter på en jämn flätt 
ffulle marfdjera mot firoaranbra, för att firiba meb geroär ocl> 
fabel en timme eller par ocf) fen, när alla å ena fiban ftupat, 
ffulle faten roara afgjocb ocf) fegrarne återroänba l)em. göga 
tänfte jag på alla be möbor folbaten fjar att utftå, milslånga 
roanbringar meb tom mage odj trafiga tläber, fläpanbe på tunga 
tanoner.

— ffaimer gobt till bet bär, Sång=@uftaf, odj jag futtbe* 
rar juft om ben Ijär uniformsrocfen mera tan minnas att ben 
engång roarit mj. Dm ben blott Ejabe få ingeten ftprïa i fig 
att ben tunbe £)änga på en fpif, få toge jag bet iraSnätet Ijem 
fom ett minne fråit triget.

— Sattre minne tan bet få! Dag af rpsfartte en fana,
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eller ännu bättre, frtip ©prengporten, ben röbe rtjfêgeneralen, 
ocb för bortom font ffänt åt toår Innung; Ijan ffuHe tacfa big. 
tgar b a fett ben rpffe generalen?

•— 3a, bet må bu tro, jag bar ju tre år tjänat itnbet 
bonom, bå tjan roar cljef för ©araolatMrigaben. SDå roar ban 
en bt>ÖS% brrre, faftän bet gict olpctligt för bror min, tiffabc 
ban f af tare.

— 3a få, jag fommer tbåg £)iftorien. 3ag äntnabe juft 
fråga, om bin ftacfarä bror ännu tefroer, tg, roet bu, matt be= 
rättabe i går att en froartffäggig, grof matt beföft roår öfroerfte 
ocb jag börbe någon pttra att ban lituat fèeiffitâs^uïïo.

— tgroab i ©ubs namn fager bit? ©Me 3iuffö öniut 
lefroa? fDtöjligt är bet rotfät, men jag bar reban flere år trott 
■att ban legat unber jorbtorfroan. iQroart begaf fig ben mannen 
bu nambe, rpttrabe igetffinen, i bet Ijau fafiabe fpananbe biktar 
omtriug ftg.

■— Änappaft tor bu tunna fe bonom, men tete år ban 
bäller fpnnerltgen långt borta, tp jag fåg bonom meb geroår på 
apelu följa meb förpofteu. iguru roar bet nu igen; tom bu t 
belo meb bin brober?

— 9'iej, ingalunba. 3a3 'rille bara tete rätt fämtaé rotb 
bottom, efter bet l)an fföt neb ©uurtnäfkSobi, ocb beféutom 
froarabe jag iete på troå bref, font ban låtit ffrtfroa till mig. 
$ar jag taufte ej rätt bäri, att jag ej mill ro ara bror åt en 
mörbare?

— Sömer tefe, få ffoten 3 icfe roarba bombe, fabe @u= 
ftaf fatta.

©amtatet afftannabe; be båba männen förbjupabe ftg i 
egna tantar.

fpiötsligen Ijöbo några ftott från ben rpfta fiban. — 3 ett 
nu babe alla man fprungit upp. — @n trumbroirfroet rnanabe 
manftapet till ptterligare ffpttbfambet. ©tältet, bär man befann 
ftg roar mpefet lämpligt, tp träbftammarna tmtbe gifroa ftpttarne 
ett gobt ffpbb ocb ftuttningen nebanför roar tal meb unbantag 
af ett par buftar. 9ieb till tjöger utbrebbe ©aima fin lugna 
fpegel. SBille rpgfarue tränga fram, få rnåfte be bår gå öfroer
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näfet. Se troå fmå fanonerna, firmlfa rooro labbabe meb bruf= 
[jageï/ ftobo på ömfe fiber om roägen.

SÏterigeii IjörbeS några ffott från famma pH fom förut.. 
@it otålig roäntan affpegtabe fig på atlas anleten. Jjnom ett 
ögonblief frmtes tio män ffmtbfamt retirera upp mot åfen. Set 
roar manffapet, fom bilbåt förpoften. Se åtföljbeS på ett fort 
afftånb af några rpttare, i ftroilfa man utan froårigtjet funbe- 
igenfånna be ffåggiga fofaefeme.

Se roåra brogo fig tiKbafa i gob orbning, unber bet be 
bå o$ bå aflosfabe ett ffott. Sen fifte, fom enbaft ogärna 
tpfteS gifroa rotfa, roar en pgroäjt, barfiufroab man i trafiga 
gråa bonbftåber. Ur ett får i finben rann Hoben nerför Ijafart 
oet) bibrog att åt tjans utfeenbe gifroa någonting fafaroäcfanbe..

ßn rpêning genomlopp fèeiffinens feber roib åfpnen af 
mannen barborta. Set roar bocf t)an.

ännu en lång minut otjf fen tjabe bett lifta truppen nått 
be fina. Set ftfta ffottet £eiffilä=3uffo fosfat ïjabe faftat en 
af fofacferne ur fabeln. Unber f)öga rop rebo be öfriga tidbafa.

äten bet roar ef fångre ftroila, fom mt föreftob. Sorta 
roib bet motfatta ffogsbnmet glimmabe be rtjffa bajonetterna i 
folffenet; be närmabe fig mer od) mer grån ben froenffa fiban. 
affosfabes ide ett ffott. 9Jîan raille fpara bem till befs be på 
närmare fjåll futtbe göra bättre roärfau; rpsfarne berebbe fig, 
att ftorma.

9tu gätbe bet. — Unber fjöga fmrrarop rufabe rpsfarne 
uppför fluttningen. — ©e fpr, forum enberabe officeren roib fa= 
nonerna. Set bliptrabe till. Se båba ffotteu Ijabe afloSfatS 
fuiifomtigt famtibigt. Se framftormanbe fienbeata fjafbabes ett 
ögonblief, men be brebbe blott ut fina leb odj ftormabe åter fram..

Sen ena geroäréfalfroan efter ben anbra aflosfabeS. 3Jfarn 
fämpabe fnart man mot man. Set roar ide tib att labba. 
©ablarna od) böfsfotfroarna rooro be roapen, fom bäft funbe- 
anroårtbas. <Siba roib ftba meb ©uftaf od) <§eiffinen ftreb fäm.= 
pen från förpoften. £ané fönbriga nebblobabe geroärsfolf f)abe- 
gång på gång fallit förfrosfanbe neb på en rpfsffaffe eder arm- 
Se roåra ftrebo ide mera för fegem utan för lifroet Sitt oeffå.
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på pgr a fiban om uäfet [triben rafabe, beroifabe ben pftiga. 
geroctrselb, font prbes från betia pll.

(Su full timme pbe pnbgemänget roarat, innan rpfarne 
brogo fig tittbafa. SRett bet roar blott för en ftimb.

Énpo ftormabe De fram, font bet tpïteâ i föröfabt antal.. 
âitpo pjöabe îattouenta bet fôcfta anfallet. Éfroest froenffarne 
pbe fått förfiärfniitg od) bet upplifroabe i pg grab be trotteê 
frafter. Slnfallet, font lebbeê af ©prengporten fjålf, blef åter 
tillbafaflaget. ®e roåra begrmte förfölja.

Slier roar tgeiffilä^uffo frdmft. Unapt pbe pn fått 
figte på fin ptabe orocin, förrän pn font en gaining rufabe 
bitåt. SWu ftob pit bå änbttigen fitt mål nära! ®e närmafte 
rpfarne roef'o förfärabe tillbafa för pus ptgg. ©nbaft ett 
par alnar ffilbe 3irfEo från ben rpffa generalen, bå pjbabes 
pn plötsligen i fitt topp oct) fött till matfett. @u Ma pbe gått 
genom pn§ fnä.

Jiafanbe af rorebe förföfte ptt frppa framåt. ®et roar 
förgäfroeS. diebait pbe ftribenS roågor fört pn§ oroått tjugu 
famnar längre bort.

— ®u flipper icfe bin bjäfrout, ffref ben fårabe mannen, 
i bet pn faftabe fitt obugliga geroär ifrån ftg od) grep tag i 
en brebroib ligganbe bösfa. ßrut pbe Sufto fjålf, od) båraf 
ptbe ptt på måfå en uäfrae i mpnningen. Sten Ijroar finna 
ett fula? fèattâ blid fött på en ftor meSftngsEnapp, bett ertba 
font fané froar i pnê trafiga rocf. &att flet af fnappett, bet 
ipp ben få att ben roefä bubbel, od) flotte tteb bett i böfspipan.

— £jätp mig @ub, Ijjätp mig fatan att jag må nå p= 
nom, froeb ptt.

SöSfatt till ögat, noggrant font på bet granna bröftet. 
— ©tt fruftanSroärb fuatt prbes. — '©prengporten fött fom en 
trafa till marfett men äfroett Sjttffo faftabes bafltinges neb.

®en rrjffe öfroerbefälpfruarens fall roar teden titt allmänt 
återtåg, ©roettffartte pbe tronngit bem att roifa.

33lanb ben lilla truppen råbbe ftor gtäbje, men bet roar 
bod ide länge man funbe pnge ftg betrat. ®e många fårabe 
bepfbe fttar l)jälp. iöorta roib fin fatton låg ©uftaf btef om
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Ruben, unbet bet ett fättffär labe förbanb am EtartS genomffjutna 
roänftra an«.

— ^uru ät bet meb mig, frågabe jjan be Iringftåeube, 
inåfie armen tagas af?

— Set fa rot febart fe, gubbe lilla, froarabe bett roäntige 
fältffarn, fag fag att bu gjorbe gobt arbete i bag, unge man. 
Su befjöfroer fjntila, ligg nu roacfert ftilla; jag tror bitt får ide är 
farligt. — Sßärre är bet meb bet bär traslejonet, rjttrabe Ijatt, 
fännanbe jyitlfo på pulfert. — 2Bet någon Ijroem ban är? Sill 
roar trupp björ tjan ide. 2)ieit lila gobt, ï)an roar roar lämpe. 
battante af, gosfar, bet roar för tians flott, förtåbatett ©preng= 
porten föll; låt ofS bebja för bans fpubiga fjål.

$uflo flog upp fina ögoit. ipait Ejabe ljört od) förftått 
be fifta orben. ^att log. Set tjabe l)att ide gjort på tio år. 
igan förföfte refa fig, men föll tungt tittbala. Sefeniga l)änberua 
grepo Ijårbt tag i grästorfroorna, bröftet Ijöjbe fig Ijäftigt ett 
par gånger. — ©en låg fyan ftilla.

— Slmeit, fabe fåltffårn, i bet Ijan labe fguïïoS bä»*361’ i 
lors öftrer bröftet. Igan beljöfroer ide mera roår £)jälp, nu tili 
be anbra.

ïftau fl'rmbabe bort. (Sn af folbaterne ftannabe bocl Intar, 
Ijan fött på Ina roib ben höbe, ftröf upp bet Ijoptoftoabe Ijaret 
od) Ipfte ben blela pannan. Sår efter tår föll tångfamt neb.

Sen lefroanbe brobern bab ben böbe om tillgift.

vn.
ttlnttec »m.s tak.

$ßa ett Ijäftigt åflroäber, font bragit fram meb bunber, 
blipt od) regn i ftrömmar, l)abe följt bet llarafte folffen. Sett 
npfs få tryclanbe luften fänbes åter Ijelt uppfriflanbe od) ren. 
gågtarne, Ijroilla tegat få länge åffan gått, läto åter ljöra fig
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amber bet be gläbtigt upptogo fina fpfelfattningar. Set gälbe 
■att ff aff a föba åt be många, matfriffa ffrifplfarna, pilfa roän= 
tabe uppe i boen.

äfroen mor 2lnna=@reta på fjagerfta gläntabe på ftugu= 
•börren, få fnart £>on märfte att regnet upp6ört oct) ffpnbabe, 
•åtföljb af ben pgt uppfförtabe, feta labugårbs^iu, att meb 
ftäfroa i pnben möta forna, pilfa läto pra fitt otåliga bö= 
lattbe borta roib lebet i pgen. Set mar roifst ännu mera ti= 
■bigt att fl. 5 på eftermibbagcn börja mjötfningen, men efter 
jom träten reban fommit pm odj bet i bag gälbe att få ut= 
fpfslorna fort unban, Begaf fig 2lnna=@reta åftab.

Sune i ben ntifs ffurabe ftugan pflo båtsman ffffl oä) 
£ång=©uftaf på att flpta unban borbet för att få utrpimet ftörre. 
Sen ifroer, broarmeb be gingo tiUroäga, utroifabe att någonting 
mtomorbentligt föreftob. Ddj bet roar bet äfroen, tp i afton ftuHe 
man meb en banStiUftållning fira troåårsminnet af flaget roib 
^oglanb.

3a, pla troå år pbe rullat i roåg.
©uffar ipil fåg boet lita raff ut, fom bå roi fenaft följbe 

pnorn i brabbningen, fanffe bocf några flera gråa ftrån tagit 
plat§ blanb be ftyfroa ögonbrpuen oc£) be ännu fipfroare mufta= 
fcptna.

„Sen rimfroften tåfs’ man inte om", brufabe jîifen för= 
tretab froara, bå någon rjttrabe, att pn blifroit gammal, tp ben 
fmälter i roaefert roäber. Imtars roar ipifen arbetsför, fåfom 
pn atltib roarit, oc^i pbe icfe ens nu uuber be tre roeefor pu 
åter roarit pmrna på permtéfton lagt fig på latbänfen.

£ång=©uftaf gjorbe icfe lifa gobt fom förut ftäl för fitt 
namn. jpns magra, nebböjba geftalt od) bett t banb burna 
roänftra armen roittnabe om libaitbe. Öfroer pns anfigte pi= 
labe ett brag af froårmob, pilfet roar lätt förftarligt, bå roi 
pra, att pn genom fitt får icfe blott gjorts obuglig för roibare 
frigstjäuft, utan äfroen blifroit urftånbfatt att utföra alla be 
froåra arbeten, font prbe till lanbtmannens roarffampt. Set 
pbe roarit en froår tib be troänne fifta åren. 3 bet tängfta 
pbe ©uftaf pppats, att fraften ffitlle återfomma i ben fårabe

5
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armen, men ïjcmê. mäntan lEjabe roarit förgäfraes. 3)îeb unbera 
gifroenljet £)abe ïjan flutligen fogat fig i fût öbe od; ingen Ijörbe. 
Ijonom mera ftaga.

©et mar lifroät Ijau, fom fortfaranbe mar tmsbonbe på 
gårben, ti; bå mor 2Inna=©reta uti augusti förtibet år unber 
förtagna Ijoftniugar engång pttrat, att fion od) ©fräbbar=©omaS 
fmåti funberat på att bitba fgonetag, tjabe ©uftaf tungt froarat: 
,,pafs inte tänla på ffröbbar=pojfen i rötmån, gamta mor". — 
Dä) bårmeb btef bet.

9îu ruftabe man fom fagbt till bans. Sifmät roäniabe fig 
tjmarfeu båtsman tpil etter ©uftaf något fpnertigt af titlfiåltt 
ningen, men i ftättet gforbe gåtbenå pngre fon betta. fftere i 
boben, bår be båba bröberna unber fomrnaren babe fina Iigg= 
ptatfer, ftob ben ntjfs roattïammabe Dtto framför en fpegetbit 
odj förföfte på båfta fått fåfta en niörfblå fibenbuf fring fin 
fotbrånba Ejats.

— Stpcfer 3 mot att bet fer bättre ut, om jag breber ut 
buffnibbarna etter ffaH jag fticfa ben ena innanför roäfien? ro- 
pabe Dtto, bå IjanS mor gid förbi ben tjatföppna bobbörren.

— igå, t)å, jag tror att foneit min reban är Star att 
börja baitfen, froarabe ben tillfrågabe ftnåleenbe. ©et tär nog. 
töfroa en timme innan grannarne fomma.

— 2Jcen förftår 5 inte nior, att jag, fom ffatt anföra, 
roligheten, äfroen ffatt laga emot gäfterna. ©e få, är jag fin 
nu, morëgummau? utropabe Dtto, i bet ban fiaftigt grep 2inna= 
©reta i armarna od; fmängbe hurtigt omfring ett par Ijroarf.

©umman ftretabe emot, men fiamt icfe lösgöra fig, förrän 
ipifenS gädanbe ftåmma ljöb i börröppntngen:

— ïtej, fe på t)in, pojfungen och fmagerffan fullt upp i
banfen; får jag fanffe tof att bli ben trebje, få går---- - - - -—

Utan att roibare Ipfsna titt gubbens orb, ffpnbabe 9lnna= 
©reta ut, Ijroarpå Dtto attroarfamt upprepabe fin fråga om an= 
orbningen af bufen od) om guffar tpfte att ben mar reader.

— ©npgt, men inte pratigt, fa’ fan bå l;an måla’ froan= 
fen gräsgrön, pttrabe teilen ffratfanbe, bå fiait tog plats på 
ben meb mja lapptädet öfroerljöljba fangen od; fpottabe roäl=
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bißt utåt gotfroet- — 3a, bu far unter bet ftfta året, Dtto, bltf= 
roit en fåöan faroaljer att jag ej mera fanner igen tig. ifrigs= 
mansrocfen ffäbbe big änbå bättre än ben bär fnafroa forUjadan 
ocf be froarta brrovna. Su glömmer roat inte att bu efter ert 
roeda, bå min permission går ut, lofroat att följa meb mig till 
flottan? Su far nu frodat mer än ett år.

— 3« roiéft från frigstjänft, men ide från arbete, inföll 
Dtto rafft; fe fanffe be fät fänberna ut font om jag more en 
fin faroaljer? Sefsutom tpffe guffar fjälf, lifafom öfroerfte 
Slrmfelt, att bet more bäft att jag tils rotbare ffulle fåltaS femma, 
bå ©uftaf ej mer roar arbetsför. Öfter en roecfa följas roi åt 
fåfotn aftalabt roar, men t bag, guffar, taga rot ofä en froöngom; 
bet är inte förbjubet t reglementet eller fur? ®e få, roar inte 
roreb, guffar, nu går jag ut för att pasfa på roårt främmanbe.

— 3a Ija, men fåll bu roadert unban, pojfe, för Stbp^
Sena, fager jag, fou år en grann ffuta, fom gärna feglar fmå 
jollar i froaf. 3ag liar fett att bina ögon----------

Utan att afroafta flutet af guffarS orb, fabe Dtto ffpnbat 
bort för att roib trappan möta bett förfta ffaran af gåfterita. 
Set roar långroåga främmanbe; änba frätt Sengtsbp f>abe ben 
unge ffepparen SlnberSfott ocf Ijans fpfter färbats, men Ijroab 
gör man ide för en goö roän. SfnberSfon fabe för fpta år fe= 
ban roarit brång på gårbert ocf bärunber fpnnerligen fäft fig 
wtö (Uuftaf. Senne font nu ut ocf tog emot fonom famt följbe 
meb fäften till ftallet.

©en fom ben ena efter ben anbra af grannarne; Dtto 
bodaöe ocf fprattg beffäftigt af ocf an. £>an gaf fig ide ro att 
[tanna i ftugan; bet roar fom om Ijan ättmt fabe roäntat någon, 
plötsligen bief fiait bloSfanbe rob, bå fart ftd fe en grant må= 
lab, blå fdjäs, bragen af en froit fäft, ftanna roib trappan. 
Dtto gicf ide utan flög ben titt mötes. Htämbeman 9iplunb meb 
fin froåger, ffallfogben, ocf fin fagra botter foppabe neb.

— <Sob froätt, nämbeman, feber ät er att 9it fom, guffar 
far få roäntat er. Set roar äfroen fpggligt att ffallfogben roar 
få artig ocf roe! in foS ofs, ©ufiaf fan nu göra upp föpet på
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fiffbragberna, od) att % fagra #by=öena, jjälfar på ofé, bet tacfar 
jag för.

Unber bugningar od) fiälsitingar tilt jjöger odj roänfter 
begaf fig ben lilla ffaran in. £är roar reban fullt ljus. Saffe= 
b ridan gid taget runbt, feban borjabes banfeu.

Sotabada=3cmne, froid fom roantigen på anbra banfer ert= 
baft fpetabe på trod fträngar, £)abe £)är blifroit öfroertalab att 
ej roara få njugg, od) bärför gid t)an nu löft meb ftråfen pä 
alla fyra. .fyatt for fram i bubbla toner ïjela roägett od) bet 
låt fint, fom man fan förftå.

Dtto banfabe få froetten rann. Det roar inte tib att nu 
tänfa på om ftlfesbufsfnibbarna rooro innanför eder utanför 
rodften. gjort on f)roatf fnurrabe lyan meb tby=Sena fring golf= 
met, få fab t)on tad od) gid ut för att grotta.

Dtto tog bå för ett ögonblid plats roib Sotabacfa^anneS 
fiba od) bab benne gniba litet rodrre på ben gröffta fträngen, 
ty nu mille l)an banfa meb 3lnberSfonS=2lnna. $on roar änbå 
ben raffafte fïicfan i banfen på Ijela traften. De förfta ljroarf= 
roen gid bet galant. Dtto fpänbe roänftra armen ftyf fom ett 
roinfeljärn i fiban, men fen börjabe Ijan tröttna. Mr be elfte 
gången ffutte froinga förbi fpelman, ftroiffabe Dtto bara: tad ffa 
5 l)a, Slnua.

— 2l^å, fa’ töfen, od) bjöb upp labugårbs=giu tid en 
långroals.

— ©er bu, Imru be fnurra fring, få fjolarna ftå ut fom 
troå froampar, fabe ffrattanbe en gosfe dt Dtto.

— San roara, men jag tyder inte om Eofroampar, froarabe 
Dtto fmått förtretab od) bab fpelman fluta meb roalfen.

Dtto fteg upp od) gid ut för att föfa Sena.
£on ftob borta roib äppelträben meb ©uftaf od) fåg på 

nyponbufîarne, fom benne fjabe planter at. Mr Dtto ntärfte, att 
©uftaf bröt af några blommor odj räfte bem åt Sena, rynfabe 
lian häftigt på ögonbrynen od) gid bort titt motfatta fiban, bär 
be älbre männen futto unber ftora Ijäggen od) brudo faffe meb 
litet ftarft uti.

i]3ifen förbe orbet. Det roar naturligtrois frigêïjiftorier
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t) an beräftabe. ig an Ejabe juft [lutat förtälja om ftriben rotb 
i)3orra§falmi, bär icfe I;an men mät ©ufiaf roarit meb.

— Sa, bet är fant fom jag fäger — ijttrabe båtsman= 
nen — ©prengporten tjar fåfom alla anbra bjäftar fju fjälar 
od) be flpga bara en om en fin lo§. <Quru ffutte bet annars 
fjafroa marit rimligt, att ban ide bött på emiga fläden, när ben 
bär fasliga lQeiffilä=Suffo flöt f)onom meb muflöten neb från 
bäftrpggen. 3)ien tror 9ci ban bog, jo pptt! Sigsfarne Iraffabe 
meb tifsfara bort tilet od) plåftrabe od) gnebo Ijonom tils b an 
btef !arl igen.

— Då måfte ban mara bårb, fom man fäger, inföll ffaH= 
fogbeit tmärfäfert.

— Sa, bet §ar ni rätt i, ffatlfogbe, men befsntom fatte 
rgffa lejfarinnan några madra plåfterlappar eller orbnar, fom 
fint foil latla bem, på bet fjufa bröftet ocE) få roarbt bet 
frifft igen.

— ÎRen tpder man om ©prengporten i Shjfstanb, frågabe 
nämbeman Sfrjlunb troeffamt.

— Snte annat an Ijroab jag met, froarabe fßifen Ijaftigt, 
åtminfione få långe be ide länna, tpoab larlen går ocb gäller 
för. üJien nog flati ben ftunb lomma, bå $)rjö=3ftaunus lif od) 
gärningar ftota lomma fram i bagen lila Ilart fom fingerän= 
barna i en afroig Ijanbffe. Dd) bara fioarta fömmar flail man 
bå finna.

— 3iog lan odfå ban få fina förfroarare.
— Silbrig lan jag tro att någon åtminfione i ginlanö 

lan traätta lorpen l)voit, otb förf öler någon, ja bå är ban antin= 
gen btinb eller — — ■— 9iej, flat nu ffattfogbe, mi fla’ inte 
längre tala om få fula faler. S Iroätt ffola mi l)a bet trefligt! 
•JU met mäl, gubbar, att jag efter några bagar åter flaïï ut 
till fjös, men bet blir fifta gången. Det lan ju mara på tiben, 
att min 60=åriga fjöroattemfaltabe lelamen lornmer litet titt ro. 
Det lan btifroa rätt gobt att feban på minterfiban Irppa in i 
fin lilla ftuga. Då ffola roi rätt ofta lomma tillfamman, faber 
nämbeman, ocb iblanb brida en tår, fe få gubbar: ©låt ofroet



70 ■ Under slcüda fanor.

glatta laget för trebje ©uftaf; måtte mår tappre fonung gå fom 
fegrare ur ftriben!

3)leb möéfan i l;anb brac! man ben ffålen.
Dtto, fom bara taufte på Sena, brojbe tefe längre f)är, 

utan gtcf itt i flugan, bar paren juft fiöllo på att ftätta upp 
fig till froenff fabrtfj.

Säre timmar fenare finna roi fournît åter ute. Sena od; 
l;an ftobo toib nppoitbuffarna; aHa be anbra rooro inne.

■— Sujcfer Sena om blommor?
— Sa toifét, fe l;är fnoab jag fått i froätt.
— if bror min; tror fanffe Sena att jag ej fåg?
— tn fen bå, fiel' inte lian ge bem.
— iaturlgtroié (tpftnab). — Zvxkt Sena att jag är 

mera ung? — 3ag Ijar änbå pröfroat mpefet i lifmet, ål;, £;å.
— ©tacfarS Dtto, jag tror Ijan är tär.
— 3a, i big Sena, fe få, nu fom bet fram! SSill bu 

ba mig, få fäg ut!
— 3« toifät, froarabe l;on ffrattaube, men ej till man, 

utan titt froåger. Su met mät att ©uftaf feban en timme tiü- 
bafa är min fäftman.

— Sena! bu liar böbat mig, utbraft Dtto, od; ffuttabe 
troärå öfroer m;pon= od) ftiefelbärgbuffarna in blanb träben 
i ffogen.

— Sen fjolliga pojfen må inte ref a till ffogg, pttrabe 
Sena l;alfl;ögt, i bet £;on ffprtbabe in för att uppföfa ©uftaf 
od) bebja benne taga reba på brobern.

3nnan l;on boet för benne l;ann berätta l;roab fom l;änbt, 
tänbe f)on fig i ftugubörren fattab af ^Sifens frafftga arm od; 
inburen i ftugan.

©ubben roifte nu af trolofningen od; mitte mara ben förfte, 
fom berättabe bärom för gäfterua.

— Spft fpelman, nu ffaltt l;är blifma annan fröjb ropabe 
gubben, fom alt fortfaranbe Ijött ben robuanbe Sena på fin arm. 
.flom l;it ©uftaf.

Sio minuter falabe fßifen för fåftefolfet, få puäfabe l;an
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.Sena få bet fmall od) gict fen ut t farfttm för att ftufroa in 
■en ni) bufs.

Sits foten gicf upp fortfatteé banfen.
©en ffilbeS man nöjba åt, tt) bet tjabe toarit ett muntert gille.
Batëman fp |abe Ijaft få tijartinnerligen roligt, &att 

låfte fmåffrattanbe — fjuitga tunbe jjan ide — nät lian lief 
:ttpp till ftallroinben, för att bär föla to:

,,Qcf ftieforna ftöngbe borren meb ftidor od) ftrå
Sitt inga fjögutlar till bent flit få gå!"

3a, nog mar guff ar Ipcltig att få tuara blanb fina egna. 
3lu mille I)an fofraa. igait grep i börrtlintan, men ftannabe, 
bå l)an i bet famma l)örbe en t)nllig töft Haga: roof, rooj, få 
-bet froiber i bröftet !

— Sr bet bu Dtto font fminfat?
— 3a/ guffar, jag är en olpdlig man, jag far banfat 

Sort min tpcfa. Sena mitte inte l)a mig!
-— SDet gjorbe tion rätt i; gob natt, fgctelunge!

. VIII.

Stobitslisunir.

3n på bet trebje året liabe bet froenftropffa Iriget fortgått, 
©ill ett afgöranöe l)abe man icfe ännu fommit. $rig§li)cfan 
tjabe att rått tjanben åt ftoénffarne, än åt ryéfarne, utan att 
befiänbigt låta ftg binbaé af någonbera.

©uftaf III tjabe reban tröttnat roib ben blobiga lelen. 3)e 
flora förhoppningar Ijan raib befå början gjort fig ont ära od) 
lanbroinning tiabe längefebart förfmunnit. @n fnar freb på billiga 
toilfor roar bet enba l)an mer tunbe IjoppaS på. 3)cen innan 
förflag bärom tunbe tomma å baue, måfte lian till tjroab pris 
font Ejälft tiafroa rounnit en batalj. Änappaft trobbe lian boet
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ött hon fjätf ffutte fegra, tp ben erfarenhet höbe han förroärfroat, 
att ett perfonligt mob unber några timmar i närheten af fieri- 
benâ fanoner ef tan erfätta ben beräfnanbe floret od; brift,. 
fam i främfta rummet forbras af en öfroerbefalfiafroare. 9Jtei> 
bebröfroelfe måfte tonungen, om han odfå ef lät märta bet 
blida tittbafa på be tillfällen, bär Ijan lebt befälet. ®et rnifs' 
Ipdabe anfallet på grebrifsfiamn i augufti 1788 mar bet förfta 
fneba fteget på tiané fältherrebana od) bet „SBiborgffa gatloppet",, 
bå hela ben froenffa flottan, genom fonungené förraållanbe in= 
ftängb, meb ftor förluft tnmngits att brpta fig mäg mellan be- 
rpffa fartpgen, bilbabe bet fifta.

SDen 9 juli roar åter inne.
. ®u?af 111 ^abe n9fS fattat ett öbeébigert beffut. Dieö 

fin ^ ffärgårbsflotta mille han ännu en gång fota ftrib meb ben 
rpffa. 93efälhafroarne, fammanfallabe titt frigsråb, Ijobe alla 
afftprft planen o<h råbt, att man ifrån luften af grebrifåhamn, 
bär man befann fig, borbe braga fig titt Soroifa-roifen unber; 
©roartholmä fanoner. Konungen enfam roar af motfatt åfigt. 
$an habe rjttrat:

— 2Bi ftanna bär toi äro, och om rot falla, ffatt bet åt= 
minftone ffe inom fienbertä gränfer!

SJceb ben jlörfta ffpubfamhet ruftabe man fig till ben före- 
ftåenbe lampen; öfroen rpêfarne tyjttes göra fig Kara till brabb= 
ning. fDeit famlabe froenffa flottan — meb 14,000 mans be=- 
fattning beftob af 195 ftörrc odf minbre fartpg, förbelabe på. 
ftjra hafmubafbetningar unber befäl af öfroerftelöjtnanterne 
©tebingf, Corning, fcjefotftjema och ©ronftebt. gartpgen habe 
anfrat uti bet något mer än en mil från fyrebrifshamn belägna. 
Sroenfffunbet, få att högra flpgelit befann fig mettan Kråfffär 
o^ Stuéfalo och roänftra mettan Sanbffär odj Kutfalo.

Slibigt på morgonen lämnabe ben rpffa flottan fin anfar= 
plats raib 2lspö (rätt föberut från grebrifsfiamn) och framrpfte 
på tre afbelntngar.

Kpffa ofroerbefälhafroaren, hertigen af Dtasfau, habe gifroit 
befattning att rifta tmfroitbangreppet mot froenffarnes högra ftp- 
gel, bär befälet förbes af Slörning. ©nart roar ftriben längs»
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tjela tinien börjab. ©ång på gång förföfte ftera fmäm tmippet 
af rpffa fanonjottar att rpda be närmafte froenffa ffeppen inpå 
tifroet, men fgemmema*) „©tprbjörn" tåt fina 26 ocfj Durunta 
„©igrtrb Drmöga" fina 44 fanoner fpeta upp en banê, font 
ej war rolig. Droärtom begpnte nu ben Ijögra froenffa ftggeln: 
rpcfa fram i riïtning mot fpboft. ©ignal bårtitt l)abe mebetå 
flaggor btifroit gifroen från ffonerten „»u" od) fötjbes ögon- 
blicftigen.

Äfodan mar nu 12 på bagen.
Sîpëfarneê center måfte något braga fig tittbafa, tp bett 

f. !. tpffa brigaben unber ©ronftebt, fom fett att intet anfatt 
roar att förroänia från norr, fom meb fina 50 fanonbåtar Dör- 
ning titt f)jätp. töåbe troär= od) långffeppå fopabe tutor fram. 
öfroer njéfarnes bäd'. 6n fregatt fjönt od) ftere galèrer måfte 
ftrrjta flagg. 3« längre bet leb mot aftonen befto oregetbunbnare 
blefroo linterna; några af be rpffa ffeppen I)«öe reban ftyrt 
ut titt Ijafé, aitbra åter fortforo att enroift förfroara fig.

Sf|b fpbligafte ubben af Äotfa4)olme tiabe rpffe futtern 
„iß lu t o", föranbe en jättelif 40:punbig mörfare, ftannat på 
gtunb. Drachme galerer „Drei" od) „SBorona" gjorbe ifriga 
förföt att få ben töå. Steban börjabe tuttern att fatta röra 
fig, bå i bet famma en fanonfuta från froenffa fregatten 
„©matta Örn" afflet be troåfar, Ipuarmeb man l)ött på att 
fjala ut ffutan. De båba galererna froångbe tjalft om, få att 
be fingo fregatten emellan fig od) ett roftlrittabt ffott från en 
af „Dretå" fanoner froéfabe ftpret od) flungabe rorgängaren böb 
i roagorna.

©alfroorna ur be rpffa tjanbgeroären gjorbe åfroen ftor 
manfpitlan btanb bet fammanpadabe manffapet på fregattenå. 
bäd. Unber bauet af ffjutroapnen od) be fårabes ffri funbe

*) 5)5å förflog af ©roeaborgsi uppbpggare Stuguftin ©Ijrenfnmrb' 
f)abe froenfta regeringen år 1762 låtit brigga fyra npa flag af ffavgårbå*- 
fartpg, forelräbeSroiä affebba för artilleriftriber oc£) upptallabe efter 
några af lanbffapen i g-tnlanb nämligen — fåfom ftriffättet bå för tiben. 
roar — Jgemmeina, fturuina, tlbenta od) hoperna.
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ide enå faptenenS bunberbas göra fig t)örb. Seit unge befåU 
fjafroaren roar förtroiflab. fRebait fpnteå på ftprborbsfibau en 
ntaåfa ffäggiga rpfsanfigten titta öfroer relingen, bå i bet famma 
troänne roäl bemamtabe froenffa fanonflupar ffjöto fram ur 
frutröfen odj labe titt roib „33orona", tlnber Ijöga Ijurrarop 
äntrabe manffapet upp.

— fëugg neb be fula, mina goSfar, etter (jifioa bem öfroer= 
borb, ljörbeé ißifenS ftämiua matta, bär liait blaitb be främfte 
irängbe upp på bäcfet. 9Jleb ett tung änterljafe baitabe £;au fig 
roäg i bad od) l)äl följt» af Otto, fpmlfen meb en fabel blinbt 
ftad titt Ijöger ocl) roärtfter. Snom tre minuter fans ej mera 
omborb någon rpsfe, font Ifabe funnat göra motftånb. ffSifett 
ftob på fnä roib en futtflagen rpff officer od) furrabe faft -bennes 
■armar od) ben meb en änba.

Dtto Ijabe ffpnbat afterut od) Ijalat neb ben fieubtliga 
flaggan. Stilen ftoppabe lian i barmen, efter att f)aftigt l)afroa 
låtit befs ena f)Brit uppfuga några minbre btobflädar från en 
bädåplanla. 9?u l;abe [jan tagit ett minne, font ej roar att föralta.

Dmbotb på „©ro arta Örn" od) bett aitbra froenffa 
faitonflupett l;abe man ej roarit minbre roärfjam. Set beroifabe 
ben fönberffjutna „Drei", liroars manffap reban gifroit fig od) 
blifroit bortförbt från bet fjunfanbe fartpget. 3Jîeb l)öga l)ttrra= 
rop uttrpfte man å be båba fartpgen fin gtäbje öfroer fegertt. 
33atsmau ißif lämnabe fein tnatrofer Iroar på bett tagna galèrett 
od) gaf åt Dtto befälet; fjälf återroänbe liait, efter att nteb nå= 
gra orb Ijafroa anroifat bem, Ipuaö be borbe göra, omborb på 
fin fanonflup.

Äapten på ert från rpSfarne tagen ffuta — betta Ejabe Dtto 
ide ens funnat bröntma ont!

Öfroerlpdltg utbelabe l)ait fina befattningar ont be föitber= 
ffjutna feglenå beflåeitbe od) badets fpolutng. Sitt meb ben 
tagna prifeit roibare uppföfa be firibanbe roar ej tänfbart, befs* 
utom anfåg Dtto att laitbSmänneit nog ffuffe reba fig utan £)onom.

33ib fl. 10 på aftonett l)abe rpsfarne på alla l)ått blifroit 
tittbafaflagna. (Santa l)abe be itu feglat bort, men en ftarfi
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fpbraefttig ftorm tmang bem att ftanna tinar i funbet od) mx- 
fartte bäromtring. —■

2Bib bagningen ben 10 juti börjabe tampeit ånpo. 35c 
rpffa fartggen, fpribba fom be rooro, tutibe ej mera orbnabt 
förfroara ftg, utan råtabe bärför bet ena efter bet aitbra i 
froenffarneë roålb. ïttera än 2,000 fångar btefiuo tagna.

33åtsman fßit, fom åter fatlat Dtto omborb, tjabe reban 
titcb fin fanonflup Ejunnit bogfera en reblöft brifroanbe, rpff ftorbåt 
titt ftranben af Stprfogåröéön od) ämnabe återroänba titt ftut= 
falo, bär tomtngen gått i tanb, för att afgifroa rapport, bä 
ijanS ffarpa öga plötsligen upptätte en bajonett, glimmanbe mel= 
tan bufffnåren på ftranben.

— tQalt, gosfar, fommenberabe ben af ftribéluft marine 
.gubben, bärborta finîtes roittebråb, fom mig tpfter jaga. £åt 
.ofs ttifma i lanb od) ffrämma upp bet.

— gar idö/ nttffar, bab Dtto förffräft, innan toi t)inna 
bit upp, tunna rfffarne aftoSfa fina geroär, färafte guffar — —

— Dig pojte! £ägg big på båtbottnen, om bu är räbb! 
2Bi aitbra ftola nog reba ofs big förutan.

©tt par minuter fenare ftormabe ben Utta ffaran unber 
;l)öga rop uppför ftranben.

Droävtne btiptar ffjöto fram ur bufffnåret. ipiten ftannabe 
i fit t lopp od) fegnabe långfamt neb. Dtto tnäböjbe roib tjané 
fiba od) förfötte meb fin affaftabe tröja l)ämma ben roarma 
btobftröm, fom rann öfroer ben garnies bröft. 3nom ett par 
ögonbticE famlabe fig be öfriga matroferna fring ben lilla grup= 
pen, efter bet båba ryffa folbaterna uppe i bufffnåret i en 
Jjanbtoänbning btifmit nebl)uggna. — ©nbaft enftafa ffott t)örbes 
mera längre bort. ©triben l;abe tpbligen reban tagit flut.

Dtto l)abe fatta Ipftat upp ipitens tjufroub od) ftöbbe bet 
ömt. ©tora tårar runno utför gosfens tinber. Sefättningen 
från flupen l)abc metat bära ben fårabe bort; men afftått bär= 
ifrån, bå benne fatta bebt bem lämna t)onom ett ftunb i freb.

©oteu t)abe ngfs gått upp. SBågorna od) baggbropparua 
på blabert återtaftabe gtittraube befs ffeu. ipå ben titta Ijolmen, 
.bår blott några tiotal albuffar od) ett par tallar t)öjbe fina
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pgct fronor, roar alt trjft. ©nbaft bå ocjj bå rofslabe bet froårt 
titt i ben fårabeé genomffjutna bröfi. ©n matroâ fuftabe I;an§> 
panna meb roatten odj nu öppnabe fjan fina ögon. <gan§ bticf 
föH på Dtto od; btef I;elt roarm.

•— Äärafte barn — börjabe t)an långfamt — förj ide, be' 
garnie ntdfte ju bö. $ bag är bet min tur. ©faba bod att 
jag ej fid ftupa på bäd i öppen ftrib, utan måfte falla för ofebb 
fienbeS ffott. $a9 £)abe bod få gärna än en gång roelat fe 
lnna=@reta, ©uftaf, od; min fära, lilla ftuga. Sen ffall bu. 
taga i arf efter mig SilbDtto; flå big neb bär; blif en I;eberlig 
lanbtman. — ©rip albrig mera tid froärbet. — £trig äro fob 
f'enê förbannelfe. — !yag Ijar albrig fagt bet förr, men nu roet bit 
bet. — I;ar ofta tänft bärpå. — gurftarne föfa äran od; 
folfen betala meb fitt blob. — SDÎitt m;a geroär fan bu odfå 
få. — Su ffall ide glömma att ge mat åt mina l;önS. — 33eb 
©uftaf att f;an låter måla fönfterbågarna tife jag fommer 
l;em. — Diäfta roår ffall jag plantera ut roforna — — be röba-
— Set fänneé få roarmt i bröftet — od; gobt. — nu roitl 
jag fofroa. — ©ub roare mig nåbig.

Sen gamle fjömannen fomnabe in för att ej mera roafna..
— Se närroaranbe fnäpte fafta fina l;änber famman od) båbo eu 
fort bön för f;anâ trofafia fjäl.

©n ftunb bärpå fit;rbe flupen unber ti;fta årtag upp mot 
faftlanbet.

flaggan roarnebtagen; ben Ijabe fått en annan bättre platå..
— ©amle båtöman ißif fof tri;gt unber ben blågula bufen, ti; nu 
I;abe ©roerige fegrat.
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Kontorsskrifvaren H. 1 loll merits.

Suppleatit: Stud. Hj. NeiglicK. v

Sekreterare: Mag. P. Nordmann adr.: H:fors, Anneg. 22.

Kassör: Kassör J. H. Sjöholm, adr.: H:fors, L. Boberts- 
igataa 13.

Vaktmästare: II. G. Sundström, adr.: H:fors, Bangataa 17.

Tillkännagifvande 
Manuskript till folkskrifter, behandlande ämnen ur fäder

neslandets historié o. geografi., natur alhistorien, skildringar af seder 
och .bruk, lättfattliga framställningar af frågor rörande landets sam
hällsskick. och statsrättsliga ställning m. m., uppköpas af sällskapet 
,,Svenska Folkskolans Vänner“.
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Första häftet: James A. Garfield, president i Nord-Amerikas 
Förenta stater. Lefnadsteckning, bearbet. efter W. M. 
Thayer m. fl. Bokhandelspris: 40 7ti.

Andra häftet: EmigrationenTvänne uppsatser i ei/af dagens 
brännande frågor. Bokhandelspris: 40 yii.

Tredje häftet: En byhistorie. Teckning nr folklifvet af Parus 
Ater. Inhemskt original. Bokhandelspris : 20 yii.

Fjärde häftet: Ur Finlands historié. En blick på Finlands 
historié. — Per Brahe. — Skärmytslingen på Älgsjö. — 
Kriget 1808—9. — J. L. Runeberg. Bokhandelspris: 40 yii

Femte häftet: Hårdt pröfvad. Skildring ur värkligheten af 
Zakarias Nielsen. Öfvers. från danskan.'— Skuld och 
försoning. En berättelse ur folklifvet af Aina. Bokhan
delspris : 20 yii.

Sjätte häftet: Om kopporna och vaksinationen af J. H. — 
Prästens fosterdotter. -Skildring ur det värkliga lifvet 
T. A. Thyregod. Öfversättning från danskan. Bok
handelspris: 30 yii.

Sjunde häftet: Om Runorna, nordens älsta skriftecken. Efter ” 
Köbke, Liljegren, Geijer m. fl. af A. O. F. Bokhan
delspris: 25 yii.

Åttonde häftet : Herodes den Store af A. Ingerslev. Öfversätt
ning från danskan. Bokhandelspris 25 yiining från danskan. Bokhandelspris 25 yii
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