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1.

Augdows eröfring.

Gustaf II Adolf hade vid sitt tillträde till regeringen 
många svårigheter och bekymmer att bekämpa. Hans dug
lige fader, Karl IX, hade i arf lemnat honom tre oafslutade 
krig, det danska, det ryska och det polska, men en nästan 
tom skattkammare. Under Karls tid hade svenskarne haft 
många motgångar men föga lycka i det danska kriget, i 
Ryssland cleremot hade de vunnit betydliga segrar, trots 
manskapets opålitlighet och råhet. De mycket dugliga fält- 
herrarne Jakob De la Gardie och Evert Horn hade haft 
svårt nog att hålla tillhopa de obildade och stundom uppen
bart förädiska krigarne, men dock i allmänhet på ett ut
märkt sätt häfdat de svenska vapnens ära.

År 1614 reste Gustaf Adolf sjelf öfver till Estland och 
tog sitt högkvarter i Narwa. Han ämnade likväl icke sjelf 
deltaga i kriget. Men så inlopp i Juli månad nämnda år 
den glädjande underrättelsen, att svenskarne eröfrat de ry
ska städerna Bronitz och Staraja Russa, båda belägna i 
närheten af sjön Ilmen. Denna underrättelse tyckes hafva 
varit den förnämsta orsaken till att konungen ändrade sitt 
förra beslut att icke personligen deltaga i kriget.

Han gaf nu Evert Horn befallning att börja belägra 
Augdow, det nuvarande Gdow, öster om sjön Pejpus, och 
lofvade att ofördröjligen sända honom förstärkning af det 
folk, som redan fanns i Narwa, och af det, som snart vän
tades från Sverige. Innan konungen hann företaga någon 
ytterligare åtgärd anlände rikskansleren Axel Oxenstjerna 
till Narwa och lyckades förmå honom att stanna der ännu 
någon tid. I slutet af Augusti återvände rikskansleren, och
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några få dagar derefter lemnade konungen staden, för att 
begifva sig till Augdow. Här mottogs han af både befäl 
och manskap med stor hänförelse.

Med sin vanliga rörlighet och omtänksamhet tog han 
strax belägringsarbetena i betraktande och fick derunder 
tillfälle att mer än en gång yttra sin belåtenhet öfver den 
tappre Evert Horns åtgärder. Skansar voro uppförda om
kring staden, och det svenska och finska manskapet fick nu 
befallning att hindra fienden att inberga grödan från de 
omkring staden liggande fälten. Säden skulle i stället upp
staplas vid skansarne för att komma de belägrande till godo. 
Äfven mineringsarbetena pådrefvos nu med större skynd
samhet än förut. Öfver dessa arbeten hade skotten Gobron 
och nederländaren Mönnichhofen inseende. Den sistnämnde 
var af alla utländska officerare den, som Gustaf Adolf satte 
högst, ty han var icke blott klok och tapper utan äfven 
en af de hederligaste krigare, som någonsin stridt i en 
svensk här.

Vid sidan af dessa män märktes de båda öfverdådigt 
tappra fransmännen La Chapelle, far och son, eller “Stora 
Laskepelle“ och “Lilla Laskepelle“, som de svenska soldaterna 
kallade dem. La Chapelles regemente utgjordes af folk, 
som var allmänt kändt för öfverdådig tapperhet, hvarför 
detta regemente också vanligen skickades först i elden.

Medan belägringsarbetena pågingo omkring Augdow 
hade konungen och en del af hären inkvarterat sig i en 
by, som låg en knapp fjerdingsväg norr om staden. På 
värdshuset i denna by finna vi en afton några unga fänri
kar och ett par korpraler församlade och i muntert sam
tal. Man skämtade öfver den allmänna penningbristen både 
bland manskap och befäl samt den deraf följande bristen 
på mat och kläder med mera dylikt.

“Strunt i pengar och kläder, då man har godt öl“, 
utropade en i det muntra laget skrattande, “skål för Mön
nichhofen, kamrater, det är i alla fall en präktig karl från 
topp till tå och den bäste främling vi ha i hela hären.“

“Stopp Lans, hvad säger du då om Store och Lille 
Laskepelle“, inföll en annan ifrigl. “De äro väl ändå de 
tappraste af alla, när allt kommer omkring.“



“Se, nu bief Per Modig ifrig“, svarade Lans leende. 
“Det ser ju nästan ut som om du ämnade låta Laskepelle 
ge mig af spannremmen, derför att jag anser honom sämre 
befälhafvare än Mönnichhofen, om också Laskepelle är mera 
öfverdådig. Hvem håller en sådan ordning i hären som 
Mönnichhofen? Ingen utom herr Evert Horn.“

“Han är alldeles för sträng“, påstod Per Modig. “Då 
man har det så eländigt ’ med solden som vi haft i flera 
månader, så borde befälet blunda, om en ärlig krigare 
plundrade en smula, när man intagit städer eller byar.“

“Det har nog Mönnichhofen tvingats till mer än en 
gång också, ty nöden har ingen lag.“

“Men han lät ju för en vecka sedan skjuta korpral 
Hane, derför att han plundrat en bondgård här i byn. 
Det skulle aldrig Laskepelle gjort med en så tapper karl 
som Hane var.“

“Låt så vara, men Hane hade förtjent sitt straff och 
dermed punktum.“

“Nå, så skål för Mönnichhofen och lefve Laskepelle“, 
utropade Per Modig. “Hör på, Pistol“, sade han i det 
han vände sig till den yngste i laget, hvilken hittills suttit 
tyst, “drick med oss, om du är vaken ännu.“

“Hvem säger att jag sofvit“, svarade Pistol i det han 
reste sig och fattade den bägare, som stod framför ho
nom.

“Åtminstone drömde du om någon fager tärna der 
borta i Helsingland, ty du har ju en hel timme suttit här 
som en, som är både döf och blind“, inföll en vid namn 
Spets.

“Så dumt gissade du inte heller den gången“, sade 
Lans skrattande, “men du högg allt i sten ändå. Nog ha 
vi hans käresta närmare än i Helsingland, det vet Anders 
Lans bäst.“

“Åh tusan, är det verkligen sant“, utropade flera.
“Jo jo men, är det så.“
“Börjen I prata dumheter så går jag härut“, sade Pi

stol, tömde sin bägare och gick sin väg.
“Tusan hvad den der blifvit stursk sedan han vardt 

korpral vid konungens drabbanter“, utbrast Per Modig för-
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argad. “Förut var han en glad och hurtig pojke, som inte 
sade nej till en bägare godt öl.“

“Han är en bra pojke ännu, men kärleken har förstört 
honom“, påstod Lans.

“Nå, kläm då ut med hvad du vet, och låt oss icke 
sitta här och bli nyfikna som ett dussin gamla käringar“, 
sade Spets.

“Ja, berätta nu, Lans“, instämde de andra.
“Låt gå, om I lofven att inte gyckla med Pistol. 

Föröfrigt så fån I då äfven med mig att göra, och Lan
sen och Pistolen äro inte att leka med. — Jo, det var här 
i Augdow i fjol, således nu mer än ett år sedan. Yi hade 
just inte mycket att göra, utan roade oss så godt vi kunde, 
hvar och en, när vi inte hade vår vakttjenst på murarne. 
Men så kommo ryssrackarne en dag och öfverföllo oss som 
Egyptens gräshoppor. Vi slogos som redliga krigare och 
ärliga svenskar, men så snart vi huggit ned en ryss, kommo 
tio igen. Den ene efter den andre af de våra bet i gräset 
och slutligen voro vi ej mer än tjugufem svenskar emot 
minst ett tusen ryssar. Att vinna seger var derför omöjligt. 
Då såg Pistol en lucka i fiendernas leder, och strax upp
manade han oss att slå oss igenom. Det lyckades, men 
endast han och jag kommo undan med lifvet. Vi skulle 
nog ha blifvit nedhuggna ändå, om han icke haft sin kä- 
resta att fly till. Det var en rik köpmans dotter, vacker 
som en dag och klok som en hel karl. Hon förstod att 
under tre dagar dölja oss i sin egen jungfrubur.“

“Ha ha ha, hvilka lyckans gullgossar“, afbröto kam
raterna.

“Skratten inte edra förstockade tjurskallar! Hon var 
en from och ren varelse, ja, en riktig ängel i människo
skepnad, och hade inte Pistol redan vunnit hennes hjerta. 
så skulle jag ta mig femton kanoner ha blifvit ursinnigt 
kär i henne. När jag bara tänker på hennes sammetslena 
och blomstrande hy, hennes svarta blixtrande ögon, som dock 
voro så milda som en turturdufvas, den runda hakan och 
losenmunnen, som var Herre just tycktes ha mfvit henne 
för att göra en stackars sate yr i hufvudet af "längtan att 
få trycka en kyss på den; när jag bara tänker på det der,
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så blir jag ta mig katten riktigt varm om hjertat än i dag, 
och Anders Lans blir ej‘galen i hvem som helst. Och den 
der lilla Guds ängeln höll vakt öfver en sådan grofhuggare 
som jag i tre dagar och nära tre nätter! Den lilla stacka
ren tordes icke sofva innan hon satt oss i säkerhet. Tre
dje natten slog ändtligen befrielsens timma för mig och 
Pistol, men hans käresta blef kvar i Augdow. Hon ne
kade att fly med honom, emedan hon fruktade att blifva 
oss till hinder under flykten. Nå, undrar någon af er nu 
att Pistol är något konstig, sedan han kommit hit igen?“

“Skål för den fagra mö,
Karl Gustaf Pistols kära,
För hvilken Lans vill dö 
Som hjelte för dess ära!

Men må vi aldrig komma henne för nära, ty då blifva 
vi suckande kärlekstokar allesammans, och det vore icke lyck
ligt för oss, då fästningen redan är intagen“, skämtade den 
glade Spets.

“Du är min sann icke den som längst står emot el
den ur ett par vackra ögon“, genmälte Lans.

“Medgifves, men så beder jag också Gud att ej komma 
den sköna köpmansdottern för nära, ty jag vill icke bli 
någon suckande herde, som du snart är, min käre Lans.

“Drag åt skogen, Spets. Jag har sagt att Olga Ivan- 
novna är den vackraste jungfru jag sett, och det står jag 
vid, men inte är jag derför någon suckande herde.“

“Tyst kamrater“, utropade Per Modig och sprang upp. 
Hörden I ej signalen.“

“Hvilken signal?“ frågades.
“Till stormning. Man hviskade om att konungen och 

herr Evert Horn beslutat att gå till storms i natt, men 
ingen ville tro det. Hör på bara ännu en gång! Farväl
kamrater! Lefve konung Gustaf Adolf.“

“Lefve konungen“, instämde alla de andra och skyn
dade ut ur värdshuset för att ställa sig under fanorna, ty 
ingen ville vara sämst, när man hörde att konungen sjelf
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icke aktade sig för god att deltaga i striden och till en 
del leda anfallet.

Staden anfölls samtidigt från norra och östra sidan. 
Gustaf Adolf och Evert Horn ledde anfallet på norra stads
delen, vid östra sidan kämpade Mönniehhofens och La Cha
pelles regementen med lysande tapperhet. Men stadens be
sättning värjde sig med ej mindre stor kallblodighet, och 
efter en kort men het strid måste svenskarne draga sig 
tillbaka, dock utan stor förlust.

Under den derpå följande dagen var det ovanligt tyst 
och stilla i det svenska lägret. Ingen tycktes tänka på nå
gon ny stormning under den närmaste tiden. Evert Horn 
kom visserligen till konungen vid middagstiden, men hvad 
de afhandlade blef naturligtvis för alla en hemlighet.

‘‘Det var redan sent på kvällen, och man trodde att 
konungen hade gått till sängs, ty han hade för ett par tim
mar sedan gått in i sin sängkammare. Utanför dörren till 
detta rum höllo tre af hans drabanter vakt. Bland dessa 
återfinna vi korpralen Karl Gustaf Pistol. För att fördrifva 
tiden, hade ett par af drabanterna slagit sig ned på en 
bänk i rummet att spela tärning, ehuru detta var strängt 
förbjudet af konungen, som var en afsvuren fiende 
till sådana tidsfördrif. Pistol blef emellertid troget 
kvar på sin post. Plötsligt öppnades rummets dörr och 
konungen visade sig för de häpna drabanterna, som hastigt 
gömde sina tärningar och sprungo upp för att betyga ma
jestätet sin vördnad. Till deras lycka hade Gustaf Adolf 
icke märkt deras förehafvande.

Sedan han gifvit Pistol ett tecken att följa återvände 
han in i sitt rum.

“Du var ju i Augdow i fjol?“ frågade konungen, så 
snart Pistol hunnit stänga dörren efter sig.

“Ja, Ers majestät“, svarade korpralen.
“Och du var den ende, som kom undan med lifvet, 

när ryssarne eröfrade staden.“
“Icke den ende, Ers majestät. Fänrik Lans vid Mön- 

nichhofens regemente var äfven med.“
“Nå, lika godt, det synes mig dock underligt att I 

båda skulle kommit undan, om I ej känden någon'hemlig
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utgång ur staden. Om någon sådan finnes, så bör du ge
nast säga oss del, ty det är af vigt att vi snart få denna 
stad i vårt våld.“

“En hemlig gång fanns då ifrån Sankt Andreas kyrkan 
till södra ändan af staden“, svarade Pistol, “men den var 
så smal och låg, att man endast med svårighet kunde kom
ma fram der en i sänder, och så var öppningen alldeles 
invid södra stadsmuren, så att man hade grafven derin- 
vid att fara öfver sedan man ändtligen kommit fram i 
dagsljuset.“

“Hvem hade gifvit dig underrättelse om denna under
jordiska gång?“

“Olga Iv—. Hon som räddade oss“, svarade Pistol 
rodnande. “Hon köpte hemligheten af en prest.“

“För din skull“, sade konungen leende.
“Ers majestät, hon är — hon ville — —“ stammade 

Pistol.
“Hon är värd att älskas, menar du, och jag tror dig, 

ty endast en ädel kvinna kan sätta sitt eget lif på 
spel för den hon älskar“, sade konungen allvarligt. “Yäl är 
hon en dotter till en af våra fiender, men för kärleken fin
nes ej olika folk, den förenar alla. Nu skall du emellertid 
föra detta bref till Mönnichhofen, om det låter sig göra. 
Han befinner sig vid östra sidan af staden med sitt rege
mente.“

“Skall ske, Ers majestät“, svarade Pistol i det han 
skyndade ut för att utföra det uppdrag konungen hade lem- 
nat honom.

Utkommen i lägret fann Pistol att det förut rådande 
lugnet och stillheten derstädes varit endast ett lugu före 
stormen. Öfverallt såg han nu manskapet uppstäldt i slag
ordning; större och smärre truppafdelningar ryckte fram än 
här än der, men allt förssiggick under nästan fullkomlig- 
tystnad. Man tycktes dock ännu vänta på den öfverens- 
komna signalen att börja stormningen. Denna signal lät 
icke heller länge vänta på sig. Från stadens östra sida, 
der La Chapelle och Mönnichhofens regementen voro upp- 
stälda, smattrade snart en häftig gevärseld, emellanåt af- 
bruten af kanondunder. Från en liten by, som låg alldeles
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invid staden, uppsteg nästan samtidigt, en väldig rökpelare 
och eldsken. Nu kommenderades framåt, och stadens mu
rar anfollos samtidigt från norra och östra sidan. La Cha
pelles regemente hade antändt byn och ämnade marschera 
genom den samma till storms, men stötte snart på ett 
ryskt regemente, som blifvit afsändt till invånarnes hjelp. 
En häftig strid började nu midt i den brinnande byn. El
den från handgevären underhölls med stor liflighet å ömse 
sidor och öfverröstades endast delvis af de förtviflade in- 
vånarnes ångestrop och skrän. Slutligen måste dock rys- 
sarne gifva vika och fly tillbaka inåt staden, hårdt ansatta af 
La Chapelles krigare, bland hvilka Per Modig ingalunda 
var den minst tappre.

Under tiden hade Mönnichbofen och Gobron stormat, 
men mött ett envist motstånd. Mot vanan förlorade då 
Mönnichhofen besinningen.

“Framåt, gossaar! Ned med ryssarne!“ ropade han och 
rusade framför sitt regemente med en stormstege rakt 
emot stadsmuren. Vig som en katt flög han öfver vall- 
grafven och kom ensam fram till muren. Nu reste han 
stormstegen och sprang upp innan fienderna kunnat hindra 
honom. Men knappt hade han satt sin fot på stads
muren innan ett tjog fiender trängde sig in på honom. 
Han slogs som ett lejon, men öfvermakten var för stor, 
och just när Lans ändtligen hann fram till hans bistånd, 
träffades han af en pik i bröstet och föll ned ifrån muren, 
dragande Lans med sig i fallet.

“Fly, min tappre gosse, ty du kan icke försvara dig 
ensam“, sade han. “Gud bevare den tappre Horn och ko
nungen! För min sista helsning till dem, Lans!“

Lans drog sig motvilligt tillbaka, ty han aktade nu 
föga sitt eget lif, sedan hans älskade förman fallit.

Svenskarne hade emellertid hunnit till en del fylla vall- 
grafven, och de rusade nu med ifver in på stadsmuren, der 
de likväl blefvo mottagna alldeles för varmt. Sjudande lut, 
smält bly, skållhett vatten, brinnande beckkransar och flera 
liknande saker östes öfver deras hufvuden. En och annan 
krånglade sig likväl upp på stadsmuren, men blef der af 
en mångdubbelt starkare fiende stött tillbaka till marken.
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Slutligen ville ingen utsätta sig för de varma mottagningar 
ryssarne bestodo utan drogo sig de stormande så småning
om tillbaka, dock i god ordning och utan stor man
spillan.

Knappt hade Lans hunnit tillbaka öfver vallgrafven 
innan han mötte Pistol, som frågade efter Mönnichhofen. 
Lans svarade med få ord huru allting gått till.

När Pistol hörde detta, vände han sig till de närmast 
stående och uppmanade dem att hämnas den tappre Mön- 
niehhofens död genom att ännu en gång anfalla ryssarne. 
Uppmaningen förklingade icke ohörd, men alla försök att 
intaga en fast ställning på stadsmuren voro fåfänga.

Konungen och Evert Horn hade haft föga bättre fram
gång än de vid östra sidan af staden stridande. Afven de 
hade efter ett par timmars hård kamp nödgats draga sig 
tillbaka, dock hade de på ett par ställen nästan nedrifvit 
stadsmuren.

Under den häftigaste striden hörde man öfver vapen- 
slamret och stridsropen klämtslag ifrån stadens kyrkokloc- 
kor och gny och klagorop ifrån den olyckliga stadens in
vånare.

Slutligen afmattades skottvexlingen och larmet. Da
gen började åter tändas, och de stridande skarorna fingo 
ro. Man tycktes 'blygas öfver att nedhugga hvarandra i 
dagsljuset och hade fördenskull valt natten till detta ar
bete.

Staden hade nu emotstått tvenne anfall, men det syn
tes tydligt nog i det svenska lägret, att man här beredde 
sig att företaga ett tredje, innan fienden hunnit laga de 
refvor, som uppstått i stadsmuren under nattens kamp. 
Detta anfall blef dock aldrig af, ty vid middagstiden an
kom sändebud från staden till det svenska lägret för att 
underhandla om vilkoren för stadens öfverlemnande i sven- 
skarnes händer. Underhandlingarna pågingo hela efter
middagen och slutade dermed att konungen följande dag 
skulle med sin här intåga i Augdow, hvars besättning be
viljades fritt aftåg ifrån staden.

Denna öfverenskommelse skedde den 9 September och
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redan före middagen den 10 i samma månad svajade åter 
svenska flaggan i Augdow, som under nära ett och ett halft 
år varit i ryssarnes händer.

2.

Drabantens äfventyr.

Gustaf Adolf emottogs af Augdows invånare med så 
stora ärebetygeiser som den eröfrade staden under nuva
rande omständigheter kunde åstadkomma. Invid stadspor
ten kommo stadens äldste honom tillmötes och öfverlem- 
nade på ett hyende stadens nycklar, hvarefter de ledsagade 
honom till det hus, der man ville åt honom och hans orn- 
gifning upplåta bostad under hans vistelse i Augdow. Ut
efter de gator, på hvilka svenskarne tågade fram, voro sta
dens kvarlefvande borgare samt deras hustrur och barn 
uppstälda i leder och helsade med lefverop den unge, ståt
lige konungen, hvilken, åtföljd af sina drabanter, red i spet
ten för sin här. En och annan af de närvarande helsades 
med några vänliga ord. Bland dessa lyckliga var en ung 
borgaredotter, som väckte allmänt uppseende för sin utom
ordentliga skönhet. Gustaf Adolf var ingalunda likgiltig 
eller blind för kvinliga behag. När han kom fram till den 
vackra ungmön, stannade han ett ögonblick och frågade 
henne något om hennes fader och hennes namn.

“Olga Ivanovna Boriskoj, Ers majestät“, svarade den 
blyga ungmön på bruten svenska.

“Är din fader eller moder svensk, eftersom du kan 
tala vårt språk?“ frågade konungen vidare.

“Nej, Ers majestät.“
“Då älskar du dock svenskarne?“
Denna fråga gjorde Olga Ivanovna alldeles förvirrad. 

När konungen märkte detta och dessutom såg att förlä
genheten äfven smittat hans hurtige drabant Karl Gustaf 
Pistol förstod han strax att den senare just varit den, som 
lärt Olga tala svenska språket.

“Det är hvarje god kristens pligt att älska äfven sina
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fiender, och bäst vore, om vi alla kunde i detta hänseende 
uppfylla Kristi bud“, sade konungen allvarligt. “Jag tror 
också att du icke betraktar oss såsom fiender utan såsom 
vänner, och sålunda önska vi bli ansedda af alla i denna 
stad.“

Sedan konungen uttalat dessa ord, satte han åter sin 
häst i rörelse och fortsatte den afbrutna marschen.

Om aftonen den 10 September hade Karl Gustaf Pi
stol befälet öfver vakten utanför konungens rum. Den unge 
korpralen var dock vid allt annat än godt lynne, ty ännu 
hade han icke fått så mycken tid öfrig från sin tjenstgö- 
ring, att han kunnat besöka sin käresta, huru innerligt han 
än längtat derefter. Han började derför känna en viss 
fruktan för att hon skulle anse hans uteblifvande såsom ett 
bevis på kallsinnighet och glömska och kanske för den skull 
öfvergifva honom.

Ännu stod han försjunken i dessa sorgsna tankar, 
då konungen kom ut och fäste sin uppmärksamhet vid 
honom.

“Ah, du har ännu icke blifvit aflöst“, sade konungen 
och stannade framför den kärlekssjuke Pistol.

“Jag har nyss kommit hit Ers, majestät“, svarade 
korporalen, “men jag har stått i tjenstgöring ett helt 
dygn.“

“Och nu önskar du några timmars permission?“
“Ja, Ers majestät, om det tillätes.“
“För denna gång må det tillåtas, ty det vore grymt 

att afslå din anhållan, då du helt visst är väntad af någon 
här i staden. Men om två timmar infinner du dig hos 
mig igen.“

“Som Eders majestät befaller.“
“Du måste dock låta detta ditt besök blifva äfven ett 

afskedsbesök —“
“Förlåt mig, Ers majestät, men jag kan icke öfvergifva 

henne, så länge hon är mig trogen“, afbröt Pistol och 
böjde ett knä för koungen.

“Något sådant begär jag icke heller; men du måste



skiljas ifrån henne någon tid, medan du utför ett ärende 
åt mig. Ar du nöjd derrned?“

“Af allt hjerta. Jag är färdig att resa om två tim
mar.“

“Nå, du skall få resa då.“
Om konungen ursprungligen ämnat gå ut, så ändrade 

lian dock nu denna sin afsigt och återvände till sina rum, 
medan hans öfverlycklige drabant skyndade att uppsöka sin 
käresta.

Hon mottog honom med öppna armar och var myc
ket glad öfver att återse honom; men när han efter en 
timmes besök gjorde sig redo att lemna henne, blef hon 
synbårligen ledsen, ehuru hon ej gjorde något försök att 
hålla honom kvar längre än han sjelf ville. Hon frågade 
likväl efter orsaken till hans hastiga uppbrott, och när han 
svarade henne undvikande, emedan han icke ansåg sig ega 
rättighet att yppa konungens samtal med honom, blef hon 
ytterligare stärkt i sina misstankar, att han ej mer vore 
henne så tillgifven som förr. Hennes afskedshelsning ljöd 
derför temligen kall i Pistols öron, och det var icke utan 
att han kände sig sviken i sina förhoppningar om hennes 
trohet.

Inkommen till konungen glömde han dock för ett ögon
blick sina tvifvel och undrade i stället hvad konungen hade 
för uppdrag att lemna honom. Att det var en hemlig 
beskickning, det kunde han se deraf att konungen egen
händigt skref det bref, som han ämnade sända med honom. 
Vigtigt måste också uppdraget vara, om man fick döma 
efter brefvets längd, ty det upptog ett helt ark och något 
på det andra samt afslutades strax efter Pistols inträde i 
rummet. Sedan konungen förseglat brefvet, vände han sig 
till sin drabant.

“Du är punktlig, min käre Pistol“, sade han vänligt, 
“ännu återstå fem minuter af den föreslagna tiden. Är du 
nu färdig att resa, dit jag tänker sända dig?“

« “Ja, Ers majestät“, svarade Pistol.
“Nå, så tag då detta bref och res till Stockholm!“
“Till Stockholm?“
“Ja, men du måste resa så snart som möjligt. Sök
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upp fröken Ebba Brahe och lemna det till henne jemte min 
helsning. Men hon måste vara ensam, när du framför ditt 
ärende. Glöm ej detta!“

“Ers majestät kan lita på mig, om ej olycka eller sjuk
dom drabba mig på vägen. Men hvar skall jag söka fröken 
Ebba Brahe?“

“Vid hofvet. Hon är en af enkedrottningens hof- 
tärnor. Du bör dock icke säga någon hvem som har 
sänd t dig.“

“Jag förstår nog att tiga, när det är nödvändigt.“
“Godt. Här har du så mycket penningar du nödvän

digt behöfver för resan. Jag kan ej lemna dig mer, ty du 
vet att här råder en allmän penningbrist, ja till ocb^med 
hungersnöd bland flera regementen.“

“Jag skall nog taga mig fram med mindre än detta, 
Ers majestät.“

“Nej, det går icke utan att din resa fördröjes. Farväl!“
Pistol tog emot de erbjudna penningarna och beredde 

sig att lemna rummet, men konungen tycktes i samma 
Ögonblick erinra sig något och höll honom tillbaka med en 
fråga, om han hade någon god ridhäst. Sedan drabanten 
försäkrat att han hade en ypperlig häst fick han ändtligen 
gå. Det var då redan nära midnatt. Gatorna i staden 
voro folktomma och endast på ett par ställen lyste ännu 
eldsken genom något fönster såsom tecken till att folket 
derinnanför var vaket.

Den unge drabanten sadlade sin häst och red bortåt 
norra stadsporten till förbi sin kärestas boning, men här 
syntes intet tecken till att någon ännu vakade derinne. 
Efter en knappt hörbar suck af missräkning fortsatte han 
sin färd norrut efter den ingermanländska slättbygden längs 
stranden af sjön Pejpus. När han ridit några timmar, 
stannade han och lyssnade, ty han tyckte att han hörde 
något misstänkt ljud bakom sig. Det började dagas i ös 1er, 
och vädret var så vackert, att man snarare skulle trott att 
det var i Juli än i midten af September. Pistol hörde nu 
tydligt, att minst tvenne ryttare kommo efter honom, men 
ännu såg han icke någonting. Utan att veta hvarför gaf 
han hästen sporrarne och ilade bort som om han trodde,
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att de ännu ej sedda ryttarne voro utsände för att hindra 
hans färd. Efter en kort stund höll han dock inne hästen 
och log åt sin egen misstanke.

“Månne jag har blifvit feg nu, sedan jag blef kär?“ 
tänkte han. “Hvem skulle väl bry sig om hvart jag reser? 
Föröfrigt vet ju ingen ens att jag är ute i natt och ännu 
mindre hvarför. Nej, min käre Pistol, du måste akta dig 
att blifva en kruka.“

Medan den unge drabanten sålunda filosoferade, lät 
han sin häst gå som han ville. De efter honom kommande 
ryttarne närmade sig derför allt mer, och slutligen såg Pi
stol att de voro fyra. Tre af dem redo långt framom den 
fjerde och voro beväpnade. Den siste deremot tycktes vara 
alldeles obeväpnad och höll tillbaka sin häst som om han 
icke önskade komma i deras sällskap.

Nu voro de tre männen alldeles in på Pistol.
“Gif dig, eller är du dödens“, ropade den främste till 

honom på tyska.
“I stället för att svara gaf Pistol sin häst sporrarne 

och satte af med vild fart, så att hans förföljare för ett 
ögonblick kommo betydligt efter. Men länge dröjde det 
icke innan de åter höllo jemna steg med honom, och efter 
en halftimmes ridt märkte han att hans häst började tröttna. 
De tre ryttarnes hästar tycktes deremot springa lika lätt 
som förut. Att undkomma var nu icke möjligt. Med 
hvarje minut kommo förföljarne närmare utom den fjerde 
ryttaren, som nu alldeles försvunnit ur synhåll.

“Nu flyr jag icke längre“, tänkte Pistol slutligen och 
vände plötsligt om sin häst samt inväntade sina förföljare. 
Han höll sin värja i handen och högg raskt in på den förste, 
som kom emot honom. En häftig strid utkämpades här 
emellan den ensamme svensken och de tre ryttarne; men 
slutligen erhöll han ett betydligt sår i armen, så att han 
ej kunde föra värjan. I nästa ögonblick låg han fängslad 
till händer och fötter och fördes bort till närmaste stuga. 
Här blef hans sårade arm förbunden, men hans bojor los
sades icke. Han sökte utforska orsaken till de tre män
nens beteende, men de talade nu endast ryska, som han 
icke förstod.



17

Sedan de lagt honom i en säng, vände de sig till stu
gans ende invånare, en gammal och halt bonde, talade 
med honom några ord på ryska, hvarefter han gjorde sig 
redo att följa dem. Pistol bad åter om förklaring öfver 
detta beteende men förgäfves. Dörren stängdes utifrån, och 
de okända männen drogo bort i sällskap med den gamle 
bonden.

Här låg nu den tinge svensken ensam och öfvergifven 
af alla, midt inne i ett främmande land och utan skymt 
af hopp om räddning ur den fara, hvari han råkat. Rädd 
var han dock ej, men han förbannade sitt olyckliga öde 
att råka i händerna på sådana skälmar som de tre, hvilka 
nyss lemnat honom. Mest förargade det honom, att han 
icke kunde utleta någon rimlig bevekelsegrund till deras 
handlingssätt emot honom. Att de icke velat röfva något 
ifrån honom utom friheten det insåg han lätt, ty hvarken 
brefvet eller penningarne hade de tagit ifrån honom. Nå
got skäl måste de likväl haft för att öfverfalla honom, men 
h vilket? Han funderade både hit och dit, men kom ej när
mare gåtans lösning för det. Den ene af de tre männen 
hade tagit fram det kungliga brefvet och noggrant betraktat 
både utanskriften och sigillet, men åter stoppat det i Pi
stols ficka. Strax derefter hade de tre männen rest 
sin väg.

Ännu låg den unge drabanten och funderade på sitt 
äfventyr, då han hörde att en ryttare närmade sig stugan 
och stannade utanför dörren. I nästa ögonblick öppnades 
denna och en smärt och ovanligt skön yngling trädde in i 
rummet. Pistol betraktade med förvåning den vackre yng
lingen, som nu sprang fram till hans säng och kastade sig 
ned på knä framför den samma, stammande:

“Förlåt mig Karl!“
“Olga!“ utropade Pistol och gjorde en våldsam an

strängning för att slita sönder de band, som fängslade ho
nom vid sängen. “Är det verkligen du?“

“Ja, min älskade, det är jag“, svarade den förklädda 
flickan.

“Men jag förstår icke detta,“
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”Nej, det kan du icke, min älskade. Det är mitt fel 
alltsammans. Men jag skall godtgöra allt. 0, att jag kun
nat vara så dåraktig!“

“Hvad menar du, min älskade flicka?“
“Jo, du var så besynnerlig i går, och så ville du icke 

säga mig hvarför du så snart skulle lerana mig. Då trodde 
jag att du hade en annan käresta, och så lät jag tre af 
min faders tjenare följa dig i spåren för att fängsla dig. 
Jag trodde icke att du skulle göra något försök att för
svara dig mot tre.“

“Du trodde då att jag var en feg stackare?“
“Nej, men emot så stor öfvermakt hade du rättighet 

att sträcka vapen utan att kallas feg.“
“Nå, hvad tänker du nu göra med mig, sedan du fått 

mig både sårad och fängslad?“
“Åh, Herre Gud, är du sårad också? Det sade de 

icke. Kan du förlåta din dåraktiga Olga, som af svartsjuka 
kanske tagit ditt lif? Ack, huru dåraktigt att misstro dig 
på detta sätt!“

Och den sköna ungmön brast ut i hejdlös gråt.
“För mitt lif behöfver du icke frukta, ty med Guds 

hjelp skall jag om en månad vara frisk igen. Och hvad 
det beträffar att förlåta dig, så kan jag väl icke vara vred 
på dig derför att du håller mig kär.“

“Min egen ädle Karl“, sade Olga Ivanovna i det hon 
tryckte en varm kyss på sin älskares pannä. “Säg nu hvad 
du vill att jag skall göra, och jag svär att göra mitt 
bästa.“

“Lös mina band först!“
“Tänk hvilken dåraktig toka jag ändå är, som glöm

mer att min egen älskling ligger bunden. Men du skall 
snart vara fri från dessa bojor.“ Med dessa ord drog hon 
fram en dolk och skar af banden. Sedan slog hon ar- 
marne om Pistols hals och utropade. “Men ur dessa bojor 
vill jag aldrig lösa dig.“

“Jag skall icke heller bedja dig derom“, svarade Pistol 
leende. “Men nu måste du dock godtgöra ditt fel emot 
mig.“

“Befall och jag lyder,“
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‘‘Tag detta bref och res till konungen. Det är till 
lians käresta — “

“Jag vet de t‘b af bröt Olga. “De, som fängslade dig, 
sade mig »tt du hade ett bref från konungen till fröken 
Ebba Brahe. Då förstod jag allt. Redan förut hade jag 
börjat ångra mitt dåraktiga tilltag, och när jag såg dig fly 
undan oss, blygdes jag och höll in min häst; men först nu, 
när jag vet att konungen lemnat dig ett hemligt uppdrag, 
som jag i min blinda svartsjuka hindrat dig att utföra, först 
nu inser jag rätt huru oförståndigt jag handlat. Men jag 
skall godtgöra mitt fel. Ingen annan än du skall ha äran 
af att ha framfört detta bref.“

“Det är omöjligt, ty jag kan ej resa inom fjorton da
gar, och då är det för sent.“

“Jag är frisk och skall resa i ditt ställe.“
“Det går ej an. Res till konungen och säg honom 

allt. Han förlåter då gerna att hans bref fördröjes några 
dagar. Lans är en dugtig karl. Han skall nog utföra 
detta uppdrag, om du hänvisar konungen på honom.“

“Ingen skall för min skull taga äran ifrån dig. Jag 
reser till Sverige och till Stockholm. Konungen må vara 
huru mild och förlåtande som helst, jag blygs dock att visa 
mig för honom innan jag uträttat det uppdrag, han lem- 
nade dig. Föröfrigt vill jag så gerna se mitt blifvande fä
dernesland. Min tjenare, som väntar här utanför, skall 
skaffa dig allt hvad du behöfver och säga mina föräldrar 
orsaken till mitt försvinnande.“

“Du talar som ett barn, min kära Olga. Att resa till 
Sverige är dock ingen barnlek.“

“Det vet jag mer än väl, men jag är icke heller så 
barnslig som du tror. Tycker du inte att jag tar mig bra 
ut som karl. Du kände mig ju icke när jag kom in till 
dig. “

Hon sprang upp och stälde sig framför Pistol samt 
sökte taga på sig en så karlavulen hållning som möjligt. 
Den sårade kunde icke återhålla ett utrop af beundran.

“Nej, du får icke resa, ty du skulla förvrida hufvudet 
på alla svenska fröknar och jungfrur“, sade han leende. 

“Har ingen fara, min vän“, svarade hon tydligt smiek-



rad af Pistols yttrande; “jag kommer icke att visa mig tor 
mer än en, och hon låter nog icke förvrida sin hjerna så 
lätt, då hon älskas af en kung.“

“Betänk dock att många faror kunna möta dig på en 
så lång väg, och en kvinna är ändå ej mer än en kvinna, 
äfven om hon är skönare och modigare än alla andra.“ 

“Jag fruktar icke farorna, och söker någon strid med 
mig, så välan, jag har vapen och kan sköta dem.“

Härmed drog hon fram en liten ryttarepistol och höjde 
den öfver sitt hufvud.

“Jag skjuter lika bra som någon annan. Hvad säger 
du om detta, min tappre korpral?“

“Jag säger, att du är en riktig yrhätta, hur modig du 
än må vara, och derför bör du låta en karl — “

“Försök icke att öfvertala mig, ty det tjenar till ingen
ting“, afbröt hon ifrigt och stampade med sin lilla fot i 
golfvet. “Jag är en liten vildhjerna, må du veta, och är 
van att följa mitt eget hufvud i allt. När du blir min 
herre, får jag väl lof att lära mig lydnad, men ännu vill 
jag vara fri.“

“Men du lofvade likväl nyss att göra hvad jag ön
skade.“

“Nå, gör jag icke det kanske? Vill du icke att bref- 
vet skall komma fram till fröken Ebba Brahe?“

“Jo visst, men —“
“Inga men! Du vill det, och jag gör hvad du vill.“ 
“Du är ett litet troll redan.“
“Lita på att jag aldrig blir ett stort troll, så länge du 

älskar mig“, inföll hon med en skälmsk min och gick åter 
fram till den sårade drabanten. “Nu måste du dock låta 
mig råda, sedan svär jag att alltid lyda dig.“

Pistol gjorde väl ännu några invändningar, men slutli
gen gaf han efter. Den utanför stående tjenaren blef nu 
inkallad, och fick tillsägelse att efter bästa förmåga sköta 
den sårade svensken och hjelpa honom om han behöfde 
någon hjelp.

Härefter tog Olga Ivanovna afsked af sin älskade och 
skyndade bort med konungens bref,



3.

cl\

En kunglig elgjagt.

Efter en lycklig och, med den tidens kommunikationer, 
snabb resa anlände Olga Ivanovna Boriskoj en dag i slutet 
af September månad till den svenska hufvudstaden. Ännu 
bar hon sin manliga drägt, men sedan hon skaffat sig bo
stad för några dagar och underrättat sig om att Ebba 
Brahe, som någon tid vistats hos gamla enkedrottning Ka
tarina på Strömsholm, nu åter befann sig vid hofvet i Stock
holm, köpte hon sig fruntimmerskläder och gick i sitt köns 
drägt upp till slottet. Här erhöll hon den underrättelsen, 
att drottningen med sin hofstat begifvit sig till Nyköping 
och ej vore att återvänta förrän om ett par månader.

Den ryska köpmansdottern hade naturligtvis icke den 
ringaste aning om att en stad med namnet Nyköping fanns 
i Sverige, ännu mindre hvar den var belägen. Hon lät 
dock icke afskräcka sig utan återvände till sin bostad, tog 
åter på sig den manliga drägten och skaffade sig genom 
sin värd underrättelse om den i fråga varande stadens läge. 
Sedan legde hon sig en skjutsbonde och begaf sig åstad 
att uppsöka Gustaf Adolfs käresta. I Säby tog hon än en 
gång på sig kvinnokläder och kom i denna drägt till Ny
köping. Här måste hon likväl vänta hela två dagar, innan 
hon ändtligen fick träffa fröken Ebba Brahe, ty Gustaf 
Adolfs moder, den stränga enkedrottningen, var allt annat 
än vänligt stämd emot den i alla hänseenden utmärkta 
kvinna, som vunnit hennes sons hjerta, och hon bevakade 
henne riktigt med argusögon för att om möjligt finna nå
got att förevita henne eller anklaga henne hos den föräl
skade konungen. Den sköna Ebba Brahe hade för den 
skull allt annat än glada dagar vid hofvet, isynnerhet under 
konungens frånvaro. Hon måste ständigt vara på vakt att 
icke i något hänseende gifva den stränga drottningen anled
ning till klander. Derför vågade hon också endast sällan



gå ut ensam och aldrig mottaga någon i enrum, icke ens 
sin fader.

Under sådana förhållanden tycktes det vara hardt när 
omöjligt för Olga Ivanovna att få lemna konungens bref 
till hans älskarinna. Om hon icke varit en kvinna, hade 
hon kanske också fått återvända med oförrättad t ärende. 
Nu gynnade lyckan henne emellertid mer än hon vågat 
hoppas, när hon fått veta hurudana förhållandena voro vid 
hofvet.

En afton gick Olga Ivanovna i parken nedanför det 
gamla slottet och funderade på hvad hon skulle göra för 
att vinna företräde hos fröken Ebba, hvilken hon ännu icke 
ens sett. Då fick hon se en ovanligt skön kvinna närma 
sig det ställe, der Olga Ivanovna befann sig. Ett osökt be
hag framlyste i hela denna kvinnas väsende, och Olga ut
brast i tankarne:

“Detta måste vara hon.“
Härpå skyndade hon fram till den sköna uppenbarel

sen och helsade vördnadsfullt.
“I ären fröken Ebba Brahe?“ frågade hon derefter.
“Ja, ädla jungfru“, svarade damen, “men hvem ären I?“
“En ringa köpmansdotter ifrån Augdow, som eröfrades 

af konung Gustaf Adolf dagen förrän jag reste hit.“
“Hvad sägen I? Konungen har ju icke sjelf deltagit i 

kriget.“
“Jo, det har han, men midt under sina segrar har 

han dock icke glömt sin käresta, såsom I här kunnen se“, 
sade Olga i det hon tog fram Gustaf Adolfs bref.

“Ett bref ifrån honom“, utropade fröken Brahe rod
nande, i det hon mottog brefvet och tryckte sina läppar 
mot dess sigill. “Men hvarför sänder han en kvinna med 
ett sådant uppdrag?“

“Hans majestät sände nog en man och en af de tapp
raste och pålitligaste i hela sin här, men denne hade en 
käresta, som var så dåraktigt svartsjuk, att hon med våld 
hindrade hans resa. När hon fick veta sitt misstag, reste 
hon sjelf, och här är jag nu ädla fröken. Jag vågade icke 
visa mig för konungen innan jag skaffat bans bref i Edra



händer, ty jag blygdes för min handling. Viljen I fälla ett 
godt ord för mig hos den ädle konungen?“

“Om I hafven begått någon dårskap, så hafven I redan 
godtgjort det, då I hafven utfört det uppdrag konungen lem- 
nat Eder älskare.“

“I viljen då icke lemna mig ett bref till konungen?“ 
“Jo, men icke i dag. Kom hit i morgon vid denna 

tid. Men säg mig nu hvem Eder älskare är och huru ni 
kunde hindra honom att resa.“

Olga Ivanovna berättade nu omständligt huru hon, drif- 
ven af svartsjuka låtit förfölja och fängsla sin älskare samt 
huru hon betagen af ånger nästan tvärtemot Pistols uttryck
liga önskan åtagit sig hans ärende.

“Men hvad skullen I hafva gjort, om han varit Eder 
otrogen?“ frågade Ebba Brahe, när Olga slutade sin be
rättelse.

“Jag vet icke, men kanske skulle jag ha dödat honom“, 
svarade Olga tvekande. “Jag tänkte aldrig på det, då jag 
förföljde honom, men jag är så häftig och så älskar jag 
honom så innerligt.“

“Att I skullen kunnat döda honom?“
“Ja, om han svikit mig. Men jag skulle då äfven dö

dat mig sjelf, ty jag kan ej lefva utan honom.“
“I ären mycket olik oss svenskar. Yi kunna lida och 

förlåta äfven när vi blifva besvikna af dem vi älska högre 
än vårt lif.“

“Det är skönt och kristligt, ädla fröken; men bed Gud att 
icke behöfva göra denna erfarenhet, ty den måste vara mer än 
bitter. Jag har endast några timmar tviflat på min älskares 
trohet och var dock nära att blifva vansinnig. Om också 
de svenska kvinnorna äro tålmodigare, så äro de dock män
niskor och måste känna som andra. Jag tror dock ej att 
konung Gustaf Adolf skall bereda Eder sorg, och jag vet 
att min Karl Gustaf är trogen i döden.“

“I ären värd att älskas troget jungfru Olga. Nu må
ste jag gå. Glömmen icke att gå hit i morgon. Far
väl!“

“Farväl, ädla fröken!“
Följande dag infann sig Olga på den bestämda platsen



och erhöll ett litet bref tili konungen, h var ef ter hon skyn* 
dade att lemna Nyköping och reste till Stockholm. Der 
gick hon om bord på ett fartyg, som var segelfärdigt till 
Åland. Ankommen till denna ö, fick hon veta att konun
gen också uppehöll sig der. Han hade anländt dit före
gående dag och var nu ute på elgjagt.

Den modiga flickan skaffade sig en häst och red att 
uppsöka jagtsällskapet, som utgjordes af konungen och hans 
drabanter samt flera officerare, ortens länsman och några 
bönder. Vid middagstiden hörde Olga hundskall och horn
stötar samt förstod deraf, att hon snart skulle befinna sig 
hos jägarne. Hon gaf derför sin häst ett slag af ridpiskan 
och galopperade sålunda raskt framåt.

Hon hade dock ej hunnit långt, innan hon förnam ett 
underligt ljud, som fäste hennes synnerliga uppmärksamhet. 
Det lät nästan som om någon med ett väldigt tröskverk 
hållit på att köra omkull skogen. Ovilkorligen höll hon 
inne sin häst för att lyssna. Men i samma ögonblick ru
sade en stor elgoxe fram emot henne ur skogen. Icke 
utan häpnad drog hon fram sin ryttarepistol, riktade den 
mot eigens bringa och sköt. Snabbt som en tanke reste 
sig djuret på bakfötterna och gjorde helt om samt trafvade 
lika raskt inåt skogen, som om han varit alldeles orörd af 
det skott, Olga Ivanovna sändt honom. Något förlägen öf- 
ver att ha skjutit bom på ett så stort djur, red hon vi
dare, men märkte snart att hon icke behöfde blygas för 
sin bragd. Stora blodpölar betecknade nämligen den väg 
eigen tagit, när han återvändt inåt skogen. Endast några 
få minuter förflöto också tills hon hörde ett nytt skott och 
så åter ett så nära, att hon lätt kunnat se jägaren, om 
skogen varit glesare. Hon red emellertid åt det håll hvar- 
ifrån skotten kommit, och snart såg hon konungen, omgif- 
ven af drabanter och officerare närma sig det nu fallna 
djuret, som ännu andades.

“Hvem sköt det första skottet?“ frågade konungen, 
när han kom så nära att Olga kunde höra hans ord.

“Det var ju Ers majestät sjelf“, svarade länsmannen 
och officerarne instämde.

“Nej, han var sårad innan jag sköt“, sade konungen.
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Olga Ivanovna hoppade ned af sin häst, skyndade fram 

till konungen böjde ett knä och sade:
“Det var jag, som sköt det första skottet, Ers ma

jestät.
“Hvem är du, raske sven? Jag tycker att jag hört

denna röst förut, och ansigtet är mig icke heller alldeles 
obekant.

“I Augdow, Ers majestät“, svarade Olga i det hon
tog fram Ebba Brahes bref och lemnade det till konun
gen.

“Ah, bref!“ utropade konungen glad. “Men hvar är 
Pistol?“

“I Ingermanland.“
“Hvad? Har han redan hunnit dit igen?“
“Han har aldrig lemnat Ingermanland, ty han blef öf- 

verfallen och sårad, samma natt han skulle resa. I hans 
ställe reste jag. Är Ers majestät nöjd dermed?“

“Jag vet ju ännu icke huru du utfört det uppdrag, 
som lemnades åt Pistol.“

“Lika bra som om han rest sjelf. Derom skall detta 
bref lemna Ers majestät besked.“

“Nå väl, jag tror dig och såsom bevis på min belå
tenhet ber jag dig taga dessa tio dukater.“

“Ers majestät, det är för mycket, men såsom ett minne 
af Eders majestät vill jag behålla två dukater. Förlåt mig, 
Ers majestät, jag har icke behof af någon annan belöning 
än Eders majestäts bevågenhet.“

“Du synes mig vara en ovanlig yngling“, sade ko
nungen i det han bröt det mottagna brefvet.

“Ja, i sanning Ers majestät en ovanlig yngling“, sva
rade Olga leende, i det hon åter steg till häst, bugade sig 
djupt till afsked och ilade bort.

Konungen läste ifrigt sitt bref, men såg slutligen upp.
“Hvar är hon?“ frågade han, då han ej såg Olga.
“Hvilken talar Ers majestät om?“ frågade läns

mannen.
“Den som lemnade mig brefvet.“
“Han red strax bort igen.“
“Sätt efter henne och för henne till mig strax.“

Lindholms historiska berättelser. IV. 2
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“Ers majestät, det var ju en yngling“, vågade läns

mannen invända.
“Det var en kvinna, men en ovanligt modig kvinna“, 

svarade konungen. “Vi böra dock icke lemna henne utan 
skydd under hennes resa härifrån och till Augdow.“

Det bief nu en allmän förvåning öfver att ingen af 
konungens omgifning sett att brefbäraren var en kvinna.

Länsmannen tog med sig fyra man och skyndade efter 
den försvunne amasonen, men hon stod nu ingenstädes att 
finna, och efter ett helt dygns letande måste han återvända 
till konungen med oförrättadt ärende.

Konungen stannade ännu några dagar på ön och tyck
tes vänta att få återse den sköna brefbärerskan, men hon 
förblef borta. Slutligen fick man veta att en liten skuta 
afseglat till Finland samma afton, Olga Ivanovna efterspa
nades af länsmannen och hans följeslagare. Denna skuta 
befanns vara den samma, med hvilken den modiga flickan 
följt från Stockholm till Åland, och deraf drog man den 
slutsatsen, att Olga Ivanovna icke längre vore att söka på 
någon af de åländska öarna.

Länsmannen var visserligen en smula misslynt öfver att 
han blifvit så grundligt dragen vid näsan af den okända 
skönheten, men han tröstade sig dermed att kvinnans list 
öfvergår mannens förstånd i allmänhet, och när en kvinna 
spökade ut sig på det sätt som den der människan, så var 
det ju alldeles omöjligt att taga fast henne, då man icke 
visste antingen man skulle söka henne såsom karl eller som 
kvinna.

På detta sätt försvarade sig länsmannen, om någon 
skämtade med honom om hans misslyckade försök att åter
finna den sköna ryskan.

4.

Vid Pleskow.

Gustaf Adolf hade före sin afresa från krigsskådeplat
sen lemnat den frejdade Evert Horn nödiga föreskrifter rö-
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rande krigstoringen under vintern. Hufvudtanken i dessa 
föreskrifter var, att några smärre krigsrörelser skulle för
siggå jemsides med underhandlingarna om fred. Så skedde 
också.

Svenskarne märkte likväl snart att ryssarne icke voro 
benägna till några eftergifter. Skulle något vinnas, måste 
det derför ske med vapen i hand. Härom blef konungen 
underrättad genom Karl Gustaf Pistol, hvilken i Februari 
månad år 1615 återvände till Sverige med bref ifrån Ja
kob De la Gardie, den förnämste af Sveriges fullmäktige 
vid de ryska fredsunderhandlingarna. Pistol blef strax ef
ter sin hemkomst utnämnd till fänrik.

I slutet af Juni ofvannämnda år kom Gustaf Adolf 
sjelf öfver till Narwa, och den 30 Juli slog han läger fram
för staden Pleskow. Denna rika och ansenliga stad låg 
strax söder om sjön Pejpus vid Welika-floden, Den var 
delad i fyra delar, alla skyddade af grafvar, murar och 
torn. Hela staden var öfversållad af kloster, hvilkas tinnar 
reste sig öfver murarne nästan som en skog af skeppsma
ster. Icke mindre åin fyratiosex kloster funnos inom sta
den och tjugu lågo strödde omkring murarne. En liten å 
flöt genom staden i vestlig riktning till Welika, och i den 
vinkel, som här bildades, låg slottet. Hela staden hade en 
utsträckning af en och en half svensk mil, och den för
svarades af åtminstone 3,000 man, en på den tiden ganska 
betydande här. Likväl hyste svenskarne godt hopp om 
framgång, ty sjukdomar och hungersnöd började anställa 
förhärjningar i staden, emedan denna saknade tillförsel af 
lifsmedel. Svenskarne hade nämligen afspärrat all tillförsel 
öfver Pejpus och genom öfversvämning blef tillförseln från 
landet omkring staden omöjliggjord. Piyssarne hade dock 
beslutat att till det yttersta försvara denna vigtiga ort, och 

r derför mötte svenskarne här ett segare motstånd än de
hade väntat. Redan strax efter ankomsten till Pleskow 
drabbades svenskarne af en mycket kännbar förlust. Ryska 
rytteriet gjorde nämligen ett titfall ifrån staden, men blef 
efter en kort skärmytsling med det svenska tillbakaslaget. 
Endast tre eller fyra svenskar föllo, men bland dem den 
ädle och högsinnade anföraren för rytteriet, Evert Horn,

*
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som ensam var värd mer än ett par tusen man. Förlu
sten af denna kunskapsrike och mycket berömde hjelte gick 
konungen djupt till sinnes, men sorgen öfver den bortgågna 
fältmarskalken fick dock icke hindra den krigiska verksam
heten. De la Gardie anlände med förstärkning och beläg- 
ringsarbetena fortsattes med kraft och allvar, ehuru ryssar- 
ne hotade att icke fortsätta fredsunderhandlingarna förrän 
svenskarne tågade bort ifrån Pleskow. Slutligen gaf konun
gen dock efter och lofvade att inställa belägringen tolf da
gar, under hvilken tid ryssarne borde inkomma med för
slag till fred. Något sådant kom dock ej, hvarföre beskjut- 
ningen af staden åter började.

I midten af Oktober hade belägringshären lyckats skjuta 
flera hål på den norra sträckmuren, och nu började man 
tänka på en stormning. Fredagen den 16 nyssnämda må
nad uppstäldes hären till anfall. Konungen red utefter le
den och talte uppmuntrande till manskapet, manande dem 
till mod och oförsagdhet. Sedan kommenderade han framåt 
och red med sin här rakt emot staden. En mördande 
strid utkämpades nu på stadens murar, ty ryssarne försva
rade sig med det största dödsförakt. Led efter led ned
höggs af de anryckande svenskarne, men nya skaror stör
tade in i de fallnas ställe innan någon lucka hann uppstå. 
Konung Gustaf Adolf gick i spetsen för de sina och slogs 
med sådan skicklighet, att ingen fiende kunde stå honom 
emot. Under den häftigaste striden råkade han dock in 
ibland de fiendtliga skarorna och skilde sig allt mer ifrån 
de sina. , Endast ett par af hans drabanter och några an
dra män voro ännu vid hans sida, och fienden trängde på 
allt häftigare. Med förskräckelse sågo konungens försvarare 
sig med hvarje minut allt mer skilda ifrån den öfriga hä
ren, men konungen sjelf tycktes vara alldeles lugn. Han 
kommenderade framåt och sökte med de sina bryta sig ige
nom ryska lederna, men förgäfves. De sista af hans dra
banter föllo och endast tre man stodo ännu kvar vid hans 
sida.

Då bröt plötsligt en liten trupp fram genom fiender
nas led. Ingenting tycktes kunna emotstå de tappres hugg, 
och inom några minuter såg konungen sig åter omgifven
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ai de sina. Den lilla truppens anförare var fänrik Karl 
Gustaf Pistol.

“Detta var ett hett bad, min käre Pistol“, sade konun
gen när hans drabant kom till hans sida; “men med Guds 

m hjelp skola vi nu komma härut. Jag skall ej glömma det
du i dag räddat Sveriges konungs lif.“

“Ers majestät, jag är redan mer än belönad derför“, 
svarade Pistol i det han äter högg in på fienderna.

Det dröjde nu icke många minuter innan konungen 
med sin lilla skara slagit sig igenom fiendernas hop och 
förenat sig med hufvudhären. Man gjorde än en gång ett 
våldsamt anfall, men mötte ett nästan lika envist motstånd 
som vid stridens början. Omkring sjuhundra ryssar hade 
fallit och många voro sårade, men någon minskning af de
ras antal, som försvarade staden, kunde man dock knappt 
märka. Det kraftiga motståndet verkade något förlamande 
på svenskarne, som trots sin tapperhet icke lyckades intaga 
någon af de fyra stadsdelarne. Konungen insåg också att 
här icke för närvarande vore något vidare att uträtta, och 
han lät derför sin här draga sig tillbaka till lägret. Rys- 
sarne vågade icke göra något försök att förfölja, och sven
skarne hade sålunda i det hela snarare vunnit än förlorat. 
Belägringen upphäfdes likväl, emedan både svenska och ut
ländska sändebud, i främsta rummet det engelska, ifrigt 
bådo konungen derom.

På morgonen den 17 Oktober erhöll fänrik Pistol kal
lelse att ofördröjligen infinna sig hos konungen, hvilken lå
tit inkvartera sig i ett af de förut omnämnda klostren. 
Fänriken infann sig strax, men fick vänta en kort stund 
innan företräde beviljades honom.

“Se här har jag då min tappre fänrik“, utbrast ko
nungen, när Pistol ändtligen inträdde. “Jag har sällan sett 

t bättre hugg utdelas än dem du gaf ryssarne i går.“
“Ers majestät, när man slåss för sin konungs och sitt 

eget lif på samma gång, så spar man icke sin kraft“, sva
rade Pistol vördnadsfullt.

“Jag vet väl att du aldrig spar din förmåga, när nå
gon strid är på färde. Derom bär nog det sår vittne, som 
du i fjol erhöll norr om Augdow.“
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Pistol bugade sig utan att svara.
En lätt suck undslapp konungen. Kanske tänkte han 

på ändamålet med Pistols resa vid detta tillfälle och huru 
den ädla Ebba Brahe blifvit af honom sviken för den sköna 
Margareta Cabeljau, hvilken nu jemte sin fader, den rike 
och ansedde Abraham Cabeljau, någon tid vistats i lägret 
vid Pleskow.

“Du hade en käresta den tiden, en lika skön som äf- 
ventyrslysten och djerf jungfru“, sade konungen efter en 
kort tystnad och fixerade fänriken.

“Ja, Ers majestät“, svarade Pistol rodnande.
“Men hon är glömd nu?“
“Nej, Ers majestät, men — “
“Hon har glömt dig kanske?“ afbröt konungen 

leende.
“Icke heller det, men hon är hos sina föräldrar i 

Augdow och de ville icke ha en svensk korpral till måg.“
“Du är ju icke korpral nu.“
“Nej, men jag var det när jag reste ifrån Augdow 

till Sverige vid nyåret och sedan har jag ej träffat dem.“
“Tror du att de också anse en svensk löjtnant för ringa 

att bli deras måg?“
“Nej, Ers majestät, men jag hoppas att de skola vara 

nöjda med en fänrik.“
“Då får du afstå från hennes hand, ty du är icke 

fänrik utan löjtnant Pistol. Jag har redan förut tänkt på 
att befordra dig till denna grad, hvilken du genom din 
bragd i går visat dig fullt värdig. Din fullmakt såsom 
löjtnant vid Helsingeregemente har jag nyss underteck
nat.“

“Ers majestät, detta är för mycken nåd“, utbrast Pi
stol och böjde knä för konungen.

“Nej, din löjtnantsfullmakt har du egentligen förtjent 
genom din tapperhet i föregående strider — i går vann du 
din vapensköld. Ingen adelsman må blygas att kalla dig 
sin vederlike. Stå upp och gå löjtnant Pistolsköld. Res 
strax till Augdow och uppsök din hjertans kär. Nu skola 
nog hennes föräldrar gifva sitt samtycke till din förening
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med henne, Jag kommer kanske på brölJoppet, om det 
sker snart.“

Alldeles yr i hufvudet öfver den nåd, som strömmat 
öfver honom, lemnade den nyutnämnde löjtnanten och adels
mannen rummet.

Utkommen mötte han sin gamle vän Lans, hvilken 
ännu var fänrik.

“Hör nu Pistol, hvad står på?“ utropade Lans förvånad 
öfver hans utseende. “Har du blifvit afskedad eller dömd 
att rådbråkas, efter som du ser så besynnerlig ut?“

“Nej, jag har blifvit löjtnant och adelsman och reser 
nu till Augdow för att gifta mig“, svarade Karl Gustaf 
Pistolsköld, som vi nu få kalla honom, då konungen än
drat hans namn. Härmed skyndade han bort utan att ens 
säga farväl till den förvånade vännen.

“Jag tror minsann att Pistolen fått en skruf lös“, mum
lade Lans och gick efter den bortilande, men han hade 
icke hunnit långt innan han såg honom ila bort till häst 
norrut.

“Skulle det verkligen vara sant ändå“, tänkte Lans. 
“Nå, då undrar jag icke att han var besynnerlig. Men 
inte behöfver han väl vara så stursk emot gamla vän
ner ändå. Nå nå, vi få väl se huru det kommer att se 
ut sedan.“

5.

Slutet.

Måndagen den 20 Oktober anlände konung Gustaf 
*> Adolf till Augdow, der han äfven denna gång mottogs med
x ärebetygelser. Löjtnant Pistolsköld hade redan en dag

förut ankommit till staden, och att han väl användt denna 
tid fick konungen snart erfara. Bland dem, som uppvak
tade konungen för att erhålla audiens, var nämligen äfven 
den rike köpmannen Ivan Ivanowitsch Boriskoj, Olgas fader. 
Han kom för att inbjuda konungen till dotterns bröllop, 
som skulle firas samma dag på aftonen; men den eljest
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ganska munvige köpmannen stammade nu af förlägenhet, 
så att konungen i början ej förstod honom. Slutligen 
märkte han emellertid hvad frågan gäl de.

“Den tappre löjtnant Pistolsköld har då ändtligen vun
nit Edert bifall att förena sig med Eder dotter?“ frågade 
konungen, som tycktes vara något osäker huruvida den 
sköna ryskan skulle blifvit sin svenske tillbedjare trogen 
eller om hon nu stode färdig att gifta sig med en annan, 
då löjtnanten knappt kunde hunnit drifva sin sak så långt 
på en så kort tid som han vistats i staden.

“Ja, Ers majestät, det var ingen annan råd, då flickan 
nödvändigt ville ha honom“, svarade ryssen, oeh så har 
han omvändt henne till kättare. — Förlåt mig, Ers maje
stät, jag ville bara säga att hon gått ifrån sin barndomstro 
och blifvit en — blifvit protestant eller lutheran.“

“Var icke bekymrad deröfver. Hon har dermed visat 
att hon har ett öppet öga för sanningen. Jag skall kom
ma.“

På en vink af konungen aflägsnade sig ryssen under 
djupa vördnadsbetygelser. Han var väl icke rätt belåten 
med att konungen så allvarligt tagit dotterns parti i fråga 
om hennes öfvergång till den lutherska religionen, men å 
andra sidan smickrades han i hög grad af hoppet att i sitt 
hem få emottaga en redan berömd konung.

Konungen infann sig i den praktfullt utstyrda bröl
lopssalen strax före vigselaktens början. Sedan denna, 
som förrättades af en luthersk prest, var fullbordad, vidtog 
dansen. Konungen förde sjelf bruden i en seriös spansk 
dans, efter hvars slut han bjöd henne sin arm och förde 
henne till brudgummen.

“Min fru“, sade han leende, “ingalunda drömde jag 
om att få återse Eder såsom en svensk krigares maka, när 
I så hemlighetsfullt försvann från Åland för ett år se
dan.“

“Ers majestät, det var något annat som jag icke hel
ler drömde om den tiden, men som lärer vara sant ändå“, 
svarade bruden.

“Och det var?“



33

»

Att älven de ädlaste kunna glömma den de lofval 
sin tro.“

“1 halVen intet skäl att anklagä Eder make.“
“Nej, han är trogen som guld, icke honom, Ers ma

jestät.“
En knappt märkbar färgskiftning flög öfver konungens 

ansigte, som om någonting smärtsamt vidrörts.
“Icke honom, men en annan?“ hviskade han.
“Förlåt mig, Ers majestät, hon var så skön, och jag 

pratar ofta som ett barn.“
“Af barnens mun får man ofta höra skarpa sanningar. 

Hvem har dock sagt Eder att jag glömt henne“, hviskade 
han vidare. ‘‘Kanske skulle konungen någon gång vilja byta 
med löjtnanten för att få följa sitt hjertas val. Men se 
här ha vi Eder make.“

“Ännu en gång förlåt mitt dåraktiga tal, Ers maje
stät.“

“Sanningen är aldrig dåraktighet, min fru, men den 
kan vara bitter att höra stundom. Löjtnant Pistolsköld, 
jag lyckönskar Eder af hela mitt hjerta, ty I hafven vunnit 
Ingermanlands skönaste perla.“

Konungen lemnade härmed de unga och vände sig till 
några nära stående officerare, som tillhörde hans svit, samt 
började samtala med dem.

“Karl, jag vet att du älskar mig“, sade Olga, när ko
nungen lemnade henne med sin make, “låt oss då tacka 
Gud att du icke var konung.“

“Min kära Olga, hvad säger du“, utbrast Pistolsköld 
förvånad. “Behagar konungen dig då så illa?“

“O nej, han är större och ädlare än någon annan, 
men derför måste han också vara olycklig.“

“Ah, nu förstår jag hvad du menar. — Det är om 
Ebba Brahe. Ja, hans moder enkedrottningen är obeveklig, 
och hon lärer hafva vunnit rikskansleren Axel Oxenstjerna 
på sin sida.“

“Nå, böra vi då icke vara glada, att du ej är så 
högt uppsatt, att vi aldrig skulle kunnat bli förenade.“

“Jo, min älskade, och vi böra äfven bedja Gud att



Han måtte gifva konungen kraft att som en man böra sin 
sorg.“

“Jag är viss derpå att han skall göra det.w
Att konungen verkligen gjorde det, det är allmänt bekant.

Efter fredens ingående 1617 flyttade löjtnant Pistol
sköld öfver till Sverige, emedan Augdow skulle lyda under 
svenska kronan endast tills freden var bekräftad och grän
serna fullt bestämda. Den rike Ivan Boriskoj gaf sin dot
ter en betydande hemgift, för hvilken köptes ett större gods 
i mågens hembygd, Helsingland. Bland dem, som här ofta 
besökte löjtnant Pistolsköld, var hans gamle vän och strids
kamrat Anders Lans. Sedan denne under det polska kriget 
förlorat ett ben, blef han ett slags inspektor på gården, 
medan den rätte husbonden uppehöll sig i kriget och vann 
nya lagrar.
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P. A. Lindholms 
Historiska Berättelser.

Kt

f- hm

I J
I ^

mmSÜSSE*

täl . 1

GUSTAF WASA och WESTMANLÄNDINGEN
eller

SKÖLDEMÄRKET
Berättelse från befrielsekriget 1521.

Pris: 25 öre.

XX.

Berättelse från Gustaf Wasas tid.
Pris: 25 öre.

III.

HANS RÖDSKÄGG och ERIK SKEPPARE
eller

JOHAN III och ÅNGERMANLlNDINGEN.
Pris: 25 öre.

IV.

GUSTAF 11 ADOLF och HELSINGEN
Berättelse från kriget i Ryssland 1614 och 1615, 

Pris: 25 öre.
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