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kunde leda. Allts — en siark opinionsyttring eri tacka köns sida bör
ju [ör dess hellre nedslti den demagogiska Tidningens Umtriebe och
mcd detsamma alla det otacka könets protester mot era behags i
årt usenden prö[vade rattigheter. Det ar i störsia heml ighet Saima vgar
anföriro er, ali hon har giltiga skdl anse flera landets Tidningar
ansiuck na a r samma demagogiska anda. Dc böra derröre nedslis alla,
aila; ingen enda bör skonas — — utom Saima. som genom denna artikel
högiidi igen protesterat moi alli deltagande i deras rörrärl iga stämpling—
ar. Blygsarnt parninner hon, ali endast hon förtjenar understödjas ar

10 den md ktis1a och dock så älskvärda organ, som ulLa lar cm opin oner.
Och ho kan henne dä rörderrva!

104 HUNDRADE MINNEN FRÅN ÖSTERBOT
TEN...
Sanija ‘::o 2! 23. V 1811

Hunilradc’ MinnenJ?dn Qsterhotwn af S. E. W—n Lir titel n på cii i Sverige
20 utkomnia nde arbete a 1’ en landsmann inna, till h vars signa tur vi endast

våga sätta bokstäfverna atkii, För ali icke Förräda hemligheten och
likvLil hjelpa läsaren cii siycke på vägen — ty läsarinnan gissar sig Iän
fram utan alli understöd. Arbetet är anmäldi till Subskription. Det
kommer ali uigöra 3 band, ä 1 Rub. 80 Kop. B—co Assign. bandei.

TiteIn påminner om Tusen och en nati. »Ofverskriftcr öfver åtskilliga
kapitel,» som åtFölja Subskriptionsanmälan, För aH giFva Subskriben
ten en föreställning om skriftens inneMll, visa äFven, ali della har den
likhet mcd den vidikända österländska samlingens ati utgöras af
historietier. Olikheten består den, ait dc Osterländska som man vei aro

30 en luen smula hopblåsta, men vår FörFattaninnas loFva ali omFaita Fasi
verklighei. Atminstone antydes detta aF OFverskniFter sadane som:
»Kejsar Alexandcrs resa,» »Gusiafd. IV AdolFs resa och Timmingen,»
»Franztns barndom,» »Keckman,» »Niska och Wack lin,» »Kivi Da—
n ei och Enkans äker,» »M osien Siina.» Isyn nerhet synas berättelserna
röra sig kning Uleåborg, om icke eti namn, som betecknar alla barns
buse i Kuopio, bör anses iillkännagiFva, ait äfven denna stad är
ihågkomnien. Dock gifvas äfven allmännare aLlan ssom: »FaHiggraF—
ölet, » »Fiender Mi vänner i olyckan» o. s. v. Pä nikedom aF ämnen
Rnnes här, som synes, ingen Faitigdom. Anmälan ger För öFnigi

40 tilikänna, ait under dc nog specicla titiarne döljes »en blick p dc oFta
sLillsamma uppträden, som FöreFallii i den höga nordcn under det
sistFörllutna halFva århundradet.»

Vi harva uppdrag hänvisa bugade Subsknibenter i Kuopio till H—r
Rocrings salubod, der Subskripiionsanmälan är inlemnad.
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Kaptcnen var ännu en rask medelålders man, och han lcd derFöre sä
mycket mera aF sin tvungna overksamhet. Gerna hade han ännu stått
bland tie ta ppre vid Toivola, i hvilkas leder han äFven mcd heder
Förvärfvat den blessyr, i ena benei, som nu gjordc honom till invalid.
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G ladt linde k rigarne [ira L sin midsommarsdag, di den Följande en
hastig verksamhet uppstod lLigret. Redan tidigt pti morgonen linde en
stark aFdelning aF Osterbottningar och Savolaksare stigit oni bord pi
en mängd båtar och under rask rodd aflagsnat sig — hvart? det visste
endast den Företagsne härFöraren Sandels och aFdelningens tvenne vLil
kända beflhlhaFvare Duncker och Malm. Bland de qvarbliFne gissades
hit och dii angående detta Föreiag, iHis ordre För större delen aFden lilla
hiiren ali vara redo tul uppbrott kI. 9 p qvällen gaF ämne till nya
gissningar. På klockslaget inskeppade sig UFven dessa och smögo i den
Ijusa, milda sommarnatten Fram genom sunden i den kosa cheftbten
förde dem. Snart skilde sig åter en mindre aFdelning Från dc öFriga och
styrde mot vester. Mcd denna Följde vår kapten, som nu aF dess
beFilhaFvare major Arnkihl lörde kiinna dess bestämmelse.

OFörutsedda små motgångar Fördröjde Färden, och Försi kI. 12 på
natten lade båtarna till vid Julkulanniemi nära en half mil nordvest
från Kuopio. Dc landstigandes otålighet linde stegrats af den skottvex
ling, dc tydligen kunde höra ute pal sjön, och af hvilken dc underrät
tades, att deras kamrater redan börjat an Fallet. Raskt störtade dc
Framät. Men dc hade icke hunnit långt, ±1 deras pä ömse sidor om den
smala vägen spridda jägerkedja lät höra skott pä skott, och man 20

underrättades snart, att landstigningen bliFvit upptäckt aF fienden. Nu
skedde Frarnträngandet Fot För Fot, emedan motständet bIeF alli star
kare, och anFall och försvar stegrade hvarandra ömsesidigt till yttersta
hårdnackenhet.

Man linde nu hunnit till Elarjula en rjerndelsmil Från staden.
Kaptenen förde Förtroppen pä vägen. Vid en krökning aF denna,
beFann sig troppen på obetydligt aFstånd Från en flendtlig kanon.
Knappt hade dc Framträngande varsebiiFvit den, Förrän också den
Första drufbagelsvärmen hvinandc For Fram öFver deras huFvuden. Men
en och annan bland den olycksbringande kullen slog äFven ned, och en 30

sädan krossade kaptenens vänstra ben. Lyckligtvis hade nägra smärre
biitar medFöljt ända till Savilaks. P sina soldaters gevär bars han till en
aFdessa, och undgick så aH bliFva fången. Ty troppen 1kk beFallning aH
vika tillbaka, sedan skjutningen pä östra sidan om staden aFstadnat.
Det skedde dock 1 god ordning, och först klockan Fyra pä morgonen
lade Rotiljen iter ui Från Julkulanniemi.

På återFärden, under det dc öFriga stärkte sig ur sina renslar och
tröstade sig mcd den nu spridda underrättelsen, aLi anFallet skett blott
För att aFvända uppmärksarnheten Från eLi Företag mot Paukarlaks, läg
kaptenen Förkänningar till Febern, skyddad mot dc redan brännande 40

solstrålarne aF nägra soldatkappor, hvilka man upphängt öFver kopp
lade gevär såsom tältstänger.

l-Ians tankar hade nu vändi äter Från krigets vilda lek till mildare
menskliga Förhällanden, till dc innerligaste ett menskligt bröst rymmer.
Finn tänk te på sin hädanvandrade trogna maka, som hade dött kort
eFter krigets ubbrott, och till hvars minne ännu ett svart for var knutet
vid hans värjfäste. Han tänkte på den unga sjuttonäriga dottren, som
Funnit värn och tillflykt hos en qvinlig anförvandt i Kuopio, i denna
samma stad, mot hvars bcsittning det natiliga anFallet varit riktadt.
Bostället, som kiniiljen hade bcbott, låg söderom Kuopio. Att lemna 50

den unga flickan der hade varit öFver±id. Att medtaga henne på
arrneensriFveniyrliga tåg gick ännu mindre an. Denna hade ju redan
varit tillbakaslagen ända till Uleåborg, och Framtiden var osäker, äFven
om kaptenen egt några anhöriga eller bekanta på dc orter, hvilka nu
lägo i armcens rygg. Nödtvungen m&ste han säledes skiljas [iän den
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kira blomsirande doilrcn, från siit enda barn En par öppna bref hade
gcnom Gencrali Li tel kommii honom ii Ihanda, och lian mdc svarat p
summa silti. Men cii möie mellan far och dotier, om ocksil möjI igi,
hadc han icke velat söka, för aLI icke sjelf vckna vid en ny skilsmcssa
och för ali skona hennes unga hjeria Cnn så häfiiga rörelser.

Slummer mcd IZ5rvirrande feberdrömmar afbröt dessa hans vukTia
Lankar. Man var Mcr 1 spetscn för siIL manska p, och såg åicr, huru den
unga ofiicer, soni anfördc ficndcns efLcriropp, Ibrsöktc dci raska
bajoneitan fil Ict, för aH Lillbaka kasta dc p trängande, hu ru jägarclden

0 ur skogen ivang hotion, alI vika, men huru han Linnu en gång förnyade
försöket, lills han trilffad störtade till marken Likasom en kLinsla af
lugn och godi samvete h ugnade den buttra krigarens eljcst flendt ligi
förbitLradc sinne, dA han åtcr vaknande erinrade sig, ali han låtii lyfta
den unga bleka och blödande mannen brcdvid vLigcn och gifvii sin
nasduk t en gammal korpral för ali Ljena till förband, s godi denne
k unde åstadkomma dci. San såg linnu den stumma men dock talande
blick, den modige flcnden vid denna handling hadc Risial på honom.

Snart vände dock hans vakna Lankar atcr till doiircn. M Idi smcktc
dcl hans fadcrshjcrta ali ifinka sig hcnne ssom sin sjukvärderska,

20 henncs spllda runda hand för ali jemka cm hans örngot L, hcnncs
kärlcksfulla blick ur dc ljufva bi ögoncn, dä hon skulle föra en
läskande dryck LIII hans läppar. Undgär jag ampulation, beslöt han,
eller lyckas denna, sä skall jag kaila henne LIII fadersfamnen. Som
konvalescent ka n jag ju rcsa ii II U leåborg, och der kunna vi ännu
förlefva nägra Iugna dagar, under det jag vänjcr mig ifrån kryckorna.
Mcn naiuren k räfde ui sin räLi, och han försjönk åicr i en matt dvala,
medtagande i den dcssa iröstande förhoppningar.

Dock mcd menniskans äfven renaste, skönaste förhoppningar lcker
ödei. Den unga Lärnan, Anna, hade vaknat och mcd stigande ero

30 lyssnaL till kanonaden och den pä östra sidan cm suden nä ra smaii—
rande gevärscldcn. Mcd bäfvande blick säg hon uppsiigen dc dänande
kanonerna och ammuniiionsvagnarne och kosackerna mcd dc länga
lansarnc och soldatcrna mcd dc blan ka gcvärcn 1 hasiandc ftirt passcra
förbi fönstren. Mcd tärade ögon hade hon bedit en barnslig bön för den
h ulda ftidrcn. Dä hade dennes iankar hafi annan a f stundens k raf
påkallad sysselsäitning. Mcn när stridcn var sluiad och dc sväfvadc
öf’vcr till dottrcn, dä kallade äier nya uppträden hcnnes tankar till
andra omsorger.

1 det lilla h us, hon uI samman mcd sin qvinliga an förvandi bcboddc,
40 hade ivenne offlccrare af Ryska generalstaben bli fvit inqva rierade.

Båda voro naLurligtvis pä sin post under striden. Men nu körde en vagn
in pi gärdcn, och ur dcn lyflades varsami en sårad in i frcmlingarncs
rum. Och den särade, det säg hon bakom ga rdinen, va r jusi den — ja
bIoiL den, hvil ken hon ofta hade seit från samma hga observaiorium,
och som ä si n si da a llt id liade sök i L i II Ei lIe ali se ccli La la mcd hcn ne.
Hvarföre hennes hjcrta slog härdi vid denna syn, och del bläa ögai
fuktades — det är en hemligheL, till hvilken läsarinnan kanske gissar,
och hvilkcn äfven läsaren framdeles skall lära känna.

oz:o 22)
50 II.

Fyra veckor hadc förfl uti L från midsommarsdagcn. Då sait en purpur—
rodnande sommarqvä II den unga offlcern tryggt omgifven a f mj uka
kuddar oli eli sofibörn dc bäda damernas ytirc rum. Och vid klavercL
salt Anna sjungande.

»DeL var i Saimcn pä en ö.» —



rIhNIN RNI:. 203

Fremlingens bleka men nianligt sköna ansile lirgtides Liii, och den
maIta bi icken eldades a f det lifligaste del tagande. Ofrnvänd 1 hvilade
denna b)ick p sånerskans iniagande skepnad. pi den flni iecknade
protilen. den lena kindens skdra rodnad och dc sköni bionda loekar.
som omsväfvade tien. pi dc veka. ungdomliga Formerna, och hans (ira
upplangadeLiiven den minsia brvtning i dc underhara melankoliska
tonerna. BIoti ofuilkorniigi förstod han sngens inneMil, men det
uiiryck, mcd hvilkei den frarnfördes. gaf tiilkanna, ali orden djupi
gripit sångerskans känsla.

Af dc tvenne sr. han hemfört frin striden, hade det ena trLiffat
bröstei. ehuru icke farligt, Det andra svrarc hade träffat högra armen.
och det var blodförlustcn ur detta, som försait honom ur sind ali
sirida. Men han hade redan dli densamma mcd föri eli anna 1, som alli
mer hade förvärrais, under det det förra läkies. Och derpå var icke
serdclcs ali undra. Ty samma iäcka sangei-ska hade mcr än engang
egnat den blesserade sina af mcd ida ndet pä kaI lade omsorger. Hans
boningskamrat kallades af sin tjcnst siändigi utom hus. Tanten hade
knappi något hemiat sig från den nervösa attack, redan omnämnda
a tiack mol staden hade förorsakat henne, förrän eli nytt anfali mm
densamma äfven gjorde eLi nytt anfal 1 på hennes nerver. Freml ingens 20
betjent talade endast Ryska, hvarafingcn i huset förstod eLi ord, och dc
båda fruntimrens enda Ijenarinna förstod intet annat än Finska, hvilket
språk äter för den förres herre var likasä obekani som Hebraiskan.
Men en inqvartcrud och dertill sjuk krigare har mvckct ali anmäla och
begära hos siit värdsfolk. Och ±1 ung Anna gjort för den tiden
ocrhörda Framsieg Fransyskan, och den sjuke äften Iän sig känna dc
Svenska orden, knäckcbröd, vackra flicka. aha och jasa, utom några
andra deriill, sä fanns ingen annan utvLig för eli meddelande. än det
direkia mellan honom och henne. Att hon dc dagar, feberslummern
varade. siundom omsväfvat hans sjuksäng, derom hade beijenien 30
underrätiat honom. Ty hennes genom tccken gifna förbud häremoi.
hvilka den trogna själen alI handelse säkert icke förmått ätlyda, hade
denne till frid för siit samveie utivdt som en anmaning till honom ali
förhälla sig tysi och stilla i sjukrummet: hvarlöre han äfven genust
a fdragii sina stöflar och Forifarande undvari i dessa buller väckande
persedlar. Sedan deremot den sjukc återvunnit fuli sansning, moi
doktorns prolesier Litit päkläda sig och tagii plais på täckei, hade han
mängahanda böner ali framföra till sitt välvilliga värdsfolk och ännu
Rera, för ati ursä k ia sin enlrägen hei, till den unga darne, hvil ken han
för hvarjc gäng nödgades besvara in i sjukrummel. Sä var dci dci 40
naturligastc 1 verlden, ali han, sä snari hans krafier Lilläio det, för ait
göra henne mindre besvär, en slor del af dagen Iog sin plais i den
nämnda soffan ui i damernas yttre mm.

Knappi iorde det kunna betviflas, aLI icke Anna siundom funnii
hans önskningar och meddelanden sakna ful It anspräk alI vara af
nödvändiglieien päkallade, mcn säkert Ur likväl, aH lion aldrig visade
niissnöje öfver det onödiga besvär, han förorsakade henne. Troligt
iäier dci dock. ali hon, säsom sig bordc. fann besväret rnindre. sedan
paiienicn kunde k’iia leda sig sjelfin i salen. ehumu hon kanske dä
börjadc flnna sig än mcra generad .Atminsione blefvo dc bädas samial 5()
dag för dag fäord igare. sä snart lan len lemnat dem ensama, oaktad
alla dennas päminnelscr, ali Anna borde flitigi bcgagna detia tillfällc
för ali förkofra sig i Fransyskan. Länga stwider kunde hon sula tysi
och iankfull vid sitt arbeie. undcr det han bloli för syns skull syntes
halla en bok i handen, medan ögonen endasi voro riktade pCi hennc,
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och en oerfaren skulle kunnat iro. att det var mcdvetandet om dessas
riktning, som öfver hennes kinderjagade vexlande purpurskyar. Oni dii
ett par försök ii hennes sida ait ‘ii sam taki giing misslyckades, sii
lemnade hon mmmd. och ari förhindra dessa utflygter fanns för
honom intet annat medel, än ali bcdja henne om en af dessa siinger,
hvilkas enkla melodier och fullioniga ord friin hennes läppar Ijödo sii
underbart gripande i hans begärligi lyssnande öra.

Äfvcn nu hade en af dcssa siunder inirädi. Den »Garnla Knektens»
siing, i sig sjelf sii enkeli rörande, blef dci Unnu mer för Annas sinne,

jo hvars tankar dervid sväfvade öfver till hennes fader, fniin hvilkcn hon
sii länge saknat underräitelser. 1-lon Förnuiidde icke bcherrska dc
känsior, denna erinran vack te. Enstaka tiirar Lillrade ned öfver dc
friska kinderna, och siingen ljöd ännu vemodigare. Men snart försium
mades den, hennes händer lemnade klaveret. och hon tryckie mcd biida
näsduken öfver tirarnes flödande källor. Den unga mannen var för
flnkänslig att störa detta känslans utbrott, ehuru han öfver dcss orsak
icke hade niigon förklaring. Först dii det redan saktat sig, uppskrämdcs
den sörjande af en hand. som sakta lade sig öfver hennes och fattade
denna, och dii hon sen sig cm. siig lion honom srödjande sig pii

20 stolkarmen fiista :L henne blickar af varmt deltaande. nej nE en ännu
varmare känsla, det sade hcnne hennes hjertas hastiga slag.

En minut förgick. förrän han fniigade:
»Hvarföre grirer Anna))?
och ännu lvii, förrän hon mcd den fria handen — ty den andra kunde

hon pii sii korri iid icke hinna lösgöra — afiorkande spåren efter tiirarne
och till en del skylande kindernas förrädiska brand svarade:

Vid tanken pii min fiider.
1-lon hade ofla för honom talat om denna älskade fader, och ur dci

ljufva Mii ögonparet flög dii siundom honom till möte en blick, hvars
30 betydelse han fiifängi sökt aH tyda. Ty den vittnade äfven om andra

farhiigor än dem för fadrens välfärd. och ur den talade icke blott
saknaden efier denne, ulan äfven niigot till honom. Han en fransos.
hvars föräldrar varit tvungna ali undfly revolutionens stormar i
fäderneslandet, hade nu vänji sig ali beiraLta krigarens kallelse som
hvarjc annat yrke, och kriget som en välkommen bana för utmärkelser.
Ledd af siti köns skvgghet. af flnkänslighei för frcmlingen, och kanske
omcdvcicr bäfvande tillbaka för den köld, dci skulle insmyga i deras
förhiillande, hade hon aldrig utialat siit unga hjertas fostcrlandska
önskningar. Men dessa 1 förening mcd den känncdom. hon egde om

40 fadrens tänkesäti, hade i hennes närvarande förhiillanden kostat henne
miingen tyst uiir och mönga obevittnade strider. Aningen cm ögon
blickets vigu — och hvilken flicka anar icke deutas närhet — väckle
dcrförc 1 henncs sjiil stridandc Länslor. Ljuf förvirring och sorgsna
aningar, hjertaus sällhctsnianande begär och en dunkcl pligis fomdrin—
gar. hopp och fru k lan, saI hei och olycka sammanträngdes i deita
ögonblick. hvilket svällandc som en blomslerknopp skulle utveckla sin
blomkrona milad mcd dagens ccli nattens färger. Okunnig om denna
hcnncs känslors sirid, tolkade frernlingen hennes rörelse endast sii, som
hans Iifliga önskningar ccli Förhoppningar det gerna ville, och mcd ctt

50 uttryck i rösu ccli blick, som tydligare Un niigot ord uttaladc dcssa, sade
han bioti —

»Vi skola söka upp goda fader.»
Vi? — var hcnnes enstafviga svam.
»Jag skall a f hononi bcgä ra hans sköna UdIa dotter. — Fiir jag det

älskade Anna? — SUg icke nej — hvad i niin själ lcfvat, hvcm jag Ulskar
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högst pi jorden, det vet ni, det måste ni veta! Ah! silg icke nej!
Han sade detta på siti modersmål, ty 1 hennes fann han numer icke

ord. Men förgäfves väntade han på annat svar Un dc stilla Urars. FIon
hade gjon ett matt försök att draga den Ringslade handen tillbaka, men
han qvarhöll den mcd så läti våld, som en sårad i band buren arm
kunde, och hon tillät den tryckasaf hans. Ja då han glömmande sina
biessyrer och sin mattighet slog den andra armen kring hennes lif, si lät
hon äfvcn detta ske, och hans kyss på den tiirade kinden skrämde
henne lika litet ifrän honom.

»Oppna öga, blä öga ljufva, se, se»! bad han äter i hennes språk, och
deras blickar möttes, skLldande djupt in i hvarandra.

Men lifvets saha minuter äro här 1 veriden räknade. Steg hördes
förstugan, och det afundsama ödet tägade in en postions skepnad,
sedan den skrämda flickan knappt hunnit sväfva unnan in i nästa rum.
omcern, som intagit hennes piats invid klaveret, mottog det bref budet
medförde. Det var öppet, och adressen stäld till Anna förvissade
honom, att det var Crån hennes fader.

(11:0 23>
III.
Äter hade en tid förgått och mcd den mänga vexlande sorger och 20

fröjdcr i dc oroliga menniskohjertan, äfven i dc personers, om hvilka
denna lilla berättelse förmäler.

Aret hade redan framskridit till den dystra November. Annas fader,
ehuru hans erhillna sär cfterlemnat en styfhet i benet, som gjorde hans
förut raska gång haltande, hade häraf icke lätit hindra sig att åter träda
i fosterlandsförsvararenas leder. FIan hade den 27 Oktoberjemte dem
kämpat vid Idensalmi och der förvärfvat sin del 1 dagens ära. Nu
beftinn han sig mcd hären vid Vierimä.

Der hade han mcd ntgra krigskamrater för natten erMllit skydd i en
usel torparkoja. Flvar och en sökte utmattad afde föregäende dagarnes 30

ansträngningar en efterlängtad hvila. Men förgäfves väntade han, att
några ögonblicks slummer skulle siuta hans ögonlock och rädda
honom från dc sorgsna tankar, som aggade hans sinne. Dessa tankar
sväfvade öfver frän det allmännas olyckor till hans enskilda IiC. FIan
tänkte mcd vemod pä fälttågets numera otvifvelaktiga utgäng, och i
hans bröst höjde sig önskan att icke blifva vittne till densamma. Men
äter nedtystades denna önskan af fadrens bekymmer för den unga
värnlösa dottren, och det fanns ögonbhick, då han nästan fördömde
den känsla, som förmätt honom försaka ett värn för henne, emedan det
erbjödsar en flende. 40

Sedan neml igen hans svåra sår sä vida förbä Ltrats, att han egde
sansning och krafter nog dertill, hade han det nämnda brefvet till
dottren mcd mildrande ord underrättat henne om sin olycka och
önskat sig hennes närvaro vid sin sjuksäng. Mcd barnslig örnhet hade
hon hastat att uppfylla denna önskan, djupt oroad aC den tanken, att
hon hittiis egnat sin vård ät en annan än honom, honom lhdren och
fosterlandsförsvararen. Och Iikväl var hon ur ständ att utan tårar af
saknad lemna denne andra, hvars kärlek sjelfva den nära skilsmessan
befriade frän alla band, ur ständ att icke lyssna till hans varma
försäkringar och i ännu varmare kyssar insuga mera af den ljufva 50

dryck, hvilken likväl tärde som ett gift. Sä ätersäg hon fadren. 1 den
fordom glada blicken bodde vemod, och hennes klara fromma själ
hade mäk tiga lidelser grumlat. 1-lon sak nade styrkan atL strida, men
icke den a tt va rrn t 1 ä ngta, a tt ä er än gra, a tt Ii oppas och 1 ida.

Af detta lidande kEnde den unga älskande mannen intet. Hans bröst
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svUllde endast aF gtada förhoppningar. Men ju 1 ifiiga re dessa voro,
desto starkare var äfven hans lilngtan. Snabbt påskyndade denna hans
tilifrisknande. och snart visste han s stalia till, ali han i eLi uppdrag
afsiindes till det fiendiliga iägret. Hans Första besök derstiides gaf
honom dock icke tiiililie ait främja sina enskiida pianer. Men han var
outtröttiig. Den kanneilom af Svenska sprket. han förvärFvat under
hennes ledning, ca!znade honom nu såsom rekommendation, och si
ofta nägoi rneddclande skedde till den Svenska beRilhafvaren. utsågs
han atL framl’öra det. Snari 1kk han underruttelse. hvar Fader och

0 dotLer berunno sig. och det lyekades hans artiga visende aLI enging
tilisund besöka dciii.

Mcd ali den ‘itcrhillsamhet, den militära ordninzen thrdrade. men
tiliika mcd uI 1 en ilskares brinnande värmu hade han för den unga
tarnans fader framsUillt sina förhoppningur och önskningar. Han hade
ur sin rika farniljs skeppsbrott räddat innu en rätt arig förmögenhet.
Hans namn soru krigare var icke okLindt för dem, hviika deltagit i detta
fölttågs tUta och kraftfulta vapenbragder. Hans yttre gaf äfven i en
Fiendes ögon eli fördelaktigt vittnesbörd, och hun var troligen eke
okunnig derom. Alli lofvade honom således god franigng. Så mycket

20 mer förvnades han öfver kaptenens alivarligL stolta beteende, och
hans förvåning steg Lili hLipenhet, dii han hörde dennes svar: »Min
dotter kun icke räcka handen åt siti lands fiender»

Den unga mannen sökte vid della svar förgafves atL bekampa sin
stolthet. Flan kunde icke l’örm sig till eli enda bevekande ord, ehuru
svaret lika myckeL bedröfvade som kränkte hononi.

Jag kiknde icke kapLen. ali ni var min Fiende. Jag är icke erI sade han,
gjorde en siel bugning och gick. Hans anletsdrag behöllo icke lange
detta dysira ailvar, ej heller hans hjerta den bitira stämning. det
förkunnade. Tillfilligtvis elier beräknadi — hisiorien afgör härom intet

30 — mötte honom Anna pi den. sLig. som genom smäskogen förde till
kaptenens dåvarandc boning. Snabb var han af hästen, och hon låg i
tårar vid hans bröst. Nya löften vexlades och nya eder och eli, och
annu eLi, och ännu Ilera afsked, tills steg af någon kommande skramde
henne ali afbryta dessas kedja. Så skildes dc, och den l’roiiima tlickan
iröstade sin oro mcd katechesen, som icke förbjuder utan befaller ali
äiska alla menniskor. Men Lrösten bief alli mindre verksam, ju mer hon
närmade sig fadrens iänstoi och kryckor. Och dii denne en stund lika
miidt som alivarligt (alat öfver ämnet, ulan ati hennes blyghet och
vördnad tilliiLit henne niigon anmärkning, lofvude hon pii hans begäran

40 mcd eli hörbart ja, aH ur sitL hjerta förjaga hvarje tanke pä fremlingen.
Hon ansiig det icke för en hederssak aLL inom så kori Lid afgifva ivenne
sii stridiga löfen, utan fann tvärtom, i den stund dc giifvos, ali hon
borde gifva dem. Ilon höli oeksii bda. Ty under det hon oupphörligt
tänkte på den kära flenden, ångrade hon det lika ouphörligt. Endast i
drömmen gjorde hon det förra utan det sednare. sa beskafi’adt lärer vai
i n teL anna t qvi n n ohjerta va ra.

Sii hade händelserna fogat sig i afseende å dc ungas karlek. Nu
vistades Anna i Uleiborg. och den dlskande och älskade fienden stod
säkeri i dc sinas leder. Och fadren. som här pii iorpei vid Vierimä ännu

50 sg den nvtända miinens bleka sirälar eka in genom den Iränga
fönserrutan, tänkie p:i bäda, mcd mildradt sinne äfven pä honom.
»Ilon skulle dock haft ännu en utsigi (dl skydd i verlden», tänke han,
»och sedan jag falhL, borde han ännu ‘alla för aH göra henne värnlös.
Hvem är väi efter itigra veckor detta iands herre’? [Ivem vän. hvern
tiendeW?
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Men trummans din afbröt snart hans vakna d römma r. Det var den
9 November ki. 2 på morgonen, och han tillhörde dc skaror, soni då
under den oböjIigt modiga Dunckers beRiT uppbröto till ett lika djerft
som ansträngande förctag. Dess syftenuil visade sig natten mot den
elfte, då dessa skaror Ler stodo vid Wirta bro, der deras kulor för tv&i
veekor sedan hvinat fram, ty dc stodo nu söder om passet på den plats,
flenden d innehaft. 1 mörk kail natt föllo hir dödens lotter. Men di
den tiilamnade öfverrumpiingen blifvit förradd och förekommen,
befann sig snart Duncker mcd tie sina på terLg. VLin och flende
biandades om iivarand ra, och endast anrop och lösen afgjorde säkert,
om man borde an Rii la hvarandra eiler broderligen föiena sig.

Också kaptenen hade mcd sin tropp blifviL af’skuren. Sedan han
redan försiktigt smugiL förbi flera tiendtliga afdelningar, stötte han nu
vid utgngen ur en aflöfvad skogsdunge på en mörk tropp, hvilken
hän hoppades flnna vänner ock understöd. 1-Jan ville dock ännu dölja
sig för att undersöka, men biot t I’em tio steg skiide dc båda mannaska—
rorna, och han hade redan blifvit upptäckt. Anropet »hvem går»? och
språket, pa hvi Iket det fram fördes, lärde honom snarL, hvem han hade
för sig. Fian tillät intet svar, utan ordnade sitt folk till anfail. Från
motsatta sidan ljöd nu en hornsignal, och snart sägs en ny mörk skara 20
närma sig den förra fredligt, syntes det, och LIII bistånd.

»Gifer tappra Svenskar» Ijöd det iter 1 kaptenens öra, och detta ijud
gafett gensvar i hans fadershjerta. Rösten, uttalet — han igenkände dem
mcd fuilkomhg visshet. Tvenne gånger försökte han förgäfves uttala ett
komrnandoord, siutiigen skallade mcd våldsam ansträngning hans,
gefyr! Fiera salfvor vexlades, och kaptenen hörde deremeilan samma
röst ännu en ging förnya uppmaningen, ja han urskiljde dess kom
mandoord från ett par andra. Men efter tredje sai fvan ur skogen
tystnade den, och hördes icke heller, dä kaptenen mcd sin lilla skara
uppstälid i fyrkant bröt fram och mcd bajonetten banade sig en väg 30

öfver siätten. Vid nästa skog upphörde förföijandet, och han kom äter
till dc sina, hkväl mcd föga öfver hälften af sitt manskap. Efter
konvenLionen 1 Oikijoki bekräftade ryktet hans sorgsna aningar.
Fienden, hvilken hans dotter älskade, hade funnit den tappres död i
striden natten mot d. II November.

Fyra år derefter saLt fadren en sk uni vårqväll, säsom han i dessa år ofta
suut, i sin Tulla kammare på bostället mcd den förtvinande doLtren
bredvid sig, och mcd hennes hufvud ludadt mot sitt bröst. Ingendera
hade nägonsin tala t om det förflutna. Men han visste vä 1, hva rföre hans 40

sköna ros nu vissnande nedböjt sin krona, och hon förstod väl niren i
hans öga, ±1 dess blick hvilade pä henne.

»Der uppe rnnas inga Ilender» — sade hon nu.
Stum tryckte fttdren till svar den fordom sä mjuka runda handen och

behöil den fortft,rande i sin, tillls han mcd rysning kLinde den kallna,
talade, men cke Fck nägot svar och, dä hans bhck sökte hennes, fann
det bläa ögat brustct.


