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X

Kort öfversigt af finska ångfarfeygsflottan
på Östersjön, Finska och Bottniska

vikarne.
(1877).

Med ingången af innevarande århundrade
började industrin att taga de jättesteg, som nu¬
mera utmärker den bana, på hvilken hon fort¬
farande framgår i så många olika riktningar, till
allmän nytta och för framtiden oberäkneliga följ¬
der, deribland Fultons verldsberömda upptäckt
af ångkraften, med skäl kan anföras såsom inta¬
gande ett af de främsta rummen.

Det första ångfartyget bygdes år 1807 af
m:r Brovn i Newyork, och ej lång tid derefter
uppstod i England den ena mekaniska verksta¬
den efter den andra, och den ena ångaren efter
den andra började färdas emellan de engelska
hamnarna och någon gång utsträcktes deras re¬
sor äfven till Hamburg. I vårt grannrike Sverige
anlade en engelsman Samuel Owen d. ä. ett
större etablissement för ångfartygsbygnader, som

uppfördes på den såkallade Kungsholmen i Stock-



holm. Derifrån utgick år 1818 den lilla Am¬
phitrite”, som var den första ångaren i svenska i

farvatten, hvarefter i en längre tid dels större,
dels mindre af Kungsholmsbåtarne gjorde turer
för det mesta på Mälaren, men efterhand äfven
på saltsjön.

År 1824 började ångfartyget „Stockholm”,
under befäl af Samuel Owen d. y., som tillika
var öfvermaschinist, reguliera turer på Abo och
öppnade sålunda den första ångbåtsförbindelse
med Finland. Detta fartyg fortsatte intill år 1827
resorna till Åbo, med samma befäl, dock någon¬
gång afbrutet af Samuel Owen d. ä., hvarefter
ångskonerten „Föreningen”, som kommenderades
af premierlöjtnanten i svenska flottan friherre von

Knorring, vidtog resorna till Finlands gamla huf-
vudstad. Efter Föreningen fortsattes dess turer
af „Solide”, ett ångfartyg, som bygd t vid Nykö¬
pings mekaniska verkstad och tillhörigt hrr Ol¬
denburg & C:o i Stockholm, fördes till en bör¬
jan af löjtnanten Silfversparre, sedermera ömsom
af bröderne Nils och Napoleon Ahmanson, samt
löjtnant Follin, alla officerare i flottan, och slut¬
ligen af kapten Hedenberg.

Omsider insåg man äfven i Finland nyttan
och nödvändigheten att med egna ångfartyg un¬
derhålla samfärdseln ej allenast med Stockholm,
utan äfven med S:t Petersburg och de förnämsta
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städerna vid Finska viken. I detta afseende fram¬
lade vågmästaren Johan Christian Trapp och hand¬
landen Carl Åkerman den 29 December 1834 en
prospekt till teckning af aktier för åstadkommande
af en regulier ångfartygsförbiinäelse emellan Ryss¬
land, Finland och Sverige, med ändpunkter S:t
Petersburg och Stockholm. Beloppet för hvarje
aktie föreslogs till 200 Rubel Banco Assignatio-
ner. Inom en månad derefter eller den 29 Ja¬
nuari 1835 voro 602 aktier tecknade, då man be¬
slöt att dermed fortgå intilldess aktiernas antal
skulle uppgå till 875, hvarefter bolagsstämma,
som utsattes till den 23 nästföljande Februari,
borde utlysas. Vid denna sammankomst kallades
presidenten friherre Adolf von Willebrand att så¬
som ordförande leda förhandlingarne och sedan
vid tillfället meddelats, att icke allenast hela det
bestämda aktieloppet blifvit fulltecknadt, men äl¬
ven att ett stort antal personer, dels i Finland,
dels i Ryssland anhållit att såsom delegare få
ingå i bolaget, beslöts till en ytterligare aktie¬
teckning och att två ångfartyg borde anskaffas
för att fylla det behof .en årligen stigande trafik
ansågs ovilkorligen påkalla och som nu af den
pågående bolagsstämman enhälligt uttalades. En
verkställande direktion med dåvarande landshöf-
dingen i Åbo L. G. von Haartman till ordföran¬
de, samt kommerserådet A. Kingelin, vågmästar
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J. C Trapp, handlanderne P. Ithimseus och C.Åkerman såsom ledamöter utsågs, och till sekre¬
terare invaldes vice landsekreteraren Axel Fred¬
rik Boye.

Vid direktionens sammanträde den 24 der-
påföljande April beslöts att aktiebrefven skulle
utdelas den 30 Maj, då äfven tio procent af det
antecknade beloppet borde inbetalas till k. finska
hushållningssällskapets skattmästare Elias Arndt
Jammerman, som efter föregången ansökning blif-vit antagen till bolagets ombudsman; hvarjemtevid samma tillfälle navigationsläraren E. A. Ben-
zelstjerna förordnades att företaga en resa till
England, för ait derstädes söka genom köp an¬skaffa det ena af de vid föregående bolagstämmabestämda ångfartygen.

Sedan hr Benzelsfjerna om hösten derefter
återvändt och redogjort för sin beskickning, blefett ångfartyg om åttatio hästars kraft, inredt för
passagerare och last, bestäldt hos hrr T. W. Smith
& C:o i London, hvarvid kofferdikaptenen Samuel
Wilhelm Palén beordrades att ofördröjligen be-
gifva sig till England, för att på ort och ställe
öfvervaka bygnaden. <>

Samtidigt gjordes ackord såväl med Åbo
skeppsvarf som med Motala mekaniska verkstad
i Sverige om ett ångfartyg, med nittio hästkraf-
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ter, men som till utrymme oeh lästetal borde nå¬
got så när motsvara det i England bestälda.

Om våren 1837 inträffade de begge farty¬
gen i Åbo; af hvilka det förra, fördt af kapten
Palén, blef kalladt ^Storfursten” och det senare
fördt af kapten Callmeyer erhöll namnet uFurst
Menschikoff.” De kostnader som blifvit bestridde
för dessa ångares komplettering och fullständiga
utredning, äro uti räkenskaperna specificerade för
hvardera fartyget särskilt, hvaraf inhemtas, att
ångfartyget Storfursten stod bolaget bokfördt med
en netto kostnad af 238,234 rubel 38 kopek banko
assignationer ocb ångfartyget Furst Menschikoff
med 232,798 rubel 20 kopek, eller båda tillsam¬
mans med 471,032 rubel 58 kopek samma mynt,
hvilken sistnämnda summa med 71,032 rubel 58
kopek öfversteg det tecknade aktiekapitalet och
utgjorde den skuld hvarmed bolaget började sitt
företag, men som icke blef långvarig, emedan
bolagets inkomster med hvarje år ökades. — Den
lifligaste rörelsen företedde under de första åren
linien Kronstadt—Reval.

Såsom ombudsmän på de främmande statio¬
nerna, biträddes direktionen af statsrådet och rid¬
daren Schlüter i S:t Petersburg, konsul Winberg
i Kronstadt, handelsagenten Böningh i Reval,
konsul Wasenius i Helsingfors och handlanden
Forsgrén i Stockholm. Betydliga förmåner och



friheter hafva dessa herrar, enhvar på sin ortutverkat för bolagets ångfartyg, deribland kejserl 1ryska finansministerns, genom Finlands general- i
guvernör, bolaget meddelade tillkännagifvande, jatt de, finska ångfartygen tillerkännts samma före- ]träden och rättigheter, som de rysk-lübska ång¬fartygen åtnjuta, i främsta rummet bör anföras.

Tisdagen den 9 Maj 1837 öppnade FurstMenschikoff med 24 passagerare och någon lastregulier ångbåtsförbindelse med Sverige, och lör¬dagen den 13 i samma månad anträdde Storfur¬sten med 22 passagerare och last sin första resatill destinationsorterna vid finska viken och S:tPetersburg.
Sedan den lätta och snabba samfärdselnemellan Ryssland, Finland och Sverige sålundavar börjad, stannade man ej i sina sträfvandenför fortsättningen af det lyckade företaget. Re¬dan den 28 Mars 1838 hade aktieteckning till etttransport-ångfartyg för öfverförande af kreaturoch landtmannavaror blifvit fullbordad, för att en¬dast trafikera linien Abo—S:t Petersburg ochnågon gång Stockholm, eller på de tider då na¬turhinder förbjöd de ordinarie turerna. Sexhun¬dra aktier å 100 rubel banko assignationer voroantecknade och ett lån å 50,000 rubel var afstatsmedel beviljadt. Till ordförande i det nyafartygets direktion utsågs sekreteraren i k. finska
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hushållningssällskapet, statssekreteraren Lars Ar-
nell och till ledamöter kommerserådet Abraham
Kingelin, och handlanden Carl Åkerman. Till
sekreterare kallades vice landssekreteraren Arvid
Haartman och såsom ombudsmän skulle jemte hr
Jammerman alla de ombud anlitas, som besörjde
de äldre ångfartygens angelägenheter på främ¬
mande ort.

Ritning till transport-ångaren var uppgjord
af kommendörkaptenen i svenska flottan von Sy-
dov. Enligt denna afslöt direktionen, dertill be¬
myndigad af bolaget, kontrakt såväl med skepps-
varfvet i Abo, som med Motala mekaniska verk¬
stad om förfärdigande af ett ångfartyg af 147 fots
längd öfver stäf, med tvenne ångmaschiner, hvar-
dera om 35 hästars. kraft, jemte tvenne pannor
och vattenhjul. Kostnaden var beräknad, enligt
inlemnade förslag och priskuranter till 130,000
banko assignationer och aktiernas antal hade ef¬
terhand uppgått till 400. Den 20 Juni 1841 an¬
trädde transportångfartyget, som blifvit kalladt
uMurtaja”, kommenderadt af kapten F. W. Hjelt,
sin första resa till S:t Petersburg.

Den 16 Juni 1839 anlände ångfartyget .JJleå-
borg” fördt af kapten Carl Ramberg, till Abo och
var sålunda den första finska ångare, som öpp¬
nade kommunikationsförbindelse med städerna vid
Finlands vestkust.
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• Detta fartyg, som bygdt 1838 i Uleåborg
med maschin från Stockholm, köptes 1845 till
Helsigfors och hade till redare kommerserådet
C. J. Sundman, fördes af kapten Mury och gick|emellan Helsingfors, Wiborg och S:t Petersburg,Ikallades då ^Unionen” och blef slutligen 1854|jförsåldt till Dahlsbruk i Kimito socken, der det
begagnades för det mesta till bogseringar.

Den 16 Mars s. å. ansågo delegarene i ån¬
garene Storfursten och Furst, Menscbikoff att ett
tredje ångfartyg på Ihnen Petersburg—Stockholm
borde anskaffas. Werkställigheten häraf öfver-
lemnades vid bolagsstämma den 9 Oktober till
direktionens ombesörjande.

Den 29 Augusti s. å. anlände till Åbo, un¬
der befäl af löjtnanten i flottan Ekman, svenska
ångfartyget „Carl”, som blifvit uppköpt från Gö-
theborg för finska statsverkets räkning. Här kal-
ladt „Nordvakten” blef detsamma jemte ångarene
„Suomi” och „Silmä” användt vid tullbevaknin¬
gen af finska kusterna.

Sedan ett bolag i Åbo den 16 September
1841 blifvit bildadt och antagit för ändamålet nö¬
diga stadgar, inköptes ångfartyget „Solide”, om
45 hästkrafter för 30,000 riksdaler banko, af hrr
H. J. Oldenburg & C:o i Stockholm. Solide
företog derefter samma turer som det första bola¬
gets fartyg och fördes till en början en kortare tid
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af kapten Hedenberg-, bva refter kapten C. C. G.
Collan öfvertog dess kommando, hvilket af ho¬
nom innehades ända intilldess fartyget genom köp
1845 öfvergick till ett bolag i S:t Petersburg.

Bygnaden af det tredje ångfartyget, som
delegarene i det första finska ångfartygsbolaget
beslutit företaga, blef år 1842 fullbordad i Lon¬
don. Det kallades JFinland”, hade etthundra
hästkrafter och erhöll till befälhafvare kapten B.
M. Ekelund. Dess turer, som i början bestäm¬
des ibland annat på S:t Petersburg, måste redan
under loppet af det första årets seglation föränd¬
ras. Märkvärdigt nog hade man icke, oaktadt
femårig erfarenhet, insett förmånen för våra ång¬
fartyg att direkte kunna anlöpa den ryska huf-
vudstaden; de voro nemligen alla fördjupgående
och nödgades af sådan anledning stanna i Kron¬
stadt, hvarifrån passagerare och gods, med myc¬
ken tidspillan och kostnad, öfverfördes på mindre
ångbåtar till S:t Petersburg. Angaren Finland,
som af denna olägenhet besvärades i ännu högre
grad än de öfrige, nödgades derföre snart nog
afbryta turerna på S:t Petersburg och deremot
blefvo fartygets resor på Åbo bestämda i början
till Stockholm och sedermera endast till Reval
och Riga. Men äfven förhoppningarne i detta
afseende slogo fel t och efter ytterligare förluster
försåldes ttFinland” 1845 för 60,000 mark Hambur-
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ger Banko till ett bolag i Stettin, hvarifrån det
gick ömsom till Lübeck och ömsom till Hamburg.
De öden detta den fordna finska ångfartygsflot¬
tans vackraste och solidaste fartyg derefter un¬
dergått äro okända, dock torde detsamma, enligt
sägen längesedan vara endera slopadt eller under
någon resa förolyckadt.

De finska ångfartygen påkallade snart be-
hofvet af mekaniska verkstäder, såväl för nya
byggnader, som för de äldre fas-tygens tillfälliga
reparationer och förbättringar, livad pannor och
mascbindelar, under tidernas lopp, möjligen kunde
erfordra. Redan hade Fiskars bruk i Pojo soc¬
ken en sådan inrättning, anlagd af bergsrådet
John Julin och redan hade ett ångfartyg, kalladt
uSuomi” och bygdt för finska tullverkets räkning,
utgått från Fiskars mekaniska verkstad, då hrr
Anders Thalus Ericson och David Covie år 1842

började anlägga i Abo den storartade verkstad,
som sedan 1861 äges och bedrifves af hrr W. I
Crichton och E. Julin & C:o. Den lilla ångslu-
pen uAura” var den första ångare, som utgick I
från detta etablissement, beläget i den så kal- I
lade uTegelsalen” i Abo, hvarifrån numera de I
största fartyg och maschinerier afsättas både i Firs- I
land och Ryssland.

Sånggudinnorna hade för alltid flytt från
Finlands äldsta stad, men i deras ställe såg man
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sålunda Häfaistos med sina cykloper intaga de
rum, der lärdomen fordom uppslog sina bopålar.
Auras samhälle hade småningom hunnit vänja
sig vid ombytet och stolt öfver sina frustande ång¬
hästar hördes dess befolkning nu sjunga :

UI gamla Abo stad
Är ångbåtsfart hvarenda dag:
Storfursten ocli Furst Menschikoff,
Palén, Hallén,
Herr Jammerman
Är ombudsman
Ocli Hjelt kapten.
Murtaja, Aura och Solide
Och stadens mudderpråm.”

Missöden, ehuru ej af större betydenhet, in¬
träffade några gånger med det första finska ång-
fartygsbolagets farkoster. Så tornade Storfursten
den 24 Maj 1840 i drifis på ett grund emellan
Tvärminne och Skedö. Den läcka, som härige¬
nom uppkom, botades vid Flitschers varf i Lon¬
don, hvarifrån fartyget i nästföljande Augusti åter¬
vände i fullgodt stånd och vidtog sina vanliga tu¬
rer, hvilka undertiden blifvit ombesörjda af ång¬
fartyget Uleåborg, kapten Montén. Natten emel¬
lan den 29 och 30 Juli 1842 sammanstötte det
nya ångfartyget Finland med Storfursten på höj¬
den af Högland. Den skada Finland härvid till¬
fogades, var dock ej större än att densamma
kunde botas vid gamla skeppsvarfvet i Åbo. Nå-
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gon tid derefter den 21 Juli 1844 stannade Stor-]fursten, som då fördes af kapten Strömborg, pågrund utanför Sveaborg, hvarifrån fartyget medhjelp ifrån Helsingfors blef lösgjordt och fortsatteefter några dagars uppehåll sin resa österut. Vidsin sista resa år 1846 belädes ångfartyget Mur-taja med seqvester i S:t Petersburg, i anseendetill förbudet gods, som vid Visitation fanns un-
dangömdt i maschinrummet. För att icke blott¬ställa bolaget för de förluster och olägenheter,som kunnat blifva följder af fartygets qvardrö-jande öfver vintern i S:t Petersburg, ansåg sigdirektionen föranlåten att förskottsvis utbetala kon-

fiskationsböterna för den andel af de förbrutna
varorne, hvartill ingen ägare sig anmält. Emel¬lertid förorsakade denna obehaglighet, att farty¬get icke återkom till Abo förrän i slutet af Okto¬
ber, då direktionen ansåg det äfventyrligt att af-sända det på en ny expedition under den inträ¬dande sena årstiden.

Vid bolagsstämma den 18 Mars 1846 inval¬des ny direktion för Abo ångfartygsbolag, hvar-vid Bankodirektören Baron S. W. von Troil, Våg¬mästaren J. Chr. Trapp och NavigationslärarenB. M. Ekelund blefvo inkallade till direktörer.
Om det å ena sidan kan sägas, att ingen¬ting så mycket försvårar uppkomsten af en högreindustri som bristen af beqväma och snabba kom-
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munikalioner i ett land af så vidsträckt omfång
som Finland, så är det å andra sidan en likale¬
des obestridlig sanning, att dessa kommunika¬
tioners upprätthållande och fortfarande bestånd
är betingadt och beroende af en redan för han-
denvarande industri och dermed sammanhang
egande handelsrelationer. Detta besannas äfven
af våra fordna ångfartygs historia. Angaren Uleå-
borg, bygd af en enskild man i Uleåborg var
det första af de misslyckade försöken att tillvä-
gabringa en lifligare förbindelse med vestfinska
kustens sjöstäder och Åbo. Följden blef att Uleå¬
borg snart försåldes såsom ofvanför redan är om-
nämndt.

Allt har sin tid och sin död. ..Tidens tand
äter upp till och med vattenkurer” säger Ali, och
..Gutta cavat lapidem, consumitur annulus usu”,
sjunger den gamle romerske skalden. Vid seg-
lationens slut 1844 voro det första bolagets far¬
tyg samtligen i behof af mer eller mindre betyd¬
liga reparationer. En ny medtäflare fingo de
1840 i ryska ångfartyget .Michael”, gående emel¬
lan Sd Petersburg, Reval och Helsingfors, med
betydligt nedsatta priser. Härtill kom att ång¬
fartyget ..Furst Menschikoff” som söndagen den
28 Maj 1848 afgick från Åbo. påföljande mån-
dagsafton, på resa ifrån Reval till Kronstadt, sex
mil från förstnämnde ort, träffades af den otu-
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ren, att dess maschinell gick sönder, så att samt-
lige passagerare måste öfverflyttas på ett främ¬
mande fartyg för att framskaffas till Kronstadt.
„Furst Menschikoff” vände om till Åbo för att
här reparera sin lidna skada. Samtidigt hade
ångskonerten „Storfursten” det missöde att stöta
på grund vid Pargas port, då efter mycket bråk
„Murtaja” omsider fick fartyget flott och inbog¬
serade detsamma äfven till Åbo, hvarefter det
lilla tullbevakningsångfartyget „Suomi”, som af
enskilt man blifvit inköpt och dervid erhållit nam¬
net „Abo”, en tid förmedlade trafiken på Ihnen
Åbo—Stockholm, men deremot måste samfärd¬
seln på limen Åbo—S:t Petersburg eller så länge
de större fartygens iståndsättande pågick, till
mycken skada för bolaget, hvila. Ett stort hin¬
der för kommunikationen uppstod äfven då i an¬
seende till kolerafarsotens utbrytande i Finland
förnämde år våra ångfartyg blefvo underkastade
en längre tids karantän i Furusund. — Redan
påföljande år påstodo derföre Helsingfors Tidnin¬
gar, att ångbåtsbolaget i Åbo stode i begrepp
att cedera bonis, beklagande att ett så storarfadt
och prisvärdt företag skulle få en så bedröflig
utgång; men också „torde föga någon förbise”,
såsom orden lydde, „att ofantliga fel blifvit be¬
gångna. Att företaget genast, utan all erfaren¬
het, bedrefs i största skala; att afgiften för pas-
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sagerare och varor, i följd deraf blef alltför hög,
för att kunna nyskapa en stor trafik; att farty¬
gen bygdes för djupgående, för att kunna gå
upp till Petersburg; att ångfartyget Finland sål¬
des för en lumpen styfver, medan man numera
har beslutit att bygga ett nytt fartyg i stället för
Furst Menschikoff; att de flesta aktierna såldes
utom landet, hvarigenom bolaget kom att sakna
sympatier på alla andra håll, än varfsintressen-
terne i Åbo och hvarigenom det hvarken blef
finskt (i anseende till aktiernas fåtalighet) eller
ryskt (i anseende till direktionens och bolags¬
stämmans aflägsenhet); — se der en del af de
felsteg hvarigenom bolaget småningom nalkades
sin undergång. “

Denna inträffade också kort derefter, då
Åbo ångfartygsbolag nödgades till konkurs upp¬
låta all sin egendom; hvarefter den vigtigaste de¬
len deraf eller sjelfva ångfartygen inropades för
25,300 rubel silfver på auktion den 30 Juli 1849,
af handlanden i Helsingfors hr J. A. Decker.
Fartygen voro Storfursten, Furst Menschikoff och
etf på Åbo skeppsvarf i full spant stående ång¬
fartyg *) med dess vid mekaniska verkstaden här-
städes befintliga haltfärdiga maschineri.

Anbudet, som understäldes finska banko di-

*) Sedermera det nya Furst Menschikoff.
2
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rektionens pröfning blef icke antaget, hvarföre
ny auktion utlystes till den 22 derpåföljande Au¬
gusti, då fartygen inropades för 51,901 rubel silf-
ver af handelsbolaget E. Julin & C:o; hvarefter
åter ett nytt bolag bildades som fortsatte med
ångaren Storfursten och det nybygda Furst Men-
schikoff turerna på linien S:t Petersburg och
Stockholm. Detta bolags ombudsman blef hand¬
landen Joel Falcken.

Sedan det första ångfartygsbolaget sålunda
upphört och ett nytt, till aktiernas antal inskränkt
bolag bildats i Åbo, som genom tidsenlig utrust¬
ning och ändamålsenlig konstruktion af sina far¬
tyg, sökte emotsvara allmänt förtroende, gynna¬
des detsamma af en synnerlig framgång, emedan
passagerare på alla linier årligen ökades, oaktadt
det snart nog erhöll såsom konkurenter det tyska
ångfartyget „Hengist“, och det Wiborgska „Wel-
lamo“, som förmedlade kommunikationen emel¬
lan Wiborg och S:t Petersburg och det svenska
„Motala“, som år 1851, under kapten Cubés be¬
fäl, färdades emellan Stockholm och Åbo.—Sist¬
nämnde år inköptes af ett bolag i Helsingfors
ångaren „Hengist“ om 100 hästkrafter, trafike¬
rande linien Helsingfors—Lübeck.

Ar 1858 blefvo hamnarne från och med Abo
till och med S:t Petersburg af svenska kommerse¬
kollegium förklarade misstänkte för kolera och i
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följd deraf sja dagars karantän i Furusund an-
befald; med anledning hvaraf turerna S:tPeters-
tersburg—Stockholm förändrades till hvar fjor¬
tonde dag eller intill dess de kort derefter med
det utbrytande orientaliska kriget och blokaden
af de finska hamnarne, för en längre tid slutade
den finska sjöfarten, såväl både med segel- som
ångfartyg.

Ar 1855 den 2 December, då man ännu
hade skäl att befara fiendtliga kapare i Östersjön,
befraktade några af Abo stads trafikerande sven¬
ska ångaren Fulton, som då kommenderades af
löjtnanten i flottan, Forsström, för att ej allenast
hemföra våra borta varande landsmän, utan äfven
intaga, så mycken last fartyget kunde inrymma.
Sedan den 8 derpåföliande underrättelse ingått, att
några fiendtliga fartyg icke på flere dagar varit syn¬
liga i farvattnen emellan svenska utskären och de
åländska öarne, afgick Fulton samma dag från
Stockholm, men möttes i Furusund af underrät¬
telse, att trenne engelska örlogsmän, på morgo¬
nen varit synliga på Alands haf; med anledning
hvaraf kosan ställdes till Granhamn, der utkik
hölls intill den ll:te. Då kölden den föregående
natten varit ganska skarp och fiendtliga fartyg
de senare dagarne icke- varit synliga, ångade
man upp och i klart och vackert väder passerade
Fulton oantastad, ehuru isbelagd, hafvet samt an-
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krade vid Flisöberg, der ett starkt isband mötte,
hvilket dock omsider blef genombrutet, så att far¬
tyget den 13:de lyckligt inlopp i Kuuva hamn
på Runsala.

En ny tidpunkt för den finska handeln och
sjöfarten ingick med fredslutet år 1856. Sedan
ångaren „Storfursten“, som på auktion blifvit för¬
såld och slopad, samt dess maschineri afsändts
till Anjanpelto för att i ett derstädes nybygdt far¬
tyg, destineradt att trafikera Saimen, insättas,
började det nya „Furst Menschikoff“, kapten Col-
lan, och „Murtaja“, kapten Johansson sina van¬

liga turer från Åbo. Samtidigt företog svenska
ångaren „Svithiod“, kapten Bergnér, en resa till
Björneborg och de nordligare belägna finska ham-
narne, för att någonstädes finna köpare. Men
hvarken der eller sedermera i Åbo, hvarest Svi-
thiod inträffade i samma ändamål i början af Sep¬
tember månad lyckades spekulationen. Ett bolag
hade nemligen kort förut inköpt svenska ångfar¬
tyget „Örnsköld“, som hittills under svensk flagg
förmedlade trafiken emellan Abo och Stockholm,
på samma tider „Furst Menschikoff“ besökte Hel¬
singfors, Reval och S:t Petersburg.

Den 9 Juni 1856 afgick „Örnsköld“, som
blifvit inköpt för 18,000.rubel silfver och numera
kommenderades af kapten J. J. Conradi, för för¬
sta gången för finsk räkning till Stockholm, hvar-
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efter fartyget var bestämdt att göra reguliera tu¬
rer emellan Helsingfors, Abo och Stockholm, men
hade redan på sin första färd det missöde, att
vid återresan från Stockholm törna på i tjocka
på Delet. Det oaktadt bildades ett nytt bolag i
Åbo, hvilket i början af November 1856 afslutade
kontrakt med Nyköpings mekaniska verkstad om
bygnaden af ett nytt ångfartyg af jern, om 150
hästkrafter och tidserAg konstruktion, att levere¬
ras i fullständigt skick inom utgången af Septem¬
ber månad år 1857. Aktiernas antal voro 30
och hvarje af dem beräknades till 3,000 rubel
silfver. Detta fartyg, som kallades „Aura“, gick
af stapeln den 31 Oktober 1857, upptog i längd
205 fot och i bredd 24 fot, samt var 8 fot djup¬
gående.

Med anledning af H. K. M:ts nådiga kun¬
görelse af den 27 Maj 1856 bildades ett bolag
för en reguliär ångbåtsfart med ändpunkter Uleå-
borg och S:t Petersburg. Bolaget, som uppå Fin¬
lands generalguvernör, grefve Bergs underdåniga
framställning, erhöll ett statsanslag, uppgående
till 150,000 rubel silfver, åtog sig att med fyra
väl konstruerade jernångare underhålla trafiken
emellan kuststäderna vid bottniska och finska vi-
karne, samt kallade sig: „Österbottniska ångfar-
tygsbolaget, stiftadt af grefve Berg.“

Till den komite, som för uppgörande af bo-
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lagets stadgar blef invald, kallades borgmästa¬
ren Bergstedt (Uleåborg), handl. Levön (Wasa),
liandl. Sandberg (Kristinestad), konsul Björnberg
(Björneborg), och handl. Granström (Ramno).
För Åbo och öfrige aktionärer utsågos kommer¬
serådet Julin, vice häradshöfdingen Frietscli ocl
fabriksägaren Wahren. Till ledamöter i direk¬
tionen invaldes: kommerserådet Julin, som lik¬
väl afsade sig förtroendet, handl. Dahlström, vice
häradshöfdingen Frietsch, handl. Kingelin och
rådman Nystedt.

Bolagets samtlige fartyg blefvo bygda i New¬
castle. Det första ibland dem, som erhöll nam¬
net „Österbotten“, anlände fördt af kapten Pon-:
tin den 8 September 1857 till Åbo och inträffade
den 1 derpåföljande Oktober i Uleåborg. Den
3 November s. å. lemnade det andra fartyget,
kalladt „Grefve Berg“, stapeln. Fördes seder¬
mera af kapten Nyström. Den 1 Juni anlände
det tredje fartyget „Suomi“, kapten Sundman till
sin destination och den 5 derpåföljande Septem¬
ber ankrade i Abo bolagets fjerde och dyrbaraste
fartyg „Alexander II“, kapten Johansson.

Samma år bildades i Helsingfors ett bolag,
som i staden Hull i England hos hrr Carle &\
C:o lät bygga tvenne ångfartyg, det ena om 931
läster och 80 hästkrafter, benämndt „Alexander“,
det andra om 88 läster och 60 hästkrafter, kal-
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ladt „Nikolai.“ De trafikerade från deras bör¬
jan och allt fortfarande: Alexander linien Hel¬
singfors, Reval och Lübeck; Nicolai Helsingfors,
Reval och S:t Petersburg. Kapten K. M. Björk¬
lund kommenderade det förra och kapten C. O.
Sundström det senare af dessa fartyg.

Sedan ett bolag i Wiborg inköpt ångfarty¬
get „Mercator“, som en tid gjort turer emellan
Belfast och Hamburg, besökte denna ångare, hvil-
ken såsom numera tillhörig finska handelsflottan
erhöll namnet „Wiborg“, första gången Åbo den
9 Maj 1857.

Samtidigt hade ett bolag i Helsingfors ge
nom köp blifvit ägare af ångfartyget Fulton, som
derefter fördt af kapten Devienne trafikerade li
nien Helsingfors, Åbo och Stockholm.

Yid bolagsstämma den 13 September 1859
väcktes ett förslag ifrån Uleåborg, att då S:t Pe
tersburg—Riga—linien syntes för den Österbott¬
niska kustfarten så alldeles främmande, dela det
Österbottniska ångfartygsbolaget i tvenne hälfter,
med bibehållande endast af Österbotten och Suo¬
mi för de nordliga aktionärernas räkning. Bo¬
lagsstämman som ansåg att onekligen det hela
vinner genom att arbeta med förenade krafter,
förkastade tillsvidare förslaget; men skulle mo¬
tionärens åsigt framdeles göra sig gällande, borde
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förslaget i alla fall, med afseende å statslånet,
underställas regeringens pröfning.

I Björneborg anlades samma år af hrr An¬
ton Björnberg, J. Carsten & C:o och K. G. Lö-
negrén en mekanisk verkstad, hvilken nedbrann
1870, men blef s. å. åter uppbygd och syssel¬
sätter för det närvarande 100 arbetare. Många
ångfartyg, de flesta dock smärre, hvilka under¬
hålla kommunikationen emellan staden och Räfsö,
hafva utgått från detta etablissement, som för det
närvarande eges af hofrådet L. Hellström i S:t
Petersburg.

Man hade med åren kommit i erfarenhet
att bolagets fartyg voro för många till antalet och
med anledning häraf uppstod fråga vid bolags¬
stämman den 4 och 5 Mars 1861 om försäljning
af ångfartyget Alexander II. Vid samma tillfälle
föreslogs och fann bolagsstämman, då.enhvar af de
nyinvalde direktörerne hade afsagt sig förtroen¬
det, att en direktion icke under närvarande sväf-
vande förhållanden kunde bibehållas i Abo, hvar-
före man borde inom aktionärerne i Björneborg
utse en ny direktion. Då emellertid detta för¬
klarades för konstitutionsvidrigt och stridande mot
bolagets kontrakt med kronan, förföll frågan tills¬
vidare och man beslöt att förklara bolagsstäm¬
man för permanent, samt förända tvenne befull-
mäktigade till Helsingfors, i afsigt att ansöka om
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rättighet att förflytta stationen och bolagets sty¬
relse till den ort bolagsstämman för hvarje gång
fann för godt förordna.

Med öfriga rederier i Åbo hade Österbott¬
niska bolaget föregående år för sin del bidragit
med 200 rubel silfver till undersökning och kost-
nadsförslag för en slipanläggning å Beckholmen i
Åbo, nödvändig isynnerhet för ångfartygen, som
dittills årligen blifvit försända till utländsk hamn
för att repareras eller till och med för målning af
skrofvens botten. Förslaget, som blef uppgjordt
af firman Bell & Miller, uppgick till 9,400 ru¬
bel silfver.

Sedan ångfartyget Alexander II blifvit för-
såldt till ett Riga-bolag för fartygets fulla pris
130,000 rubel silfver, erhöll Österbottniska bola¬
get nådig tillåtelse, att med en fjerdedel, utan
ränta till kronan återbetala det erhålla ännu oguld-
na räntefria lånet. Deremot blef bolagets anhål¬
lan, om att med bibehållande af statslånet få
bygga ett nytt fartj^g, afslagen.

Vid transportångfartyget Murtajas bolags¬
stämma den 4 Mars 1862 beslöts att bolaget
skulle upplösas och Murtaja, om hvilket man de
senare åren på dess ålderdom hade sjungit:

„På gången ocli på pannan
Känns Murtaja igen.“

blef nu såsom gammal och till sitt skrof behäf-
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fad med svår röta på auktion försåld till den
mestbjudande. Sålunda slutade denna ångare,
som i 21 års tid med så mycket gagn underhållit
samfärdseln emellan S:t Petersburg—Abo och
mellanliggande stationer, samt dittills ständigt
lemnat sina aktionärer en större årlig behållning,
än de flesta af den dåvarande finska ångfartygs-
flottans fartyg.

Den 16 Juni 1862 tillöktes den finska ång-
fartygsflottan med den snabbgående Helsingfors-
ska ångaren „Victoria“, kapten J. Hanson, som
ifrån och med den 17 f. m. började reguliera
turer emellan Åbo, Helsingfors, Reval och S:t
Petersburg.

Förenämnde års ångbåtstrafik hade fortgått
utan något an märkningsvärd t hinder ända intill
den 9 September, då regntjocka och disig luft
hindrade en tid sjöfarten, så att slutligen icke
mindre än fyra ångare, nernl. Suomi, Österbot¬
ten, Grefve Berg och Victoria, sammanträffade i
Åbo, derifrån de omsider sedan klar luft inträf¬
fade kunde enhvar fortsätta sina reseturer. Se¬
dan Aura, kapten Conradi, återkommit den 7
November från Stockholm, upphörde årets ång-:
båtstrafik utan alla vidare missöden.

Vid bolagsstämma den 9 Mars 1863 med
Österbottniska ångfartygsbolaget bestämdes såsom:
stationsort för den blifvande direktionen staden
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Björneborg, som sålunda ifrån och med denna
dag skulle blifva densammas säte.

Det nya ångfartyget „Porthan“, bygdt vid
Bergsunds mekaniska verkstad i Stockholm och
fördt af kapten G. Mattsson, började om hösten
1864 de turer på Lübeck, via Helsingfors och
Reval, som redan på förhand blifvit bestämda at
detta fartygs bolag och hvilka ännu, med understun¬
dom vidtagen någon obetydlig förändring fortfara.
Sin första resa efter ankomsten till Åbo företog Port¬
han den 6 September till Helsingfors, för att deri-
från föra de gäster, som blifvit inbjudna att den
9 September öfvervara den fest, hvilken vid aftäc-
kandet af Porthanska minnestoden skulle firas.
•— Den 22 November utklarerade Porthan för att

afgå till Stockholm, men stannade på grund re¬
dan utanför Abo slott, derifrån fartyget dock den
26 derpåföljande blef lösgjordt; men måste i an¬
seende till skadadt maschineri upplägga och taga
vinterqvarter vid Beckholmen.

Alexanders och Nicolais bolag i Helsingfors
blef 1865 egare till det stora och rymliga „Con¬
stantia“, som bygdt i England hos hrr Palmer
& C:o, räknar 130 hästars kraft och 65 lästers
drägtighet. Det föres för det närvarande af kap¬
ten K. G. Wsenerberg och upptar linien S:t Pe-

o

tersburg, Helsingfors, Abo och Stockholm.
Till Uleåborg inköptes samtidigt ifrån Sve-
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rige ångaren „Erik Väderhatt.“ Numera kallad
„Oulu“, tillhör densamma handelsfirman G. E.
Bergbom i Uleåborg, hvarifrån ångaren med an-
löpande af städerna vid vestfinska kusten samt
Åbo och Helsingfors, gör turer till S:t Petersburg.

Den 25 Maj 1865 anlände ångfartyget „Sö¬
derköping“, inköpt ifrån Sverige af ett bolag i
Åbo och fördt af kapten H. Henriksson. Efter
vederbörlig besigtning och approbation bl ef far¬
tyget, såsom numera finskt, kallades „Laine“,
började den 2 derpåföljande Juni med det förut,
samma bolag tillhöriga „Thekla“ alternera på or¬
dinarie turer Abo—Nystad och Abo—Salo.

Snabbgående, beqvämt och prydligt inredda
ångfartyget „Pehr Brahe“, fördt för det närva¬
rande af kapten G. E. Mattsson, som befar linien
Lübeck och Finlands nordliga kuststäder äfven-
som Helsingfors och Åbo, bygdt i Stockholm år
1864 vid Bergsunds mekaniska verkstad är nu¬
mera inköpt af ett finskt bolag, hvars direktion
blifvit utsedd att i Åbo förvalta bolagets angelä¬
genheter.

Åtskilliga missöden och olyckshändelser in¬
träffade med några ibland ångfartygen under lop-:
pet af detta år. För ångaren Suomi afbröts nem-i
ligen axeln sista dagarne af Maj, i närheten ai
Brahestad; i följd hvaraf fartyget nödgades ända
intill den 12 Augusti inställa sina resor, och mid-(
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sommarnatten tornade ångaren Österbotten, med
lots ombord, i närheten af Nikolaistads hamn-
brygga, fick dervid en famnslångt hål i sidan,
hvaraf förrummet blef vattenfyldt samt förlorade
af lasten socker för ett värde af 60,000 mark.
— Ett och annat de öfriga fartygens haverier,
såsom obetydliga och mindre, att förtiga.

Tisdagen den 5 September 1866 samman¬
trädde i Abo ett nvbildadt bolag för en ångbåts-
förbindelse emellan Helsingfors, Abo och Stock¬
holm, med anlöpande af Fagervik, Ekenäs, Skuru
och Dahlsbruk, till hvilket ändamål svenska jern-
ångfartyget „Amiral von Plåten“, numera af ett
nytt bolag kalladt „Hangö“, blifvit inköpt. Detta
fartyg började den 6 September sina ordinarie
turer med last ifrån Abo till Stockholm och för¬
des några resor af navigationsskoleläraren B. H.
Ljunggren, hvarefter kapten A. A. Rydell öfver-
tog dess befäl. Fartygets direktion flyttades föl¬
jande år till Ekenäs, då friherre Edvard Hisin-
ger kallades att såsom ordförande leda förhand¬
lin garne.

Det nya ånfartyget „Dagmar“, bygdt för
ångfartygsbolagets i Åbo räkning, gick den 8 No¬
vember af stapeln i Motala och inträffade i Åbo
den 3 Juli 1867. Det räknar 160 hästkrafter
och lastar 2,000 centner, har underdäcksplatser
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för 100 passagerare och kommenderas af kapten
J. J. Conradi. *)

Det gamla ångfartyget Furst Menschikofh,
hvilket, sedan detsamma af sitt bolag, såsom nu¬
mera för sitt ändamål odugligt blifvit kassera dt
och på auktion försåldt, fortsatte, ombygdt till
segelfartyg, några resor ännu färderna på Öster¬
sjön, intilldess det på resa ifrån Abo till Lybeck,
med last af bräder och något kummin, natten
emot den 10 November 1867 strandade vid Loba
på preusiska kusten, nordost från Koeslin, hvar-
vid två man af besättningen omkommo och det
åldriga fartyget i grund förolyckades.

Samtidigt stötte ångaren Porthan på grund
nära Gottland och ingick, sedan en del af lasten
blifvit kastad öfverbord till Oskarshamn, der den
blef vinterliggare. Efter derstädes undergången
grundlig reparation afgick Porthan den 2 Maj
1868 derifrån direkte till Helsingfors. Den 21
Augusti 1869 hade detta fartyg åter missödet att
på resa till Abo, i närheten af Helsingfors stöta
på ett undervattensgrund, hvaifrån det dock se¬
nare på dagen löstogs af ångaren „Hangö.“

Den 14 Juni 1869 utskjöts från varfvet på
Achtma i Kimito socken en skonert om 140 lä¬
ster, som försedd med auxliärångmaschin var det

:) Dagmar försåldes 1878 till ryska kronan.
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första finska segelfartyg, hvilket sålunda blifvit
utrustadt. Auxiliärmaschinen var tillverkad vid
hrr W. Crichton & C:os mekaniska fabrik.

o

Ängaren „Helsingfors14, om 81 läster, byg-
des år 1869 på mekaniska verkstaden i Wiborg,
föres för det närvarande af kapten A. F. Åström,
trafikerande linien Helsingfors—S:t Petersburg—
Lübeck med anlöpande af Reval endast på fram-
resan. Ombud i Helsingfors är handlanden N.
Wawulin. Aren 1870 och 1871 inköptes ångfar¬
tygen “Finland44, om 212 läster, kapten V. R.
Kåhlman, och „Albion“ om 195 läster, kapten
Blomberg, hvilka begge fartyg föra last ifrån Hel¬
singfors till England.

Med ångfartyget „Blixten“, inköpt från Sve¬
rige till Björneborg, som den 1 November 1869
började trafikera Helsingfors, Åbo, Björneborg
och Kristinestad, slutade ångfartygsresorna år
1869. Blixten såldes 1871 till S:t Petersburg.

Tre ångbåtar af stål, de första i Finland af
detta material, bygda för ryska kronans räkning
vid W. Crichtons & C:o verkstad, afgingo under-
loppet af sommaren år 1870 till S:t Petersburg.
Samma år den 18 Augusti hade ångaren Oulu
det missödet, att vid inloppet till Wasa stöta på
grund, hvarvid läcka följde och samtidigt fick
Suomi, på resa ifrån Åbo till Helsingfors sin axel
bräckt. Den 7 derpäföljande November tornade
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„Grefve Berg“ i snötjocka vid utgåendet från Hel¬
singfors, på en klippa utanför Sveaborg, kom lös
den 9 och återvände till Helsingfors der fartyget:
intogs i docka. Skadan värderades till 10,000
mark, bergningskostnaden uppgick till 12,500
mark.

År 1871 den 28 Mars gick från stapeln ett
propellerångfartyg, kalladt „Wasa“, om 80 häst¬
krafter och 102 läster, bygdt på Lindebergska
mekaniska verkstaden i Stockholm och afsedt att
trafikera linien S:t Petersburg—Uleåborg med an-

löpande af åtskilliga mellanliggande finska sta¬
tioner, äfvensom någongång Stockholm—Wasa.
Det föres af kapten J. Hellgren, som jemväl hade
uppsigt öfver dess byggnad och anlände till Åbo
den 11 Juli samma år.

Den 20 derpåföljande Juni gick från sta¬
peln vid Götheborgs på ön Hisingen anlagda me¬
kaniska verkstad, ett för ett bolag i Torneå, bygdt:
propeller-ångfartyg af jern, 160 fot i längd och
25 fot i bredd, försedt med dubbla maschiner af
60 hästkrafter och dubbla propeller. Det erhöll
namnet „Aavasaksa“ och var afsedt att förmedla
trafik emellan Torneå och Petersburg med anlö-
pande af städerne vid Bottniska och Finska vi-
karne. Enligt uppgift ansågs denna ångare gå:
med en fart af elfva knop i timmen. Aavasaksa
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inträffade den 4 September i Åbo och innehade
då en last petroleum.

Det den 19 Oktober sistl. år af kapten Kors¬
män bildade bolag konstituerade sig den 20 Mars
1873 och beställde hos Crichton & C:o en pro¬
pellerångare af jern, med omkring 100 hästkraf¬
ter, att trafikera Stockholm, Åbo, Ekenäs, Hel¬
singfors och S:t Petersburg. Priset för detta far¬
tyg betingades till 200,000 mark. Ångfartyget
„Amirai von Plåten“, numera kalladt „Hangö“,
kapten A. Rydell, samtidigt inköpt af ett bolag i
Ekenäs, går emellan Helsingfors och Stockholm,
anlöpande Ekenäs, Åbo och Mariehamn.

Angaren Suomi tornade i början af Juni
1873 på en undervattensklippa i närheten af Wasa,
fortsatte det oaktadt resan till Abo, hvarest det
upptogs på slip och undergick nödig reparation.

Den 20 Juli samma år gick af stapeln på
hrr J. D. Stenberg & Söners mekaniska verk¬
stads varf i Helsingfors ett propellerångfartyg af
jern, om 120 hästkrafter, beställdt af ett bolag
i Åbo.

Hjulångaren „Grefve Berg“, utbjöds den 5
Februari 1873 på offentlig auktion; men som
detta fartyg numera var ansedt såsom gammalt
och otjenligt, steg anbudet för detsamma ej högre
än till 50,000 mark och blef ej antaget af aktio-
närerne i bolaget. Samtidigt bildades ett bolag

3
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i Åbo för anskaffande af en jernpropellerångbåt
för linien Björneborg, Åbo och Hangö.

Den 17 Maj ingick underrättelse från S:t
Petersburg, att ångfartygen Aura och Aavasaksa,
som derstädes öfvervintrat, blifvit svårt skadade
af isgången i Nevan. Denna fortfor ännu den
19:de. De finska ångbåtarne hindrades på andra
håll af stark tjocka.

Ett nytt ångfartyg, kallad t „Brahestad“, om
40 hästkrafter och 47 läster, tillhörigt Brahestads
ångfartygsaktiebolag, bygdes 1873—1874 i Lon¬
don, under uppsigt af kapten C. A. Svanljung,
som var dess första befälhafvare. Kommenderas
för det närvarande af kapten Frans Nordfors och
trafikerar linien S:t Petersburg—Norra Öster¬
botten.

Samtidigt bildades ett bolag kalladt „Wasa
Nordsjö ångbåtsaktiebolag“, hvilket under kap¬
ten A. W. Ahlströms uppsigt lät i Glasgow bygga
ångaren „Fennia“, om 52 hästkrafter och 110,9
läster. Fartyget går emellan Hull, Köpenhamn
och Wasa. — Ångfartyget „Gustaf Wasa“, hvars
styrelse har sitt säte i Sundsvall, inköptes äfven
år 1874 och är bygdt är 1857 i Götheborg. Det
har 80 hästkrafter och mäter 81,2 svåra läster,
föres af kapten A. W. Törnblom och trafikerar
Wasa, Hernösand och Sundsvall. Ytterligare an¬
tecknas här ångaren „J. L. Runeberg“, deri nära
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halfva aktiebeloppet innehafves af antecknare i
Wasa. Angaren är 1873—1876 bygd på Berg¬
sunds mekaniska verkstad i Stockholm, föres af
kapten Alfred Sundberg och trafikerar för det
närvarande endast Gefle—Stockholm.

Ångaren „Åbo“, bygd 1874 vid W. Crich-
ton & Co:s mekaniska verkstad af ett bolag i
Abo, hade vid anstäld profresa i Helsingfors det
missöde att utanför Sveaborg stöta på grund.
Redlöst inbogserades fartyget till skeppsdockan i
Helsingfors af ångbåten „Fänrik Stål,, och istånd-
sattes der med några nya naglars inpassande.
Åbo föres för det närvarande af friherre Ivan
Aminoff, mäter 97 läster och har 100 hästkrafter.

Den 5 Juni s. å. skulle ångfartyget „Ale¬
xander II“ ifrån Helsingfors, kapten Lönngren,
efter att vid Crichtonska verkstaden och skepps-
varfvet i Åbo hafva undergått betydliga repara¬
tioner, göra sin profresa, för att af ombud från
Helsingfors emottagas, men hade dervid den otu¬
ren, att genom felaktig manövrering, stanna på
grund utanför den såkallade „Sista styfvern“, vid
Auras åmynning, derifrän det först den 10:de
derpåföljande kom loss och intog åter sin fordna
plats i Abo för de nya skadornas botande.

Den förfärliga olyckshändelsen, då ångfarty¬
get Österbotten, vid utgående från Räfsö hamn,
totalt nedbrann på dervarande redd, inträffade
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den 20 Augusti 1874. Elden utbröt, under det
middag serverades i aktersalongen, på sådant
sätt, att en däckspassagerare, en sjöman, efter
att hafva påtändt en papyross, vårdslöst bortka¬
stade den brinnande tändstickan, hvilken föll på
en af de många löst hopbundtade drefpackor,
som funnos på däck emellan hjulhusen. Inom
fem minuter stod större delen af däckslasten i
lågor och släckning var omöjlig. Man sökte rädda
sig i fartygets båtar; men den ena brast midt i tu
innan den han nedfiras och den andra kantrade,
öfverfull af menniskor, af hvilka många, isyn¬
nerhet fruntimmer och barn, omkommo i vågorna.
En del af passagerare och besättning qvarstan-
nade emellertid på akterdäck, oaktadt den qväf-
vande röken, och blefvo efter en half timmes
väntan bergade af ångslupen Azalea, som jernte
ångslupen Salarna, skyndade till hjelp ifrån Räfsö.
Dels drunknade, dels innebrände voro inalles
femton personer. Fartygets qvarblifna skrof in¬
bogserades, efter slutad brand, till Kallo närbe¬
lägna lastageplats, ombygdes 1875, kallas nu¬
mera „Kümo“, trafikerar linien Uleåborg—S:t
Petersburg, föres af kapten Ohlson och äges af
kapten C. V. Nordberg i Björneborg.

Den 1 derpåföljande Oktober utfärdades i
Åbo af kapten C. Korsmän prospekt till aktie¬
teckning för ett nytt ångfartyg, destineradt för
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linien S:t Petersburg—Stockholm. Detta fartyg,
som bygdt hos hrr W. Crichton & C:o och kal-
ladt „Finland“, började den 7 Juni 1876 sina tu¬
rer, och föres af kapten C. M. Fogelholm, mä¬
ter 105 läster och har 120 hästkrafter. Ett ak-

o

tiebolag för en ny mekanisk verkstad i Abo bil¬
dades någon tid förut äfven af kapten Korsmän,
som för det närvarande är utsedd att såsom verk¬

ställande direktör handhafva bolagets angelägen¬
heter. Det fordna ångfartyget Grefve Bergs om¬
byggnad var det första större arbete, som vid
detta etablissement blef företaget och till allmän
belåtenhet utfördt.

Sydfinska bolagets ångare Nikolai anlände
den 30 i samma månad till Abo, för att under
loppet af vintern erhålla nya pannor vid Crich-
tonska verkstaden.

Under de följande åren förökades finska
ångfartygsflottan med följande större ångare; nem-
ligen i
Helsingfors: Ångfartyget „Storfursten“, om 160

läster, bygdt 1875 hos hrr Rayton Dixon &
C:o i Middlesborough i England, trafikerar
linien Helsingfors—Lübeck, anlöpande Re¬
val på tur och retur, samt kommenderas af
kapten F. A. Åström.

Abo: Angaren „Finland“, bygd 1876 hos hrr Crich¬
ton & C:o, kapten C. M. Fogelholm, tillhör
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ett bolag i Abo, har 120 hästkrafter, 11 mi¬
nuters fart och 105 lästers drägtighet. —

Angaren „Pehr Brahe“, inköpt 1876 från
Sverige, der densamma tio år förut, under
namn af „Haaparanda“, bygdes vid Berg¬
sunds mekaniska verkstad. Detta fartyg till¬
hör ett finskt bolag med direktion i Abo
och har till befälhafvare kapten G. E. Matts¬
son. — Angaren „Aland“, om 35 hästkraf¬
ter, bygd vid Motala, föres af kapten H.
Eriksson och går emellan Åbo och Aland,
samt någon gång äfven till Stockholm. —

Ångaren „Sven Dufva“, tillhör likasom den
förre ångbåtsaktiebolaget „Åland“ och räknar
35 hästkrafter; bygdes å Lindholmen i Gö-
theborg, föres af kapten A. B. Nyström och
alternerar turerna med ångaren Åland.

Wasa: Angaren „von Döbeln“, tillhörig ett bo¬
lag i Wasa, bygdes 1874—1876 på hr W.
Lindbergs varf i Stockholm, mäter 84,4 lä¬
ster och har 70 (?) hästkrafter, föres af kap¬
ten J. Hellgrén och trafikerar samma linie
som ångfartyget Wasa.

Uleåborg: Angaren „Uleåborg“ trafikerande li-
nien Uleåborg—S:t Petersburg, tillhör ett
aktiebolag i Uleåborg och föres af kapten
O. Ravander. — En annan ångare, be-
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nämnd „Toimi“, tillhör sedan 1876 ett re¬
deri i Uleåborg.

Jakobstad: Snabbgående ångaren „Jakobstad“,
förd af kapten J. A. Wallin, trafikerande li-
nien S:t Petersburg—Uleåborg, är bygd 1875
på Bergsunds mekaniska verkstad i Stock¬
holm och tillhör ett aktiebolag i Finlands
nordliga städer med direktion i Jakobstad.

Gamla-Karleby: Ångaren „Kokkola“ inköptes i
England och tillhör ett aktiebolag med di¬
rektion i Gamla Karleby. Den föres af
kapten C. Forsén, men trafikerar icke nå¬
gon regulier linie, utan företar stundom
kortare, stundom längre färder, såsom till
Hull, Köpenhamn, o. s. v.

Ny-Jiarleby: Ångaren „Zacbris Topelius“, in¬
köptes ifrån Sverige af ett bolag härstädes,
blef 1876 slopad och ombygd till segelfartyg.

Björneborg: Yid verkstaden härstädes hafva
många ångare blifvit bygda, de flesta dock
små och underhållande kommunikationen
emellan staden och Räfsö. Flere arbeten

c

äro äfven utförda för rysk räkning. Ånga¬
ren „Lennätär“, om 80 hästkrafter uppta¬
ges här såsom ett af verkstadens större in¬
hemska företag och skall ifrån nästa års öp¬
pet vatten underhålla kommunikationen emel¬
lan Björneborg och Kristinestad, med anlö-
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pande af Sastmola. — Efter den olycksdigra
branden, inropades qvarlefvorna af ångfar¬
tyget Österbotten af kapten C. V. Nordberg,
som kallade det nybygda fartyget “Kümo“,
och förde detsamma intill år 1875, då ett
aktiebolag i Björneborg blef ägare deraf.
Till följe af dåliga konjunkturer upplades
ångaren i S:t Petersburg, hvarest den tills¬
vidare inväntar köpare.

Kuopio: Af de ångare, hvilka sedan Saima ka¬
nal förmedlat kommunikationen emellan Kuo¬

pio och saltsjön, upptages här: „Kuopio“,
bygd i Wiborg 1872 om 33,8 läster, 35 häst¬
krafter och förd af kapten G. Z. Sandman,
samt „Iisalmi“, bygd äfven i Wiborg, om
33 läster, 35 hästkrafter. Kapten G. F.
Berger.
Postkommunikationen emellan Finland och

Sverige har en tid underhållits mellan Eckerö och
Grislehamn af kronan med ångaren „Postiljon“,
och under hösten mellan Hangö och Sverige af
transitoångbåtsbolaget med svenska propellerång¬
fartyget „Juno“, som hittills gjort turer kanalvä¬
gen mellan Stockholm och Götheborg. — Ång¬
fartyget Express kommer att för instundande vin¬
termånader upphöra med sina turer.

Befarande vidtutseende krigsoroligheter har
en del af finska ångfartygsflottans rederier alla-
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redan i blifvande neutrala hamnar förlagt sina
bolags dyrbara egendom.

Att Finlands jernvägar i framtiden komma
att betydligt inverka på ångfartygens såväl gods-
som passagerare-trafik, torde man kunna sluta
genom de tecken, som i detta afseende redan
blifvit försporda.



En begraMng på TJnikankari.
Barnaår, ungdom och mannaålder, ehuru

längesedan tillryggalagde, men understundom
ännu dels i rosenskimmer, dels i molnhöljda
skuggor, hägrande för den skumma och afmat-
tade blicken, mana mig att, fastän med darrande
hand, fortfarande uppteckna en och annan qvar-
dröjande bild, ett och annat minne från en lång
lefnads olika skiften, dervid jag dock ständigt
påminn es att

En kort idyll är barndoms vår;
Som yngling lijertat modigt slår
I oder och i ditbyramber;
Som män vi skrida fram i jamber.
Försvunnen tid begråta vi
Som gubbar i en elegi;
Och döden på det hela kram
Gör sist ett bittert epigram.

Derföre när jag skådar tillbaka, så förefal¬
ler det mig, som om jag såge en tät dimma, ge¬
nom hvilken jag blott skoftals kan uppfånga en
skymt af det förflutna. Ehuru jag merendels få¬
fängt söker återkalla mina barndomsminnens idyll
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och allt det, som engång uppfyllde min lilla verld,
finnes det understundom dock något smått och
godt, som jag behållit frän fordna dagars solned¬
gång, deribland jag i närvarande stund väljer en
episod från den aflägsna tid, då jag var fem år
gammal.

Ibland de gäster, hvilka merendels deltogo
i min fars bostonpartier, var f. d. öfverstlöjtnan-
ten, hofrättsrådet Ehrenmalm en ständigt påräk¬
nad och nästan alltid säker kund. Han var en

sjuttioårig gubbe af hög gestalt med en heders-
krona af silfverhvitt hår under svart sammetska-

lott, vänlig och ytterst artig, likasom hvarje äd¬
ling från Gustaf den tredjes tidehvarf, och det
låg i hans ögon något så godt, så mildt och gladt,
men tillika tänkande, att såväl äldre personer,
som ungdom och barn, gerna samlades omkring
honom, för att upphemta hvarje ord hans vällju¬
dande röst uttalade, hvarje blick det själfulla
ögat utsände.

Han hade varit gift med min morfars syster
Sofia Juliana Bruncrona, som långt för detta hade
lemnat det jordiska, hvarefter han från sin egen¬
dom Saustila i Sagu socken och sedan han tagit
afsked från sin tjenst i hofrätten, bosatte sig i
Åbo, der den åldrige hedersmannen, stilla och
fridfullt, som han i all sin tid lefvat, efter en kort
sjukdom afled.
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Aldrig hände oss barn något gladare, än
när denne vår käre grandonkel besökte vårt hem;
mycket sorglig blef derföre för oss hans oväntade
och hastiga bortgång.

Ännu engång ville vi se de vänliga anlets-
dragen, ty att döden skulle förändra dem, der-
om hade vi ingen aning, så mycket mindre som
vi hittills ej hade sett något ansigte, hvarpå all-
härjaren tryckt sin fasansfulla prägel. För att
skingra all rädsla hos oss i detta afseende, för¬
des vi några dagar efter grandonkelns frånfälle
till det rum, der han låg på sin paradbädd, efter
lifvets utkämpade strid och vedermöda.

Det godmodiga leendet kring munnen var
oförändradt och de tillslutna ögonen antydde en
djup och stilla slummer. Endast den iskalla han¬
den, den jag vid afskedet blef uppmanad att kys¬
sa, injagade hos mig någon bäfvan, hvilken dock |
snart försvann vid anblicken på det lugna och*
fridfulla anletet.

Hans begrafning instundade kort derefter.
En klar och molnfri eftermiddag förebådade kloc¬
korna denna högtidsstund och nu strömmade en

skådelysten folkhop till domkyrkan, der den döde
skulle jordfästas. Ledd af min sköterska befann
jag mig snart på det heliga rummet, afbidande
der den granna procession, som redan var i an¬
tågande. Omsider hördes orgelns första ackor-
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der angifva sorgtågets inträde och kistan med de
förgängliga qvarlefvorna af den hädangångne in¬
bars af hofrättstjenstemän, alla klädde i violbruna
uniformer med de stora förgyllda knapparna, på
hvilka rättvisans gudinna med sina vigtskålar prå¬
lade i upphöjdt arbete. I processionen varsna¬
des utom president, hofrättsråd och assessorer,
biskop och landshöfding, amiral och officerare af
olika vapen, äfven professorer i peruker med
väldiga stångpiskor och rosetter, svart drägt och
värjor med stålfästen och stukatklingor.

De lysande uniformerna och all den öfriga
ståten skimrade dock så godt som osedda för
mina blickar, hvilka endast följde min egen äl¬
skade pappa, der han framgick, omgjordad af
det gulblå sidenskärpet med de vidhängande lån¬
ga guldfransarne och sabeln med Gustaf III:s
namnskiffer på fästet. — Aldrig hade jag sett
honom så grann, så vördnadsbjudande som nu.

Efter slutad ceremoni i kyrkan och sedan
kantor Telenius uppstämt: „Jag kommer från ett
brusand’ haf till rätta glädjestranden“, utbärs den
döde i samma ordning som förut, och nedsänktes
i en nyss öppnad graf på den „sömnens kulle“,
som i århundraden derförinnan emottagit menni-
skostoft och hvars moderliga famn snart och för
alltid skulle tillslutas, sedan en ny och rymligare
begrafningsplats, som endera dagen derefter komme
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att invigas, var ordnad på det utanför staden be¬
lägna „Skansfältet. “

Aftonsolen spred sin purpurglans öfver kyr¬
kogården, som var omgifven af en mur 12 fot
hög, 4 fot tjock och höll i omkrets 1,300 fot.
För att gifva styrka åt denna af dels gråsten,
dels tegel uppförda omhägnad, hade man på visst
afstånd från hvarandra på yttre sidan anbragt
pelare af samma material. Sex ingångar, för¬
sedda med genombrutna trädportar, ledde till be-
grafningsplatsen. Den första och prydligaste var
åt söder, den andra åt sydost, den tredje åt
öster, den fjerde åt norr, den femte åt nordost
och den sjette åt vester. Ofvanom östra och sö¬
dra portarne, som voro hvälfda, funnos rum,
hvilka under katolska tiden begagnades till för¬
säljningsbodar af aflatsbref, sedermera till vakt¬
hus och slutligen till såkallade klockarestugor.

I tidernas längd hade kyrkomuren blifvit
afbruten af den i två våningar på sydöstra sidan
uppförda gamla akademibygnaden, i hvars öfra
afdelning varsnades auditorium maximum och
consistorium academieum med sitt förmak, samt
i den nedra: auditorium minus, auditorium mathe¬
maticum, modellkammare, förstuga, spruthus och
skrubb. Endast konsistoriisessionsrummet hade
eldstad. På samma sida stod ett annat hus med
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laboratorium chemicum och anatomisalen i hvar
sin våning. Man tror att på samma ställe i for-
domtima varit ett dominikaner-kloster. — I öster

inom kyrkvallen stod ett mycket stort benhus,
fyldt från golf till tak med bensamlingar från af-
lägsna tidehvarf. — Wester om kyrkan var ka¬
tedralskolan och vägg i vägg dermed akademie-
biblioteket med sina fyra salar, af hvilka fordom
en varit upplåten till tysk kyrka. Härunder fun-
nos bodar, som ursprungligen tjenat klosterfol¬
ket till boningsrum, men som derefter voro ut¬
hyrda åt stadsbor, hvilka begagnade dem som
magasiner.

De monumenter och grafstenar, hvilka vid
tiden för min berättelse qvarstodo, hafva alla,
med undantag af endast några få, fallit i grus
och försvunnit. En enda ibland dem finnes qvar
på kyrkans nordöstra sida med numera alldeles
förvittrad och oläslig inskrift. Ännu för femtio
år sedan kunde man dock skönja: „Hic jacet
corpus Pii Viri, Sigfridi Laurentii, Nati in Chi-
mito, pie decessit die XVII Novembris Anno Sa¬
lutis M D XI. — Det gick en sägen från slägte
till slägte, att denne fromme man blifvit utkastad
från fönstret i den skola, der han med ris och
ferla undervisade de redan till mogen ålder komne
djeknarne, hvilka straffade till lifvet för detta sitt
afskyvärda dåd, förmentes hafva funnit sin hvi-
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lostad i samma graf, der deras stränge preceptor
och blodiga offer hade blifvit jordad.

De sista orgeltonerna hade förklingat, kloc¬
korna, med undantag af storklockan, som doft
ännu hördes klämta, hade tystnat, kyrkan var
tillsluten och processionen aftågad i samma ord¬
ning, som vid sitt inträde i helgedomen; endast
vid grafven, belägen på kyrkogårdens sydvestra
sida i närheten af domkyrkotornet, sågs ännu en

folksamling, som ville öfvervara den stund, då
dé sista spadtagen skulle inmylla den sista slum-
raren i Unikankari. Der var åter något ätt se,
något att erfara för mig, det nyfikna barnet, som
med bedjande blick och otåliga åtbörder omsider
lyckades' förmå min följeslagarinna att ledsaga
mig till det hemska stället. Knappt hade min
blick fallit på den hvitmålade kistan med de blå
sidoplåtarne, på det grus och de multnade ben¬
knotor, som omgåfvo densamma, innan ett för¬
färligt slag öfver pannan och högra ögat bedöf-
vade mig och framkallade i samma stund ett ån¬
gestskri, åtföljdt af ett så ymnigt tårflöde, att
jag måste på ögonblicket bortföras och kunde
hvarken finna tröst eller ro, förrän jag kommit i
det kära hemmet och der slutits i den moderliga
famnen. En i grafven nedfallen och derifrån
uppslängd list hade träffat min lilla person och
sålunda varit orsak till ögonblickets jämmer och låt.
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Jag tröstades den öfriga delen af dagen med
att få bläddra i „Kronprinsens Barnabok“, deri
de vackra kopparsticken alltid utgjort min syn¬
nerliga ögonfägnad. — Under de föregående tim¬
marna hade jag fått se så mycket grannt och
höra så mycket skönt och herrligt, men äfven
erfarit sä mycket smärtande och plågsamt, att
jag både då lade på minnet och sedermera i all
min framtid sökt att noga efterfölja den i barna-
boken uttalade sens moral:

„Sök aldrig sådan ro, der nöjet kostar tå¬
rar!“

4
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En fattig gosses barnaår.
Det jordiska omhöljet af den i tiden verk¬

samme J. W. Lillja var knappt nedmylladt och
invigt åt förgängelsen, innan pressen, såväl här
som annorstädes i landet, lemnade värderika bi-i
drag till den bortgångnes skiftesrika vandel inomi
vårt samhälle, der så månget vänligt minne af
denne nyttige och öfver allt småsinne upphöjde
mannen, länge skall fortlefva och bibehålla ode¬
lad högaktning. Några barndomsminnen, länge¬
sedan upptecknade af den förevigade och funna
ibland hans mångartade och rika uppsatser i hvar-
jehanda ämnen, torde derföre kunna erhålla ett
berättigad t rum i Å. U., det dagblad, hvars träg¬
ne arbetare och slutligen martyr han i lifstiden
varit:

Anno 1825 — så börjar L. sin lilla berät¬
telse — fick jag följa min moder till höstmark-;
naden i Åbo. Vi blefvo hjertligt emottagna af
mormor och moster Netta Fia. Första aftonen,
ruskig , och regnig i åminnelse, begåfvo vi oss till
en gammal vän af mormor, en barnalärarinna

i
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gemenligen kallad „moster Engfeit“, der jag för¬
plägades med kaffe, karameller och äplen, hvilka
tvenne senare trakteringar dock icke af mig för¬
tärdes, ty vi skulle snart återvända till landet
och då borde jag ju kunna medföra något åt de
små syskonen Carl och Lovisa. Aftonen förflöt
för mig ganska angenämt och hemkomne — mor¬

mor och moster bodde i en liten trång kammare,
der man påstått att Bengt Lidner och derefter
Axel Ingelius skulle hafva bott — funno vi just
jemt plats för mormors säng vid vestra sidan,
med fotändan mot den stora grönglaserade ka¬
kelugnen, och moster hade en tältsäng, som till
natten uppslogs på södra sidan, men till dagen
utbärs i ett kontor i förstugan. Jag har förglömt
huru min mor placerades, men mot norra väg-

i gen stod en stor brunmålad dragkista eller s. k.
byrå med fyra långlådor öfver hvarandra. Den

i nedersta af dessa utdrogs och häri blef jag in-
■ bäddad samt sof min första natt i Abo — sedan
ij 1818, då jag ett halft år gammal åtföljde mina

i föräldrar till Kautua — godt såsom en frisk åt¬
taåring kan sofva.

Följande dag, under det mamma var ute
f på marknadsbestyr och moster sysslade i den
.1 gröna kakelugnen med vår middag, fick jag på

en stund åtfölja moster till Tengströms och fra-
•ternisera med Robert, som var något yngre än
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jag och ännu gick i kolt. Jag deremot bar mina
inexpresibles, hopfogade med väst, och hade trö¬
ja, allt var af grått vadmal. Robert och jag voro
snart vänner och professorskan mycket god och:
vänlig.

Eftermiddagen tillbragtes hos mamsell Gam¬
mal, en åldrig trotjenarinna hos presidenten vom
Willebrand och vän till min mamma. Aftonen
hemma. — Jag lärer varit särdeles tillfredställd
med mina visiter, så att jag, ordnande min skörd
af namnam och i andanom fägnande mig åt brors
och systers förtjusning vid emottagandet af dessa
läckerheter, först dock efter något betänkande,
då jag tillfrågades om jag ville stanna qvar hos
mormor, svarade ett bestämt: „ja!“

Var detta en med mina föräldrar förut af-
talad sak? Jag nästan tror det; ty ehuru min
uppfostran uteslutande var öfverlemnad åt min
mor, emedan min far hela dagen arbetade på
kontoret, så plägade hon dock sällan göra något
utan att hafva inhemtat gubbens mening. Denne
tanke har numera i min annalkande ålderdom
först uppstått hos mig. Nog af, mamma skulle
hemföra de inhöstade sötsakerna och af moster i

fick jag en grann kinesisk télåda för att deri j
göra ny insamling.

Följande morgon tog min mor af mig ett :
hjertligt farväl och jag satte mig derefter på em
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liten stol invid mitt nattläger, byrålådan. Nu
tog naturen ut sin rätt och en ström af tårar ut-
gjöt sig öfver mina blossande kinder. Man var
klok nog att låta mig gråta, utan att bringa mig
några onjdtiga tröstegrunder, än mindre några
förebråelser. Moster satt vid sitt arbete, hon klöf
rotting af det slag, som betydde så mycket för
fabrikanten, vid uppstyltandet af dessa förfärliga
hattskärmar, hvaraf vi ännu kunna finna bilder i
friherre Boyes „Konst- och Nyhets-Magazin“, samt
andra den tidens modjournaler. Jag tillfrågades
af henne om jag ej önskade mig en spatserkäpp
af rotting, och härmed var sorgen redan till en
del aflägsnad. Mormor, som var af ett mycket
religiöst sinnelag, började nu föra talet på mina
sysselsättningar och min läsning i hemmet, hvar-
före jag, då jag uppramlade stycken nr Svebelii
kathekes, jemte hustafla, psaltare och Athanasii
symbolum fick mycket beröm, ehuru jag hvar-
ken då kunde, hvad den sistnämnde beträffade,
eller sedermera kunnat, liksom sal. Dumbom
„begripa hvad ingen menska kan förstå.“

Oberäknadt berömmet för mina kunskaper
i kathekesen, förde mormor, för att för sin snälla
gosse åskådliggöra Kristi lidande, mig till ett öf¬
ver hennes säng hängande gammalt italienskt
kopparstick, med underskrift „Gesu morto in
cruce.“ All sorg var snart förglömd. Gumman
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hade ännu några böcker, uti hvilka funnos af-
bildningar af påskalammet med hvarjehanda an¬
dra bibliska föremål, de första jag sett, ty på
den tiden funnos icke dessa massor af barnböc¬
ker, som numera öfverhölja våra barns julbord,
och om de också hade funnits, skulle de väl hafva;
kunnat arbeta sig fram till ett hem, der familje¬
fadern, utom en torftig stat, hade 200 riksdaler
i årslön. Det enda planchverk jag dittills sett
var, om jag ej missminner mig, ett häfte, som i
min fars bokskåp stod invid Rinmans „Bergsverks
Lexikon“, der härdar, masugnar, kolmilor, stång-
jerns- och spikhammare jemte städ och kolmilor
m. m. voro afbildade. Allt detta skänkte mig
också mycket nöje, isynnerhet som jag i ham¬
marsmedjorna och milorna var i tillfälle att an¬

ställa jemförelser, men ritningarne i mormors
böcker hade för mig nyhetens behag och jag
kunde länge ej se mig nog mätt på dem.

Sålända väl orienterad i mitt nya hem, före¬
slog mig moster att en dag gå öfver gården, der
en barnskola hölls af den s. k. „Penno Grönros“
och hvilken läroinrättnings högsta mål var attin-
öfva kathekes, Rosenmüllers Religionshistorie och
Strelings Grammatica Latina, intill Mensa, eller
det pensurn, som då erfordrades för inträde i
kathedralskolans första klass, på den klassiska
bildningsbanan. I apologist-klassen kunde man
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inkomma med endast kathekesläsning. Hos Grön¬
ros blef jag med ens introducerad och fick börja
med att repetera min kathekes; ty kathekes och
immer kathekes så var det här och så var det
sedermera under hela min skoltid, eller tilldess
jag kom i skriftskolan år 1832, då jag ändtligen
begrep att jag ingenting begripit, ehuru jag stän¬
digt uppramlat mina lexor flvtande utantill, ty
gubben Nordqvist, archidiaconus och kapellan i
Åbo. var det som först lärde mig, att också i
Luthers kathekes kan man ej undgå erinra sig
hvad Moy säger: „it requires veryment exercise
to know lokere to place the accent.“ Jag utta¬
lade nemligen Svebelius vid ordet „altaren“, att
de kallades, så, emedan de till „formän“ (for¬
men) „de gamle altaren like äro.“

Nog af lektionerna hos Grönros fortgingo
några veckor, då min moster, som synnerligen
vårdade sig om min beklädnad, stundom fann på
min tröja en och annan af dessa föraktade para¬
siter, som gå öfver det menskliga förståndet och
att allt kammande oaktadt dessa kräk dagligen
ökades och hon omsider erfor, på sätt som jag
ej känner, att de voro hemmastadde i vår skola
och trifdes godt hos vår lärare och hans familj;
hvarefter hon skiljde mig genast från detta näste
och flyttade mig till en f. d. gammal student,
som hade en enahanda skola, der likasom hos



— 56 —

Grönros flickor och gossar läste gemensamt, men i
der en synnerlig snygghet var rådande.

Förrän jag lemnar gubben Grönros, vill jag
ännu anföra några ord om denne min förste lä¬
rare. Honom såg jag sista gången, då jag så¬
som ledamot i fattigvårdsdirektionen en dag in¬
spekterade skyddslingarnes logementer. Han var
då en skröplig gubbe, som satt i sin säng, sys¬
selsatt med ett komparatift studium af Nya Te¬
stamentet. Han hade nemligen uppslagne fram¬
för sig såväl den grekiska grundtexten, som äfven
öfversättningar såväl på svenska som finska af
samma grundtext. Af matrikeln fann jag att
mannen var min fordne lärare och ville med ho¬
nom inleda ett samtal, men han syntes i sin if-
ver att söka vera via vitee, icke hafva tid att egna
mig någon uppmärksamhet. Han endast yttrade:
„Kyllä meillä täällä hyvä on.“

Min far anlände tillfälligtvis i början af au¬
gusti 1827 till Abo. Jag fick följa med honom
på hans återresa till hemmet, för att i slutet af
månaden återvända, då jag skulle göra mitt in¬
träde i kathedralskolan. Något hinder, det jag
ej känner, förefanns för min återresa, så att jag
ej i behörig tid kunde insändas; då emellertid
den förskräckliga vådeld inträffade, som den 3
och 4 september lade större delen af staden i
aska. Eldens härjningar hade upphört helt nära
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det fridfulla hem i hvilket jag tillbragt de tvenne
sista åren, i trakten der det stora hotellet Phoe¬
nix numera prunkar. — Mormor hade legat i
rheumatisk värk och blifvit i sin säng utburen
till Kulmala Nymans åker. Förskräckelsen jemte
nattkylan verkade derhän, att hon för sin åter¬
stående lifstid fick oafbrutet hålla denna säng.

I min mors sällskap fick jag någon tid efter
den olycksdigra branden återse Abo. Jag glöm¬
mer aldrig den syn som mötte oss, då vi upp-
komne på Wirusmäki-backen sågo domkyrkan
med dess infallna torn och de omgifvande rui¬
nerna på hvardera sidan af Auras stränder.

Af mina här qvarblefne äldre och yngre
bekantskaper återsåg jag, utom mormor och mo¬

ster, ingen annan än mamsell Gammal. Gum¬
man hade ännu för mig några äplen från Kustö
eller kanske från den Willebrandska trädgården,
som förblifvit oskadad af det i andra trakter af
staden rasande elementet.

Under min skoltid, då jag återkommen till
Abo ifrån Raumo, dit kathedralskolan för tillfäl¬
let och tillsvidare var flyttad besökte jag henne
stundom, då jag engång fick en påse potatis att
föra till min fattiga mormor. Omsorgerna om
henne och moster delade jag nu med min äl¬
skade moder.

Mina barnaår voro efter fullbordad skrift-
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skola slutade och kort derefter, eller år 1833
började min affärsverksamhet, då jag erhöll an¬
ställning vid disken i Frenckellska bokhandeln,
dervid fungerande som en välbeställd och påpass-
lig gar<jon de boutique. Om dagarna sysselsatt i
min tjenst, studerade jag under morgon- och af-
tontimmarne fransyska, tyska och någongång äf-
ven engelska språkläror — latinska glosor och
munarter tyckte jag mig hafva inhemtat tillfyllest
under min korta storskoletid.

En qvällstund helsade jag på min vördade
vän mamsell Gammal. Lyckönskande mig till
min anställning i bokhandeln, förmanade gum¬
man mig: „blif nu ej högfärdig, så skall allt gå
dig väl med tiden och glöm således ingalunda
din lilla från barndomen inlärda och om gossars
tillbörliga anspråkslöshet vältaliga visa:

Flickorna små, små,
Tusen daler för två, två.
Gossarne dyra:
Två öre för fyra.“



Ehea Sylvia.
Man säger att luftstrecket hvarunder men-

niskan utbildar sig inverkar icke blott på hennes
lynne, seder och lefnadssätt, utan äfven på hen¬
nes tidsfördrif. Under en mildare sol tillbringar
hon sitt lif nästan uteslutande under bar himmel;
uti kallare trakter blir hon mera hänvisad till so¬

tad ås, såsom det uttryckes på det gamla sven¬
ska tungomålet. En naturlig följd häraf är, att
folkens nöjen och sysselsättningar utveckla sig i
förhållande dertill. Hos sydliga orters innevå¬
nare äro sålunda dessa oftast lämpade till vistel¬
sen i fria luften: uti norden deremot anträffar
man dem mera beräknade för boningsrummen.
Nordbons lugna sinne tillfredsställes äfven lättare
af en mindre häftig och brusande fröjd. Huru
förnöjd utbrister han icke inom sina fyra ofta
torftiga väggar: “borta bra, men hemma bäst.“

Ömsom upprepande dessa ord och ömsom
„ubi bene, ubi patria“ kastade den åldrige och
spränglärde vicepresidenten Carl Gustaf Sylvius
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sig på sin soffa i den fridfulla bostaden vid stora
Klostergatan i Abo och njöt här hemmets hvila
och lugn efter att en lördagsafton hafva aflönat
dagsverkare och de timmermän, hvilka arbetade
på det nya ståtliga huset, som till ett sommar¬
nöje för vicepresidenten och hans lilla familj upp¬
fördes på Woivala, ett i närheten af staden be¬
läget Tusculum, der den gamle tillbringade de
ferier, som under den vackra årstiden förunna¬
des den kejserlige hofrättens ledamöter, tjenste-
män och betjente.

Hans fosterdotter Edla inkallades; och se¬
dan hon intagit sin vanliga plats vid den gamles
sida, uppslog hon T. Livii Patavini romerska hi¬
storia, ett den klassiska litteraturens mästerverk,
hvarefter hon började på originalspråket högt upp¬
läsa denne författares berättelse om Rhea Sylvia,
som lefde 800 år före vår tidräkning och var en
dotter till Numitor, konung af Albanien. Ehuru
en kysk prestinna i gudinnan Vestas tjenst, fo¬
gade likväl en lyckosam tillfällighet, att hon födde
tvillingarne Romulus och Remus, hvilka med ti¬
den blefvo Roms grundläggare och uppbyggare.
Såsom far för de hoppgifvande ungdomarne be¬
skyllde man „Mars, bland de djerfve“, eller sjelf-
vaste krigsguden. — Att de stygge studenterne
derförinnan redan länge med anledning af det
namn den lilla föreläserskan bar efter sin foster-
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far, hade kallat henne „Rhea Sylvia“, derom var
och förblef hon i sin oskuld i ständig okunnighet.

Läsningen upphörde omsider när det sista
aftonskimret icke längre dröjde på de guldkan¬
tade molnen i söder, för att fortsättas påföljande
aftnar, då antingen stycken ur nämnde författare
eller de omtyckte skalderne Virgilius, Qvidius,
Horatius, m. fl. genomgingos och på ett nöj¬
samt sätt förkortade de lediga timmarne för den
gamle och hans allt ifrån barndomen i den ro¬

merska litteraturen inlärda discipel. Denna af-
lägsnade sig vanligen kort efter lektionerna från
det skumma rummet, för att ät de gamla foster-
föräldrarne tillreda och servera samt i deras säll¬

skap intaga det hvarje afton oumbärliga „thevatt-
net“, såsom man ännu den tiden kallade den
med ymnigt brunnsvatten utspädda drycken från
det himmelska rikets doftande vextlif.

Utan någon afvexling fortgingo timmarne
sålunda i den tysta bostaden, hvarest det alldag¬
liga endast någon gång afbröts genom besöket af
några få grannar, deribland husets hyresgäst, en
gammal friherrinna och mina föräldrar, som bodde
på andra sidan om gatan.

Att en qvinna med lust och begåfning för
intelligent verksamhet numera ej stöter på fördo¬
mar, som stänga hennes väg hvarken till det
ena eller andra målet hon föresätter sig att nå
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på sin lefnadsbana, är allom bekant; men på de
dagar här omtalas förmådde endast få qviunor
genom egen kraft arbeta sig upp ur det despo-
stiska förtryck, som inom det litterära området
ibland dem var rådande. — Denna kraft saknade
också vår stackars Rhea fullkomligt. Att felfritt
läsa, skrifva och tala latin, det var allt livad hon
önskade; ty fastän hon härigenom ej kunde vinna
ära och än mindre någon om också ringa andel
af ryktbarhet, fann hon likväl alltid en tröst och
glädje i det välbehag, hvarmed hennes vördnads¬
värde och uppmärksamme åhörare ständigt upp¬
skattade dessa hennes lärda sträfvanden.

Dock var det äfven en annan, som fick del
af hennes studier. Jag hade knappt i likhet med
„Den Förmente Prinsen“ blifvit:

„En man af sällsam art,
En homo curiosus:
En pauper studiosus“,

innan ett helsningsprogram, författadt på latinska
språket med citater från olika romerska författa¬
re, anlände från min lärda grannsyster, hvilket
blygsamt och efter mycken möda besvarades af
mig på samma tungomål, ehuru att en och an¬
nan bock emot gubbarne Håkan Sjögren och Stre¬
ling deri förekom, jag härmed ärligt och öppet
måste bekänna.

Från detta tillfälle fortsattes oss emellan en
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korrespondens, hvilken för framtiden blef af myc¬
ken nytta för mig och väsendtligt bidrog till det
goda vittsord mig förunnades några år derefter,
då jag utan grubbel och bekymmer kunde inför
filosofiska fakulteten pro exercitio skriftligen af-
handla: „De mortuis nil nisi bene.“

Ingen akademisk utmärkelse tillföll deremot
den, hvilken så godt som satt pennan i min hand.
Men besynnerligt nog skulle hon omsider skörda
sin belöning från „fåfängans marknad.“ Vice-
predenten Sylvius hade nemligen år 1816 blifvit
adlad med namnet Feuerstern, och sedan hans
vapensköld, afdelad i två fält, det öfre blått med
en gyllene stjerna, det nedra svart med en stock¬
eld, blifvit af mig, på begäran, i lysande färger
utförd och derefter i nåder gillad, introducera¬
des Feuersternska ätten år 1819 under n:o 179
på det finska riddarhuset, och fosterdottern Edla
Kuhlman blef i den nya ätten adopterad och in¬
förd. Härefter hörde man henne ej mera be¬
nämnas „Rhea Sylvia“, nej gubevars, nu var hon
en nådig fröken Feuerstern.

Den vackra plägsed, hvarmed jubelmagi¬
strar tilldelas en ny och frisk lager, användes
första gången af det finska universitetet vid 1819
års promotion, då Carl Gustaf Feuerstern, efter
femtiotre års förlopp, blef ånyo bekransad. Ibland
dé inbjudna damerna varsnades den gamle jubi-
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latorns adoptiva dotter. Skild från sällskapslifvet,
som hon hittills med blott få undantag varit, sågs
hon vid detta tillfälle utstyrd på ett alldeles ovan¬

ligt och i ögonen fallande sätt. Hufvudet var
nemligen omgifvet af en krans, hvartill den byst
man har af Julius Ceesar hade begagnats såsom
modell; klädningen åter tycktes vara tillskuren
och sömmad efter vishetsgudinnans fotsida kjor¬
tel. — Att denna underbara kostym till någon
del förminskade uppmärksamheten vid den all¬
varliga och högtidliga akten torde dock, utan att
derföre på något vis nedsätta den i modets verld
oerfarna flickan, böra anföras i förbigående och
framhållas af hennes samvetsgranne lärjunge och
trogne krönikör.

Men „mors omnia vineit“, eller enligt vår
gamla latinska språkläras öfversättning „döden
vinner på allt.“ Om våren 1822 afsomnade vi¬
cepresidenten Feuerstern och följande år afled
hans maka Elisabeth Eldh. Deras med så myc¬
ken kärlek ständigt omhuldade fosterdotter blef
enda arftagerska till den förmögenhet de begge
makarne efterlemnade.

Hemma från Sverige återvände till sitt hem¬
land fröken Feuerstern, sedan hon i penningar
förvandlat det redbara af sin egendom, för att i
den stillhet hvari hon blifvit van från yngre åren,
tillbringa återstoden af sitt lif derstädes, under-
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stödjande fattiga slägtingar och i troget minne
ihågkommande de forna vännerna i Åbo. De
gamle romarene ledsagade henne och den qvar-
blifne studenten sjöng vid minnet af Rhea Sylvia
och sjunger ännu med A. J. Arvidssons svenska
fornsånger i darrande hand:

„Vitt du männ’ska kära
Något häraf lära,
Du som större vett ocli gåfvor fått.
Lär din vilje böja
Och dig allt åtnöja;
Tag emot förnöjd, båd’ ondt och godt.
Var ej karl förmäten,
Fly de stygga näten,
Lid för syndsens lagar,
Gör livad Gud behagar;
Och när döden gäller,
Då först blir det qväller,
Kroppen dör, men själen tages upp.“

5
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En Mdstörtadt giftermål.
Mina små äfventyr, såsom jag berättat dem

för er mina älsvärda damer, hafva, ehuru de
icke innehålla något utomordentligt, åtminstone del
stora företrädet, att jag verkligen upplefvat dem
allesamman och ej tillåtit mig att deri uppdikte
ett endaste ord. Hvad deremot mitt blodiga svärc
uträttat i otaligt sköna strider, derom fortfar jag
att visligen iakttaga den djupaste tystnad, för at
hos er undvika hvarje oroväckande panique ocl:
nerfskakande terreur, endast erinrande, att ban
dalekarnes stormande tilldragelser lika litet öfver
mannat mig, som hvardagslifvets prosa och hjer
tats större eller mindre, men alltid ljufva ocl
förtjusande irrfärder.

Huruledes jag engång i tiden fann mig sti
i jemnbredd med den berömde skottska mästart
och smed, som så länge och måhända än i daj
hamrar äktenskapsband, skall jag i det efterföl
jande söka utreda och dervid ej heller förgät
den andel jag sålunda hade vid uppförandet
Åbo af det täcka skådespelet „Ett brådstörtac
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giftermål“, hvilket jag har för afsigt, att antin¬
gen på öppna fältet eller i seraljernas välbeva-
kade helgedomar, i händelse af ett krig med stora
porten, ånyo låta uppföra och resp. museimän
till betraktande framställa.

Men emedan jag anser att konferenserna
med Turkiet ännu ej äro fullkomligt afslutade,
lemnar jag tillsvidare såväl hästbesvansade pa-
schar, som tätt beslöjade odalisker i ro och vid¬
tar min berättelses glada början, sorgliga fort¬
sättning och lyckosamma slut. — —

Det var en skön afton i den nordiska hög¬
sommaren. Vakteln slog i lummig skog, lätta
dimmor syntes öfver den lugna vattenspegeln och
ej knäpp eller kny hördes på de folktoma gator¬
na, då en sångareskara uppbröt ifrån en af doktor
Elfgréns vanliga lördagsqvartetter, hvilka denna
gång varit celebrerade af hofkapellm. J. Bervald,
som nu ledsagades af fyrstämmig sång till sitt
qvarter i societetshuset. Utanför Indrénska ho¬
tellet vid S:t Eriksgatan hejdades skaran genom
inbjudning till det glada konvivium der var sam-
ladt af några nyss anlände resande, dignitärerne
från Stockholms börs J. G. Schvan och D. Erskine
samt P. C. Rettig från Gefle. Af förut närva¬
rande gäster märktes här våra begge kommerse¬
råd, vår grosshandlare och en mängd köpmän af

O

olika gillen inom borgerskapet i Abo, deribland
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„Nordens Proviantör“ intog sitt aktade och väl-,
behöfliga rum.

Menniskokännare ex professo har jag aldrig;
varit och blir troligen ej heller i de dagar, somi
hädanefter varda kommande; i största lugn lem-
nar jag derför, vid anknytandet af nya bekant¬
skaper, enhvar i sitt obestridliga värde, ehuru det
understundom visserligen händer, att på samma
gång jag försigtigt undviker den ena individen
jag med hjertats hemliga sympati ansluter mig
till den andra.

Redan vid första ögonkastet fängslades jag
af mildheten i Rettigs blick och det innerligt go¬
da, det — om jag så får säga — barnsligt from¬
ma i hans väsen. Att den aktning och vänskap,
som derefter under årens lopp allt mer och mer
rotfästades hos mig för denne fridsamme och älsk¬
lige man fortfor, ända till dess hans tidiga död
förintade det band, hvarmed jag fann mig så
hjertligt bunden, var följden häraf, likasom det
umgänge, hvaraf jag begagnade mig derförinnan,
eller sedan Rettig blifvit bosatt i Abo och här an¬

lagt den stora fabrik, som än i dag bär hans väl¬
kända och minnesvärda namn.

Under de första åren af vår bekantskap in¬
träffade det så kallade Krimkriget. Engelsmän
och Fransmän oroade på sjön vår handelsflotta
och polisagenter af alla möjliga slag och färger
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oroade på landbacken de stilla och fredliga men-
niskobarnen; hvarvid herrar agenter började sin
nyttiga verksamhet, riktad i främsta rummet på
vår oskuldsfulla press med sina s. k. tidnings-
murflar och dernäst på det svenska arbetsfolket,
såväl i P. C. Rettigs som andra fabriker och
verkstäder i det gamla Åbo.

Deras stränga oväsen hade nyss vidtagit,
då jag en förmiddag befann mig, utan någon po¬
litisk afsigt i bakhåll, på väg till Rettigs kontor
vid stora Tavastgatan. Jag hade föresatt mig att
i mitt andragande der blifva så kort som möjligt
och att efter förmåga stäfja min vältaliga tunga,
ty jag hade i noga minne bevarat de tänkvärda
ord, som efter kapten Hasselgranats återkomst
från Pommern funnos inom glas och ram upp¬
tecknade i hans mottagningsrum eller anticham-
bre och lydde:

„Langweiliger Besuch
Macht Zeit und Zimmer enger,
O, Gott verschone mich
Für jeden Miissiggänger!

jVIitt besök blef dock längre än jag, lagly¬
dig såsom alltid, bade föresatt mig. Redan vid
mitt inträde mötte mig bedröfvade anleten, ingen
helsade mig välkommen, alla sutto tysta vid sina
pulpeter och i rummets midt stod en ung grå¬
tande flicka, som med förtviflans åtbörder ut-
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tryckte den djupaste sorg, den bittraste smärta.
Häpen och stum betraktade jag än den ena och
än den andra af de för mig gåtlika personerna,
ibland hvilka flickans sorgliga bild isynnerhet träf¬
fade mitt lättrörda bjerta. Hennes anlete med den
första ungdomens friska runda kinder med sina
täcka små gropar, och hennes ögons milda glans
med den tillitsfulla blicken måste hafva varit mäk¬
tigt tilltalande, då glädjen bestrålade dem, men
nu blefvo de än mer förskönade af de spår tan¬
ken och tårarna der hade lemnat.

Hvarje dag i lifvet har sitt ljus och sin skug¬
ga, med tyvärr ofta sina ganska ledsamma öf-
verraskningar och effekter; men både i roma¬
nen och i verkligheten ligga de icke så mycket,
i sjelfva händelserna som icke mera i sjelfva sät¬
tet att uppfatta dem. Mitt kunskapsbegär, angå¬
ende det ovanliga jag hittills erfarit på det an¬
nars fridsamma kontoret, der för det närvarande
ej ens en doft af P. C. Hettigs „regalia“ kunde
uppfriska sinnet, var sålunda i högsta grad retadt
och ansträngdt, hvarför jag för att rätt kunna upp¬
fatta situationen omsider tillät mig fråga: „Hvad
står på i Herrans namn? Kan icke gamla von
Puff, som hittills redt så mången trasslig härfva
äfven i närvarande stund vara till något gagn el¬
ler någon hugsvalelse för den lidande mensklig-
heten och den förföljda oskulden?“
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Nu erfor jag ändtligen, att den unga flic¬
kans far, fabriksarbetaren Jakob Bolin, som af
en afundsjuk och illa sinnad yrkesbröder blifvit
angifven för missfirmeligt tal och förklenande till¬
målen, rörande några förbigående soldater-, skulle
jemte hustru och barn redan påföljande dag, un¬
der bevakning af en läneenspännare, sändas öf-
ver Torneå till sitt svenska hemland. Den grå¬
tande Christine, Bolins äldsta dotter, var, ehuru
stadd i tjenst hos Rettig, underkastad samma för¬
visningsdom.

Kärlekens första solstrålar hade emellertid
fallit på den späda blomman. Hon hade blifvit be¬
rörd af den himmelska trollpacka, som hastigt
gör svart till hvitt, månen till en ost och osten
till en måne, med ett ord, förbyter allt, både
utom och inom oss och efter hvars och ens be-
hof ger hvaren af oss, förr eller senare, en släng
af den slef, hvarmed hon sammanrör sin beru¬
sande trolldryck.

Af samma anfallsvapen hade fabrikens he¬
derlige snickare, ungemannen Erik Kniper, fun¬
nit sig träffad, med den påföljd, att ett förbund
för lif och död, emellan honom och Cristine Bo¬
lin, nyligen blifvit aftaladt och med fastering be-
segladt. Deras kärleksrosenband ville vederbö¬
rande öfverpolismyndighet nu med uddhvass sax
grymt afklippa och för all framtid sönderstycka.
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Inga böner, ingen klagan, inga föreställningar
hjelpte — „ingen försköning fanns i rättvisans
boning.“ — „Redan i morgon“, slutade berättel¬
sen, “skola de arma menniskorna slitas från hvar¬
andra och här stå de och vi rådlösa och i alla
afseenden tyvärr vanmäktiga.“

„Uttala aldrig de hopplösa orden i kapten
von Puffs martialiska närvaro“ inföll jag med för¬
trytelsens heta glöd i blick och åtbörder. „Van
att i de mest hårdnackade bataljer tillkämpa mig
en ärorik seger, skall jag ej i denna obetydliga
skärmytsel låta civilrockarne rycka priset ur mina
kraftfulla händer. Men hvad som härvidlag skall
uträttas, bör ske likasom „lägg an gefyr“, eller
utan det ringaste uppehåll och dröjsmål. Deför-
lofvade måste således, ledsagade af deras välvil-
lige husbonde, på eviga minuten uttaga lysning-
till äktenskap; och som sådant omöjligen kan el¬
ler får vägras, vill jag se och förnimma om nå¬
gon ond demon och än mindre någon Abo och
Björneborgs läns enspännare skall förmå rycka
den svenska dygdädla jungfrun ur sin finske
konsterfarne och välförståndige älskares armar.“

Sagt, och strax bröt solen ur sitt moln och
sjönk förstorad ned i guld och purpur. Det var
med samma känsla jag nyligen förut hade be¬
skådat en vacker aftonrodnad i Robert Wilhelm
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Ekmans atelier, jag här granskade det ljus, som
i en hast spridde sitt serlasken i min omgifning.
Lycklig och belåten omfamnade jag de kort der-
efter till domprostekansliet aftågande, förtröstans¬
fullt afbidande deras återkomst, då jag af dem
förvissad om mitt välmenta råds lyckosamma ut¬
gång, ändtligen kunde med oförställd glädje och
beskuggad af fridspalmer återvända till mitt lug¬
na hem.

En skön och minnesrik dag firades några
veckor härefter i det hus, der sorgen för alltid
blifvit bannlyst. Det var de ungas bröllopshög¬
tid. Dans och ljus, glädje och all möjlig und¬
fägnad vankades här i öfverflöd. Lägg härtill
den uppmärksamhet, det tillmötesgående, som
från alla håll och kanter egnades befrämjaren af
det lyckliga äktenskapet och man skall något så¬
när kunna föreställa sig den förträffliga sinnes¬
stämning, hvari jag försattes under loppet af af¬
tonen och hvilken till stor del dikterade de qvä-
den, hvaraf några få utdrag här må anföras,
nemligen

Till bruden :

„Smärtans hulling ofta griper
Djupt i hjertat; men förglöm
Nu allt ondt: du fått din Kniper
Trogen, kärleksfull och öm.“
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Till brudgummen:

„Akta nu din vackra flicka,
Var beständigt ung och kär.
Må polisen ej mer skicka
Er bekymmer och besvär!“

„Och må hvarje Spiirling spana
Fåfängt efter vädergift;
Men i lugn er framtidsbana
Skrida mot en fridfull grift.“

Kniper fann den fridfulla griffen efter ett
tioårigt lyckligt äktenskap, lemnande åt enka och
barn en stadsgård, den han genom träget arbete
och ordningsfull vandel förvärfvat, Bolin, betrak¬
tad som politisk martyr, sitter ärad och trygg i
sin fädernebygd och hvarje Spiirling är numera
spårlöst försvunnen från Auras stränder, der kap¬
ten Puff, tumlande gångarn „bäst han kan“ och
svärmande liksom alltid för det och de sköna,
fortfar att befrämja älskog och giftermål, tilldess
han med hvarje annan krigare nödgas bekänna:

„Dårskapens dag för mig förflutit,
Visdomens tider komma nu!“
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Den fordna studentsången i ibo.
Att studentsången i en universitetsstad, så¬

dan som Åbo fordom var, eller beröfvad de flesta
nöjen och förströelser, hvilka i större städer så
ymnigt förekomma, skulle endast några få år
efter det fyrstämmig sång börjat ljuda på Fyris’
stränder, äfven ibland Auras studerande ungdom
omfattas med ifver och värme, var sjelffället, så
mycket mer som en liflig förbindelse dessa tider
egde rum emellan de två universiteten. Ett at
de förnämsta nöjena blef sålunda hos oss till en
början sångöfningarne. Studenterne splittrades
ej mer på schweitzerier, värdshus, biljarder och
„grötkällare“; kamratlifvet rörde sig nu nästan
uteslutande i de kretsar, der en vacker sång,
om också fåtalig till röster, inöfvades och upp¬
stämdes. Under sådane förhållanden, i förening
med andra omständigheter, var det studentsån¬
gen, som småningom förädlade äfven det sedliga
lifvet ibland ungdomen.

Det var år 1819 man började inöfva fyr-
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stämmiga manssånger. De första bland dessa
voro „Vikingasäten“, „Se öfver dal och klyfta“,
„Våren är kommen“, Härold för den unga Flo¬
ra“, „Bland forntida kämpar och strider“, „Vi¬
ken tidens flyktiga minnen“, „Som den flyende
vår“, „Om himlens blå af dunkla skyar höljs“,
„Marsch bussar, gå’n pä uti Herrans namn!“ el¬
ler hvad de nu allt hette. Så mycket är säkert
att ingen enda ibland dem numera går öfver
ungdomens läppar.

Wäinämöinens kantele klingar ännu i Fin¬
lands skogar. Det är som om den storslagna
natur man finner der, lånat rösterna en malm,
en klang, som man finner endast i norden. Vis¬
serligen äro i Sverige otaligt många fler än hos
oss begåfvade med sångröst; men ibland de våra,
om också färre, finnes det äfven något hänfö¬
rande och framstående i röstens klang och färg,
hvilket så från fordom, som ännu i dag, lemnar
de ojäfaktigaste bevis.

Den man, som var den förste, hvilken hos
oss inlade stora förtjenster om studentsången var
J. J. Pippingsköld. Nyss hemkommen från Up¬
sala, der han tagit juriskandidat-examen, egnade
han såsom musikälskare af medfödd böjelse, vid
sin hemkomst, större delen af tid, kräft och för¬
måga åt en dubbelqvartett, sammansatt af unge
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män, begåfvade enhvar med vacker sångröst och
lifvade för befrämjande af den goda och nyttiga
sak, som i framtiden skulle blifva af så mycken
betydelse för studentkåren. Länge upptog hans
repertoir studenternes uppmärksamhet, delad af
en talrik åhörarekrets ibland alla stånd och vilkor.

Den andre, som trädde i hans fotspår och
på ett lysande sätt förstod att följa det föredöme
studenternes förste kapellmästare lemnat, var or¬
gelnisten vid domkyrkan, musikdirektören J. Ny-
bergh. Talrika voro de lärjungar, som nästan
dagligen stälde sig under hans taktpinnes kom¬
mando och mången af de herrliga sångröster då
uppenbarade sig lefver ännu i samtidas tacksam¬
ma minne.

Efterhand uppstodo sångföreningar äfven
särskildt inom nationssamfunden — det tavast-
ländska gjorde början dermed och efterföljdes
snart af åtskilliga andra — så att antalet sångare
redan var ganska betydligt vid studentkårens der-
efter inträffande allmänna sammankomster, så¬
som vid magisterpromotioner, majfester och åt¬
skilliga andra större eller mindre inom universi¬
tetet förefallande högtidsakter. Och dessa deras
sånger omfattades äfven af Åbos öfriga innevå¬
nare med ett intresse och en kärlek, som gör
det förklarligt att studenternas sång ännu efter
så många år, här älskas och beundras.
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Det dröjde ej heller länge innan i nattens
fridfulla timma serenaderna togo sin början. „Till
sin sköna der hon hvilar, glad Papilio nu ilar“,
hette det och månget litet flickhjerta, nu kallt
och domnadt, klappade dervid af glädje och för¬
tjusning. Första gången serenadens ljuft smäk-
tande toner uppstämdes hos oss var en vacker
månskensafton, då sången egnades det älskliga
systerparet, de unga violinvirtuoserna Borgman
från Göteborg efter deras andra konsert i Åbo.
Det bifall de unga artisterna hade skördat, i före¬
ning med alla de ovationer som kommit dem till
del vid deras uppträdande härstädes, hade samlat
en oräknelig skara af beundrare, hvilka ehuru
ljudlösa med hänförelse lyssnade till den första
serenaden på Auras strand, till „Hulda rosa, fjä-
riln frågar.“

Studentsången flyttade med universitetet till
Helsingfors. Mycket godt hade den i Åbo och
mycket godt har den i sitt nya hemvist verkat
för den krets den närmast tillhör, ty betraktas
den från den synpunkt, hvarifrån den bör ses,
nemligen som en sorts folksång eller natursång i
vidsträcktare mening, kan man säga, att den i
fullaste mått uppfyllt de fordringar, man varit be¬
rättigad att ställa på densamma. Att den alltid
skall vara till stor glädje för dem, som deruti
deltaga, och derigenom för ett gladt och friskt
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studentlif, är utom allt tvifvel och vi kunna icke
sluta denna korta teckning med någon bättre ön¬
skan, än att samma ande, som fordom besjälat
de finska studentsångföreningarne, också i fram¬
tiden må hvila öfver dem.



~ 80 —

Ben objudne gästen.
Innan vår finska konstförening började sin

förtjenstfulla verksamhet, var det sällsynt att i
vårt land anträffa arbeten af de få inhemska mä¬

stare, som dittills gjort sig bemärkte inom de
sköna konsternas område. Ännu sällspordare
voro de skapelser man här kunde uppvisa af be¬
römde utländske artister. Sådane funnos, ehuru
till ett ganska ringa antal, endast i gallerierna
på Rilax, Tervik och Åminne samt här och der
i någon enskilt persons hem. Om några konst¬
vänner i dessa tider lönar det ej heller mödan
att tala. Väl uppdagades en eller annan, hvars
sinne blifvit i utlandet så uppöfvadt, att så snart
han betraktat ett konstverk, ett vackert landskap,
en historiemålning, en genretafla, ett porträtt el¬
ler hvad det helst vara månde, undersökte han
detsamma på vetenskapligt sätt och fördjupade
sig snarare i enskildheter, än han förmådde att
lifligt hänföras af det hela.

Med ånger och ruelse bekänner jag mig i
tidigare dagar hafva tillhört desse konstvänners
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antal. Min omvändelse egde likväl rum, sedan
jag i främmande länder blifvit i tillfälle att se så
många af mig hittills ej anade mästerverk. Med
förbigående af allt vidare ordande härom, anför
jag här endast, att jag ibland porträtter intogs i
Götheborg för första gång af Angelika Kaufmans
förträffliga arbeten. Hon hade länge vistats i
England, så att man sällan annorstädes anträffar
några spår af hennes pensel. Besynnerligt var
det derföre, att jag sedermera skulle äfven i Fin¬
land finna några af hennes i London utförda mål¬
ningar. Det var porträtter af mr:s Sarah Cuth-
bert och m:r Brooke, hennes man i ett seder¬
mera upplöst äktenskap. Att dessa afbilder, jem-
förda med vår särdeles produktive Linds dussin¬
porträtter mäktigt måste anslå den i skön konst
såväl vigde som oinvigde, var sjelffallet och in¬
tresserade mig så mycket mer, som mrs Cuth-
bert i sitt senare gifte med geheimerådet baron
Klinkovström, allt från sin ankomst till sitt nya
fädernesland, hedrade mig med vänskap och väl¬
vilja. Det är ifrån dessa dagar jag här nedan¬
för antecknat de sista stunderna i den älskvärda
qvinnans lif.

Efter många pröfningar och bittra stunder
valde friherrinnan Klinkovström omsider Åbo så¬
som en fridens boning för sina återstående dagar
Hon var då ännu en dam med ett särdeles di-

6
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stingueradt och vinnande yttre, af något mer är
vanlig längd och med en viss obeskriflig nobless
i min och hållning. Hon var en drottning :
den förnäma verlden och ingen drottning har va¬
rit mera verldserfaren, mera tilldragande än hon:
ty en behaglig finhet förenades i hvarje hennes
blick och åtbörd med en djup qvinlighet i hen-;
nes hjerta. Om hennes själsodling för öfrigt hade
jag ej mycken kunskap och dertill kom att jag
ej ansåg mig berättigad att derom närmare ef
terforska. Milton påstår ju att man kan finna
lika mycket nöje ,,på lifvets penséerosa-sida“.
som på den grundliga forskningens, och detta
har alltid styrt mitt handlingssätt.

Ehuru friherrinnan K. sällan numera syn¬
tes i större sällskapskretsar, såg hon dock ofta
vänner och gäster i sitt eget hem, der ålderdom
och ungdom, älskvärdhet och glädje alltid stämi
förtroliga möten.

Man hade nyligen tecknat aktier till ett tea¬
terhus i Abo. Öfverallt talades om den blifvandc

helgedomen och öfverallt prisades ritningarne här¬
till, uppgjorda af Engel och Gylich. Vår friher¬
rinna, med ungdomligt minne af Conventgarden
och Drurylane teatrarne i London och de dra¬
matiska mästerverk hon der sett uppföras, utlät
sig en afton, då flere gäster hos henne voro sam¬
lade, huru kärt det blefve för henne att ännn
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någon gång få njuta af det nöje och den uppbyg-
gelse skådebanan i så rikt mått erbjuder hvarje
vän af skön konst. „Jag önskar blott“, tilläde
hon, „att upplefva den dag då det nya teinplet
Öppnas, ty i det eländiga ruckel, der sånggudin¬
norna för det närvarande blifva misshandlade,
dit kommer troligen aldrig min fot.“

Redan samma afton hölls ett hemligt råd
ibland den för tillfället församlade ungdomen
hvarvid man öfverenskom, att i brist på bättre
öfverraska den älskliga gamla, vid någon famil¬
jehögtid, med ett sällskapsspektakel, hvarom när¬
mare öfverläggningar utsattes att framdeles och
på annat ställe ega rum några dagar härefter.

Liksom vid vigtiga frågors afgörande och
bestämmande, ett förstärkt antal stadsfullmäktige
nuförtiden slå sina kloka hufvuden tillsamman
och dervid fatta mer eller mindre helsosamma

beslut, likaså blefvo vid den beramade samman¬
komsten meningarne splittrade och understundom
himmelsvidt skiljaktiga. Efter många och djup¬
sinniga funderingar, stannade man dock i beslut,
att till uppförande antaga en liten komedi: „Une
simple histoire“, fransysk från början till slut och
det gamla tokroliga, till svenskan öfversatta lust¬
spelet: „Jovial, stadstjenare och poet.“ Men som
man hvarken på Puolalaberget — nu så lämp¬
ligt ansedt för en rådhusbyggnad — eller i Me-
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täjärvi och Multavieru, kande utspana någon i
privat lägenhet, der dessa stycken finge uppfö-i
ras, och då härtill kom vår friherrinnas obenä¬
genhet att utomhus visa sig i större samqväm,
måste sanningen omsider fram, och det lilla tea¬
tersällskapet uppriktigt bekänna för henne sin af-
sigt, med anhållan att för eget nöje — såsom
det hette — få i friherrinnans rymliga lokal, en¬
dast och allenast „sig till tidsfördrif och uppbyggel-
se“, uppföra det beramade storartade skådespelet.

Med förekommande beredvillighet bevilja¬
des detta, och ännu samma dag uppläts friher¬
rinnans matsal för ändamålet åt kapten von Puff,
som „gammal och van“ blifvit utsedd, att såsom
regissör vidtaga alla anordningar för de tilltänkta
lustspelen.

Repetionerna började snart härefter och den
särdeles belåtna friherrinnan försummade ej att
öfvervara och uppmuntra desamma. Ibland de
uppträdande artisternas förspordes i början endast
sämja och frid; men vid generalrepetionen ansåg
man dock att en pressöfverstyrelse borde inrättas
och denna hade knappt börjat utöfva sin grym¬
ma myndighet, innan Jovials många visor ord
för ord blefvo granskade och på det strängaste
nagelfarna. Med anledning liäraf öfverkorsades
enligt damernas enträgna begäran och endast till
von Puffs stora grämelse, Jovials kloka råd:
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„Ui unga tärnor, liliiga oclx sköna.
Som sucken kärlek rehi vid femton år!
Visst är det ljuft att älskaren belöna
Och gjuta balsam i hans hjertas sår
Men släppen skalken ej i jungfruburen,
Bevaren väl er sköna helgedom,
Se’n till att ingen remna finns i muren,
Och skalfen er, för all del, lås och bom.

„Hårdt, men rättvist“, förmenade pressöf-
verstyrelsen och ej allenast nämnde visa, men
äfven musiken dertill blef af näpna, fastän nå¬
got nedbläckade fingrar obarmhertigt struken och
för alltid förbjuden.

Solen strålade dock åter „blank och trind“
1

ur den mörka molnbädd, hvari hon för en stund
varit inpressad, och småfoglarne började åter sitt
ljufva qvitter, då den älskliga värdinnan tillkän-

1 nagaf att som hon nyss emottagit ett besök af
sin unge dotterson, hade hon till firande deraf
utsatt en bestämd dag för det lilla sällskapsspek-

1 taklet och i sådant afseende äfven låtit uppsätta
'

bjudningslista.
„Man väntar aldrig för länge då man vän¬

tar på något godt“, heter det, och huru otålig
än ungdomen vanligen befinnes vara, uppenba¬
rade sig likvisst härvidlag så många förberedel¬
ser, så många öfverläggningar, som upptogo den
annars långsamt framskridande tiden, att man
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knappt visste ordet af innan den 4 Januari 1838
randades på firmamentet.

På aftonen samlades gäster både från när
och fjerran, alla med förekommande artighet och
välvilja emottagna af drottningen, den ståtliga
och i dag mer än vanligt upprymda värdinnan,
ooh sedan théet i vanlig ordning blifvit serve-
radt, begaf man sig till den sal, der en liten nätt
teater var uppförd och der platser för ett tillräck¬
ligt antal åskådare voro ordnade.

Redan innan teaterns förhänge upprullades,
varsnades tätt invid värdinnans sida en främ¬
mande sitta objuden. Han uppenbarade sig —

synlig endast för söndagsbarn — i en lik jorden!
askgrå klädnad, — likblek och hålögd satt han
der med orörlig blick, stirrande hemsk och fa¬
sansfull oaflåtligt på sin granne, och
„blå brinner lågan från lampornas mängd och
hundare fly under borden.44

Men lemnom skräckbilden för en stund och
återvändom till aftonens öfriga företeelser. En
prolog, författad på engelska språket, — sällska¬
pets välbevarade hemlighet — egnad den vör¬
dade mor mod ren, och nu med varm känsla för
henne tolkad af fröken Rosa af Heurlin, öppnade
de dramatiska föreställningarne. Djupt rörd emot-
tog den gamla den vackra hyllning henne blifvit
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egnad; men knappt hade hon förmått uttrycka
sin tacksamhet, innan man såg henne vackla och
blodet rusa upp mot kinder och hufvud. Under
uppförandet af förpjesen tilltog det onda mer och
mer, och så godt som sanslös måste hon innan
styckets slut föras till sin sängkammare.

Utan någon aning härom satt Jovial i ett
från teatern afskildt rum, sysselsatt med omkläd¬
sel och maskering. Månen befann sig midt emot
det fönster, der vismakaren för ögonblicket tagit
plats och lemnade på den stelfrusna Aura der
nedanför en lång smal strimma öfver det osyn¬
liga djupet med dess orörliga mörker. Hvilka
tankar, hvilka drömmar, hvilka minnen skulle
icke vågorna om de vore fria och icke sjelfva
sådane stora filosofer kunna lemna oss, men lik¬
giltiga äro de nu och alltid för allt hvad som
vållar sorg och död åt de varelser, hvilka tänka
och drömma och känna längs deras stränder.

För att slå bort det svårmod och den dy¬
sterhet, som för stunden angripit mig — ty att
utföra Jovials rol hade jag blifvit utsedd — antog
jag en leende min framför min spegel, rättade
med penseln ett vemodigt drag, som undertiden
beskuggat mun och anlete, gnolade en af mina
gladaste visor, och var stadd att på ögonblicket
begifva mig till teatern, då jag möttes i dörren
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af den unge tårögde dottersonen med det förfär¬
liga utropet: „mormor är död!“

Jag störtade i och med detsamma ut och
den syn, som här mötte mig kan ej med ord be-
skrifvas. Alla gäster, med undantag af den
objudne, som var spårlöst försvunnen, hvimlade
här i brokig mängd om hvarandra. Bestörtning
och tårar vexlade på hvarje anlete, hviskningar
och stumma åtbörder förspordes i de rum, der
skämt och en uppsluppen glädje så nyligen blif-
vit uttalad. Till råga på all denna villervalla in-
funno sig äfven bekymmer, isynnerhet för da¬
merna, emedan ekipager och öfverplagg icke
väntades förrän om några timmar.

I ett enda rum var det deremot tyst och
stilla. Der hade ett lif slocknat, rikt på skiften
af sorg, men äfven någon glädje; här hade den
mångbepröfvade engelskan slutligen funnit frid
och den sanna fröjden.

Hennes stoft hvilar i finsk jord. Af henne
tinnes intet mera qvar än den förtjusande afbil-
den från hennes unga år, påminnande efterverl-
den att

„An som fordom menniskohjertat
Dåras — såras — men fröjdas till slut.“
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En liten angelägenhet.
Huru mången yngling har ej ohjelpligt gått

förlorad, som icke i tid tagit sig till vara för de
frestelser, hvilka i så rikt mått omgifva och dag¬
ligen allt mer och mer tränga sig på honom,
och huru mången har väl haft mod att allvarligt
bekämpa det onda? Bålen vid ett gladttillfälle lif-
var känslorna; anletsdragen blifva leende; skämt
och infallen uppmuntra samtalet; hvarje närva¬
rande behagligt och angenämt uppeldad. I sam¬
ma mån glasen tömmas, blir inbillningen djerf
och upprymd; då skalla sånger till vingudens
och kärleksgudinnans ära och lof; snillrika tan¬
kar och själfulla ord omvexla och känsligheten
ökas med hvarje ögonblick. Lifvets stig förlorar
sina törnen och förvandlas till en äng, uppfyld
af de täckaste blommor, hvarest man hvarken
ser eller drömmer om något annat än framgång
och lycka. Småningom tilltar dock törsten till
följd af vanans makt. Hvarje nytt dryckesgille
ökar den, öfverretning infinner sig och ett illa-
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mående uppstår, som endast genom en ny på-
spädning af spirituösa kan döfvas.

Fallenhet för dryckenskap blir sålunda stän¬
digt ihållande, fastän äfven stundom periodiskt.
Ölet gör menniskan tung, sedan slö och slutli¬
gen känslolös; bränvinet har en mera koncent¬
rerad verkan, uppväcker passionen, gör menni¬
skan våldsam och böjd att utföra brott, men i
stor mängd verkar det äfven slöhet, pussighet
samt slutligen vattsot och döden.

En och annan ibland mina kamrater i ung¬
domstiden, som ansåg fylleriet mera som en he¬
der än en last, har beklagligtvis slutat som drin¬
kare. Desse olyckliges första steg på lifvets väd-
joban antydde sålunda redan då livad den ro¬
merska skalden fordom sjöng:

„Gutta cavat lapidem, non vi, sed saepe ca¬
dendo.“

Ibland dryckenskapens oräkneliga offer in¬
tar Fredrik X. ett synnerligen ömkansvärdt rum.
Redan i späda åren fader- och moderlös, hade
han blifvit upptagen af en gammal ogift moster,
som visserligen ömt vårdade, men också obe¬
tänksamt bortklemade den uppvexande ensamma
plantan. Af henne kläddes han bättre och finare
än andra jemnåriga gossar, i hvilkas upptåg och
lekar han aldrig fick deltaga, för att ej förderfva
sin utstyrsel och kanske äfven för att undvika
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hvarje barnslig odygd som med eller utan fog
tillskrifves den yra och obetänksamma åldern.
Deremot blef han ständigt sysselsatt hemma och
i skolan vid boken, i kyrkan om helgdagarne
och sommartiden på promenader i de solvarma
nejderna i och utom det den tiden kala och på
naturskönheter vanlottade Åbo.

I dessa enformiga gängor gick tiden sin
oafbrutna gång eller tilldess den bortklemade gos¬
sen valedicerade Abo katedralskola, då han för
att, lydig som han var, i allt rätta sig efter sin
fostermors fromma önskningar och kanske äfven
af egen böjelse bestämde sig att bli prest.

Hvad barnasinnet ej förmått uppfatta, det
började nu att med leende behag föresväfva den
unge studenten. Tyvärr blefvo dock endast då¬
ligt sällskap, glaset och tobakspipan de lockelser
som mer och mer besegrade den oerfarne och
för lifvets mångartade frestelser hittills fremmande
ynglingen.

Jsågra år vid universitetet, för det mesta
tillbragtc i utsväfning och dobbel, ändades omsi¬
der och knappt invigd till predikoembetet knöt
den i hvarje lefnadsförhållande okunnige äkten-
skapsband med en fattig flicka, utan den ringaste
utsigt, att med de små inkomster hvaröfver han
förfogade kunna försörja hustru och en barnska¬
ra, som med hvarje år ökades. Så länge mo-
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slern lefde, hade den fattiga familjen emellanåt
blifvit understödd med smärre bidrag från hen¬
ne; men snart upphörde likväl dessa, ty sorg
och bekymmer bäddade oförmodadt den ömsinta
väninnans graf. För svag att bära denna olycka
och nedtyngd af samvetsförebråelser, hängaf sig
den olycklige och förkrossade mannen alltmer åt
dryckenskapslasten och var redan i det närmaste
ohjelpligt förlorad, då solen slutligen framglän-
tade ur de digra molnen och flyttade den bekla-
gansvärde familjefadren till en lägenhet, visserli¬
gen ej bland de fetaste, men dock i alla afseen-
den tillräcklig för en omtänksam och förnuftig
själasörjare.

Det var tyvärr dock för sent! Medgången
verkade ingen förbättring i det olycksaliga lef-
verne engång var börjadt.

Intet ett ord hade jag hört om barndoms¬
vännen sedan han flyttade från Abo, då jag en
dag sysselsatt med korrekturläsning, oförmodadt
fann framför mitt bord en obekant mansperson,
stående mållös och betraktande mig med matt
och såsom mig tycktes likgiltig blick. Han var
klädd i grå öfyerrock med hål på hvardera arm¬
bågen, ljusgröna benkläder och en svart trasa,
som skulle föreställa halsduk, var lindad omkring
en smutsig skjortkrage. Ansigtsfärgen hade en
gul anstrykning, ögonen voro sura och slöa, musk-
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lerna slappa och kraftlösa och det nedlutade huf-
vudet tillkännagaf djurisk låghet. Jag ansåg ho¬
nom vara en tiggare af det vanliga slaget och
otålig att få fortsätta mitt arbete frågade jag:

„Hvad vill ni och hvarmed kan jag vara er
till någon tjenst?“

„Känner du då ej mera barndomsvännen
Fredrik“, blef det för mig oförmodade och i hög¬
sta grad öfverraskande svaret. En vissnad hand
räcktes mig i samma ögonblick och ymniga tå¬
rar strömmade utför den ända tills nu för mig
okändes kinder.

„0, förlåt din gamle vän! Tiden och ödet
förändra så mycket och skona ingen. — Men af
hvilken anledning besöker du nu den ort, der vi
uppvexte tillsamman och der så många kära min¬
nen äro fastgrodde i våra hjertan?“

„En liten angelägenhet har fört mig hit,
som snart nog torde kunna uträttas. Emellertid
längtar jag obeskrifligt från allt detta elände.“

För grannlaga att framställa några vidare
frågor i ett ämne, som tycktes besvära min ovän¬
tade kamrat från fordom, erbjöd jag honom mitt
bord och dagliga umgänge så länge han nödga-
uppehålla sig i Abo, hvarvid han, med undan¬
tag af en enda gång, då han infann sig öfver-
lastad och af mig afvisades, uppförde sig stilla
och saktmodig, men alltid till ytterlighet bedröfvad.
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Den „lilla angelägenheten“ var efter en vec¬
kas förlopp afslutad, då han bjöd mig farväl och
till fots stapplade sin väg mot hemmet, mot nö¬
den och eländet.

Det var ej många dagar härefter man er¬
for orsaken till den olyckliges senaste vistande i
Abo. — Hade nemligen lefnadsstråten för honom
hittills varit tung och missledande, blef den små¬
ningom mer och mer beklagansvärd och slutli¬
gen i alla afseenden ohjelplig; ty länge fördrag¬
sam och tålmodig tröttnade omsider den hjord,
hvars herde han var, att vid nära nog hvarje he¬
lig förrättning, så i kyrka som i hemmen, finna i
dryckesrördt tillstånd den man, som i lära och
lefverne bordt vara en föresyn för ung och gam¬
mal. Den ena klagoskriften följde den andra
och X., som efter åtskilliga varningar icke för¬
mått att ändra någon enda af de engång inrotade
vanorne, blef slutligen formligen afsatt från pre-
dikoembetet. Den „lilla angelägenhet“, som här
hade blifvit uträttad, bestod i X:s afklädande af
kappa och krage inför det högvördiga domkapitlet.

Att beskrifva de förödmjukelser och de um¬
bäranden af hvarjehanda slag, hvilka härefter ho¬
pade sig på den från samhället utstötte och bann¬
lyste uslingen, dertill saknar jag förmåga, vilja
och hjerta. Här måste således endast antydas:
att vintern, några år efter vårt senaste samman-



träffande, var särdeles kall och uppreste drifvor,
stora som hus, öfver de ödsliga fälten och de öf-
verallt tillbommade vägarne, då på isen af en
större sjö ett stelfruset lik anträffades och ett
stycke derifrån en i det närmaste tom tiggar¬
påse. Den döde var min olycklige vän, som här
hade slutat sitt bedröfliga lifs sista „lilla anglä-
genhet.“
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Smuglaren utan att veta det.
Så höglärde och vidtberömde professorerne

vid det fordna universitetet i Åbo än uppskatta¬
des af sin samtid, och så mycket deras förtjenst-
fulla bemödanden att leda den studerande ung¬
domen i vishetsgudinnans tjenst än låg dem på
hjertat, så litet bekymrade de sig om sina lär¬
jungars görande och låtande utom kunskapens
gränser och allraminst om den ekonomi de fat¬
tige i studenthopen nödgades, ofta under bryd-
samma omständigheter, iakttaga för att kunna
uppehålla sig vid lärosätet.

Professor ** var snart sagdt den enda som

jemte ett välvilligt uppmuntrande af fliten och
ordentligheten sökte, der han så kunde att efter
förmåga afhjelpa bristerne äfven i ungdomens
dagliga utgiftsposter. Han visste att „maten är
halfva födan“ och af sådan orsak såg man stän¬
digt vid hans bord unga studenter, hvilka emot
husrum och dagligt uppehälle hade åtagit sig att
undervisa professorns barnskara, en del i van-
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liga skolkunskaper och en annan del i musik.
Antalet af dessa lärare uppgick vanligen till tre
eller fyra, der en eller två tillräckligt kunnat
handhafva barn aundervisningen.

Potatissäcken och „bondlåret“ — den van¬
liga terminskosten jernte smörbyttan för den obe¬
medlade nybakade akademiska medborgaren —

nalkades sitt slut, då den unge österbottningen
Johan Ludvig Runeberg, som på något sätt ådra¬
git sig den snälle professorns uppmärksamhet,
lyckades att såsom „student på kondition“ inträda
ibland de kamrater, som förut voro i samma

egenskap anställde i den hedervärde mecenatens
familj. En hjertlig godmodighet — för att icke
tala om snillet och humorn, som öfverallt blix¬
trade fram i det vackra anletet — upptäckte man
vid sidan af ett öfverväldigande allvar i den un¬

ges väsende, och kanske var det just detta, som
mera än något annat bidrog att lätta den nye in¬
formatorns bekymmer om det dagliga brödet.
Att han redan i den tiden hade af sånggudin¬
norna blifvit invigd i den gaja seien za, som se¬
dermera lyfte honom så högt öfver sin samtid,
torde här ej behöfva upprepas.

Vid sommarferiernas ingång flyttade profes¬
sorn jemte familj och de många informatorerna
till sitt i närheten af Abo belägna prebende. Här
följde man samma diet och lefnadsordning som i

"7
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staden. Mat äfvensom landtliga förströelser van¬
kades i öfverflöd, och intet med undantag endast i
af den vanliga lilla supen saknades vid målti¬
derna. I staden var denna brist snart afhjelpt ge¬
nom det förråd af den ädla varan der öfverallt
stod att emot kontant bekommas, och livilken vid
matbudet i största hemlighet intogs i skolrum¬
met, men på landet uppkom deremot ett svårt
bryderi, då den gemensamma helsodrycken blef
slut, och då med anledning deraf öfverläggnin-
garne om huru en ny skulle anskaffas, satte ej
få myror i de unge männens lärda hjernor.

Vid ett sådant tillfälle, då professorn en för¬
middag skulle öfvervara ett konsistorii-samman-
träde i staden och hästen redan stod förspänd
framför trappan, anhöll Runeberg i ödmjuka or¬
dalag att få medfölja på resan.

Mera hetlefrad än vanligt utbrast härvid den
redan resfärdige professorn: „Herre! städerna
äro under ferierna ett förderf, ett obotligt gift
för den sysslolöse Apollosonen. Allt det onda och I
ännu mycket mer i denna sinnliga, synliga verld
kan den stadgade mannen undvika, men annat
är förhållandet med den obetänksamme på rosor
framdansande ynglingen. Afstå derföre ifrån er
oförsigtiga begäran, eller svara åtminstone hvad
som förmår er dertill? — Må hända att jag skulle
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kunna vara till någon hjelp i hvad för det när¬
varande ligger er på hjertat?“

Här voro goda råd dyra; ty frågan var nå¬
got kinkig att af Supplikanten kunna på ögon¬
blicket besvaras. En liten osanning måste såle¬
des tillgripas och en söndrig rock, som erfor¬
drade någon reparation blef derföre i en hast
uppgifven som stadsresans ändamål.

„Hvad var det jag sade“, fortfor professorn,
„ingenting är lättar^ att utan er personliga när¬
varo åstadkommas. Lemna derföre rocken åt

mig och då jag sitter i konsistorium skall er be¬
skedliga kamrat K., hos någon lika beskedlig
skäddare ombesörja allt hvad som behöfs och ni,
min gode vän, vid min återkomst finna er rock
in optima forma.“

Nu skyndade R. efter den oskyldiga roc¬
ken, hvilken, sedan en tom butelj jemte nödiga
förhåliningsorder af kamraterna deri blifvit in-
stufvad och paketet, starkt omlindadt med segel¬
garn, nedlagt i schästrampen, professorn nöjd och
belåten sålunda utan vidare bekymmer medförde
till destinationsorten.

Hvad vi utan hinder och besvär kunna er-

I hålla bekymrar oss föga. Mossan, som vi trampa
under våra fötter, blommorna på marken, himla-
hvalfvet med sina strålande verldar, huru många
sysselsätta sig väl med allt detta? Några få men-
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niskor, för öfrigt ingen. Våra sammansvurne her¬
rar informatorer utgjorde för tillfället intet undan¬
tag häri, ty oro och väntan huru det vågstycke
de hade företagit sig skulle aflöpa, hade för stun¬
den bemäktigat sig deras sinnen.

Middagen var redan med helsan förtärd,
barnen sutto vid sina lexor och deras lärare stodo
hvaren i sin tur på utkik, då omsider det väl¬
kända åkdonet nalkades prestgårdens territorium.

„Victoria!“ var det fröjdfulla utrop, som
mötte den framilande ungdomen. „Här är roc¬
ken ! Hel och omfejad — intet en knapp saknas
— kan han åter lysa på kollegier och ibland
kamrater. Annamma nu den lilla token och tacka
den beskedlige K., när ni råkas för ferm ex¬
pedition.“

Runeberg skyndade att emottaga det hem¬
lighetsfulla byltet och försvann dermed utan tids-
uppehåll till skolrummets länge begagnade göm¬
ställe. Saken var slut och ingen hade hjerta att
nånsin mer i tiden förnya den drift hvartill lilla
supens vänner genom professorns välmening blif-
vit likasom tvingade.
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Stadsfiskalen.

De sorgliga åren 1808 och 1809 voro förbi.
Finland som med djup rörelse tagit farväl af det
gamla moderlandet, hade aflagt trohetsed åt sin
nye herrskare, kejsar Alexander I och sålunda
ingått i ett tidskifte, hvarigenom nya förhållanden
såväl inom dess försvar, styrelse, lärdomsverk,
handel och industri, som det enskilda lifvet un¬
dergick mången förändring af dittills okänd be¬
skaffenhet. Landets gamla hufvudstad Åbo hvim-
lade på gatorne af soldater, husarer och kosac¬
ker från olika kårer, och i umgängeskretsarne in¬
omhus, äfvensom i värdshusen, hotellerna och
på de Seipelska balerna — den tidens mötesplats
för de allmänna nöjena — trängdes officerare,
prålande i granna uniformer, stjernor och band,
samt tillhörande alla möjliga grader och vapen.
Ibland dessa må här endast anföras namnen:

Buxhöfden, Barclay de Tolly, van Suchtelen,
Kamenski, Bagration, Demidoff, Sassanoff och
utom flere andre äfven den ryktbare Kulneff, han
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„den främste, der det höggs och stacks;
den främste, der det dracks.“
Kulneff, den tappre kosackchefen, som af

Runeberg erhållit den herrliga och sköna min-
nesrunan, var den tiden inqvarterad hos konsi¬
storienotarien Tolpo, egare af en större stads¬
gård vid stora Brahegatan, der samtidigt en ung
student Johan Fredrik Möller, i en liten kamma¬
re, äfven hade funnit ett anspråkslöst hem.

Född i Lemo, der hans far var kyrkoher¬
de, hade Johan Fredrik Möller redan i vaggan
blifvit bestämd för den juridiska tjenstemannaba-
nan, hvartill han nu beredde sig vid universite¬
tet. En af dessa lyckligt begåfvade naturer, som
med ett godt och klart förstånd förena flit i stu¬
dier, ordning och redbarhet i uppförande, var
han derjemte utrustad med ovanliga kroppskraf¬
ter, hvilka dock högst sällan förledde honom till
öfvermodiga handlingar. Ibland kamrater betrak¬
tades han derför såsom en oförarglig och men¬
lös varelse, dock gern a sedd och omhuldad i
glada lag, der hans goda*lynne, tokroliga infal¬
len och understundom skaldeutgjutelser aldrig
förfelade att framkalla glädje och ofta ett stor¬
mande bifall.

En klar och molnfri dag, då allt andades
frid och förnöjsamhet, frisk grönska och fogel-
sång upplifvade naturen och solen, varm och mild,
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helsade gammal och ung, återvände den unge
studenten från den juridiska lärosalen, der den
vidtfrejdade Mathias Calonius nyss hade slutat
sina föreläsningar för terminen. Upprepande i
tankarne de minnesvärda ord han inhemtat, stan¬
nade Möller plötsligt utanför sin dörr, förvånad
öfver de röster, hvilka derinne läto förnimma sig.
Knappt hade han inträdt, då han möttes af en
man ,,af bara skägg“, i hvilken han igenkände
„björnen från kosackens land“, som, efter att
med hotande blick hafva nappat honom i kra¬
gen, i samma ögonblick gjorde sig redo att ut¬
fösa rummets rätte innehafvare. Detta var emel¬
lertid för mycket för den annars saktmodiga stu¬
denten, och nu blef det icke han, men den bar¬
ske Kulneff, som åtföljd af sitt sällskap slunga¬
des utom dörren och utför den branta trappa,
hvilken från gårdsplanen ledde upp till det hit¬
tills alltid tysta läsrummet. — Anledningen till
Kulneffs oförmodade besök må vara och förblifva
osagd.

Såsnart oväsendet var förbi, inträdde åter
det orubbliga lugn, som vanligen beherrskat den
beskedlige studenten. Han framtog de anteck¬
ningar, han gjort under förmiddagens lektion,
och ordnade dem med vanlig omtanke. Länge
fick han dock ej egna sig åt denna sysselsätt¬
ning, innan han häi’i stördes af några kamraters
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besök. Den obehagliga händelse, som nyss hade
timat, var glömd och skulle säkert också förblif-
vit det, om icke sabelskrammel åter hörts i trap¬
pan och en af Kulneffs adjutanter stigit in och
afbrutit de lärda samtalen med en inbjudning
från hans chef, som sades vara något opasslig,
till Möller att på aftonen infinna sig hos den förre.
Möller tackade och lofvade att efterkomma den
för honom så oväntade kallelsen. Nu först, och
sedan adjutanten aflägsnat sig, erhöllo kamra-
terne berättelse om den i Möllers tycke, „obe¬
tydliga händelsen“, som deremot af dem ansågs
kunna föranleda till den allvarsammaste påföljd.
Förgäfves blefvo emellertid deras uppmaningar,
att den inbjudning, hvilken nyss blifvit framförd,
borde, såsom troligen innebärande något grymt
försåt, försigtigtvis undvikas och icke på några
vilkor efterkommas. Möller var deremot af an¬

nan tanke och genmälte: „jag har nu engång
lofvat, jag står vid mina ord, och för öfrigt in¬
gen rädder här, sa’ bonden, när han sprang för
haren.“

Utstyrd i frack, infann sig gästen således
på bestämd tid och timma hos den af alla fruk¬
tade kosackhetmannen. Med trefaldig kyss —

något då ännu hos oss ovanligt — och i öppen
famn emottogs den inträdande, som en stund,
förvånad och tvekande, hade stannat vid dörren,
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af den förekommande och fryntlige värden ocli
framledd till de fyllda bålarne hörde han snart
derefter en skål utbringas för: „raska finsk poj¬
ke!“ I och med detsamma och kanske ännu mer
af hurraropen, som åtföljde skålen, återkom den
vanliga tryggheten hos den unge studenten och
under blandadt ryskt, svenskt och finskt tungo¬
mål samt en och annan visa förflöt aftonen i all¬
sköns sämja och oafbrutna vänskapsbetygelser.

Ännu ett par gånger var Möller kallad till
något gladt gille hos Kulneff, som, då han om¬
sider aftågade från Åbo, tog ett hjertligt farväl
af sin „raska finsk pojke“, hvarvid denne trodde
sig förmärka att en klar tår droppade i den var¬
me och tappre hjeltens yfviga skägg. Såsom se¬
gerherre utkämpade den starke ynglingen kort
derefter sin sista strid, vida berömd och omtalad,
innan han för alltid lemnade universitetet. Otto
Flemming af Libelitz hade, öfvermodig och be¬
fallande som i yngre dagar, nyss återvändt ifrån
London, der han det senaste året varit krigs¬
fånge och derunder nedlagt mången ryktbar en¬
gelsk slagskämpe. Nästan ingen dag förflöt ef¬
ter hans återkomst, då vanligt öfversitteri, åtföljdt
af våldsam tillrättavisning, från hans sida ute-
blef. Utan den ringaste anledning blef Möller,
som en dag vackert och beskedligt hade inträdt
i en biljardsal, sålunda ett mål för „den starke
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baronens“ anfall. Fattad af senfulla armar, be¬
fann sig den fredfulle studenten redan vid rum¬
mets ingång, då vreden med ens uppblossade
hos den förfördelade, som nu tog i famn den öf-
verfallande och inom ett ögonblick bar denne,
hvilken fattat tag i dörrposterna, som brakande
medföljde, ut i det fria, för att, såsom Möller
förmenade, kunna för tillfället svalka det hetsiga
friherrliga blodet. — Intet vidare är att tillägga
härvid, än att Fleming och Möller derefter och
intill dödedagar förblefvo såta och uppriktige vän¬
ner. Det bekanta: „baron på gatan, bror på
krogen“, upprepades således aldrig vid deras se¬
nare sammanträffanden.

Ödet, det väsende, som så blifvit benämndt,
måste vara födt under en nyckfull stjerna, ty
mången kastar sig, utan att veta hvarföre, på
tvären för de lefnadsplaner han engång uttänkt,
och det värsta dervid är, att de klokaste och
med synnerlig omtanke beräknade funderingar
ofta komina på skam, emedan ungdomen vanligen
emotser sin framtid med det i rosenrödt klädda
förnuftet, som något längre fram likväl är un-
derkastadt så många olika färgbrytningar, och
ålderdomen åter beräknar de dagar, som skola
komma med det gråhåriga hufvudet, glömmande
alldeles att detta engång varit af annat utseende.
Vare härmed huru som helst, men visst är att
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alla de framtidsplaner, vår unge student hade
uppgjort för sitt görande och låtande, ramlade
med ens vid hans fars hastiga och oförmodade
frånfälle, då sonen för fattigdom nödgades af-
bryta sina studier och ge på båten alla lysande
förhoppningar om inträde i regerinskonselj eller
hofrätt och i stället söka sin fortkomst och sitt
uppehälle såsom ett blygsamt och anspråkslöst bi¬
träde vid häradsrätterne.

Nu var han lik ett ungt träd, hvilket blifvit
uppdraget i en plantskola på mager jord; hans
ved hade vuxit långsamt men säkert, trädet hade
under tiden icke skjutit några vilda skott, och
då det blef omplanteradt i en annan jordmån, be-
höfdes således ingen vidare omvårdnad; träd¬
gårdsmästaren sade: „låt det bara stå, det har
friska rötter och behöfver numera ej något stöd.“

Undergifven sitt hårda öde, delade tings-
skrifvaren i många år sin tid och sin lagfaren-
het dels vid memorial och protokoll, dels såsom
fullmäktig för tvistande parter. Ej heller försum¬
made han de tillfällen, då glädje och skämt tagit
ordet, hvarvid han merendels framhöll små qvä-
den från egen rik fatabur, der en qvick satir och
ett oskyldigt narri alltid befunnos i rågadt mått.
— Sålunda förflöt tiden i många år, till dess han
slutligen nådde sitt första och sista steg på äro-
nes trappa och blef — stadsfiskal i Åbo.
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Undvikande allt käbbel och trassel, fick Abo
stads fromme och trygge fiskal härefter aldrig,
eller åtminstone högst sällan, tillfälle att pröfva
sin jättestyrka, men så mycket oftare togs hans
sångförmåga i anspråk. Den enkla bordsvisan,
som så tydligt lät höra orden på den enkla me¬
lodin och sålunda lättare fattades af mängden än
de kromatiska gångar och harmonier, som pryda
den flerstämmiga sången, var ännu den tiden
hufvudsak i ett gladt lag och utfördes con amore
af Möller, som äfven var författare till en och
annan ibland dem. Men det var också sällskaps-
sångens gyllene ålder. Man kan säga, att denna
vitterhetsart är, både i sammansättning och utfö¬
rande, numera utdöd.

Äfven om aftnarne hördes Möller, emellan
robarterne i ett trefligt trekarlsparti, uppstämma
sin djupa bas och dervid i ton merendels fram¬
hålla Valerii bekanta

„Ej mer vill jag sjunga om drufvornas saft
Såframt man ej vinprisen fäller;
Vårt vin liar ej mycket af anda och kraft,
Och kanske af drufvan ej heller.
Dig menlösa Toddy, dig helgas min röst,
Dig guldgula sköna jamaika,
Den tarfligee öfverflöd, uslingens tröst
Och hvilans Tinctura Thebaica.“

Det har ofvanför blifvit antydt, att Möller
redan i sina yngre år egnade mången ledig, mån-
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gen glad stund åt febuseri af allt annat än det
tråkiga slaget, ehuru de flesta af hans Helikons
blomster aldrig blifvit behandlade af tryckpres¬
sen och efter sin författares bortgång ur tiden så¬
ledes spårlöst försvunnit. En eller annan torde
dock af dessa dagsländor finnas undangömda i
någon skräpgömma, ehuru svår att derifrån fram¬
leta, och ibland dem har en samlare af kuriosa
funnit den bit här nedanför kommer att framhållas.

En vidtbekant skribent och forskare af “Luft
och tid“, gaser och atomer, skötte nemligen en
trägen korrespondens både till höger och ven-
ster, och som han bodde på landet, hade han
egen lösväska för detta ändamål, hvilken två gån¬
ger i veckan expedierades till och från Abo post¬
kontor. En dag befanns dennas bom, som var
af jern, bruteD, låset förstördt och väskan öppen,
men hvarken bref eller tidningar saknades deri.
Följden häraf blef en epistel på vers angående
den illa tilltygade väskan till postinspektoren,
deri bland annat en varning ingick om det våd¬
liga af „siskors strid“ med hvarannan. Svaret
härå, som på uppmaning författades af Möller,
lydde:

„Ej liöfves det en snillrik man
Som luft och tid indela kan,
Som „Paralagar“ stiftat har,
En gasers och atomers far,
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Att klaga öfver bagateller,
Som blott en lumpen väska gäller
Om ock den saken egde grund,
Att posteväskan i den stund
Du om densamma fällde dom
Till lås och nyckel och dess bom
Skull’ tagit något ringa fel,
Så liar ej posten häri del.
Hvad anbelangar siskors strid;
Så låt dem lefva uti frid!

Ty 1'oglar små och månget djur
Af stilla, from och mild natur,
Bäst lugn och enighet befrämja,
Då kif ej grumlar deras sämja.“

Ålderdomen infann sig småningom med
krämpor och „sänkta rullgardiner;“ kroppskraf¬
terna aftynade, visorna tystnade och en graf bäd¬
dades slutligen, der den gamle stadsfiskalen in-
myllades af några vänner, hvilka dervid yttrade:

„Af åren nött skall den skarpaste båga brista itu,
Af tiden den blankaste klinga med rost öfvertäcks,
Och aldrig en menska så stark blifvit skapad ännu
Att hon icke af åren och tiden besegras och bräcks.“
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En tidsbild från den 4 och 5 September
1827.

I de yngre åren hade jag med allvar eg-
nat mig åt bergshandteringen och i synnerhet åt
hammarsmidet och grufbrytningen. Med anled¬
ning häraf var jag sinnad att söka inträde vid
finska bergstaten; men då emellertid det pitto¬
reskt belägna Kirjakkala i Uskela och Bjerno
socknar, jemte hammarsmedja, qvarnar och fräl¬
sehemman, derförinnan kungjordes till försälj¬
ning, ramlade mina tidigare planer och om vå¬
ren 1827 tillträdde jag, såsom välbeställd bruks¬
patron, det lilla, men af förtjusande naturskönhet
rikt begåfvade jernbruket.

Jag skyndade härefter att försälja min vid
Stora Klostergatan i Åbo belägna stadsgård, med
förbindelse likväl att i händelse af eldsvåda an¬
svara för densamma intill den 1 derpåföljande
oktober, då den nye egaren skulle tillträda lä¬
genheten.

Ännu fortfor jag dock att vistas ömsom i
staden och ömsom pä landet, der jag trött efter
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bagens mödor och värf — brukets inspektor och
bokhållare var insjuknad — om aftonen den 4
september jemkade mig till mitt nattliga läger.

Dagen hade varit hänförande, den friska
grönskan på gräsmattan vid dammen, trädens
vaggande grenar, hviskningen af den mildt an¬
dande vinden, de qvardröjande småfoglarnes qvit-
ter, de dansande forssarnes kaskader, huru skönt
var ej allt detta för öga och öra. Aftonen före¬
tedde ej mindre behag: solen hade nyss gått ned,
guldfärgade småmoln bredde sig klara och tof-
siga, som fintvättade och kammade ulltappar of-
ver en del af firmamentet i allt mera obestämdt
dallrande vågor och någon matt glimmande stjer-
na började småningom här och der nedblicka
från rymden. Vid jemförelse med städernas bul¬
ler och bråk, huru ljufva och herrliga framstå ej
fiessa landtlifvets varma och stilla tatlor och huru

många nya och obekanta bilder framhålla de ej
för känsla och hjerta.

Begrundande allt detta, låg jag länge va¬
ken och då sömnen omsider tillslöt mina ögon,
såg jag ännu i drömmen de idylliska föremål,
som under dagens lopp så hänförande tilltalat
mig. Men att himmelens skönhet understundom
speglar sig blott på sjöarnes yta och att dernere
i djupet bo mörka andar, mycken sand och sällan
perlor, var jag för ung och oerfaren att kunna
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ana, ty den framgång, som hittills åtföljt mina
steg på lifvets vädjobana, hade ännu ej varit af-
bruten af motgångar och olyckor.

„Åbo brinner“, var den hemska stämma,
som vid midnatten väckte mig. Vid min säng
stod hammarsmedsmästaren Forsströms resliga
och sotiga gestalt. „Afvaktande min tur vid här¬
den“, fortfor han, „hade jag insomnat i labben,
då i drömmen min son Wilhelm, jemte flere andra
stadsbor, män och qvinnor, alla klädda i hög-
tidsdrägter, med glada ansigten, omgåfvo mig,
för att inom ett ögonblick förvandlas: kläderna i
trasor och glädjen i tårar. Klarvaken skyndade
jag ut och det första, som mötte min syn, var
det starka eldsken, som flammade på himmeln i
det väderstreck, der Åbo ligger. Patron tar väl
ej illa upp, att jag för en stund stört hvilan, men
min unga husbonde, som har så många jern i
elden äfven derborta, var naturligtvis den förste
jag ville varsko och förbereda på den möjligtvis
förestående olyckan.“

„Drömmar som strömmar, min hederliga Fors¬
ström“, var mitt svar. „Väl ser jag det starka
skenet, men denna tid på året, är det tyvärr så
vanligt att rior brinna och derföre låtom oss hop¬
pas, att våra bekymmer rörande någon större
fara för det mig så kära Åbo, må blifva lika

8
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ogrundade, som de för det närvarande äro osäkra
och ovissa.“

Redan den följande dagen fick man bekräf¬
telse på Forsströms förmodan, dels genom gran¬
nar och qvarnfolk, dels genom ett bref från grefve
G. Armfelt på Åminne, hvarigenom jag erhöll
full visshet om de betydliga förluster jag för egen
del lidit.

Knappt hade jag genomögnat detta bref, in¬
nan jag satt i min schas och genom skog och
ödemark uppnådde jag snart den allmänna post¬
vägen. Öfverallt möttes här flyende husvilla men-

niskor; till och med kajorna, som i öfver fem¬
hundra år varit i oqvald besittning af domkyrko¬
tornet, voro stadde pä långväga tåg till andra
hvälfda boningar. På Vista gästgifvargård upp¬
visade man fragmenter af svedda böcker och pap¬
per, som af den häftiga vinden blifvit ditförde.
Ju närmare jag nalkades olycksstaden desto flere
blefvo de föremål, som haft någon beröring med
elden.

Morgonen började gry och den hemska tafla,
som från Wastmäki utbredde sig för mina blic¬
kar, står ännu i outplånliga drag fästad i
mitt minne. Menuiskor, böljande i brokig mas¬
sa, dels under bar himmel, dels i tobaksladorna
på Kuppis’ och Moriabergs fälten, lekande barn
och gråtande qvinnor, vaggor och likkistor, hus-
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geråd af alla möjliga slag, bättre och sämre, hus¬
djur och fjäderfä, hvimlade här i blandade grup¬
per om hvarandra. Modlöshet hos den ena och
stilla undergifvenhet hos den andra omvexlade
på de anleten här varsnades och med blödande
hjerta, efter åskådandet af allt detta elände nöd¬
gades jag omsider i anseende till den qväfvande
röken från grushögarne, invid gatorna, stanna
mitt åkdon invid tullporten.

Med min lilla nattsäck i hand och emellan

otaliga nakna skorstensvålnader, anträdde jag på
de ännu heta gatstenarne, öfver Observatoriiber-
get, vandringen till mitt fädernehems grus och
ruiner, i hvars närhet min vördnadsvärde gran¬
ne, professor Boxström, omgifven af åtskilligt hus-
geråd, satt på det kala berget och i solbaddet,
likasom fordom i sin beqväma bostad, studerande
„Holy Bible“ på originalspråket. Denna skatt var
allt, hvad han af sitt rika bokförråd förmått att
rädda. „Jag bor tillsvidare i min källare“, ytt¬
rade han „och har ännu ingen aning om hvar
jag för vintern skall finna tak öfver hufvudet.“

Lemnande den beklagansvärde i sitt stilla
och andäktiga tidsfördrif, fortsatte jag de tunga
stegen till det hem jag för några dagar sedan
glad och obekymrad hade lemnat. Nästan van¬
mäktig af den fasansfulla anblick mig mötte vid
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första steget på den härjade, för mig så kära
oeh minnesrika platsen, samt uttröttad af nattvak
och bekymmer, fann jag omsider, efter den gam¬
les föredöme, en tillflykt i ett af de qvarstående
källarhvalfven, der jag tillsvidare och innan jag
begaf mig att uppsöka föremålet för min kärlek,
vänner och kamrater i olyckan, redde mig en
hvilobädd med den lilla nattsäcken till hufvud-

gärd och insomnade snart på mitt hårda och fuk¬
tiga läger.

Här blef min hvila dock ej långvarig. Sta¬
dens kommendant hade varit min hyresgäst och
ansåg, då ingen annan lägenhet i midten af den
fordna staden fanns att tillgå, det stora källar-
hvalfvet såsom lämpligt att tillsvidare inrymma
den ryska högvakten. Af inträdande soldater och
deras befälhafvare för tillfället, en underofficer,
erhöll jag, ännu yrvaken, den korta men be¬
stämda befallningen, att på ögonblicket packa mig
bort och blef, då ingen föreställning från min sida
tycktes vinna uppmärksamhet, ohjelpligt utkörd
från den sista fristaden i min rättmätiga egendom.

Sedan elden lagt i aska öfver åttahundra
gårdar jemte domkyrkan, hofrätts- och akademi¬
husen, råd- och packhus, presidents- och lands-
höfdinge-residenser, in. fl. allmänna byggnader,
samt ändtligen stannat vid societetshuset, åter-
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stodo af det gamla Åbo endast Södra och Ny-
stadsqvarteren, äfvensom åtskilliga kojor på do
staden omgifvande höjderna, hvilka kunde er¬
bjuda de husvilla någon tarflig och inskränkt bo¬
stad. Att nå dessa blef nu föremålet för mina
sträfvanden. Men detta var ej så lätt; ty den
enda bro, som förenat den östra med den vestra
sidan om Aura å, var nedbrunnen och en båt
måste således uppsökas, for att nå den bebodda
delen i olycksstaden. Betraktande många olika
föremål af bergadt g<ods, som stucko upp öfver
vattnet, fick jag till min stora glädje omsider
sigte på en liten farkost, som rodd af en rysk
matros, tycktes vara bestämd att öfverföra folk
från strand till strand.

Min glädje ökades ännu mer, då jag kom¬
men ombord, såg ramen till den dyrbaraste af
mina taflor komma flytande med strömmen tätt
förbi farjbåten. Att inhala detta fynd var snart
gjordt, och då jag genom återfinnande häraf kun¬
de hoppas, att äfven sjelfva målningen, ett ar¬
bete af den berömde van Loo, föreställande hafs-
guden, måste vara bergad och sannolikt anträf¬
fas någonstädes i närheten, töfvade det ej länge
innan jag fann min gode Neptun hvilande med
sin treudd i senfull hand, sitta i vattnet invid
den östra strandens pålverk. Också guden, ehuru
betydligt rifven och skamfilad, anammades och
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sedan jag lyckligt och väl nått den motliggande
stranden, intågade jag, en „Eneas lik vid Troja“,
med mitt dyrbara fynd, i societetshuset. Taflan,
som var för stor för väggarne i den trädgårds-
pavillon jag bebodde, hade haft sin plats i de af
kommendanten begagnade rummen och blifvit
tillika med hans husgeråd räddad, ehuru seder¬
mera lemnad, som man säger —„vind för våg.“

Att under dessa dagar besöka societetshus-
källarn var ungefärligen detsamma, som att titta
in i en bikupa; drönare och arbetsbin funnos der
tillräckligt, endast den nådiga visen saknades.
De flesta menniskor man här såg i lifligt och
högt samtal med hvarandra, voro praktiska her¬
rar, de der sällan vilja veta af onödigt prat, och
det oaktadt var sorlet härinne starkt och döf-
vande. Ingen rusgifvande dryck lifvade det hög¬
ljudda pratet, ty endast ett oskuldsfullt svagdricka
fuktade känslorna och inga läckerheter lockade
gomen, ty endast sill och potatis kunde under
de första dagarne efter olyckskatastrofen, anskaf¬
fas och serveras. Brödbristen var äfven stor,
hvarföre man måste hos stadens förnämsta restau¬
rant hålla till godo med s. k. „dagligt bröd“,
eller hålkaka. Men ingen var ledsen för det och
hvar och en rättade mun efter matsäcken.

Alla olycksöden och vidrigheter tycktes re-
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dan vara glömda och i olika kretsar öfverlade
man nu icke allenast huru och på hvad sätt man
kunde hjelpa hvarandra, men äfven huruledes
den härjade staden skulle föryngrad och förskö¬
nad åter förmå att resa sig ur sin aska. Allt an¬
dades mod och beslutsamhet. En sådan lycklig
sinnestämning kunde ej undgå att äfven lifva
mina bekymmerfulla tankar, ty man börjar ju
med att sörja och slutar merendels med att finna
tröst. Sedan jag erhållit en plats för min tafla,
begaf jag mig således med säkra steg att upp¬
söka den käraste af alla dem jag för få dagar
sedan hade lemuat och återfann min unga fäst¬
mö, lika älskvärd, intagande och välbehållen
ibland sina hulda anhöriga, som då vi nyss hade
åtskilts.

En annan Marius på Kartagos ruiner före¬
tog jag de följande dagarne åtskilliga ströftåg,
för att taga i närmare skärskådande förödelsens
styggelser. Förbi fordna klostermurar och kani-
kers längesedan grusade boningar, förde mina
steg mig öfver den blodiga plats, der den finska
adelns hufvuden engång fallit för bödels-svärdet,
till de nakna murarne af det fridens tempel, der
slägte efter slägte i from andakt nalkats den hög¬
ste och der så månget heligt minne stod djupt
inprägladt i mitt hjerta.
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Redan utanför helgedomen varsnades i stof¬
tet den ståtliga tupp, som i så många år varit
upphöjd öfver den nedanför krälande mensklig-
heten. Denne storhet låg här krossad och tillin¬
tetgjord ibland „grus och klutar“, begapad och
begabbad af förbigående tuppar och hönor, hvilka
beundrade endast — den rika förgyllningen. Med
ett „så vandra våre store män, från ljuset ner i
skuggan“, fortsatte jag min vandring och stod
snart ibland nedstörtade hvalf inom kyrkans höga
och allvarliga pelarrader.

Det första, som här mötte blicken till ven-

ster om stora ingången var en liten blymassa,
återstoden af den herrliga orgel, hvilken fordom
blifvit församlingen förärad af hofrättskommissa-
rien Vittfoot. Vidare sågos spåren efter eldens
skoningslösa framfart i grafvarne under kyrko-
golfvet och deribland, som man förmodade, den
rika abedissas graf fram i kyrkan, hvarom Rhy-
zelius i sin „Brontologia Theologico historica“ an¬
för. Vid ,,likama“-koret låg det antika jerngall-
ret nedfallet, trofeer, vapensköldar, kungs- och
andra bänkar, taflor, konststycken, deribland pre¬
dikstolen, ett särdeles värdefullt arbete afMjodh,
voro spårlöst försvunna. Alla fönster, med un¬
dantag af de i yttre sakristian befunnos vara upp¬
brände och dörrposterna till detta rum, ehuru af
granit, sågos till större delen förvittrade och sön-
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dersmulade. Af de dyrbara monumenterna var
Torsten Stålhandskes, med undantag likväl af det
deröfver anbringade epitaphium, nästan helt och
hållet förstördt och likaså de i tyska trettioåriga
kriget eröfrade fanor och standarer.

Att kyrkan snart, såsom nödvändigt var skul¬
le, så till det yttre som det inre blifva upphjelpt,
derom hade jag intet tvifvelsmål, och redan upp¬
gjorde jag i andanom planer om högkorets mål¬
ning al fresco samt grafkapellernas återställande
i ett värdigt och prydligt skick, dervid isynner¬
het uppehållande mig vid resandet af en kung¬
lig minnesvård åt den mångbepröfvade blomster¬
flickan och drottningen Katarina Månsdotter. Öf-
riga historiska personer, som i det åldriga tem¬
plet funnit lägerställen, glömdes ej heller, för en-
hvar af dem hade jag något passande, något de¬
ras efterverld tilltalande minnesmärke.

Omsider lemnande det rum, der så många
betraktelser och framtidsplaner sysselsatt mig,
återvände jag till min „älskogsblomma“ och till
de dagliga omsorgerna. Minnet af mitt besök i
S:t Henriks ruiner har dock ofta stått bjert för
min hågkomst och då jag nu, efter en mellan-
rymd af femtio år besöker vår kyrka, instämmer
jag rörd och glad med skalden:

„Här hon restes, här på stranden
Re’n månghundra åt hon stått,
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Kring de vida, öde landen
Ut allt ljus från henne gått. —
Ned dess spiror ofta böjdes
Och dess lnurar blefvo grus,
Dock livar gång mer herrligt höjdes
Här ur stoftet Herrans hus.“

Ledsagad af rök och en eld, som ännu här
och der kyttade ibland stenhoparne, infann jag
mig en afton hos min fordne examinator i he-
breernas arkäologi, domprosten Gadolin, för att
denna gång anhålla om lysning till det kristliga
äktenskapsförbund, som derefter tre söndagar i
rad förkunnades i spinnhuskyrkan och under bar
himmel på Kuppisfältet, sedan en rik tobaksskörd
några dagar förut derifrån blifvit inhöstad. Till
den enkla kort derefter inträffande bröllopshögti¬
den hade den inpå bara kroppen brandskadade
brudgumen, för att framstå i all möjlig glans,
fått låna skjorta och halsduk af den från förödel¬
sen skonade vännen Johan Jakob Nordström och
den öfriga drägten hade min beskedliga och all¬
tid tjenstvillige betjent Abraham Lindgren ur sin
egen garderob för tillfället lemnat mig.

Redan påföljande dag återvände jag med
min unga hustru till mitt fridfulla Tusculum, det
lilla jernbruket, der vi, glömmande alla skräck¬
scener och omgifna af en herrlig natur, kära vän¬
ner och aktade grannar funno lugn efter stor-
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men. Här var det vi ånyo öfvertygades om att
tiden i sin flygt stod still;

„Ty hvarje stund i dödligheten
Af tiden mäts och liar sin gräns;
Men dödens kyss och kärlekens
De äro barn af evigheten.“



Erik Julin.

Ett lif har slocknat och ett hjerta upphörtt
att slå, som i en lång följd af år varmt och väl-!
signerikt klappade för fäderneslandet och det sam-i

hälle vi tillhöra. Om minnet af utmärkta per¬
sonligheter från forntiden och länder långt skilda
från oss, eger vår beundran och vår odelade hög¬
aktning, huru mycket mera känna vi oss icke
lifvade genom minnet af dem, som stå vår tid
och våra förhållanden närmare, hvilkas sträfvan-
den vi följt, erkännande att vi hafva dessa att
tacka för den samhällsordning och den andliga
lifsluft, under hvilkas skydd vi kunna arbeta för
de våra och i vår ordning åt allmänt väl egna
våra bemödanden. — Ett sådant erkännande till¬
kommer den oförgätlige man, hvars minne och
verksamhet vi, ehuru ofullständigt, här försöka
teckna.

Erik Julin föddes i Uleåborg den 13 No¬
vember 1796 och var son till apotekaren derstä-
des, assessoren Johan Julin, härstammande från
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Westmanland i Sverige, och Albertina Karberg,
dotter till förre apotekaren i samma stad Kar¬
berg. Blef efter idkade skolstudier student, först
i Åbo, sedermera i Dorpat och slutligen i Jena.
Anställdes efter hemkomsten från Tyskland så¬
som provisor på stadsapoteket i Åbo, hvilket hans
far kort förut tillhandlat sig af apotekaren Freu¬
denthal, och i denna egenskap fästad intill sin

t fars död, som inträffade den 19 Maj 1820, öf-
. vertog sonen nu apoteksrörelsen i eget namn och

är det ifrån denna tid Erik Julins medborgerliga
,i rastlösa verksamhet egentligen började.

! Att uppräkna alla de allmänt nyttiga värf,
hvartill han egnade sig, är numera omöjligt;

» dock må här anföras i något sånär kronologisk
j ordning de förnämsta: Kinaqvarnen invid Ta-

vasttull, jemte trädgårdsanläggningen för såkal-
I lade „officinela“ eller apoteksvexter; ombyggna-
, den och utvidgandet af Hallis qvarnar med der-

. till hörande bro- och dammarbeten, raspverk för
I färgstofter, benmjölsstamp, fosfasguanofabrik m.

m.; inköpet af en ångqvarn i Tegelsalen, ombyg¬
gandet af Ildois tegelbruk; anläggningen af ett
kakel- och fajansfabrik och på dess område en
damm för uppfödande af blodiglar; uppresandet
af ett provisionelt teaterhus; stiftandet af allmänna
sjöassuransföreningen, sjöassuransföreningen för
landtmannafartyg; hvalfiskeribolaget och i sam-
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manliang härmed meddelandet om den såkallade
„Juliniseringen.44 I alla våra ångfartygsbolag och
förnämligast det „Österbottniska44 deltog han med
varmt intresse. Biskötseln uppmuntrade han ge-,
nom utdelning af en mängd kupor, som kring-
spriddes ibland allmogen i grannsocknarne och
fruktfrädsodlingen befrämjades genom årliga tal¬
rikt besökta möten på Kuppis, hvarvid undervis¬
ning såväl i okulering som ympning meddelades
åt den ungdomskara från angränsande nejder,
som för tillfället var samlad och efter slutadt värf

undfägnades af sin välvillige inbjudare, i sällskap
med flere ibland hushållningssällskapets ledamö¬
ter. Ett salteri, dervid skärallmogen erhöll un¬

dervisning i ett förbättradt sätt att inlägga för¬
nämligast ströming, hör äfven till de allmänt nyt¬
tiga föremålen för Julins outtröttliga verksamhet.
Slutligen må anföras det köp, hvarigenom han
blef delegare i den mekaniska verkstad som för
det närvarande här på orten utvecklar sina stor¬
artade och gagnande arbeten.

Men icke allenast industriela företag hafva
uteslutande varit föremål för den i allt omtänk¬
samme mannens nitälskan. Ett sällskap, i bör¬
jan kalladt „Köyhäin ystävät44 men som under
tidernas lopp undergått mången förändring, räk¬
nade i honom sin stiftare; frivilliga brandkåren
härstädes, hvars nytta sedermera tjenat så mån-
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gen annan af landets öfriga städer till efterföljd,
var äfven hans verk och pensionsinrättningen för
ålderstigna värnlösa fruntimmer i Åbo, som re¬
dan eger en betydlig grundfond, har ensamt ho¬
nom art tacka för sin upprinnelse. Under nöd¬
åren sökte han afvärja den hotande faran, såväl
genom tryckta populära afhandlingar om hvarje-
handa ämnens användande till nödbröd, som ge¬

nom utskickade personer, hvilka det ålåg att
undervisa befolkningen i beredning af det väl tarf-
liga, men för helsan oskadliga brödet.

Huru mycket är ej redan härofvan om-
nämndt och huru oändligen liten del är det ändå
af allt, livad Erik Julin arbetat för! Öfverallt der
i våra bygder något intresse rörde sig, der sökte
man ej honom förgäfves. Hände det understun¬
dom att han ej kunde verksamt deltaga i arbe¬
tet för något godt företag, var redan den varma,
hjertliga blick, hvarmed han emotsåg de andras
arbete, en verklig uppmuntran för dem. Om lif-
vet lät honom se rnånga förhoppningsfulla planer
stranda, skänkte det honom dock glädjen att se
månget nyttigt och ädelt företag bära riklig frukt
och lofva en framtid.

Uppmärksammad af regeringen för sin mång-
artade medborgerliga förtjenst erhöll Julin tid ef¬
ter annan kommerseråds namn, heder och vär-
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dighet, S:t Stanislai ordens andra och S:t Anne
ordens tredje klass.

Erik Julin ingick den 8 Oktober 1822 äk¬
tenskap med Christina Sofia Sundbäck, och det
vördnadsvärda, ålderstigna paret hade glädjen att
år 1872 i kretsen af barn och barnabarn fira sitt
guldbröllop. Ur denna krets har familjefadren
nu till först utträdt.

Erik Julins uttrycksfulla, af själ- och hjer-
tegodhet lifvade anletsdrag hafva af skulptören
Walter Runeberg lyckligt blifvit träffade i den
byst, han modellerat af honom.

Sörjande öfver förlusten af en af sina äd¬
laste söner, skall Åbo alltid med stolthet och kär¬
lek förvara minnet af den varmhjertade foster¬
landsvännen Erik Julin. Må friden omhägna
hans stoft!



Nekrolog.
Då klockorna sistl. söndag kallade svenska

församlingen lmrstädes till högmessogudsfjensten,
anträffades, såsom i gårdagens blad omnämndes,
en inom vårt samhälle aktad och ärad man ge¬
neralmajoren Lyra, i sanslöst tillstånd ned¬
sjunken på en bänk under träden i en af de till
domkyrkan angränsande sqvärer. Af hjelpsam-
ma händer lyftad i en droschka fördes han till
sitt närbelägna hem, der han kort derefter drog
sin sista suck.

Henrik Lyra var född den 5 februari
1802 och härstammade från en gammal fmsk pre-
staslägt. Efter fulländade studier i Borgå gym¬
nasium, antogs han 1820 i tjenst vid sjette upp¬
lösta Wiborgs skarpskyttebataljon såsom under¬
officer; befordrades 1824 till fiältväbel och påföl¬
jande år till portd‘epée fänrik; transporterades
s. å. till lifgardets finska skarpskyttebataljon; ut¬
nämndes 1830 till fänrik; erhöll 1831 polska ut¬
märkelsetecknet „virtuti militari“ i 4:de klassen,

9
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befordrades 1832 till underlöjtnant och utnämndes
derjemte till bataljonsadjutant; befordrades 1833
till löjtnant; utnämndes 1834 till bataljonskassör
och s. å. till riddare af S:t Stanislai ordens 3:dje
klass; befordrades 1838 till stabskapten och kom¬
panichef; utnämndes 1840 till kapten och erhöll
1842 S:t Anne ordens 3:dje klass; år 1845 för¬
ordnades han till placemajor på Aland; trans¬
porterades 1846 till finska öfningsskarpskytteba-
taljonen, dervid han s. å. för oförvitlig tjenstgö-
ring erhöll femton års tjensfespänne; befordrades
äfven samma år till öfverstlöjtnant; utnämndes
1849 till t. f. kommendör för sin bataljon, som
sedermera benämndes „grenadier skarpskytteba-
taljonen“; erhöll 1850 S:t Anne ordens 2:dra klass
och belönades för oförvitlig tjenst med 20 års
tjenstespänne; utnämndes 1852 till ordinarie ba-
taljonskommendör, samt för utmärkelse i tjensten
till öfverste; belönades 1854 för affären vid Eke¬
näs med S:t Anne ordens 2:dra klass med kej-
serl. krona; likaledes för affären vid Drumsö
1855 erhöll han S:t Wladimirs ordens 4:de klass
med svärd och ros, S:t Georgs ordens 4:de klass
för oförvitlig tjenstgöring, jemte 25 års tjenste-
spänne och medaljen för krigsåren 1853—1856
eller den såkallade „Bomarsundsmedaljen“; ut¬
nämndes 1858 till kommendör för indelta första
o

Abo finska skarpskyttebataljonen; erhöll 1859
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S:t Stanislai ordens 2:dra klass med kejserl. kro¬
na och befordrades 1863 till generalmajor med
afsked och rättighet att bära uniform.

Generalmajor Lyra deltog 1831 i polska
kampagnen och blef derunder tillfångatagen af
insurgenterne, men frigafs vid fredslutet. Bevi¬
stade 1854 och 1855 med utmärkelse affärerna
vid Ekenäs och Drumsö emot förenade engelska
och franska flottorna, hvarefter han intill krigets
slut ombetroddes chefskapet för de i Wasa för-
lagde truppafdelningarne.

General Lyra efterlemnar en maka, med
hvilken han varit förenad i ett lyckligt äkten¬
skap, Augusta Nyberg, dotter till framl. öfver-
jägmästaren i svensk tjenst J. Nyberg.

Få menniskor hafva varit så allmänt af-
hållna och aktade som Henrik Lyra. Med ett
guldrent hjerta gick han redlig och trofast i sitt
kall fram sin lefnadsbana. Arbetsam, pligttro-
gen och punktlig var han flärdfri och långt skild
från all fåfänglighet och det var derföre endast
med glädje och tacksamhet han emottog uttryc¬
ken af landsmäns och fordna krigskamraters hög¬
aktning och odelade tillgifvenhet.

„Heder öfver lionom, lieder
Öfver krigarn, der han gömmes!
Mannamod och mannaseder
Akte att hans namn ej glömmes.“
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Vid R. W. Ekmans grafvård.
Ack! först på kyrkogården,

Der trött du hvilan fann,
Man reser åt dig vården,
Först här du lagern vann,
Din hand vi mer ej trycka,
Den varma, blott din graf
Vi kärleksfullt nu smycka
Vid bruten vandringsstaf.

Så ofta misskänd vorden
Du fann en säker hamn;
Ej stormarne på jorden,
De gny i grafvens famn.
Blott tårars stilla flöden

Och hjertats gömda sår
Här segra öfver döden —

Ej missljud grafven når.
Här död mans ro ej störes,

Här fridsäll livilar han-
Här tacksamhet blott höres,
Här endast finner man

Bland alla dem han lärde
Sin sköna konst så ömt
Och gudagnistan närde
Att mästarn man ej glömt.
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Ja ärad och beprisad
Du skall i häfden stå;
Ditt snilles eld bevisad
Skall efterverlden nå.
Och afundspilar alla
I st}'eken brytas af,
När minnets rosor falla

Kring vården på din graf.
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Afskedet.

Qyällsolen lyste klar och varm den 10:de
Augusti. Ångaren „Abo“ gaf de vanliga sig¬
nalerna till affard, dess kapten och friherre
stod på kommandobryggan, passagerare skyn¬
dade ombord och landgången intogs. Stranden
under Sampalinna var ända upp till bergshöj¬
derna betäckt af en oräknelig folkskara, samlad
för att åskåda tjugufem härstädes värfvade yng¬
lingars försvinnande — kanske för alltid — från
sin hembygd och att säga dem ett sista farväl
innan de beträdde den blodiga bana, de nu glade
och förtröstansfulle skulle framtåga, lemnande
under lifliga hurrarop de fattigdomens kojor, der
enhvar ibland dem först skådat dagens ljus, växt
upp, deltagit i barndomens oskyldiga lekar och
sedermera till en stor del tillbragt lifvet tyvärr i
det oklara och halfvakna själstillstånd, der råhet,
tanklöshet och en halft omedveten elakhet förena

sig med snuskighet och vårdslöshet med afseende
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å den af hårdt arbete vanstälda kroppens skötsel.
Om man derföre ibland dessa armodets barn nå¬

gongång påträffar varelser, hvilka hvarken last
eller ytterlig nöd ännu vidrört, så vackra, friska
och modiga som några få ibland de nu aftågan-
de, då undgår man icke att af dessa lysande
undantag känna sig på det lifligaste anslagen och
värmd.

I dessa pilgrimmers midt befann jag mig
en god stund, lyssnande till deras af Bachi saf¬
ter upprymda tal och för tillfället skrålande sån¬
ger, alla med andemening: „Njut den dag som
är och lita ej på den som stundar“, och natten
hade redan länge „spännt sina mörka pellen“ öf-
ver sjö, öfver skog och berg, då jag omsider be-
gaf mig till kojs.

För dem, som antingen lefvat för fort eller
hunnit till åren, har den liflighet och munterhet,
som tillhöra ungdomens känslor och lynne ett
särdeles intagande behag. Skrål deremot är och
måste alltid förblifva oangenämt för den i stillhet
begrundande menniskan. Nu borde det, efter
alla beräkningar, hafva varit slut med mina stac¬
kars reskamraters uppsluppna glädje: men ödet
ville annorlunda. En positivspelare, förut ej
sedd eller anad, uppträdde oförmodadt och ehuru
det visserligen heter:
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,.Harpans ljufva läten
Rör till andakt hvar person
Ifrån herdars säten

Upp till gudars thron“,
var den italienske virtuosens strängaspel högst
ovälkommet för hvarje i sömnens armar försänkt
underdäckspassagerare, men deremot så mycket
mera kärt för de blifvande krigsbussarne, hvilka
upprusande från sina hårda hviloplatser, började
och fortsatte intill solens uppgång och ännu långt
derefter marsch, sång och dans, vid tonerna af
Björneborgsmarschen, Marseilliäsen, valser, äfven-
som någon polkamazurka, dervid icke förglöm¬
mande att med klackarna gifva tillbörligt efter¬
tryck åt sitt lifvade känslosvall.

Slutligen tystnade dock musiken. Helsing¬
fors syntes nemligen på afstånd och likasom ge¬
nom ett trollslag stod den hittills stojande ung¬
domen orörlig på fördäcket.

I en hast blef jag omringad och tilltalad,
af en och annan deribland med tårfyldt öga: ,,vi
känna alla redan från pojkåren vår gamle dok¬
tor och kapten; till ingen annan än honom vända
vi oss att få säga farväl åt vår födelsebygd. Helsa
mina stackars föräldrar“, bad en, „min gamla
fattiga mor, mina syskon och allt hvad kärt fin¬
nes i Abo“, bådo åter andra. En röst, ej alltför
mild, afbröt leende det rörande uppträdet med
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„Torka tåren från din kind,
Låt sorgen fly för vestanvind!“

Ihvarefter en särdeles morsk yngling- med clt slag
Ipå min axel utbrast: „helsa alla Åbo drengar
från den nye gardisten! Om ett år eller så bortåt
kommer jag väl tillbaka, då är jag fältväbel och

| då är det min tur att värfva raska gossar till
gardets finska skarpsky ttebataljon.“

Yi skildes kort derefter. Men ännu en gång-
såg jag mina reskamrater, för tillfallet inblandade
i en jägarkedja, som på kaserntorget utförde
sina krigiska evolutioner. Jag vände mig bort,
dels för att ej skingra uppmärksamheten hos de
oinöfvade, dels för att undertrycka en ofrivillig
rörelse, som för ögonblicket hade angripit mina
känslor.

Nu då jag åter befinner mig i mitt fridfulla
hem, långt ifrån turkar, kirgiser, baschibozuks,
mustahafiz’s och allt livad grymhetens represen¬
tanter der borta månde heta, har jag ansett det
vara min pligt, att såsom en samvetgrann exe¬
ditor testamenti, härmed framföra till de unge
soldaternes föräldrar och anhöriga, dem jag ej
känner ens till namnet, deras gossars måhända
— sista helsningar.

10
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