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Gustaf III som författare
av Horace Engdahl

Gustaf III:s vurm för teater är det första många tänker på när man 
nämner hans namn. Han var nu långtifrån ensam i sin tid om att 
hysa ett feberaktigt intresse för scenkonst. Det han var ensam om 
i Sverige var förmågan att skriva fungerande dramatik. Om Gus-
taf hade varit en vanlig medborgare i stället för en regerande kung, 
skulle han förmodligen ha stått i handböckerna som den gusta-
vianska epokens störste svenske författare vid sidan av Bellman. 
Men det är inte så vi vanligtvis tänker på honom.
 1700-talets teater var i vårt land framför allt en fråga om im-
port. Men inte bara. Den som mer än någon annan var orsak till 
detta »inte bara« var Gustaf III. Gustaf gjorde förstås det som 
stora dramatiker alltid gjort : lånade, anpassade, hämtade motiv, 
figurer, repliker ur föregångarnas verk och ur andra former av 
litteratur, och han gjorde det tveklöst, med ojämförlig blick för 
det brukbara. Om pjässkrivande enbart hade varit en fråga om 
att plagiera utländska original, skulle vem som helst av hans flinka 
litterära medarbetare ha kunnat uträtta detsamma, men det kun-
de de inte. Talangen lånar, geniet stjäl, enligt T.S. Eliot. Iakt-
tagelsen har sällan varit mer på sin plats. »De är alla mina nu«, 
sade Bob Dylan när man påpekade att han hämtat rader från 
sånger som sjungits före honom. Gustaf III skulle ha kunnat säga 
detsamma om de glömda franska dramer han plundrat på idéer.
 Den stora betydelsen av litteratur och teater i Gustaf III:s upp-
fostran, som ingående har beskrivits av Marie-Christine Skuncke 
i hennes studie Det offentliga barnet, var en förutsättning för hans 
litterära verksamhet som vuxen, men inte en tillräcklig förutsätt-
ning. Många furstliga personer i Europa vid samma tid skolades 
på motsvarande vis utan att de senare kom att ägna sig åt något 
betydande författarskap. I Gustafs fall måste man söka drivkraf-
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ten till hans skrivande i något mer än begåvning och uppfostran, 
nämligen hans upptäckt av ordets förmåga att verka och att ska-
pa verklighet. Denna upptäckt berör inte bara hans estetiska sida 
utan också hans grundläggande strävan att utöva makt. Erfaren-
heten att regera över ett folk är en viktig del av hans litterära u t-
rustning, vilket är en mycket ovanlig situation för en författare.
 Det är fantasin som styr människorna, skrev han i ett brev (på 
franska) till Carl Fredrik Scheffer den 18 oktober 1773. »Om den 
är livlig och stark, driver den människor till stora dåd. Om den är 
långsam och slö, skapar den småskurna människor, men det goda 
med fantasien är, att dess livfullhet smittar av sig, framför allt i 
stora människosamlingar. Huvudena eldas ömsesidigt, och det är 
just då, som den entusiasm som föds, eldar till stordåd, goda eller 
dåliga beroende på om ädla män styr dem eller om det bara är 
omständigheternas drivkraft.« (Övers. Gunnar von Proschwitz)
 Den uppfattning som Gustaf III här ger uttryck för var en tan-
ke som låg i tiden. Han hänvisar i brevet till en representant för 
den fysiokratiska filosofskolan i Frankrike. Sven Delblanc har ut-
pekat Helvétius som en inspiratör, vilket är tänkbart, men lik-
nande idéer fanns även hos andra upplysningstänkare. Den skot-
ske filosofen David Hume (vars skrifter Gustaf III säger att han 
»närde sig med« som kronprins under en stormig period) slår 
fast att förnuftet är passivt till sitt väsen och aldrig kan framkalla 
handlingar eller känslor. »Handlingar kan vara berömvärda eller 
klandervärda, men de kan inte vara förnuftiga.« 1700-talet ska-
pade myten om geniet som leder massan. Man finner den fullt 
utvecklad i Sverige i Thomas Thorilds elektrifierande traktater. 
I Gustafs ögon var mängden av medborgare inte bärare av ett 
kollektivt förnuft som i Rousseaus och Kants vackra teorier. De 
var en påverkbar massa som det var hans uppgift att leda. Sveri-
ges ära – nationens ställning som aktad och oberoende makt – 
kunde enligt hans övertygelse endast återställas och garanteras 
av en stark kungamakt.

horace engdahl
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 Efter det karolinska enväldets fall hade monarkins ställning va-
rit prekär i Sverige, som allra mest hopplös efter den misslyckade 
statskupp som Gustafs föräldrar Adolf Fredrik och Lovisa Ulri-
ka försökte sig på 1753. Båda dessa var utlänningar till födseln 
och talade inte landets språk i offentliga sammanhang. Gustaf 
var den förste tronföljare som hade fötts i landet sedan 1682. 
Det faktum att han växte upp med svenska som modersmål kom 
att bli av utslagsgivande betydelse. Han väckte uppmärksamhet 
redan som omyndig med retoriska prestationer, och det gjorde 
ett sensationellt intryck när han som nybliven kung, tjugofem år 
gammal, själv föredrog sin regeringsförklaring inför rikets stän-
der vid riksmötets början den 25 juni 1771, ett tal som han utfor-
mat på egen hand, ett lysande tal där han betonade sin äkta na-
tionstillhörighet : »Född och uppfödd ibland Eder, har jag allt 
ifrån de spädaste år lärt att älska mitt fädernesland, att anse för 
den största lycka att vara Svensk, och den största ära, att vara den 
Förste Medborgaren ibland ett Fritt Folk.« Sådana tal hade tidi-
gare vanligen lästs upp av kanslipresidenten. Axel von Fersen be-
rättar att alla i riksdagen rördes till tårar av att höra kungens 
stämma. I det ögonblicket inleddes en ny epok.
 Jag tror att man måste räkna den verkan som hälsningstalet 
gjorde till de urupplevelser som bestämde inriktningen på Gus-
tafs kulturpolitik. Den andra och kompletterande upplevelsen, 
som inträffade våren 1772, var, litet kuriöst, en usel teaterföre-
ställning. Vid sitt trontillträde hade kungen, som en symbolisk 
gest, avsedd att markera sparsamhet och hög moral (man skall 
kom ma ihåg att radikala medlemmar av mösspartiet i prästestån-
det önskade förbjuda teater i Sverige), skickat hem den frans ka 
skådespelartrupp som hade roat hans framlidna pappa och hans 
mamma. Teaterledaren Petter Stenborg bad då att få låna det sto-
ra skådespelshuset på slottsbacken för att uppträda där med sin 
svenskspråkiga ensemble. Gustaf bevistade en föreställning, no-
terade publikens starka gensvar och drog den korrekta slutsatsen 
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att orsaken var att människorna i salongen klart förstod vad som 
sades på scenen. Han beslöt tämligen omgående att etablera en 
nationalscen. Frukten av detta var den hastigt tillskapade svens-
ka operan, som redan året därpå öppnade med premiärstycket 
Thetis och Pelée med musik av den italienske kapellmästaren Ut-
tini och ett libretto som i stora drag hade utformats av kungen 
själv på grundval av en text av den franske elegansförfattaren Fon-
tenelle och slutligen hade versifierats av en rådman Wellander. 
(Prosan var kungens naturliga uttrycksmedel ; rimmandet, nöd-
vändigt i en operatext, överlät han till litterära medarbetare.)
 Målet att bevara kungamakten och att rädda nationen kunde 
inte nås endast genom politiska reformer och militära rustning-
ar. Ett av de viktigaste medlen var enligt Gustafs övertygelse att 
göra svenskan till vad man med våra dagars terminologi kallar 
»ett komplett språk« – det vill säga ett språk som är brukbart 
inom alla samhällsområden och även kan vara medium för högre 
former av litteratur och vetenskap. Klarast kom den avsikten till 
uttryck när Gustaf III grundade Svenska Akademien 1786. I stad-
garnas ändamålsparagraf ålades de aderton ledamöterna att »ar-
beta uppå Svenska Språkets renhet, styrka och höghet«. Det tal 
kungen höll vid instiftelseceremonin den 5 april är ett mäster-
stycke fyllt av lika delar upplysningstänkande och fosterländskt 
patos. Vid det laget hade verksamheten vid Kungl. Teatern re-
dan pågått i mer än ett decennium, och den svenska operan hade 
förvärvat ett rykte som något av det märkvärdigaste i fråga om 
scenkonst i vår del av världen.
 Arbetet med att etablera en svensk originaldramatik i talad form 
hade inletts i hovkretsen med amatörföreställningar, i vilka även 
kungen själv till en början medverkade, senare endast hans syskon 
och utvalda ädlingar. Det var i denna miljö som flertalet av Gus-
taf III:s pjäser fick sitt uruppförande, för att sedan gå vidare till 
offentliga uppsättningar. Varje gång kungen drog in en ny poet i 
sin trollkrets, var det med förhoppningen att vederbörande skul-
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le visa sig vara en duglig dramatiker. Varje gång måste han besvi-
ket konstatera att resultatet inte höll måttet för scenens krav an-
nat än vid de tillfällen då han själv, i hemlighet eller öppet er känt, 
var pjäsens författare eller upphovsman till librettots in nehåll. 

ordets makt

Gustaf III var i motsats till vad som ibland påstås aldrig enväldig. 
Han inkallade riksdagar med den regelbundenhet som landets 
författning förutsatte och hade att underkasta sig deras beslut. 
Han förband sig att vara »en lagbunden men maktägande Ko-
nung«. Den författningsändring han genomdrev 1789, den så 
kal lade Förenings- och säkerhetsakten, som gav honom starkt ut-
 ökade befogenheter, och framför allt hans sätt att genomdriva för-
 ändringen, ådrog honom beskyllningen att uppträda som tyrann. 
Men inte ens vid detta tillfälle drömde han om att avskaffa för-
samlingen av folkets ombud, sådan den nu såg ut när grunden 
ut gjordes av de korporationer som kallades de fyra stånden. 
Krigsmakten skyndade till hans hjälp vid statsvälvningen 1771 
men visade sig mera motsträvig när han förklarade Ryssland krig 
1788 – i varje fall delar av den, vilket Anjalaupproret uppenbara-
de. Han kunde inte som moderna tiders militärdiktatorer styra 
med våld och skrämsel, och först i andra hand vilade hans aukto-
ritet på semiotiska övertalningsmedel som kunglig prakt, parader, 
ceremonier, medaljer, monument och krigsföretag. Han stod 
redan vid tröskeln till den demokratiska eran i den meningen att 
han var tvungen att inverka på det som Louis-Sébastien Mercier 
kallade »Monsieur le Public« och vinna medhåll hos stora med-
borgargrupper. Hans arena som skribent, som talare, som dra-
matiker var ofrånkomligen offentligheten.
 Vad vi bevittnar, i det ögonblick Gustaf III tar plats inför de 
församlade ständerna, är det moderna politiska talets födelse i 
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vårt land. Man misstar sig inte på den omsorg han ägnade sådana 
framträdanden. Den nyss nämnde rådmannen Wellander skri-
ver att ingen talare kunde göra starkare intryck på åhörarna än 
Gustaf III och framhåller som häpnadsväckande att han talade 
utan manuskript, sedan han memorerat sin text, »utan hesitation, 
med en styrka, med en vigt, med et utspråk, som från Thronen lå-
ter känna sig med en obeskriflig force«. (Citerat ur Leif Landen, 
Gustaf III, en biografi.)
 Det finns en ansenlig härva av fördomar beträffande Gustaf III. 
Till de mer absurda hör den att han inte skulle ha kunnat skilja 
på svenska och franska. Vi har visserligen inga inspelningar av 
kungen i samtal, men ingenting i hans författarskap tyder på att 
det skulle ha förhållit sig på det viset. Inslagen av franska uttryck 
i den svenska dialogen i hans pjäser är förbluffande få, förbluf-
fande med tanke på det blandspråk man ofta möter i dåtidens 
brev, dagböcker och reseskildringar. Armfelt kan i sin italienska 
resedagbok obekymrat skriva »jag var fatigerad« eller »vi traver-
serade staden som syntes ganska peuplerad«. Av sådant finns inte 
mycket hos Gustaf III. Han var omvittnat skicklig på att tala frans-
ka, och hans brev, till största delen avfattade på detta språk, visar 
honom som en av sin tids främsta stilister utanför kretsen av in-
födda fransmän, vilket Marc Fumaroli bekräftar i sin studie Quand 
l’Europe parlait français. Diderot läste några av kungens brev och 
fann att inte ens de mest kultiverade medlemmarna av franska 
hovet skulle ha kunnat skriva dem bättre. Gunnar von Prosch-
witz, som utgivit Gustaf III:s brev i två förnämliga urval, varav 
det första med de franska originalen och det andra med svens - 
ka översättningar, har talat om Gustafs spirituella, journalistiska 
brev stil med inslag av pastisch och framhävt hans förmåga att 
snabbt fånga upp språkliga nybildningar i franskan som gav ut-
tryck för tidsandan.
 Uppfattningen att Gustaf III skulle ha varit mera fransk än 
svensk är emellertid ett utslag av okunnighet om 1700-talets verk-
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lighet. Hovets och aristokratins umgängesspråk var franska över 
hela Europa, men en svensk adelsman förväntades tala ren, gär-
na litet ålderdomlig svenska när han stod på riddarhuset och av-
handlade rikets ärenden med sina ståndsbröder. Gustaf III:s po-
litiska tal är kärnsvenska, liksom dialogen i hans pjäser. Kungen 
hade för vana att göra utkast till sina teaterstycken och ibland 
även till sina tal på franska, som var ett slags stenografi för ho-
nom, ett snabbspråk där idéerna låg halvt färdiga innan de ens 
behövde tänkas, tack vare den funktionella, kollektiva stil som 
den franska upplysningen hade skapat. Men det färdiga resulta-
tet, det verkande ordet, formulerades på svenska med en språk-
känsla som knappast överträffades av någon av hans samtida. Vad 
Rolf Hillman säger i Gustaviansk retorik om de texter som lästes 
upp i Akademien under dess första decennier gäller i hög grad 
även om Gustaf III:s författarskap: »Den ringa förekomsten av 
främmande ord i äreminnena, liksom över huvud taget i Svenska 
akademiens handlingar, är märklig. I en tid då det franska infly-
tandet var starkare än någonsin förr eller senare, skrevs och tala-
des i akademien ett osedvanligt rent svenskt språk, vad ordförrå-
det beträffar, i en krets där samtalsspråket och brevspråket ofta 
var franska.«
 Särskilt löjeväckande ter sig mot denna bakgrund den till synes 
outrotliga konventionen att i teater- och filmsammanhang låta 
Gustaf III tala i falsett, med uppskruvad, nasal diktion, med rul- 
lande parisiska tungrots-r och inblandning av franska uttryck i 
de svenska fraserna. På det viset har han förvisso aldrig låtit. Då 
skulle han ha blivit utskrattad. I stället var hans talekonst fruktad 
av hans motståndare och försatte hans anhängare i tårögd hän-
förelse.
 Gustaf III karikerades och smutskastades energiskt av medlem-
mar av den samhällsklass som han 1772 berövade friheten att leva 
på utländska stormakters mutor och att anpassa nationen efter 
sitt ståndsintresse, den svenska adeln, en grupp av mycket väx-

gustaf i i i  som författare



gustaf i i i

xiv

lande kvalitet, närig, svartsjukt vakande över sin makt och utan 
någon särskild böjelse för visionärt tänkande eller heroiska be-
drifter. Det var likafullt det enda stånd som kungen med något 
utbyte kunde umgås med, och han gynnade det länge av detta skäl 
och för att ge näring åt sin svärmiska idé om en ny svensk stor-
maktstid. De gamla, högadliga familjenamnen har en närmast 
magisk klang i hans teaterstycken och fungerar som besvärjelser, 
avsedda att återkalla de forna hjältarnas anda.
 Att ord inte endast tjänar till att benämna verkligheten utan 
också själva kan skapa verklighet är i någon mening självklart, 
men den filosofiska reflektionen över detta förhållande tog ett 
språng framåt när Hume i A Treatise of Human Nature granskade 
det fenomen som kallas löften. Löften är inte någonting vi fin-
ner i naturen, och förmågan att förstå vad löften är och bered-
skapen att utfärda löften och att låta sig bindas av dem kan inte 
räknas som en medfödd egenskap. Löften har språket till förut-
sättning. Genom att uttala ett löfte skapar vi en förbindelse som 
på ett ibland genomgripande sätt förändrar vår verklighet. Det 
som kallas »hedern« i den gustavianska epokens höga stil är, kan 
man säga, ett destillat av löften.
 Löftet kan betraktas som en modell för de yttranden som en 
senare tids språkfilosofer och lingvister skulle komma att stude-
ra under rubriken performativer. Hit hör även tilldelandet av 
egennamn och titlar. När någon utnämns till något, förändras 
verkligheten, liksom när någon genom att kallas vid ett namn ges 
en plats i ett genealogiskt sammanhang som erbjuder vissa rät-
tigheter och ställer vissa krav. Att som kung av Sverige heta Gus-
tav är ingenting oskyldigt. Det är känt att Gustaf III var starkt 
upptagen – man kan säga ständigt oroad – av jämförelsen med de 
stora Gustaver som före honom beklätt tronen, Gustav Vasa och 
Gustav II Adolf. De har en framträdande plats i hans dramatik 
och figurerar ofta i hans tal. Han engagerade sig i uppställandet 
av bildstoder över dessa föregångare i huvudstaden och gjorde 
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dessutom grundritningen för ett tredje monument, som kom på 
plats på Skeppsbron först efter hans död, nämligen hans egen 
staty, Sergels »gustaviad i brons« för att låna Tegnérs uttryck.
 Ord kan förstås också skapa verklighet genom den suggestion 
de utövar när de beskriver sakförhållanden på ett övertalande sätt, 
vilket är retorikens område. Det utmärkande för Gustaf III:s för-
hållande till språket är hans ovanliga sinne för språkets verklig-
hetsformande potential, som kommer till uttryck både i dialogen 
i hans dramer och i hans politiska tal och förstås även i hans rik-
haltiga korrespondens. Han är den förste kung i Sverige vars ta-
lade och skrivna ord måste sägas ha varit hans viktigaste makt-
resurs – och kanske den ende om vilken man kan säga det. Utan 
Gustafs förmåga att betvinga åhörarskaror med förkunnelsen av 
ett slags svensk civism vore hans bana som politisk ledare knap-
past tänkbar. I det avseendet tillhör han en ny epok och skall inte 
ställas bredvid krönta makthavare i samtiden, som framför allt 
stödde sig på militära maktresurser eller dynastisk legitimitet. 
Gustaf III talar i ett brev till vännen Evert Wilhelm Taube om 
samtiden som »revolutionernas epok«, och av den är han själv 
en del. Till sin typ står han närmare män som Mirabeau och 
Danton än Preussens Fredrik, Österrikes Josef och Rysslands 
Katarina.
 Gustaf läste dagligen. Hans bibliotek var det mest omfattan -
de i landet, hans beläsenhet var överlägsen ledamöternas i Svens-
ka Akademien. Inte minst besatt han aktningsvärda kunskaper i 
svensk och allmän historia. Han var dessutom en glupsk tidnings-
läsare. I Grimms handskrivna tidskrift Correspondance littéraire 
och i de konfidentiella breven från Sveriges ambassadör i Paris, 
greve Gustav Philip Creutz, kunde han noga följa med i allt av 
vikt som tilldrog sig på den politiska och kulturella scenen i Eu-
ropas huvudstad, Paris. Beaumarchais (författaren till Figaros bröl
lop) träffade Gustaf hos grevinnan de Boufflers under kungens 
Parisbesök på vägen hem från Italien 1784 och imponerades av 
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hans kapacitet som samtalspartner. »Litteratur, historia, konst, 
vetenskap och vitterhet; allt är han förtrogen med; och hans om-
döme om varje sak är framför allt beundransvärt, klokt och rik-
tigt.« (Övers. Magnus Olausson) Även den bortskämde furst de 
Ligne, som ägde tillträde till alla de mest lysande miljöerna i Eu-
ropa och dessutom var Casanovas nära vän, medger att Gustaf 
III:s konversation gränsade till det geniala. 
 Upplysningen skapade författaren som celebritet. Som intel-
lektuell rörelse var den full av motsägelser och inre strider, men 
ett gemensamt drag hos alla som var engagerade på »förnuftets« 
sida var en hög värdering av litteraturen, som först nu uppnådde 
den prestige som den sedan kom att behålla i tvåhundra år och 
endast nyligen har förlorat. De mest berömda bland de franska 
»filosoferna« (som samhällskritiska författare kallades) åtnjöt så-
dan prestige att Europas krönta huvuden med viss nervositet vän-
tade på deras reaktioner så snart de vidtagit någon reform eller 
stiftat någon lag. Capo dei tutti capi var Voltaire, med vilken Gus-
taf III växlade brev och komplimanger som på visst sätt var en 
fortsättning av hans mammas, Lovisa Ulrikas, samröre med den 
berömde mannen.
 Gustaf skrev till Voltaire i maj 1774 och sände honom sin nya 
tryckfrihetsförordning med de handlingar som hörde till. Han 
säger i följebrevet : »Det är i första hand Er, som vi människor 
har att tacka för att vi är i stånd att övervinna och förstöra de 
hinder, som okunnigheten, fanatismen och en felaktig politik res-
te i vår väg.« (Övers. Gunnar von Proschwitz) Voltaire hade två 
år tidigare vid underrättelsen om Gustaf III:s statsvälvning för-
fattat en vacker sonett som prisade den unge kungens hjältemod. 
Andra som tände rökelse var Marmontel, som lanserade Gustaf 
som en hjälte i kampen mot den religiösa censuren och tillägna-
de honom romanen Les Incas. Franska akademiens ständige sek-
reterare d’Alembert författade ett dramatiskt fragment, uppläst 
i akademien vid Gustafs besök, där drottning Kristina och Des-
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cartes blickar ner på Europa från en annan värld och Kristina ger 
en varm eloge åt sin sentida efterföljare på den svenska tronen. 
Upplysningsfilosofins beskyddarinnor, de parisiska sa longsda-
mer   na, svärmade för Gustaf. Han betraktades som en pro gressiv 
kraft i kampen mot förtryck och obskurantism tack vare sina lag-
reformer (förbudet mot bruket av tortyr i rättsväsen det, införan-
det av preskription i brottmål, förbättringen av de ogifta möd-
rarnas villkor, avskaffandet av dödsstraff för trolldom, införandet 
av religionsfrihet för utlänningar i riket, med mera).
 Hur såg Gustaf på sig själv som författare? Det är svårt att få 
grepp om det. Han aktade sig för att allt för mycket skylta med 
sin författarrätt till pjäserna, av hänsyn till sin rang som inte rik-
tigt tålde kollegialitet med ofrälse litteratörer, samtidigt som han 
var angelägen om att alla skulle veta att det var han som hade skri-
vit dem, även när han sköt en Leopold, en Kellgren, en Adler-
beth eller en Gyllenborg framför sig och lät dem skylta som upp-
hovsmän till saker som han i allt väsentligt hade skapat själv. Det 
lurade väl några i samtiden, men bara tillfälligt. Kungen skriver 
förtjust till Armfelt efter premiären på komedin Den Ena för den 
Andra : »Den här gången har ingen gissat, att jag har skrivit den, 
men det sades, att pjäsens ton tydde på att det var en man av 
värld.« (Övers. Gunnar von Proschwitz) I längden var dock ing-
en i det övre samhällsskiktet okunnig om vem som var den verk-
lige upphovsmannen till de pjäser och operalibretton man såg 
framföras på hovteatrarna och på Stockholms förnämsta scener. 
I breven till Leopold anslår Gustaf en kollegial ton, som en för-
fattare till en annan, och vinnlägger sig om att bagatellisera sina 
kungliga plikter, så att litteraturen skall framstå som den enda 
syssla som egentligen är värd att tas på allvar. Man läser i ett brev 
skrivet i slutskedet av kriget mot Ryssland: »Vad mig beträffar 
som helt övergivit mig till Mars och Bellona [kriget], så har jag 
inte givit upp min passion för Melpomene och Thalia [ tragedin 
och komedin], och jag kastar då och då mina blickar på den dra-
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matiska teatern, som en sjöfarare på långt håll söker den hamn, 
där han hoppas få vila sig efter sina mödor.« (Övers. Gunnar von 
Proschwitz) 
 I den första versionen av akademitalet 1786 talade Gustav ly-
riskt om »de tider av det gamla Rom, då man såg de förnämste 
medborgare förena bokliga konsters skötsel med rikets yppersta 
värv.« Kanske tänkte han på Cicero och Seneca. Kungen såg gär-
na att samhällets ledande män var litterärt engagerade och såg 
till att placera ett antal grevar och riksråd på stolarna i sin nybil-
dade akademi. Några år tidigare hade han uppmanat Creutz att 
skriva libretton för den svenska operan och gladdes åt att i sin 
tjänst ha en stor diplomat som också var en stor poet. 
 Den gren av talekonsten som utgörs av det politiska talet (genus 
deliberati vum) hade med den romerska republikens undergång i 
hög grad mist sitt spelrum. Att rikta sig till en församling för att 
förmå den till handling var därefter förbehållet suveränen eller 
den han utkorade. Likaså bleknade domstolsretoriken (genus iudi
ciale) när rättsutövningen ändrade karaktär och bands till kompli-
cerade rätts regler. Kvar blev – utanför teatern, vill säga – framför 
allt den tredje formen av talekonst, den som ägnas åt att prisa och 
klandra enskilda (genus demonstrativum), en form av vältalighet 
för vilken det alltid finns bruk i ett hierarkiskt ordnat samhälle.
 Genus deliberativum i egentlig mening är en framställning som 
riktar sig till en beslutande folkförsamling av något slag, vilket i 
Gustaf III:s fall framför allt innebär riksdagstal. Man kan i viss 
mån också räkna in hans anförande vid stiftandet av den nya hov-
rätten i Vasa, eftersom det tjänar att utlägga ett i grunden poli-
tiskt program, liksom yttrandet i rådet angående tryckfriheten 
och även skrivelsen om dräktreformen. Äreminnet över Torsten-
son torde däremot sortera under lovtalen, medan talet vid Svens-
ka Akademiens instiftelse har drag av både lovtal – till svenska 
språket och till de snillen kungen installerade på de numrerade 
stolarna – och politiskt manifest (kanske mest det senare).
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 I äreminnet har vi ett prov på vad Gustaf III förmådde i en 
utpräglat litterär form av vältalighet. Men han når mer sublima 
resultat när han konfronterar en församling av fria och myndiga 
svenska män, om vilka han vet att många är hans motståndare 
och ett fåtal rentav hans fiender, stigna ur en högadel som inte 
kunde glömma att den under den föregående epoken hade haft 
landet i sin hand. Det särskilda med Gustaf III:s politiska tale-
konst är intrycket av uppriktighet och omedelbarhet. Han följer 
en gammal tradition enligt vilken den höga stilen är osmyckad, 
det vill säga återhållsam med utstuderade formuleringar. Det 
aristokratiska är ju att tala direkt och utan omsvep. Konstfullhet 
är en sak för uppvaktande och inhyrda, som måste vara angeläg-
na att visa upp sina färdigheter. Anders Johan von Höpken, den 
inflytelserike hattpolitikern, som ansågs vara den främste före-
trädaren i Sverige för ett antifranskt, »romerskt« eller »tacite-
iskt« stilideal (koncentration, dragning åt det sentensartade), be-
römde Gustaf III för tankarnas korthet, förmågan att förtäta. Om 
»retorisk« betyder »ordrik« är Gustafs talade prosa sällan det. 
Han gömmer sig inte bakom omskrivningar utan har den aukto-
ritet som fordras för att öppet medge svårigheter och bakslag. 
Man kan fundera över om han vid alla sina framträdanden egent-
ligen talade från en styrkeposition, men han får det att låta som 
om han gjorde det, och vad mera är, som om han trodde på vad 
han sade. När kungen talade inför riksdagen måste det ha varit 
som att lyssna till en levande och spontan framställning, där or-
det föddes med tanken. Leopold, missnöjd med huvudpersonens 
spel i hans tragedi Oden, skriver till den aktör som hade anför-
trotts rollen: »Hör Konungen tala. Det är Scholan.« 
 Gustaf är ingen naturlig aforistiker som drottning Kristina men 
har gåvan att formulera enkla kärnsatser som trots allt inte känns 
banala. Denna egenskap går igen i hans dramatik. Hans ordval 
är stilsäkert utan att vara konservativt. I vissa avseenden ligger 
han vid fronten då det gäller hanteringen av termer som nu är 
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självklara för oss. Till exempel är han en av de första, jämsides 
med Lidner, att använda det magiska ordet »mänsklighet« i dess 
nya betydelse (’alla människor sammantagna’) vid sidan om den 
gamla (’egenskapen att vara människa’, ’humanitet’).
 Det finns ett eldämne i Gustafs penna. Hans främsta verknings-
medel är inte argumentation i vanlig mening utan känsloväckan-
de och stämningsskapande begrepp som har det gemensamt att 
de trollar fram ett slags högtidlig gripenhet, vad man på dåtidens 
svenska litet vagt kallade »ädelmod«. Detta placerar honom i en 
litterär tradition som man skulle kunna benämna »den ädla gri-
penhetens linje«. Dit hör även den art av dramatik som han ex-
cellerade i som pjäsförfattare. Jag har en gång undersökt vad jag 
kallade »gråtobjekten« i 1700-talets känslosamma komedi och 
dram och funnit dem vara huvudsakligen tre: familjebandens 
tema, den trängda jungfruns tema och generositetens tema. Man 
finner lätt exempel på alla tre i Gustafs pjäser, och han skäms inte 
för att förstärka effekten av sina tal med tårdrivande passager. 
Den psykologiska funktionen hos detta slags patos består i att ut-
lösa en beundran för människan vid anblicken av så mycket stor-
sinthet, en känsla som genom identifikation övergår i självidea-
lisering, det vill säga åhöraren upplever sig själv som god. Denna 
mekanism förefaller att aldrig åldras.
 I de politiska talen fungerar familjebandens tema framför allt 
genom att lyssnaren innesluts i ett »vi« som är lika med natio-
nen, en stor familj vars gode fader kungen vill vara. Han fram-
manar känslan av ett gemensamt olycksöde, de forna nederlagen 
som berövat Sverige dess anseende, åren av hänsynslösa parti-
strider som hotat lag och rätt. Han tänder drömmen om åter-
upprättelse och gemenskap, en gemenskap som även innesluter 
förgångna släkten och deras hjältar. Det är vägen mot Runebergs 
»Vårt land« som stakas ut, och när det gäller upprättelseeffekten 
är det vägen mot Selma Lagerlöfs berättarkonst, hennes histori-
er om »människor som bättrar sig« (som hon själv sade). Folket 
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som vädjar till Gustav Adolf om hans beskyddande kärlek i Gus
tav Adolf och Ebba Brahe får mig att tänka på episoder i Gösta Ber
lings saga. När Gustaf talar till ständerna ett par dagar efter sin 
statskupp 1772 är det med säker blick för hur detta verknings-
medel skall anbringas: »Store och odödlige Konungar hava fört 
den spira jag nu haver. Det vore visserligen mer än djärvt för mig, 
att vilja på något sätt likna dem; men i nit och kärlek för Eder 
tävlar jag med dem alla ; och då I för Fäderneslandet bären sam-
ma hjärta, hoppas jag att Svenska namnet skall återfå den ära och 
den aktning, som det sig i våra förfäders tid förvärvat.« 1786, då 
kungen oväntat ser sig konfronterad med ett nästan allmänt mot-
stånd i riksdagen, jämför han sig med landsfadern Gustav Vasa, 
även han missförstådd men oföränderligt tillgiven sitt folk. Ett 
bevis på betydelsen av denna retoriska position är att den rys ka 
och ryskinspirerade propaganda som så småningom mötte hans 
maktutövning framför allt försökte slå in en kil mellan kung och 
folk genom att beskriva honom som en fantast utan kontakt med 
sin nation.
 I Svenska Akademiens stadgar skrev Gustaf in bestämmelsen 
att Akademien varje år skall utlysa en tävlan för bästa skrift över 
ett uppgivet ämne i de båda grenarna vältalighet och skaldekonst. 
1786, första gången tävlingen anordnades, uppmanades aspiran-
terna på priset i vältalighet att skriva ett äreminne över Lennart 
Torstenson, den store fältherren i trettioåriga kriget. Med dessa 
konkurrenser, där första priset utgjordes av en skådepenning av 
guld till tjugosex dukaters värde, ville Akademien uppmuntra för-
fattandet av en upphöjd form av konstprosa som »väcker sinnes-
rörelser samt lyfter själen«, som det står i anteckningen från en 
sammankomst 1794. De tävlande förväntades inlämna sina bi-
drag anonymt, men varje bidrag skulle vara försett med en sluten 
namnsedel, som kunde brytas när vinnaren utsetts; dock bröt man 
endast sedeln till det vinnande bidraget.
 Den genre, som på detta vis företrädde den högre prosalitte-
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raturen under Akademiens första decennier, är idag utdöd. Ett 
äreminne skulle bestå av en redogörelse för en betydande per-
sons levnad och bedrifter, men författaren var inte tvungen att 
bedriva forskning eller att pedantiskt hålla sig till historiska fak-
ta. Det väsentliga var den konst med vilken han frammanade den 
gestalt ur fosterlandets hävder som hade uppgetts som ämne. 
Man förväntades måla i stora drag och koncentrera framställning-
en till de upplyftande, symboliskt mättade ögonblicken i före-
målets liv. Syftet var att försätta åhörarna i ett tillstånd av upp-
höjd gripenhet, att få det sköna och eviga hos människan att lysa 
igenom i de tidsbundna tavlor som tecknades av föremålet, att 
göra åhörarna stolta över att tillhöra en nation som frambragt 
sådana hjältar. Omsorgen om formen var lika viktig som inne-
hållets glansfullhet. Här skulle den höga stilen vinna stadga i det 
svenska modersmålet genom att man fixerade en vokabulär från 
vilken låga och vulgära ord vore uteslutna, där stämningsbrytan-
de effekter undveks och komik och ironi vore otänkbara, där man 
inte sade »konungens lik« utan hellre talade om hans »andelösa 
kropp«, där ordet »kyrka« var alltför alldagligt och måste ersät-
tas med »Herrans Tempel« och så vidare. Konkretionen fick 
inte vara för bjärt och folkliga uttryckssätt måste undvikas. Fra-
serna kunde vara långa vid behov, men det var inte fråga om att 
uppmuntra invecklade och kanslitunga konstruktioner, tvärtom 
ställdes höga krav på språkets omedelbara begriplighet och verk-
ningsfullhet.
 Det fanns ingenting absurt i ambitionen att med pristävlingar-
na som hjälpmedel främja utvecklingen av det svenska litteratur-
språket. Gustaf III kunde inte gärna veta att det stilideal som 
Svenska Akademiens tävlingar försvarade endast tjugo år senare 
skulle vara föråldrat och ytterligare några år senare obarmhär-
tigt skulle förhånas av litterära glopar som sade sig vara repre-
sentanter för en ny morgonrodnad.
 Med ett utsökt sinne för det vi kallar »practical joke« bestäm-
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de sig kungen för att delta i Akademiens pristävling i vältalighet 
1786 och inlämnade anonymt ett äreminne över Lennart Tors-
tenson, som han uppenbarligen hade lagt ner stor omsorg på. 
Gustaf drev skämtet så långt att han bifogade en tom namnsedel 
med sitt bidrag. När sedeln bröts, stod akademiledamöterna vill-
rådiga. Under ett helt år svävade man i ovisshet om vem det okän-
da snille var, som hade författat det äreminne man hade beslutat 
att belöna med stora guldmedaljen. Kungen höll masken och lyss-
nade road på diskussionerna om tävlingsbidragen och spekula-
tionerna om författarens identitet och tillkännagav sitt upphovs-
mannaskap först ett år efter prisbeslutet vid en sammankomst 
den 28 november 1787. Det tillfälle då han lade bort masken räk-
nades länge som ett av de mest glansfulla ögonblicken i Akade-
miens historia.
 Stilen i kungens bidrag har ingående studerats av Rolf Hillman 
i den förut nämnda avhandlingen Gustaviansk retorik (1962). Hill-
man ser det inte som sin uppgift att rangordna vinnarna av Aka-
demiens pristävling under de första två decennierna (bland vilka 
även fanns den unge Geijer), men hans jämförelser utfaller många 
gånger till Gustafs förmån. Det kännetecknande för kungens pro-
sa är livligheten, den personliga närvaron, känslan att han tar oss 
med till platsen för händelserna och låter oss bevittna de plötsli-
ga omkastningarna i hjältens öde. Ett av de mest förekommande 
greppen är apostrofering, att vända sig till personer eller förete-
elser som är en del av det händelseförlopp som skildras i äremin-
net över Torstenson. Gustaf tilltalar exempelvis fältherren själv, 
hans pappa, diverse fiender till Sverige, Gustav II Adolf, germa-
nerna, Avunden, Leipzig och floden Rhen. I Akademiens diskus-
sion klandrade Nils von Rosenstein detta drag, som han menade 
gjorde framställningen onödigt deklamatorisk, medan Kellgren 
försvarade det med argumentet att de rop som utslungas inte är 
kalla stilgrepp utan vittnar om en överflödande värme för ämnet. 
Gustafs apostroferingar är inte resonerande utan spontana, häf-
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tiga utbrott. Han avbryter gärna satsen för att göra laddningen 
ännu större. När han redogör för Torstensons segrar i trettio-
åri ga krigets slutskede är det med en andlös referatteknik som 
påminner om en senare tids sportsändningar i radio. Antiteser, 
denna basvara i fransk litterär stil, finner man däremot inte sär-
skilt mycket av, inte heller de cirklande omskrivningar som an-
sågs tillhöra det eleganta skrivsättet. Gustaf III har de kortaste 
fraserna bland de tidiga medaljvinnarna och bygger sällan ut stör-
re perioder. Hans framställning är inte understruket elegant utan 
livfull, dramatisk. Hans stil är staccato och crescendo (skall man 
jämföra med musiken tänker man genast på Mozart).
 Äreminnena var tänkta för uppläsning. Man åhörde dem i Aka-
demien vid de sammankomster då deras meriter diskuterades. 
Det vinnande bidraget upplästes i sin helhet på Svenska Aka de-
miens högtidsdag, varefter vinnaren kallades fram och mottog 
guldmedaljen ur direktörens hand, en oerhörd ära som gjorde 
pristagaren känd över hela riket bland alla med minsta håg för 
vitterheten. Denna behandling av bidragen innebar skärpta krav 
på rytmisk gestaltning och på omedelbar uppfattbarhet i den 
svens ka prosastilen och uppammade en känsla för prosarytm som 
knappast hade funnits före tävlingarna. Kungen motsvarade det-
ta krav med glans. Hans svenska är lätt att recitera och gör effekt 
lika mycket genom sin andning och framåtrörelse som genom 
sin känslosamhet. 

teatermannen

När Gustaf III var som mest illa ute 1788, då en del av den svens-
ka officerskåren revolterade mot honom, då kriget mot Ryssland 
såg ut att bli ett fiasko och tronen vacklade, funderade kungen på 
att abdikera och att i likhet med sin föregångare drottning Kris-
tina söka sig till kulturländerna. Det var inte Rom det handlade 
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om för hans del, men han talade om att slå sig ner på Boulevar-
den i Paris och leva som privatman – sysselsatt med författarskap, 
får man förmoda, som Kristina en gång i påvarnas stad. Och 
varför inte? Han skulle ha besparats Anckarströms lömska dub-
belkula, och kunde mycket väl ha blivit en uppskattad pjäsleve-
rantör till Comédie-Française och andra scener. Teater är ett nöje 
eller ingenting; frånsett det villkoret är allt möjligt. Gustaf III var 
en skicklig underhållningsförfattare, beredd att pröva alla for-
mer, kanske litet dyr, men det hör till. Egentligen skulle han ha 
passat allra bäst som manusförfattare i Hollywood. Jag kan inte 
läsa Gustav Vasa utan att fundera på vad Ridley Scott skulle ha 
kunnat göra av detta material. 
 Gustaf III:s dramatik rymmer inte karaktärsstudier av det slag 
vi finner hos Shakespeare och de stora franska 1600-talsförfattar-
na. Han undviker den mest prestigeladdade formen, tragedin, och 
trivs bättre med den på hans tid nymodiga »dramen«, ett mellan-
ting där ämnet kunde vara allvarligt nog men där man liksom i 
operan föredrog lyckliga slut. En hjälte som krossas av ödet är 
inte hans naturliga tema utan en hjälte eller hjältinna som höjer 
sig över ödet och i det avgörande ögonblicket segrar över sig 
själv. Hans starkaste verkningsmedel är ädelmodet, hos de kvinn-
liga huvudpersonerna den ståndaktiga troheten, hos de manliga 
den generösa offerviljan. I komedierna excellerar han i det fina 
missförståndets konst snarare än i drastisk situationskomik. Tå-
ren och skrattet är överallt hans mål, som det enligt egen utsago 
även var för Beckett och är för varje äkta dramatiker. Några av 
hans manliga huvudroller är idealporträtt av honom själv som 
na tionens räddare (Gustav II Adolf, Gustav Vasa). Andra gestal-
ter står han friare till, och han visar sig kunna teckna komplexa 
karaktärer som rymmer både styrka och svaghet.
 I sina komedier är han en banbrytare för det borgerliga dramat 
i Sverige med en hög grad av realism och rentav lokalfärg. Adels-
satiren Födelsedagen är på gränsen till ett dramatiserat reportage 
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med rikhaltig namedropping och anspelningar på aktuella hän-
delser och personer i Stockholm 1790. Förväxlingskomedin Den 
Ena för den Andra, där spelplatsen är Göteborg, ger enligt Lever-
tin av alla epokens dramer den bästa interiören ur det förnäma 
sällskapslivet i det gustavianska Sverige. Ingen behärskade den 
sociala koden bättre än styckets författare. Man lägger till exem-
pel märke till att baronen i pjäsen tilltalar kaptenen med du me-
dan kaptenen säger ni till baronen. Dialogen har tempo, friskhet, 
naturlighet, käckhet. Det blåser en fläkt av ostindiska även tyr och 
örlogsflotta.
 Kan vi se någon djupstruktur i Gustaf III:s pjäser? Den drivan-
de kraften är som jag redan har berört det verklighetsforman de 
ordet. Löften, deklarationer, appeller är hos honom språkhand-
lingar som syftar till att avvärja olycka, ärelöshet och nederlag. 
Mot dessa levande performativer står de stelnade uttrycken för 
gamla performativer, namnen. I dem förtätas personernas status 
och oupplösliga bindningar. De anger från första början en pjäs-
uppställning som inte utan vidare kan kringgås. Namnbyten och 
namnmisstag har en farlig eller dynamisk verkan, liksom identi-
tetsförväxlingar. Genom namnen verkar det förflutna in i nuet. 
De ädla skuggorna, »Sveriges hjältar och riddersmän«, behöver 
bara åkallas för att frihetens sak skall te sig oövervinnelig. Också 
namnets frånvaro kan vara en välsignelse, som det visar sig i Gus
tav Adolf och Ebba Brahe. Det enkla folkets ovetskap om vem Gus-
tav Adolf är när han först visar sig för dem skapar ett slags dröm-
tillstånd, som ger honom den oskattbara glädjen att få uppleva 
fol kets oförställda kärlek. Ebba Brahes namnbyte i samma pjäs, 
när hon vid Gustav Adolfs återkomst till Kalmar redan är gift De 
la Gardie, beseglar domen över de älskande. De undergörande 
ord som Gustav Adolf prövar för att betvinga hennes vilja studsar 
mot denna sköld. Missförstådda identiteter har likaså en avgö-
rande roll för det skräcksublima skeendet i Den Svartsjuke Neapo
litanaren, där hela handlingen bygger på ett undanhållet namn. 
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Och när alla oklarheter har undanröjts, står likväl det heliga löf-
te som avgivits inför Guds altare hindrande i vägen för en lycklig 
upplösning av dramat. Hjärtats röst är mäktig men förmår inte 
böja löftets metall.
 Det finns nitton bevarade pjäser av Gustaf III:s hand, förutom 
fragment av skilda slag. När man överblickar hans samlade pro-
duktion är bilden ganska brokig, frånsett att alltsammans ger ett 
intryck av spelbarhet. Gustaf skrev inga läsdramer. Han hade möj-
lighet att få sina pjäser uppförda, och det var syftet : att roa och 
påverka en publik, inte att foga in sig i någon kanon av eviga föl-
jeslagare i världsdramatiken. Han var stolt över sina snillefoster 
men hade en balanserad uppfattning om deras värde, kanske en 
alltför blygsam uppfattning. Hans sinne för vad som fungerar på 
scenen, vad som håller intresset uppe och får spänningen att steg-
ras, hur starka effekter skall växla med avsnitt där tempot sjunker 
så att personernas särdrag får tid att framträda, hans förmåga att 
få dialogen att klinga naturligt även när språket är stiliserat, allt 
bevisar honom som en äkta dramatiker, en sällsynt kategori av 
författare i vårt land och överallt.
 Alla aspekter av den dramatiska konsten utvecklades med störs-
ta hastighet under Gustaf III:s ledning. Magnus von Platen skri-
ver i samlingsverket Gustavian Opera : »I hela teaterns världshis-
toria tror jag inte att det finns något motstycke till den explosiva 
utvecklingen i Sverige på 1770- och 1780-talen.« Kungen för-
vandlade Stockholm, en perifer håla med 75000 invånare, till Eu-
ropas andra stad för scenkonst näst efter Paris. Tre scener, fyra 
fasta sällskap, utmärkta artister, sådan var situationen mot slutet 
av hans liv. Enligt tonsättaren abbé Vogler fanns det bara två sto-
ra, sanna operateatrar i världen, nämligen den i Paris och den i 
Stockholm. Endast på balettfronten var Stockholm underlägset 
Paris (vars operabalett än i dag är svår att konkurrera med).
 Gustaf III fäste stor vikt vid uppsättningarnas visuella verkan. 
Med hjälp av utskickade spejare informerade han sig om de se-
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naste nyheterna inom scenteknik och scenografi. För historiska 
operor som Gustav Vasa och Gustav Adolf och Ebba Brahe byggde 
man upp exteriörer och interiörer som någorlunda korrekt åter-
gav miljöer från den svenska stormaktstiden, vilket även återspeg-
lades i dräkterna. Dekoren till operaversionen av Frigga lär ha 
kombinerat grekiskt tempel, egyptiska sfinxer och runstenar. I 
uppsättningarna av Gustav Vasa, Frigga och Gustav Adolf och Ebba 
Brahe utformades scenografin av Gustafs fynd Louis Jean Des-
prez, om vilken kungen lär ha sagt : »Det finns ingen människa 
som har minsta spår till fantasi mer än jag och Desprez.« 
 Gustaf III bestämde sig för att börja med opera och vänta med 
talteatern. Det finns flera förklaringar till att han valde denna tåg-
ordning, alla lika goda. Den enklaste förklaringen är att operan 
på 1700-talet var den mest prestigefyllda av alla genrer, den i vil-
ken konsternas samlade ansträngningar kulminerade i skapandet 
av en drömvärld skönare och ädlare än vår sargade verklighet. 
Det var den utan jämförelse dyraste att producera och förknip-
pades särskilt med de lysande hoven runtom i Europa. Att ha en 
opera betydde att vara en rangnation, att tillhöra division 1.
 Det mer subtila skäl som anfördes av kungens litterära medar-
betare och som har kommit att bli det officiella var att svenska 
språket ännu var alltför outvecklat (»ohyfsat«) för att kunna av-
vara musikens stöd utan att falla i det platta och bondska. Det kan 
ha förhållit sig så att kungen hoppades att arbete på att lämpa 
poetiska texter efter musikens krav skulle bidra till utvecklingen 
av en mer förfinad litterär svenska. Kellgren, som visste vad kung-
en tänkte och vad han ville höra, är den som på vackrast vis har 
redogjort för denna tanke, nämligen i en parentation i sällskapet 
Utile Dulci över rådmannen Johan Wellander, den amatörpoet 
som städslades för att rimma librettot till Thetis och Pelée. Där 
slår Kellgren också fast att det var kungen själv som gav utkast 
och ämne till denna opera »som ock händt med alla sedan gifne 
Originaler«, det vill säga senare libretton. Gustaf levererade i 
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princip en färdig pjäs på prosa och övervakade in i minsta orda-
lydelse den inhyrda poetens arbete med att förvandla hans utkast 
till det versdrama som ett operaverk skulle vara. Kellgren skriver 
till vännen Rosenstein, när han är sysselsatt med Aeneas i Cartha
go, att han »rimmar hvad hans Nådiga Herre tänker«. Även tra-
gedin Drottning Christina har, som Kellgren förklarar i en not till 
trycket, »blifvit författad efter förelagd plan«. Man har seder-
mera funnit utkast som visar kungens nästan uteslutande förfat-
tarrätt till pjäsen, så när som på alexandrinerna.
 I den strida ström av giftigheter som ännu idag plaskar kring 
Gustaf III:s fötter finns påståendet att han skulle ha saknat sinne 
för musik. Ingen har kunnat styrka detta påstående, men man ser 
det fortfarande upprepas. (Erik Lönnroth är en av de få som har 
ifrågasatt det.) Det är samtidigt känt att den sammankomst med 
riksdagsledamöterna i rikssalen två dagar efter statsvälvningen 
1772, då Gustaf III förmådde dem att enhälligt rösta ja till den 
nya författningen, avslutades med att han tog av sig kronan och 
intonerade psalmen »O Gud vi love dig«, varvid alla församlade 
föll in i sången, ett av de sublima ögonblicken i svensk historia. 
Kungen måste ha varit säker på att kunna hålla ton genom hela 
melodin, annars hade han aldrig vågat sig på detta teaternummer. 
Och kunde han det, var han inte omusikalisk.
 Vintern 1781–82 grundades på kungligt initiativ Förbättrings-
sällskapet för svenska språket, en amatörtrupp vid hovet, vars 
verk samhet så småningom, efter ett mellanspel i privat regi un-
der entreprenören Adolf Fredrik Ristell, utmynnade i skapandet 
av Kungliga Dramatiska Teatern 1788. Då hade pjäser av Gustaf 
III:s hand uppförts på lustslotten sedan 1783 med kungafamil-
jens medlemmar och hovets ädlingar i rollerna. Dramaten be-
ordrades att inrikta sig uteslutande på svensk originaldramatik. I 
teaterns första reglemente från 1788 var översättningar förbjud-
na, fastän man tolererade »imitationer«, fria adaptioner där mil-
jön och personerna hade försvenskats.
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 Gustaf III:s arbetsmetod förefaller att ha varit improvisatorisk 
och ändå outtröttligt omsorgsfull. Han omformulerade, strök och 
förstärkte med säker blick för det sceniskt verksamma. Man kas-
tas genast in i handlingens mitt, den dramatiska konflikten står 
omedelbart klar, texten innehåller ingenting överflödigt. Dialo-
gen har en naturlighet som möjligen inte uppnåddes igen i svensk 
dramatik förrän med Strindberg. Den liknar förstås inte en ut-
skrift av ett verkligt samtal – det gör teaterdialog aldrig, inte ens 
hos Lars Norén. Monolog är tillåtet, liksom avsidesreplik, lik-
som patetiska utrop och förstås fullständiga meningar med bi-
satser och allt. Man skall komma ihåg att en viss konstfullhet  
i spontant tal följde med en uppfostran i en aristokratisk miljö. 
Anna Achmatova, dotter till en adelsman med kollegieassessors 
rang, tyckte att personerna hos Tjechov talade som poliser, det 
vill säga att den store dramatikern inte hade någon aning om hur 
det lät hos bättre folk. Det nutida scenspråket fullföljer en an-
norlunda tradition än den som gustavianerna bekände sig till.
 Enligt en klassisk konvention hade pjäsförfattare rätt att efter 
behag avvika från den faktiska sanningen när de skildrade histo-
riska händelser, att lägga till och dra ifrån, att införa personer som 
aldrig existerat och så vidare. Gustaf III gör gott bruk av denna 
frihet, till exempel när han i Gustav Adolf och Ebba Brahe lägger 
till episoden med bondfolket på Öland och scenen i färjkarlens 
hem i andra akten. Levertin, som i Gustaf III som dramatisk för
fattare (1894) grundligt utredde Gustafs lån ur fransk dramatik, 
pekar på La Partie de chasse de Henri IV (1766) av Charles Collé 
som en förebild, där kungen incognito äter och dricker med en 
mjölnare och hans familj. I den franska legendbildningen be-
skrivs Henrik IV som en kung med hjärta för det enkla folket, 
som kunde stanna till vid en bondes hydda och utan att röja sin 
identitet slå sig i slang med honom. Som Levertin påpekar är mo-
tivet med härskaren som förirrar sig bland allmogen utan att till 
en början bli igenkänd och som sedan spelar försynens roll emel-
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lertid gammalt. Det förekommer i många länders litteratur och 
har utan strängare faktakontroll berättats om åtskilliga kungar. 
Hur som helst är båda scenerna med de enkla ölänningarna ut-
förda med mästarhand. Jag måste erkänna att jag läser dem med 
tårar i ögonen. Gustaf har lika uppmärksamt som Lidner tilläg-
nat sig den känslosamma strömningens konstgrepp och kan steg 
för steg höja affektnivån utan att det ger ett ansträngt intryck. 
Det klingar äkta när unge Gustav Adolf lyfter sig till en rent av 
hymnisk deklamation: »Själ av min själ ! Du som styr alla mina 
gärningar: Kärlek för Fäderneslandet, för Äran! Kom och upp-
liva, uppfyll mitt hjärta, utplåna därur all svaghet, stadga mitt 
mod och gör mig värdig mitt folks tillgivenhet.«
 Personernas känslor och handlingar i pjäsen är beundransvär-
da med undantag för Gustav II Adolfs bördshögfärdiga moder, 
som manipulerar den stackars Ebba Brahe så att hon på falska 
pre misser ger sin hand åt fältherren Jakob De la Gardie. Gustavs 
ankomst försenas eftersom han först måste slå danskarna, och un-
der tiden hinner Ebba Brahe avge ett äktenskapslöfte som däref-
ter inte går att rubba. Kontrahenterna dör hellre av ädelmod än 
blir lyckliga genom att offra hedern. Det är den förutsättning 
som styr den allvarliga dramatiken i vår kultur fram till den mo-
derna tidens början och kanske litet till. De la Gardies grannlaga 
reaktion på det dilemma han försätts i – han får Ebba Brahes 
hand men går miste om hennes kärlek – erinrar om förhållandet 
mellan prinsessan de Clèves och hennes make i Madame de La-
fayettes kända roman. Gustav Adolf och Ebba Brahe har strängt ta-
get ingen peripeti i yttre mening, eftersom handlingen går mot 
en förutsägbar katastrof, utan en inre peripeti i form av självöver-
vinnelsen. Helheten är stark och gripande, och stycket blev sär-
skilt i operaversionen, med musik av Vogler och verser av Kell-
gren, älskat av den breda publiken och har uppförts även i modern 
tid. Man har nämnt andra akten, med dess öländska scen, som en 
av den romantiska operans födelseplatser.
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 Den lysande bagatellen Frigga tar problemet med män och kvin-
nor från den lättsamma sidan. Om någon skulle plågas av tvivel 
på att Gustaf III hade humor är denna pjäs ett botemedel. Åter är 
det ett namn som ställer till med besvär. På grund av den gudin-
nestatus som namnet Frigga förlänar den unga kvinnan i pjäsen 
är vägen till lycka i armarna på hennes tillbedjare Yngve blocke-
rad. I bakgrunden intrigerar Oden – ingen gud i denna historia 
utan en kung som gör en propagandakupp för att få med sig fol-
ket. Bredvid det tidstypiska skojet med fromheten urskiljer man 
en uppfriskande dos självironi från författarens sida.
 Frigga andas ingen kritik av kvinnan eller för den delen av man-
nen utan snarare en hälsosam förtjusning över att någonting så 
absurt som galanteriet och religionen (som här framstår som be-
släktade) kan ha så glädjerika följder. Gustafs leende är varmare 
än Voltaires. Man skall lägga märke till den fina balansen mellan 
manligt och kvinnligt i Gustaf III:s dramatiska skapelser. Hos ho-
nom är män och kvinnor lika tappra, medan endast män ibland 
är tygellösa och grymma och endast kvinnor ibland löjligt själv-
förälskade. Ungefär så.
 Det originella i Gustafs pjäs är införandet av den nordiska my-
tologin. Det var inte någon absolut nyhet internationellt sett – 
nära i tiden kan man peka på Johannes Ewalds drama Balders død 
– men för den svenska scenens vidkommande var det likväl ovant. 
På motsvarande vis som med Gustav Adolf och Ebba Brahe fick en 
av kungens litterära medarbetare, i detta fall Leopold, omstöpa 
talpjäsen Frigga till ett operalibretto. Åhlström skrev musiken, 
operan uruppfördes i maj 1787, men framgången uteblev.
 Den gustavianska scenens mest kända verk, Gustav Vasa, är ett 
propagandastycke för ett krig som aldrig blev av, en fantasifull 
framställning av det självständiga Sveriges tillblivelse med scenis-
ka knalleffekter, bataljmålningar, nattsvart ondska och högsint 
of fervilja. Det är ett förebud om 1800-talets grand opéra och dess 
na tionella hjältefigurer, dess marscher, stridslarm och soldat-
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körer. Egendomligt nog möter man inget danskhat i pjäsen. Bred-
vid den samvetslöse tyrannen Kristiern (Kristian II) står den 
danske amiralen Norrby som är ädelmodet förkroppsligat. Pu-
bliken på operans parterr skall visserligen ha kokat över av pat-
riotism premiäråret 1786, och det var svårt att övertala statister 
att spela danska soldater på grund av risken för stryk efteråt, men 
för en sansad betraktare är pjäsen knappast chauvinistisk. Den 
hade, när den uruppfördes, redan mist mycket av sin betydelse 
som opinionsbildning. I och med att den ryska kejsarinnan trots 
Gustafs intensiva övertalningsförsök vid de båda monarkernas 
möte i Fredrikshamn 1783 höll fast vid sin allians med kungen i 
Köpenhamn, måste det planerade överfallet på Danmark skjutas 
på en obestämd framtid. 
 I Gustav Vasa ansluter sig författaren till den nya opera som 
Gluck hade skapat, en treaktsform med hastigt handlingstempo, 
utan uppbromsande episoder handlingsmässigt och musikaliskt. 
I andra avseenden är han trogen den äldre operan, framför allt 
genom att vara generös med det som kallades »le merveilleux«, 
det underbara, det vill säga övernaturliga ingredienser i vidaste 
bemärkelse, alltifrån gudavärldens deltagande i handlingen till 
spöken och drömscener. Vålnader framträder för Kristierns för-
färade syn, ett inslag som lär ha inspirerats av en fransk bearbet-
ning av Shakespeares Richard III. Sveriges skyddsängel nedstiger 
med diamantspira och tamt lejon, och Gustaf III lägger in en präk-
tig mardröm i barockens smak med andar och demoner för att 
gestalta Kristierns själsliga plågor.
 Siri Brahe (i det första utkastet kallad Den Nyfikna), det sista av 
kungens historiska stycken, fick sin premiär i mars 1788 och gjor-
de stor lycka. Många ansåg att det var det bästa som dittills hade 
spelats på en svensk teater. Till och med rabulisten Thorild var 
charmerad och fann pjäsen »både öm, naiv och noble«. Fredrica 
Löf, som spelade Siri Brahe klädd i vitt, var det galanta Stock-
holms mest firade skönhet. Aristokratin uppskattade inte pjäsen, 
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men medelklassen älskade den. Dramats personer nämns ofta i 
dåtida brev. Fram till 1808 var pjäsen så gott som aldrig borta 
från repertoaren, och sansade bedömare som Geijer kunde ännu 
vid mitten av 1800-talet anse stycket vara det bästa originaldra-
ma som den svenska litteraturen ägde. Det är tämligen uppen-
bart att styckets författare vill att vi skall se honom i den Gustav 
II Adolf som gör slut på rättslösheten under Karl IX (läs Frihets-
tiden).
 Den första planen till Alexis Michaelowitsch och Natalia Narisch
kin utarbetades i fält, på Kymmenegård i Finland i augusti 1789. 
Hertig Karls gemål Hedvig Elisabeth Charlotta lika mycket som 
statssekreteraren Schröderheim förundrade sig över att kungen 
kunde sitta och skriva pjäser när rikets existens eller i varje fall 
hans krona stod på spel. Än mer häpnadsväckande är att han mitt 
under brinnande krig med Ryssland ställer ryssar på scenen och 
skildrar Peter den stores föräldrar och deras kärlekssaga, men som 
vi skall se var detta inte så egendomligt som det kunde tyckas.
 Stycket hade premiär i januari 1790 och höll sig på repertoa-
ren ända till 1803. Den dramatiska konflikten är i korthet den att 
Alexis vill att Natalia skall älska honom för hans egen skull och 
bevisa detta genom att säga nej när tsaren friar till henne – fast 
krångligt nog är det ju han själv som är tsar. Hans kalfaktor Fe-
dor replikerar: »Det vill säga med få ord, att Ni fruktar bli upp-
offrad av Natalia för Er själv, och att Tsaren, rival av Tsaren ej 
vill … Förlåt, men tag mig fan om jag förstår ett enda ord av hela 
denna högtravande avhandling.« Fedor ber Alexis att vara prag-
matisk och sluta bekymra sig om »en metafysisk kärlek, som icke 
finnes i naturen«. Viljan att bli älskad för den man är i sig själv 
och inte för sin rang är ett motiv som återvänder i Gustaf III:s 
dramer. Här närmar han sig en förståelse av det paradoxala i en 
sådan strävan, för vad är man i sig själv? Vilka attribut skall man 
abstrahera från? Hur man än vänder sig, dras kvinnor till män 
med auktoritet, en egenskap som inte lätt låter sig döljas och 
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som förstås inte är oberoende av en persons samhällsställning. 
Brudvalet i pjäsen är ett folksagemotiv, men pjäsens ton är inte 
särskilt sagoaktig utan snarare »fransk«, spirituellt satirisk, med 
inblandning av pittoreska ryska termer.
 Krig betraktades ännu som ett legitimt politiskt medel i Gus-
taf III:s Europa och uppfattades inte som i sig förkastligt annat 
än av en liten krets av intellektuella, som med denna hållning mera 
gav uttryck för opposition mot kungamakten än mot kriget som 
sådant. (När revolutionens arméer tågade fram blev deras ton en 
annan.) I akademitalet 1786 säger Gustaf III att en lång fred föder 
orkeslöshet i själen som alstrar barbari, och han anbefaller bland 
annat litterära tävlingar som botemedel. En kvinna som inte fött 
barn och en karl som inte varit i krig är dum, lyder ett gammalt 
talesätt. Uppfattningen att fredliga förhållanden försoffar me dan 
krig skapar stora karaktärer har, skall vi komma ihåg, delats av 
filosofer ända in i det tjugonde seklet. Två världskrigs ödeläggel-
se har dämpat entusiasmen i Europa men inte överallt i världen.
 Henrika Tandefelt har i en beundransvärd avhandling (Kons
ten att härska, Gustaf III inför sina undersåtar) gått till rätta med 
Erik Lönnroths uppfattning i Den stora rollen att Gustaf III vid 
sitt anfall mot Ryssland skulle ha agerat som en hysteriker och 
narcissist. »Kriget utgjorde inte något avbrott eller någon ano-
mali, utan en följdriktig utveckling«, säger Tandefelt och under-
stryker parallelliteten mellan krig och teater. Dåtidens krig för-
des med ett uppbåd av ståt och parad och var avsett att ses och att 
vara skådeplatsen för spektakulära handlingar, hjältemod, ödes-
mättade avgöranden. I fredstid arrangerades uppvisningsbataljer 
inför stora åskådarskaror, så kallade simulakrer, följda av festan-
de. Berömd var Katarina II:s resa till Krim, planerad av Potem-
kin, med fingerade krigsscener och uppvisningar av olika slag. 
»Krigets estetik«, skriver Tandefelt, »var på detta sätt inkorpo-
rerad i ett större system av förlustelser och fester.« Vid Gustaf 
III:s hov drevs estetiseringen av det martialiska särskilt långt i de 
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så kallade karusellerna, där hovet klädde ut sig till hjältar och 
hjältinnor från riddartiden och genomförde skendrabbningar och 
diverse kraftmätningar i parker som med hjälp av teaterkulisser 
hade förvandlats till ett romantiskt sagoland.
 Vältalighetens starkast verkande faktor är publikens aktning för 
den person som talar. Furst de Ligne berättar i brev till Katarina 
II 1791 om ett samtal med Gustaf III, då denne förklarade att om 
han hade varit kung i något annat rike, skulle han inte ha företa-
git sig så våghalsiga ting och försökt att utmärka sig för tapper-
het, men som kung av Sverige måste man visa att man duger till 
krigare. »Jag kan bara regera på grundval av den uppfattning man 
har om mig [ l’opinion de ma personne ] ; och jag ville visa mina un-
dersåtar mer än fienderna att jag inte var rädd för livsfaran. Min 
makt är ingenting jämfört med mina grannars. Alltså måste folk 
säga: om kungen av Sverige gör några dumheter, så tar Gustaf 
III dem på sig och gottgör dem. Jag kanske kände mig kränkt vid 
fel tillfälle, men kejsarinnan sätter värde på dem som inte tål 
några kränkningar. [---] Jag ville veta vad jag dög till. Kanske 
har jag skördat några lovord. Jag behärskade scenen: det är mer 
ärofullt att ha stått emot Katarina II än att ha slagit Peter I, som 
Karl XII gjorde.« Jag föreställer mig, säger Ligne, att de två Gus-
taverna och Karl XII fördärvat yrket för denne man.
 Slaget vid Porrasalmi i juni 1789 var viktigt. Den svenska in-
satsen leddes av Stedingk. Det var första gången sedan Karl XII 
som en svensk trupp lyckades besegra ryssarna i en större drabb-
ning till lands. Något senare segrade en kår ledd av kungen själv 
över ryssarna vid Uttismalm. Händelsen avmålades av Hilleström. 
Kungen triumferade även personligen i slaget vid Valkeala 29 
april 1790. Men hans största bedrift var förstås Svensksund i juli 
1790, sjöslaget där han ledde den svenska skärgårdsflottan till en 
förintande seger över den ryska.
 Det säger sig självt att Gustaf III inte hade några förhoppning-
ar om att krossa det ryska imperiet med sitt angrepp. Han ville 
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fordra litet respekt, och det fick han också från kejsarinnans sida. 
Hennes ton ändrades. Hon talade åter om Sverige som en första 
rangens makt. Vad gäller det militära har Ryssland till slut alltid 
en avgörande fördel i sin storlek – sitt strategiska djup, som det 
heter på militärt språk. Katarina medgav efteråt för Stedingk att 
hon blev allvarligt skrämd när angreppet kom 1788 och trod - 
de att svenskarna skulle inta hennes huvudstad, men, tillade hon, 
»ef ter att ha dragit mig tillbaka från St. Petersburg skulle jag ha 
levererat batalj vid Novgorod och sedan vid Moskva och sedan 
vid Kazan och sedan vid Astrachan, och sedan hade man fått se ; 
tror ni att er kung skulle ha kunnat följa mig så långt?« Nej, Ma-
dame, vill man svara, det hade han inte kunnat göra, och det viss-
te han mycket väl.
 Med dåtidens terminologi (som även Gustaf använde) tillhör-
de Ryssland »Norden«, till vilket ibland även Preussen räkna-
des. Sedan Peter den store och grundandet av St. Petersburg var 
Ryssland vänt åt väster, och dess administrativa system sysselsatte 
mängder av utlänningar, tyskar, fransmän, holländare, skandina-
ver. De högsta officerarna i den ryska krigsmakten var ofta ut  län-
 ningar. De liknade genom sin franska kultur och militära utbild-
ning på pricken sina svenska motståndare. För övrigt var Rysslands 
kejsarinna och den svenske kungen kusiner, båda ett slags förvil-
dade tyskar, om man så vill.
 Katarinas vision var ett enat Norden. Gustaf var med på noter-
na men ville att hon först skulle ge upp sin allians med Danmark, 
vilket hon förstås vägrade att göra, eftersom hon då skulle tappat 
det tånggrepp hon hade om Sverige. Av ett liknande skäl gav Sve-
rige inte upp sitt samförstånd med Turkiet. Den vackra visionen 
gick i bitar. Man kan se Alexis Michaelowitsch och Natalia Narisch
kin som en skärva av det skönt målade glaset.
 Gustaf III:s sista drama, Den Svartsjuke Neapolitanaren, hitta-
des efter kungens död bland hans efterlämnade papper och be-
fanns vara ett avslutat manuskript. Det uruppfördes på Drama- 
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tiska Teatern 1 november 1793 då verksamheten på den ny in-
redda Arsenalsteatern i det gamla De la Gardieska palatset Ma-
kalös inleddes. 
 Den Svartsjuke Neapolitanaren tillhör en ny riktning inom dra-
matiken som har kallats »le genre sombre«, mörkrets teater, ett 
av många exempel på det stegrade intresset i tiden för det ond-
skefulla och patologiska hos människan. Den direkta förebilden 
för Gustaf III var den franske författaren Baculard d’Arnaud, hans 
dramer från 1760-talet Le Comte de Comminge och Euphémie. Hand-
 lingen har – med viktiga modifikationer – lånats från en berättel-
se av Madame de Genlis. 
 Baculard d’Arnaud försvarade rysligheterna i sina dramer ge-
n om att peka på de kusliga stämningarna hos målare som Rem-
brandt, Rubens och Poussin och på Dantes Inferno, Miltons Para
dise Lost och Youngs NightThoughts. Han talade om mörkret som 
»en källa till ljuva fasor för själen«. Edmund Burke hade i en in-
flytelserik traktat, A Philosophical Enquiry into the Origin of Our 
Ideas of the Sublime and the Beautiful (1757), utpekat skräcken som 
det starkaste av alla konstnärliga verkningsmedel. Tanken att upp-
levelsen av skräck och fasa kan vara njutbar och på något sätt be-
friande var inte ny och låter sig spåras ända tillbaka till Aristote-
les, som bland annat gjorde iakttagelsen att föremål som väcker 
motvilja när vi ser dem i verkligheten kan tilltala oss när de före-
kommer i en avbildning. Någonting sker när det fasansfulla blir 
fiktion. Voyeuren inom oss vaknar. Den perversa nyfikenheten 
på det vi är som mest rädda för ger, om den tillfredsställs, upp-
hov till en alldeles särskild rysning, som inte längre är obehaglig 
utan lustfylld. (Detta är för övrigt verkningssättet hos en god del 
av den moderna populärkulturen.) Gustaf III är i det ögonblick 
han skapar Den Svartsjuke Neapolitanaren ett dramatikerproffs med 
sikte på att ge sin publik nya upplevelser. Det är svårt att upp-
täcka någon politisk syftning eller något kulturprogram i pjäsen. 
Författaren prövar nya grepp som avviker starkt från det veder-
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tagna. I tredje akten finns till exempel en paus då scenen skall ligga 
i mörker i en eller två minuter för att krama ut varje uns av hemsk-
het ur situationen. Rikedomen på scenanvisningar är ett fram-
trädande drag i pjäsen, som mera är ett visuellt skådespel än en 
fängslande dialog. I andra akten ingår ett slags pantomim, och det 
fysiska spelet är överlag av stor betydelse. Från d’Arnauds styck-
en har Gustaf övertagit inte bara de överspända lidelserna utan 
lika mycket miljöerna, de dystra eremithyddorna och fängelse-
valven.
 Svartsjukan framställs i pjäsen som den mäktigaste av alla käns-
lor (vilken den möjligen är). Man kan säga att manegen därmed 
är krattad för den dramatiker som så småningom skulle avlösa 
Gustaf III som den mest spelbara i Sverige. Förutsättningen för 
skeendet i Den Svartsjuke Neapolitanaren är en absolut moralupp-
fattning och kvinnans järnhårda beslutsamhet att inte bli brotts-
lig – Lucreziamotivet om man önskar en klassisk referens. Hell-
re ofattbara plågor och döden, hellre evig olycka än vara en hora. 
Utan kyskheten upplever sig den kvinnliga huvudpersonen El-
vire alldeles sakna värde och värdighet. Den orätt hon utsätts för 
betyder ingenting och ger henne i hennes egna ögon varken rätt 
att klaga eller att revoltera eller att för att rädda sig yppa den hem-
lighet som skulle blottställa hennes ungdomsvän Theotime för 
makens galna hämnd. Ett förtroende är ett förtroende, en ingång-
en pakt är en ingången pakt, heliga band är heliga även när de är 
förgörande. Renheten är allt för Elvire, vilket framstår som på 
sitt sätt lika omänskligt som hennes make Don Diegos oförson-
lighet.
 Den person som skulle ha kunnat vara styckets romantiska hu-
vudperson, Theotime, är inte mindre besatt än de andra. Han 
lider av en fatal självcentrering när han inte förstår allvaret i den 
känsla för maken som har slagit rot i Elvires hjärta. Att det är 
fråga om ett äktenskap förmörkat av svartsjuka och grymhet är 
inte avgörande enligt den normuppfattning som handlingen för-
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utsätter. Theotime är en brusten hjälte och får inte triumfera, lika 
litet som någon annan i pjäsen, utom möjligen den frånvarande 
person, Diegos ratade älskarinna, som med sina lögner lagt grun-
den till det missförstånd som har givit spelrum åt de onda kraf-
terna.
 Det råder nog inget tvivel om att Don Diegos agerande i pjä-
sen i vår tid skulle rubriceras som ett hedersrelaterat brott. Som 
ett brott framstår det väl också i dramat, trots att han ingalunda 
är en alltigenom svart karaktär. Han är också och framför allt en 
lidelsefull människa, vilket man även måste säga om Elvire i hen-
nes kamp för sin dygd. Gustaf talar här med upplysningens stäm-
ma, som bjuder oss att visa medkänsla och mildhet mot svåra 
brottslingar och människor som dukar under för sin besatthet. 
Naturens röst talar även genom dem, fastän vanställd.

* * *

Tidsavståndet mellan vårt nu och min mormors barndom, som 
jag hört henne berätta om, är detsamma som tidsavståndet mel-
lan min mormors barndom och Gustaf III:s trontillträde. Jag lyss-
nar inte till påståendet att människan skulle ha blivit »en annan« 
sedan den gustavianska dramatiken kom till. Inte heller har de 
moraliska och sociala värderingarna förändrats på långt när i den 
utsträckning som man ibland inbillar sig. Det svenska språket är 
i stort sett detsamma. Ett litet antal uttryck i dessa texter (kanske 
sammanlagt hundra ord) kan skapa förståelseproblem för dagens 
svenskar, men det är svårt att tro att det skulle vara något allvar-
ligt hinder för läsningen. Om någon av Gustaf III:s pjäser ännu 
skulle kunna spelas på scen med framgång är en fråga som måste 
lämnas vidare till teaterledare av det kallblodiga slaget. Osvuret 
är bäst, men trots behjärtansvärda återupplivningsförsök i mo-
dern tid torde dessa skapelser i allmänhet ha sällat sig till läsdra-
mernas ädla samfund, där de har sällskap med en god del av det 

horace engdahl



dramatik

xli

bästa i världslitteraturen. Det enda av Gustaf III:s teaterstycken 
som ännu går för fulla hus är som bekant Svenska Akademiens 
högtidsdag.
 I sin egenskap av outsider i det litterära systemet rundade Gus-
taf III föråldrade konventioner och prövade verkningsmedel som 
passade för den revolutionernas epok han såg omkring sig. Hans 
författarskap kan med fördel läsas för nöjes skull men är också en 
väg till djupare förståelse av Sveriges sista tid som (låt vara för-
fallen) stormakt. Gustaf III ville lyfta nationen ur det förnedrings-
tillstånd i vilket den hamnat som klientstat i händerna på mäkti-
ga grannar och som kulturell provins. Till förfogande hade han 
som sina yttersta medel skärgårdsflottan och svenska språkets ren-
het, styrka och höghet. Låt oss i alla fall gå med på att han halv-
lyckades.
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DEDIKATIONSBREV

till H.K.H. Prinsessan Sofia Albertina*).

Vem tillhör med större rätt detta arbete, än Dig som det förskönat? 
Om Ebba Brahes kärlek, olyckor och ståndaktighet väckt någons öm
het, och dess hjärtas strid mellan kärlek och plikt framkallat någons 
tårar, är det din förtjusande röst och det rörande uttrycket av ditt spel 
man därföre har att tacka. Jag uppfyller den käraste plikt för mitt hjär
ta, då åt Dens beskydd, med vilken blodets band och vänskapens mig 
förena, jag överlämnar ett arbete, författat för Henne, och som, utan 
Henne, aldrig sett dagen. Om jag värdigt visat min aktning för den sto
re Gustav Adolfs minne, återkallat hågkomsten av en hans svåraste seg
rar, och i Svenska mäns hjärtan upplivat den kärlek och vördnad de 
för honom hysa: är det allt lika många rättigheter Du vunnit till min 
tacksamhet. Emottag då offret av denna känsla.

*) Konungens Syster, som spelte Ebba Brahes roll, då denna Dram första gången av Hovet
uppfördes på Drottningholms Teater.
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PERSONERNE. 

GUSTAV ADOLF. 
EBBA BRAHE, Dotter av Riksdrotsen Greve Magnus Brahe;  

älskad av Gustav Adolf. 
KRISTINA av Holstein, Karl IX:s Änkedrottning, Gustav Adolfs Mor.
Greve JAKOB PONTUSSON De la GARDIE, Fältherre. 
LARS ERIKSON SPARRE, Konungens Kapten av Gardet. 
MÄRTA BANER, Lars Sparres Fru, Ebba Brahes Förtrogna. 
BEATA RIBBING, Änkedrottningens Hovfröken. 
JOHAN, Färjekarl på Öland. 
KATARINA, Johans syster, Ebba Brahes forna amma. 
ERIK, Katarinas son. 
SIGRID, Johans dotter, Eriks fästmö. 
SVEN, Johans son, Småländsk Ryttare. 
MARIA, Katarinas dotter, Svens fästmö. 
En av Drottningens Hov.
Konungens Livknekt.
Greve De la Gardies Adjutant. 
Hovfröknar. 
Hovmän. 
En Page. 
Bönder. 
Bondflickor. 

 Scenen är i Första och Tredje Akterna på Kalmar Slott, och i Andra  
Akten vid Färjestaden på Öland.
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GUSTAV ADOLF 

OCH 

E B BA  B RAH E. 
—————

FÖRSTA AKTEN. 

Teatern föreställer trädgården vid Kalmar Slott, som är i en bastion av 
detta fäste. Till höger om åskådarne synes Slottet, och ett Torn vid fon
den. Hela fonden är intagen av Vallen, av kurtinen; tvenne apparel
jer föra därifrån ner på Teatern; man går ur Slottstornet på vallen. 
Emellan appareljerna är en port, som är stängd med järngaller. Igenom 
porten och över vallen synes havet, och Öland på avstånd. 

FÖRSTA SCENEN. 

EBBA BRAHE kommer ur slottet,  
och ser med oro över vallen. 

Vad väntan är en grym plåga, då ens öde beror på vart ögon-
blick som förbigår! Jag ser fåfängt åt Öland, åt havet ; ingen båt 
synes komma varken hit till slottet eller till Kalmar. Klockan är 
redan nie, och intet svar. Ack Gustav Adolf ! Gustav Adolf ! Har 
du kunnat glömma din ömma, din trogna Ebba Brahe? Nej, det 
är icke möjligt. (Hon går ner på Teatern.) Solen är redan högt 
uppe på himmelen, och dagen är kommen då jag skall uppoffras, 
då jag skall evigt skiljas från den jag älskat sedan spädaste åren, 
från den mig älskat, ack! …
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ANDRA SCENEN. 

EBBA BRAHE. MÄRTA BANER. 

Ebba Brahe. 
   Vad tidning bär du mig? Kungen … 

Märta Baner. 
   En av Konungens Livknektar är nu på stunden kommen 
ifrån Öland; han är ännu hos Änkedrottningen. Jag vet icke vad 
befallning han fört, men ditt bröllop tillredes; man väntar Greve 
De la Gardie i dag från Finland, dess skepp synas redan vid Ölands 
södra udde, och vinden lär om två timmar föra dem i hamnen. 

Ebba Brahe. 
   Och Kungen övergiver mig till mitt öde; han har glömt 
sina löften, min kärlek, min fruktan för De la Gardies gifte ; han 
lämnar mig intet svar : jag är förglömd. Ack, min vän! Du känner 
mitt hjärta, du vet, att varken den glans som kronan sprider, eller 
den, med vilken segrar och äran omgiva honom, förblindar mig; 
nej, det är endast Gustav Adolf jag älskar, men ej den Kung, den 
hjälte, som styr Sveriges öden. Det är dess dygd, dess godhet, allt 
vad som är gjort att intaga ett hjärta menlöst och dygdigt, för stolt 
att sig hastigt giva, för ömt att kunna sig ändra, som för alltid 
försäkrar honom om Ebba Brahes kärlek; han kan ej därom tviv-
la, och likväl överlämnar han mig i den grymma ovisshet jag är 
uti ; han överlämnar mig utan försvar i sin Mors våld. Jag förlåter 
honom, att äran, att fäderneslandets tjänst skilja honom ifrån mig, 
på den stund hans närvaro, hans skydd äro mig så angelägna: men 
kan han glömma de löften han mig gjort, den trohet han mig svu-
rit? Nej, det är ej möjligt. Ack, Märta Baner, ack, ömma vän! Vad 
skall jag tro? Du har läst i våra hjärtan, du var närvarande vid vår 



dramatik

9

skilsmässa; med vad ömhet tog ej Kungen avsked av mig! Det 
var endast äran, hans skyldighet, som kunde skilja oss, sade han, 
men han gick mot Rikets fiender, att bliva mig mera värdig: fien-
den utdriven ur Öland, Riket fredat från dess våld, skulle snart 
återföra honom till mig, och då en vunnen seger tillät honom att 
följa sitt hjärtas val, skulle han föra sin Ebba på den tron han 
stadgat. Det är icke den jag längtar efter ; nej, Gustav Adolf, det 
är ej din storhet jag älskar: om Ebba Brahe vore upphöjd över 
dig, om hon haft en tron, en spira att dig giva, min kärlek bedra-
ger mig ej, ja, hon gjorde för dig det hon väntar av dig i dag. 

Märta Baner. 
   Ingen känner bättre ditt hjärta än jag. Jag har sett både din 
och Konungens låga tändas och sig föröka. Ifrån den stund då 
dess godhet, dess ömhet förente mig med Sparren, har min er-
känsla och, om jag törs säga, min vänskap för Kungen endast bli-
vit rådfrågad; allt vad jag gjort för eder gemensamma kärlek, har 
varit därav en följd. Den som själv erfarit all kärlekens kraft, kän-
ner bäst huru mycket hjärtat lider, då ens Stånd, då föräldrar, då 
allt synes vilja skilja en från den man älskar. Men vad åtskillnad 
emellan de hinder, som syntes oövervinneligen skilja Märta Baner 
och Erik Johanson, och dem som skilja Gustav Adolf och Ebba 
Brahe. Det fordras endast ståndaktighet och segrar, för att se 
eder förente; men vem kunde förese, att Erik Johanson var en 
Sparre? Du kan fritt lämna ditt hjärta till kärleken, den delar du 
med Sverige, med mänskligheten, som i din älskare dyrka sin far, 
sin beskyddare; men allt förböd mig att älska: jag tordes ej en 
gång för mig själv bekänna min låga; men mitt hjärta var rent; 
dess oskuld, dess dygd blidkade himmelen, och jag blev lycklig. 
Jag föreställer mig lätt din oro; om du endast fruktar Änkedrott-
ningens vrede, hennes myndighet, den vördnad som uppfostran, 
som hennes Stånd, som din Konungs Mor hos dig uppväcker, så 
är din oro billig ; men med ståndaktighet är det lätt övervunnit, 
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och Konungens återkomst, dess närvaro, dess kärlek, allt lär snart 
göra ändring i ditt öde. 

Ebba Brahe. 
   Men Kungen är frånvarande, men jag har ej av honom fått 
något svar: han överger mig. 

Märta Baner. 
   Du känner för väl hans hjärta, för att det tro. Gustav Adolf 
har all Vasablodets hetsighet, han förtörnas lätt, men hans hjärta 
är ömt, hans löften oryggliga; men, min vän, jag ser att du har en 
hemlig oro som dig tär : är Märta Baner ej mera värd ditt förtro-
ende? 

Ebba Brahe. 
   Vad begär du av mig, min vän? … Så känn då all min svag-
het, jag kan ej för dig den längre dölja. Du vet att Änkedrottning-
en tillagar med stor prakt mitt bröllop med Jakob De la Gardie, 
du vet att hans ankomst väntas endast, och att i går kommo tid-
ningar från Finland, att han som i dag skulle anlända.

Märta Baner. 
   Ja, men du ansåg alla dessa anstalter som de sista hinder 
Änkedrottningens hat mot din kärlek kunde åstadkomma. Ko-
nungens samtycke är oundgängligt till ditt bröllop, och det kan 
varken Änkedrottningen eller De la Gardie hoppas. 

Ebba Brahe. 
   De la Gardie är i okunnighet om allt ; han tror detta gifter-
mål Konungens verk och den yppersta av de belöningar hans 
många segrar honom förtjäna; men Änkedrottningen, vars hat 
mot mig, under vänskaps sken, för hela detta verk, är bättre under-
rättad: hon lät mig komma i går aftons till sig och antydde mig 
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Jakob De la Gardies ankomst och mitt bröllop för i dag; men 
varken hennes föresats eller Fältherrens närvaro voro för mig så 
förfärliga, som några ord hon nämnde om Konungens samtycke 
och dess befallning till fullbordande av vigseln hon väntade i dag. 
Jag, halvdöd, darrande, samlade all min styrka att ej röja min 
bestörtning … Jag vet ej vad jag svarade; men knappt återkom-
men till mina rum, skrev jag genast till Kungen, och det är dess 
svar jag väntar på; det blir min dom.

Märta Baner. 
   Kungens kärlek, om vilken du ej kan tvivla, förutsäger dig 
nog dess svar. 

Ebba Brahe. 
   Det är det svarets uteblivande som ökar min oro. Borgholm 
är endast tvenne mil härifrån Kalmar; Kungens läger är slagit ej 
långt ifrån fiendens, klockan är över nie, och sedan i går klockan 
sju, som en av Kungens småsvenner reste med mitt brev, hade 
jag kunnat få svar. Min oro, min ångest är så stor, att jag ej kan 
bli stilla ett ögonblick; jag ser ständigt från höjden av dessa val-
lar, om ej någon båt kommer ifrån färjestaden, men ingen synes. 

(Hon går opp på vallen.) 

Märta Baner. 
   Hennes tillstånd, hennes kärlek gör på mig det ömmaste 
intryck. Ack! vem känner ej medömkan för de plågor man själv 
erfarit? 

Ebba Brahe  på vallen. 
   Min vän, jag ser en båt komma ifrån Öland. 

Märta Baner. 
   Din oro bör då stillas, det är visst Kungens svar. 
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Ebba Brahe. 
   Båten landar; en bondgosse och en ung flicka stiga därur. 
(Hon stiger hastigt ned på Teatern.) Ack, min vän! om du ville föra 
dem hit! Omgiven av uppmärksamma ögon, snarare fången i det-
ta slott än fri, är jag tvungen att dölja de oskyldigaste gärningar. 
Jag finner att jag gör dig kanske en fåfäng möda, men då man läng-
tar efter att veta, om man skall leva eller dö, är den minsta upp-
lysning en tröst. Vem vet om de ej ha kunskap om Kungen skick-
at någon hit? 

Märta Baner. 
   Fast jag ej tror att de kunna upplysa eller trösta dig, skall 
jag gärna föra dem hit.

TREDJE SCENEN. 

EBBA BRAHE ensam.

   Att trösta mig! … Nej, jag känner en hemlig aning som 
betar mig all tröst ; det synes mig som allt skulle förena sig att 
göra min olycka, att för alltid skilja mig ifrån den jag givit mitt 
hjärta … O Du store Gud! Se till mina menlösa tårar, förbarma 
Dig över … Men Märta Baner kommer redan tillbaka. 

FJÄRDE SCENEN. 

EBBA BRAHE. MÄRTA BANER. SIGRID. ERIK.  
De bära en liten korg med blommor. 

Märta Baner. 
   Det var icke svårt att uträtta ditt ärende; de ärnade sig bäg-
ge till dig. Det är din ammas brorsdotter och dess fästman. 
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Sigrid. 
   Känner nådig Fröken inte igen Sigrid? 

Ebba Brahe.
   Ack vad tidning bär ni mig? Giv mig strax Kungens brev. 

Sigrid. 
   Kungens brev? Hå han har minsann annat att göra än att 
skriva. De säga så i byn, att slaget är börjat i morgons, och vi hör-
de många skott ; sen har jag aldrig sett honom. 

Ebba Brahe. 
   Vad? Slaget är börjat, är det visst? (Till Märta:) Och inga 
tidningar, intet svar ; jag är förlorad. 

Sigrid.
   Ja, de säga så, att det är för att köra fienden ur Öland, och 
att om han en gång kommer bara på sina skepp, så seglar han 
bort, bort, långt bort ; och det var en ryttare som var och fodra-
de, som sade, att är han borta, så få vi snart fred; och min bror 
Sven hade så bråttom att återresa till sin fänika, han ville inte för-
summa att slåss under Kungens ögon, och fast han skulle stå brud-
gum i dag med Eriks syster, så kunde ingen hindra honom, han 
måste till lägret ; men som jag skall ock stå brud med min kära 
Erik och jag fick veta att nådig Frökens bröllop sker i afton, kom-
mer jag att önska henne lycka, giva min bröllopsgåva och be att 
Hennes Nåd ville giva oss ett litet tecken av hennes godhet, efter 
hans mor varit hennes amma. 

Erik. 
   De blommor, som vi ha den dristighet att bjuda nådig Frö-
ken, äro av farfars trädgård, han som tjänte under Grev Abraham 
vid Stångebro slag; då han fick veta att nådig Fröken skulle stå 
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brud i afton med Hr Jakob Pontusson, så skyndade han sig att 
strax plocka dessa blommor och hastade oss bägge så fort, så fort 
att resa över färjan, och att bära fram dem till nådig Fröken. 

Ebba Brahe  till Märta Baner. 
   Du hör, min vän, mitt bröllop är ingen hemlighet mer; det 
är kunnigt på Öland, och intet svar kommer från Kungen. 

Märta Baner. 
   Arméernas grannskap upptager all hans tid. Du hör själv 
att de tro att slaget är börjat ; jag har ju ej heller tidningar från 
min man. 

Ebba Brahe.
   Kungen är i fara, jag får intet svar, och du vill att jag ej skall 
vara orolig.

Sigrid. 
   Om nådig Fröken visste huru mycken möda vi här haft 
hela dagen. Det har varit beständiga kurirer, som vi måst ro fram 
och tillbaka. Gud låte det snart ta en ända med kriget, förr få vi 
ingen ro. 

Erik. 
   Det lär visst ske, för om Kungen ger slaget i dag, så kör han 
säkert fienden ur ön; ty farfar, som varit knekt, är därpå helt viss. 

Sigrid. 
   Gud låte endast Kungen spara sig; de säga så, att han är all-
tid främst i elden.

Ebba Brahe. 
   Du hör, Märta Baner.
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Märta Baner. 
   Jag hör att de äro visse om segern. (Avsides :) Jag måste söka 
att sluta ett samtal, som ökar hennes oro. (Högt :) Farväl, barn; 
se där skall ni få en bröllopsgåva. (Hon ger Erik en guldring.) Den 
är att ge åt din fästmö. 

Sigrid  och Erik. 
   Tack skall ni ha, nådig Fröken. 

Sigrid. 
   Men, Fröken Ebba, Ni säger intet. Ni synes så sorgsen, så 
orolig. Håller Ni inte mera av er trogna Sigrid? 

Ebba Brahe. 
   Förlåt, min kära Sigrid; jag håller lika av dig som förr, men 
jag är orolig, jag är bekymrad. Se där har du att göra dig grann på 
ditt bröllop. (Hon tar av sig ett guldkors hon bär.) Hälsa din faster, 
och om det kommer någon Livknekt från Kungen, bed honom 
skynda sig, säg honom att jag väntar … att jag är orolig om sla-
gets utgång. 

Sigrid. 
   Ja, det skall vi visst göra. Tack, nådig Fröken. Vad min fas-
ter blir glad! Se, vad för vackert smycke! Vad Fröken är nådig! 
Farväl, farväl ! (Hon går till fonden, men kommer hastigt tillbaka.) 
Kors, det var sant ; jag hade så när glömt bort, det var en Herre i 
morgons, som gav mig ett brev att lämna åt en Fru som skall vara 
på slottet ; men jag minns ej hennes namn. Kungen har gjort 
hennes giftermål, och jag vet bara att hon fick den hon höll av 
och slapp den hon var förlovad med. Åh det är en lång historia, 
som min faster förtäljt mig, en vacker historia. Vad heter hon nu? 
Ack, minns du inte? 
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Erik. 
   Jo, hon heter Sparre … ja Sparre eller Baner. 

Märta Baner. 
   Det är jag.

Sigrid. 
   Se här, nådig Fru. 

(Hon ger henne brevet.)

Märta Baner. 
   Det är från min Man. 

(Hon läser ; under det ser Ebba Brahe henne över axeln,  
och då hon kommer till slut, stannar hon hastigt med läs  
ningen och vill vika ihop brevet, men Ebba Brahe hindrar  
henne och läser till slut.)

Märta Baner  läser. 
   »Jag har allt hopp att återse dig; om slaget är lyckligt i mor- 
»gon, så är fienden tvungen att lämna Öland och Borgholm. Vi 
»ha fått de bästa tidningar ifrån fredssammankomsten i Knäred; 
»freden synes nalkas, det talas om ett dubbelt …«

Ebba Brahe. 
   Nej, läs allt, eller låt mig läsa mitt öde. 

(Hon läser.)

   »Det talas om ett dubbelt giftermål, som skall förena bägge  
»Rikena och stadfästa freden; det angår bägge Konungarnas Syst - 
»rar. Vår Prinsessa, som var ärnad åt Hertig Johan, lär få Ko nung - 
»en av Danmark.« – All min fruktan sannas: jag är över given. 
Du ser nu, Märta Baner, om min oro var grundad. Olyckliga! 

Märta Baner. 
   Jag ser Änkedrottningen komma; dölj din oro, dölj den för 
henne. Jag går att svara min Man och begära av honom upplys-
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ning om ditt öde. (Till Sigrid :) Kommen, mina vänner och föl-
jen mig. 

FEMTE SCENEN. 

KRISTINA. EBBA BRAHE. BEATA RIBBING.  
Hovfruntimmer. 

Kristina  i fonden till Beata Ribbing. 
   Jag har fått Kungens brev. De la Gardie kommer, och jag 
måste nyttja hennes förskräckelse att få hennes samtycke. (Till 
Ebba Brahe:) Jag har fått tidningar ifrån Kungen, kriget nalkas 
sitt slut, fred och båda Konungahusens förening lära snart den 
be segla. 

Ebba Brahe. 
   Konungahusens förening! Vad! Kunna så heliga band så 
snart taga rum av ett så bittert hat? 

Kristina. 
   Bitterhet och hat emellan Konungar upphöra med kriget, 
och Politiken föreskriver för Prinsars hjärtan lag; deras hand hör 
ej dem, men deras Riken till : den giva de då fäderneslandet det 
fordrar. Min Son följer dess röst : tro mig ej, men tro honom; du 
känner hans hand. Läs! 

(Hon ger Ebba Brahe Konungens brev.) 

Ebba Brahe  läser. 
   »Min Mor! Om lyckan gynnar ännu i morgon mina vapen  
»och låter dem segra, så blir detta slag det sista och skyndar stun - 
»den, då, genom krigets slut, jag kan återse Er, min Mor, med en  
»ärefull fred. Kungen i Danmark begär min Syster, ett dubbelt  
»giftermål bjudes att befästa vänskapen, och jag väntar endast ert  
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»samtycke att sluta dessa föreningar. Gustav Adolf.« – (Avsides :) 
Olyckliga Ebba Brahe! Dölj dina tårar. 

Kristina. 
   Du ser, min Ebba, om min fruktan var grundad. Din heder 
var mig kär; du finner nu att du aldrig bort hoppas att se dig min 
Sons maka. Följ nu mina råd och, innan du blir övergiven, giv 
De la Gardie din hand … Du darrar. 

Ebba Brahe  med tvungen röst. 
   Jag? jag har ej orsak att frukta. Kungen har ej gjort mig 
någ ra löften, och om han dem gjort, är han för ordhållig, för ädel, 
att dem rygga. 

Kristina. 
   Jag känner bättre dina tankar, ditt hopp; jag känner min 
Sons låga; men jag vet vad han är sig själv, mig, sitt land, sin he-
der skyldig. Om din fägring förblindat dess hjärta, så försvinner 
denna svaghet, då han hör skyldighetens och ärans röst. Förmät-
na! tror du dig vara värd att tävla med en Konungadotter, med 
ett helt Rikes röst om Gustav Adolfs hand? 

Ebba Brahe. 
   Jag vet vad äran, vad skyldigheten har för makt på Gustav 
Adolfs sinne; men jag känner ingen större ära än att vara trofast. 
Efter Ni vet vår låga, så känner Ni ock våra löften: dem kunna 
varken jag eller er Son rodna för, mitt blod är vant att förena sig 
med Konungars, och er Son är min släkting. (Avsides :) Vad gruv-
ligt kval att nödgas visa förtröstan, då man mist allt hopp! 

Kristina.
   Ditt högmod, din stolthet förundra mig ej ; jag kunde dem 
kuva, jag kunde låta dig känna den omätliga skillnad som är emel-
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lan dig och din Kung; men ditt tillstånd, din sorg ömmar mig, 
och din heder är mig kär. Då du varit anförtrodd av din mor i mina 
händer, uppfödd i mitt Hov, är jag för mycket mån om din ära, 
att ej upplysa dig på brädden av avgrunden: du är bedragen, du 
blir övergiven; men din lycka, min försiktighet, min omsorg har 
tillrett dig en fristad, där ditt högmod ännu kan sig frälsa. Över-
giv min Son, och vänta ej att han dig övergiver. De la Gardie, 
upplivad av den renaste kärlek, följd av äran, av ett helt folks röst 
förd i dina armar, väntar av din hand den värdigaste belöning för 
dess segrar, dess bedrifter ; förena dig med honom, så att, då fre-
den förkunnas, man förkunnar ock, att Ebba Brahes förening 
före gått Gustav Adolfs gifte. 

Ebba Brahe.
   Mitt liv är i eder makt; men om i min barndom eder god-
het har älskat mig, om eder omsorg varit en följd av er vänskap 
för min mor, så se min förtvivlan och läs i mitt hjärta. 

SJÄTTE SCENEN.

De Förre. En av Änkedrottningens Hovmän. 

Hovmannen.
   Greve De la Gardie är kommen; han nalkas slottet, följd 
av folkets glädjerop, som alla tävla att se den hjälten, som stadgat 
Gustav Adolfs spira. En mängd av fanor och standar omgiva ho-
nom, ärefulla vittnen av dess segrar. På eder befallning, min 
Drott ning, föres han till slottet.

Kristina.
   Jag går att emottaga honom, och du, min Ebba, kom ihåg 
att den första av en hög själs skyldigheter är att av motgång ej 
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låta sig förnedra, och att allt bör uppoffras åt äran; den uppfyller 
ditt hjärta, det vet jag, och jag går att dig tjäna emot dig själv. 
(Till Beata Ribbing, halvhögt :) Och du bliv hos henne kvar och 
fullfölj mitt verk. Det är endast skyndsamheten som kan det full-
borda; ty en timmes förlust kan återföra Konungen hit. 

(Hon går ut.) 

SJUNDE SCENEN. 

EBBA BRAHE. BEATA RIBBING. 

Ebba Brahe. 
   Hon lämnar mig, och jag bestört, osäker, snart förtvivlad, 
vet ej vad råd taga i detta tillstånd. Allt övergiver mig; jag vet ej 
vem jag hör till, om jag är Gustav Adolfs fästmö eller De la Gar-
dies brud. Jag rår ej om mig själv, och i detta tillstånd lämnar 
Märta Baner mig utan stöd, Märta Baner kommer ej igen. Vad 
skall jag tro? Vad beslut skall jag taga? Mitt hjärta kan ej utan 
hjälp bära tyngden av min oro, av det stygn som sårat det, som 
giver det döden. 

Beata Ribbing. 
   Jag kan ej gilla er sorg. Uppfödda ihop i Drottningens 
Hov, av blodsbanden förente, har jag sett er låga och Konungens 
kärlek tändas; men jag har aldrig kunnat tro, att Ni kunde smick-
ra Er med det hopp att bli hans Maka. Om det falska hopp på en 
stund kunnat förblinda edra ögon, så bör Ni känna desto mera 
all hans otrohet, och den är ej värd edra tårar. Glöm kärleken, 
glöm den svaghet som talar för en falsk, en bedräglig älskare, och 
kom ihåg eder ära. 
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Ebba Brahe. 
   Gustav Adolf falsk! otrogen! Ack! jag hade förr trott se 
världens undergång, hela naturen ombytas, än att se mig av ho-
nom övergiven. Ack, min frände, om du hade sett hans låga, med 
vad livlig, med vad uppriktig kärlek han älskade mig! Vem hade 
kunnat försvara sitt hjärta mot hans dygder; mot hans behaglig-
het? Sveriges, världens kärlek syntes gilla, syntes stadga min låga; 
jag delte den med mitt fädernesland, med mänskligheten. Vad 
tju sande glädje för ett ömt hjärta, att höra berömmas den man 
älskar, att se världen dyrka den, åt vilken man givit sitt hjärta. O 
Gud! Vad jag var bedragen! 

Beata Ribbing.
   Förakta den som Er föraktat, hämnas på hans otro, men 
vänta ej att han övergiver Er; övergiv honom först. Denna dag 
lär upplysa dess brott : låt denna dag visa er hämnd; följ Drott-
ningens råd, giv De la Gardie er hand: han är en hjälte, en tro-
gen, en öm älskare. Det är det enda värdiga sätt, som återstår för 
Ebba Brahe att på Konungen hämnas. 

Ebba Brahe. 
   Ack! vad grym hämnd, som straffar mig som är övergiven, 
De la Gardie, som är oskyldig; och frälsar Konungen, som brutit 
sina löften, från den skam att rodna för sin otrohet. 

Beata Ribbing. 
   Om kärleken ännu talar i ditt hjärta högre än din vrede, så 
hör din äras, hör dina förfäders, dina släktingars röst, som ej kun-
na tåla att se sitt namn föraktat, att se det vanvårdat. Ebba Brahe, 
kom ihåg att Gustav I:s blod rinner i dina ådror, kom ihåg de 
hjältar från vilka du härstammar, och upphöj ditt hjärta över din 
olycka.
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Ebba Brahe. 
   Jag känner att din röst uppeldar min vrede, mitt högmod, 
men övertygar ej mitt hjärta. Det är ej så lätt att förvandla den 
ömmaste kärlek, den renaste vördnad i hat, i förakt … Men du 
vill det, grymme Prins, du ger mig därtill rätt, jag skall följa ditt 
efterdöme. Ebba Brahe i sin förtvivlan skall visa sig större än du, 
hon skall segra över sitt hjärta, hon skall uppoffra allt åt sin he-
der, åt sin ära. Gå, säg åt Drottningen att jag samtycker till all 
hennes vilja ; men skynda dig: jag känner att jag redan vacklar ; 
tiden snarare försvagar än styrker mitt beslut. Gå! … Men nej, 
vänta; mitt hjärta, min sorg … ja, gå … jag samtycker … Gud! 
vad plåga! … Men jag ser Änkedrottningen. Gud! De la Gardie 
följer henne. Min vän! Säg ingenting; jag behöver en stund att 
samla mina förstörda sinnen; kom …

Beata Ribbing. 
   Nej, bliv kvar, och glöm Gustav Adolf. 

Ebba Brahe. 
   Du nämner hans namn, och du vill att jag skall honom 
glömma. 

Beata Ribbing. 
   Kom endast ihåg hans otrohet och din heder. 
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ÅTTONDE SCENEN. 

De Förre. KRISTINA. De la GARDIE.  
En av hans Adjutanter. Hovfruntimmer. 

Kristina  till De la Gardie. 
   Greve! Edra bedrifter, eder tapperhet, freden som Ni åter-
för, Sigismund min Mans huvudfiende Ni övervunnit, allt gör er 
ankomst mig kär. Jag uppfyller min Sons plikt, dess vilja, då jag 
visar Er den aktning, den erkänsla Ni förtjänar. Kom att emot-
taga av min hand en Brud, vars dygd är Eder värd, och vars skön-
het, vars börd skall giva en ny glans åt de lagrar som Ni förvärvat.

De la Gardie. 
   Er godhet, min Drottning, och Gustavs ädelmod är större 
än min förtjänst ; den ger mig den mest smickrande, den för mitt 
hjärta käraste belöning. Upplivad av Ebba Brahes skönhet, har 
hoppet att förtjäna hennes hjärta uppeldat mig; det är det hopp 
som fört min arm i striden och förjagat fienden. Men hennes hand 
är mig ej nog, min kärlek äskar hennes hjärta ; tillåt att inför Er 
jag begär hennes samtycke, tillåt att … 

Kristina. 
   En hjälte, som Ni, kan ej därom tvivla ; och om en menlös 
blygsamhet visar henne försagd, bör den vara Er en borgen av 
dess dygder, dess oskuld. Tala, Ebba, och övervinn dig själv. En 
fästmö, som ger sin hand åt en hjälte, bör kuva sin svaghet, ehuru 
förlåtlig den ock är. 

Ebba Brahe. 
   Edra bedrifter … Drottningens vilja … Kungens … dess 
löf ten … (Avsides :) O Gud! vad plåga! Giv mig styrka att ej mig 
förråda! 
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Kristina. 
   Greve! Detta bör vara Er nog. Ni har hennes samtycke, 
vörda hennes blyghet, hennes ålder. Kom, Ebba, och följ mig. 
Min Greve! allt är tillreds att fullborda er lycka, och jag går att 
påskynda stunden. 

(Hon går ut, förande Ebba Brahe halvdånad i sina armar.
Fruntimren följa Änkedrottningen.) 

Ebba Brahe  i det Änkedrottningen för henne bort. 
   Himmel! Vad är mitt öde! 

NIONDE SCENEN. 

De la Gardie. Hans Adjutant. 

Adjutanten. 
   Allt förenar sig att upphöja er seger, er lycka. 

De la Gardie. 
   Jag nekar det ej : dessa äretecken, den nåd Konungen mig 
visar, folkets glädjerop, det allmännas aktning äro för mig smick-
rande; denna belöning är den yppersta jag kan önska; den är för-
tjänt ; jag har stadgat på sin tron en Kung, värdig att bära spiran: 
Sverige får ej mera frukta att se sig styrt av utländsk makt, ej hel-
ler att med strömmar av blod besegla sin frihet. Den svage, den 
vidskeplige Sigismund är tvungen att övergiva ett fädernesland, 
vars tro han föraktat, vars krona han förverkat ; Gustav Adolf kan 
nu fritt lämna sig åt sin mildhet, åt sin godhet; han allena är gjord 
att bota våra sår, att försona det hat hans faders grymhet och våra 
inbördes krig uppväckt ; allt stadgar detta hopp, hans ädelmod 
och den vissa makt en hjälte alltid har på människors sinnen, att 
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övervinna, att samla hjärtan: den skall förena våra medborgare, 
och vi skola endast behålla minnet av våra olyckliga tider, för att 
bättre känna frukten av hans omsorg och vår sällhet. Min vän, 
känn min lycka: till allt detta har jag bidragit. Mitt namn är för-
enat med Gustav Adolfs ära, är säkert om odödligheten. 

Adjutanten. 
   Dess glans skall nu upphöjas av kärlekens händer, Ebba 
Brahes hand … 

De la Gardie. 
   Den låga jag för henne föder, är värdig ett ädelt hjärta. Jag 
lämnade henne att henne förtjäna; jag återkommer att få henne 
av min Konungs hand! hans släktings gifte skall ännu närmare 
förena mig till hans tjänst, till hans person. 

TIONDE SCENEN. 

En Hovman. De Förre. 

Hovmannen. 
   Allt är färdigt. Änkedrottningen väntar Er. 

De la Gardie. 
   Jag går att följa dess befallning. Kom, min vän, kom att 
vara vittne till min lycka. Och du, min Kung, du orsak till min 
lycka, jag ägnar dig min övriga livstid; uppliva med din stora själ 
mitt sinne, att jag alltid må vara nyttig mitt fädernesland, alltid 
värdig dig och den brud äran och du mig i dag giva.
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ANDRA AKTEN. 

Teatern föreställer färjestaden på Öland. Man ser färjekarlens hus på 
ena sidan av Teatern, med några trän framföre, under vilka en gräs
bänk eller några trädstolar äro satte. Ett berg, över vilket landsvägen 
går, synes på andra sidan, och i fonden stora havet eller snarare Kalmar 
sund, över vilket Staden och Slottet synes i ett stort avstånd. Vid stran
den är en ökstock fästad. 

FÖRSTA SCENEN. 

JOHAN. KATARINA. MARIA. En Bondflicka.
(De sitta. Gumman spinner, Maria vrider en krans av 
blommor och lingonris ; den andra bondflickan hjälper  
hen ne, och Johan vässar sin kniv på en slipsten.)

Johan. 
   Sjön börjar att stilla sig; vädret ligger ifrån Kalmar; jag 
hoppas att Sigrid snart kommer tillbaka med din son, min syster ; 
de lära ha mycket att förtälja oss om Fröken Ebba. 

Katarina. 
   Åh Gud välsigne henne! Huru många gånger har jag inte 
burit henne på mina armar; när jag lämnade henne, var hon inte 
större än så ; jag har sett henne födas, och nu är hon så stor, att 
hon står brud. Vad tiden går fort! 

Maria.
   Åh jag då mamma! Har ni inte också sett mig barn? jag 
skall ock stå brud i eftermiddag, bara Sven kan komma hem. 
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Katarina. 
   Är det inte också fasligt, att inte vara hemma på sin bröl-
lopsdag? Det är din skuld, min bror; utom dig hade Sven visst ej 
lämnat oss, men du ville änteligen så ha’t. 

Johan. 
   Skulle inte en ryttare vara vid sin fänika då slaget skall stå ; 
och ett slag där Kungen själv är med? Vilken Svensk kunde sig 
där ifrån undandraga utan skam? Det är inte jag, utan min son 
själv, som ville resa; hans tjänstetid är all, aldrig kunde han sluta 
den hederligare, än om han förde till dig det byte han tagit av 
fien den på sin bröllopsdag. Sen så kommer han att vara nära Ko-
nungen. Smålands rytteri är ställt på högra flygeln, den Kungen 
själv anför. 

Maria. 
   Åh Gud bevars! min morbror, det skrämmer mig. Alla här 
säga så, att Kungen är alltid där det är som farligast. 

Johan. 
   Ja, det är sant, och så gjorde far före honom, och hans far-
far med; ty det har jag hört förtäljas av min far, att vid Stäket, då 
det gällde emot Ärkebiskop Gustav och den omilda Kristian, var 
Kung Gustav i spetsen och miste sin häst. Jag minns långt till-
baka, jag … 

Katarina. 
   Men huru skall jag förstå att vi ej höra något skott mera? 
Slaget måste vara allt. 

Johan. 
   Om det vore allt, så hade vi väl sett några enspännare kom-
ma att föra tidningar till Änkedrottningen; ty visst vinner Kung-
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en. Ifrån han var tolv år gammal, så har han gjort krig; ty då han 
tog Kristianopel här på gränsen, var han så ung att han ej bar 
ännu värjan; det var sista året som jag tjänte, men jag har ej sett 
honom, ty jag var då i Livland, men din salig man har förtäljt allt 
för mig. Han var med, han. Gud välsigne Kungen ändå! Du har 
ju sett honom, syster? 

Katarina. 
   Ja, då han var helt liten; han höll så mycket av Fröken 
Ebba, så att han kallade henne för sin hustru; jag trodde att de 
skulle gifta sig med varann: Tänk om det hade skett, vad Katrina 
då hade varit för en Fru! jo, Drottningens amma minsann! och 
det var det som förundrade mig så mycket i går aftons, så att jag 
ej det ville tro, att Fröken Ebba gifte sig med Herr Jakob Pon-
tusson. Det är sant, att det är längesedan, ja rätt längesen, som 
jag såg Kungen, ja, så längesen, att jag visst ej kände igen honom 
nu … Men se där kommer en båt. 

Maria  springer opp och går till stranden. 
   Ja, den kommer från Kalmar. Ack, se min bror och Sigrid! 
(Småflat.) Det är också en Herre med dem. 

ANDRA SCENEN. 

ERIK. SIGRID. En av Konungens  
Livknektar. De Förre. 

Livknekten  stiger ur båten, under det att 
Sigrid och Erik surra den fast vid en påle. 

   Kan ni skaffa mig snart en häst? Jag har ganska bråttom till 
Kungen. 
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Johan. 
   Här inne i ängen går en ölänning, som är rask nog. 

(Han går ut.)
Livknekten  avsides.

   Aldrig kan det hänga rätt ihop med mitt ärende. Änkedrott-
ningens omsorg att hindra mig att gå ur hennes kammare, är mig 
misstänkt. Om jag inte hade funnit en av hennes småsven ner, som 
jag kände, hade jag aldrig kunnat skaffa fram Kungens brev till 
Fröken Brahe. Han har lovat att riktigt lämna det i hennes hän-
der; det värsta är att jag ej har något svar, men det är inte min 
skuld: Änkedrottningen skyndade min bortresa, jag måste lyda; 
det är bäst att allt berätta Kungen. 

Johan  kommer igen. 
   Hästen är sadlad, han står där bakom vid grinden. 

Livknekten. 
   Känner ni någon genväg som för till Kungens läger? Jag 
måste skynda mig.

Johan. 
   Stora landsvägen till Borgholm går här utanföre; vid första 
grind till vänster är en skogsbacke; tag av på den vägen och så den 
första stig till höger. 

Livknekten. 
   Bara jag ej rider galet.

Johan. 
   Det är ingen annan väg. 

Livknekten. 
   Tack skall ni ha. Farväl ! 

(Han går bort.) 
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TREDJE SCENEN. 

JOHAN. KATARINA. MARIA. ERIK. SIGRID. 

Sigrid  springer mot sin far. 
   Ack! god dag, min söta Pappa! 

Erik  till sin mor. 
   God dag, min Mor! 

Johan. 
   God dag, barn, god dag. 

Katarina. 
   Välkommen, min son! Nå huru mådde Fröken Ebba? 

Johan. 
   Nå, har ni uträttat ert ärende! 

Erik. 
   Ja, min morbror. Fröken Ebba fann blommorna rätt vackra.

Sigrid. 
   Ack! se vad för vackert smycke Fröken Ebba gav mig till 
bröllopsgåva! Vad hon var vacker! Vad hon var grann! Hon står 
brud i dag; de sade så att brudgummen vore kommen, och där låg 
på strömmen så stora skepp, så att jag aldrig sett större; de äro 
som de Danska som ligga framför Borgholm; det är på de stora 
skeppen som Grev Jakob är kommen, och det var så stort tillagat: 
Änkedrottningen, säga de, gör bröllopet ; det är hon som uppfött 
Fröken Ebba. 
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Erik. 
   Det var sådant stoj på slottet, att inte Fröken själv kunde 
skriva till sin släkting i Kungens armé, utan en Fru som är hen-
nes vän och som var så ung, att vi togo henne för en Fröken, 
måste skriva, och vi ha hennes brev med oss. 

Sigrid. 
   Vet du, syster, där var för grant, och när vi reste så slogs på 
pukor och trummor och blåstes på trumpet tu, tu, tu, tu, tu, tu 
(Hon härmar pukor och trumpeter.) ; och så sköts det puff … puff 
… puff … med kanonerna; med allt det syntes bruden inte nöjd; 
hon var så sorgsen, så sorgsen; jag trodde att man skulle vara glad 
på sin bröllopsdag; jag vet visst att i eftermiddag, då jag får höra 
klockorna ringa i sockenkyrkan pon … pon … pon … pon … och 
att jag skall gå i brudstol med min kära Erik, så blir jag så glad … 
så glad … men Fröken Ebba hon såg så bekymrad … så bekym-
rad ut, ja, det var just besynnerligt. 

Katarina. 
   Ja, det är ju som jag sagt dig, min bror; det hänger aldrig 
rätt ihop. Stackars min goda Fröken Ebba, hon är visst tvingad. 

Erik. 
   O nej, min mor, det är inte möjligt ; de säga så vid Hovet, 
att en ung Fröken bör ej visa sig glad då hon går i brudstoln; jag 
har förr sett sådana bröllop. Bruden gråter alltid. 

Sigrid. 
   Kors! varföre gråta när man blir lycklig? Inte ärnar jag grå-
ta i dag, om inte av glädje. 

Erik. 
   Åh jag då, Sigrid, åh jag då; bara jag ej hoppar av glädje i 
kyrkan. 
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Sigrid. 
   Ack min Erik! … Men det är sant, hon såg orolig ut. 

Erik. 
   Hon blev skrämd när hon fick höra av oss att slaget var bör-
jat, att vi hade hört kanonskotten redan i morgons; hon fruktade 
för Kungen, för dess fara, för dess liv. Men är slaget slutat, min 
morbror? Det är ju helt tyst. Är Sven ej tillbakakommen? 

Johan. 
   Nej, vi ha ingen sett komma; det är för en god timme allt 
tystnat, sen vi hört en stark salva. 

Katarina. 
   Gud låte det ej hänt något åt Sven! 

Johan. 
   Och åt vår goda, vår tappra Kung! Ja, det är visst, jag bör-
jar frukta. 

Maria. 
   Vad? Att slaget förlorats? 

Johan. 
   Åh nej, den fruktan har jag, som varit en gammal soldat, 
aldrig haft, men att det hänt något åt Gustav Adolf. Visst hade 
kommit tjuge kurirer ; ty jag minns i förra tider, så snart fienden 
fått stryk, så skickades ryttare efter ryttare till Hovet, och ingen 
är nu kommen. Gud låte det ej hänt Kungen något! 

Katarina. 
   Törhända de skickat sjövägen någon från Borgholm; de 
veta kanske att här är ingen som kan färja dem över. 
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Johan. 
   Åh nej, det är ju motväder. 

Erik. 
   Fast jag är rätt trött att hava rott över Kalmar sund, så vill 
jag väl rida strax till lägret och fråga efter Sven och Kungen. Tänk, 
Sigrid, om jag kom hem med tidning att vi ha vunnit. 

Johan. 
   Ack! det gör du visst ; men du kan inte rida, du är för svag, 
du skall spara dig till i kväll, ha … ha … fast jag är gammal, så får 
jag ny styrka; ja, jag känner att för Gustav Adolf blev jag ung på 
nytt ; jag skall själv rida, det blir en glädje för mig att på mina 
gamla dagar se min Kung segervinnare. Farväl ! Farväl ! 

Katarina. 
   Vart vill du gå? Kommer du ej ihåg, att du gav sista hästen 
du hade hemma åt den herrn som kom över med dem? 

Johan. 
   Ja, det är sant, det är förtretligt ; men jag vet råd, jag vill 
komma ur den oron; jag kan se från backen om fiendens flotta lig-
ger kvar; det var att få henne till att flykta dän, som slaget gavs; är 
hon borta, ha vi segrat, och då få vi snart tidningar om vår Kung. 

Erik. 
   Vi kunna ej se den från backen, men om min morbror vill, 
skall jag taga ökstocken och ro ut. På andra sidan udden kan man 
se Borgholm; gå ni opp på backen: är flottan bortseglad, skall jag 
vinka med hatten och ropa hurra. 

Johan. 
   Ja, gör det. 
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Sigrid  under det han sätter sig i båten. 
   Akta dig, han är så rank. 

Erik. 
   Det är ingen fara. (I båten:) Glöm inte bort, att när jag vif-
tar med hatten, är det ett gott tecken. 

Sigrid. 
   Nej, nej.

Erik. 
   Farväl Sigrid. 

Sigrid.
   Kom snart igen. 

(Erik ror bort.) 

Johan.
   Kom ska vi gå opp på backen; kom barn, kom! 

Katarina.
   Maria, följ med, kom, kom. 

(De gå opp på backen.) 

FJÄRDE SCENEN. 

GUSTAV ADOLF. LARS SPARRE. 

Gustav Adolf. 
   Bind fast hästarna vid dessa trän; det var minsann lycka att 
vi kom fram: våra hästar voro uttröttade. Hettan är grym. 
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Sparre. 
   Eders Majestät har så fort ridit, att jag var knappt i stånd 
att följa honom. Fienden, som i dag övervunnits, har ej kunnat 
fly fortare. Det är högst två timmar efter segern, och redan äro 
vi här. 

Gustav Adolf. 
   Jag har en seger än i dag att vinna, en seger som är kärare 
för mitt hjärta; jag har att frälsa Ebba Brahe från min mors tvång, 
att föra henne på den tron hon är så värd. Ack, min vän! Dela allt 
vad mitt hjärta känner; jag tror mig värd min lycka, jag har ej ve-
lat den fullborda, förrän jag uppfyllt min plikt. I går aftons under-
 rättad av henne om De la Gardies ankomst, om min Mors före-
sats, att under min frånvaro fullborda giftermålet, om hela denna 
anläggning, jag vet ej vad namn därtill giva ( jag fruktar att glöm-
ma den vördnad jag är min Mor skyldig), underrättad om allt, 
sade jag, men kvarhållen i mitt läger av fiendens närvaro, delad 
emellan den fruktan att mista det mig kärast är och emellan den 
att förlora tillfället, att genom en seger freda Riket, har jag känt 
alla de strider, som så dyrbara skyldigheter låta ett ömt hjärta 
erfara. Fäderneslandet har blivit främst aktat. Darrande att för-
lora det mig kärast är, blev jag dock kvar i mitt läger; men så 
snart fiendens nederlag, dess flykt fullbordat min seger, har kär-
lekens röst blivit följd, och jag har skyndat att fullborda dess plikt. 
Se, min vän, där (Han visar på Kalmar.), i detta slott väntar mig 
min lycka; den finnes ej i den glans, i den storhet, med vilken jag 
är omgiven; äran och segern synes den lova; kärleken kan den 
endast giva; en liten stund ännu, och mitt hopp, min lycka är 
stadgad. Gå, min vän, och skynda på en båt ; tiden är angelägen, 
Ebba sörjer, Ebba är orolig, kanske misstänker hon min trohet; 
jag kan ej nog hasta att trösta henne. 
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Sparre. 
   Men freden synes stadga ett dubbelt giftermål emellan båda 
Rikena. Konungens i Danmark Syster … 

Gustav Adolf. 
   Förlovas med min Bror. De la Gardies segrar ha berett för 
Karl Filip en tron, och Kungens i Danmark Syster går att den 
med honom dela. Kristian, fast kriget oss skiljer, ( jag måste det 
bekänna) har en ädel själ, han känner mitt hjärtas tillstånd, och 
vill det ej tvinga; och jag, med samma tänkesätt för honom, er-
känner en grannlagenhet, som frälsar mig från den grymma skyl-
dighet att uppoffra min lycka för freden. Utan att själv styrka det-
ta rykte, har jag däröver ej varit missnöjd; jag har hoppats att min 
Mor skulle frukta mindre min kärlek och ej så hastigt skynda De 
la Gardies bröllop. Men skynda dig att skaffa en båt, ropa ut färj-
karlen, men upptäck ej vem jag är ; jag vill kunna vara okänd, att 
bättre dölja min ankomst till Kalmar. 

(Sparren går in i huset.) 

FEMTE SCENEN. 

GUSTAV ADOLF ensam. 

   Ja, denna dag blir den lyckligaste i min livstid. Min Ebba, 
du som jag dyrkar, du som från barndomen varit mig så kär! I 
dag skola vi för evigt förenas; döden kan endast skilja oss ; din 
älskare är dig värd; han har ej glömt vad han var fäderneslandet 
skyldig; han har vågat allt, ja, ända till att mista dig, för att upp-
fylla sin plikt ; det är på sådant sätt du endast bör förtjänas. Him-
melen, som frälst mig ur fiendens hand, som mig omringat ; som 
beskyddat mig i striden, den för mig till dig, att njuta det ljuva 
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nö jet att upphöja dig på min tron, att dela med dig min ära, mitt 
folks kärlek. – Men vad gör Sparren så länge? Han räknar ej som 
jag vart ögonblick; det är endast för kärleken var minut är dyrbar. 

SJÄTTE SCENEN. 

GUSTAV ADOLF. LARS SPARRE. JOHAN. 

Sparre. 
   Vi lära få länge vänta; här finnes ingen vid färjstaden som 
kan ro. 

Gustav Adolf. 
   Skaffa oss allenast en båt ; du och jag vi kunna själve ro. 

Johan. 
   Det går inte an. Vågorna efter stormen äro för stora och det 
är motväder. Herrarne äro ej vane vid detta farvatten, och det är 
farligt. 

Gustav Adolf  otålig. 
   Men jag kan ej dröja ; jag måste över till Kalmar, om ock 
det gällde livet. 

Johan. 
   I byn här bredvid lär vara några färjkarlar ; jag skall gå dit ; 
det är en liten halv fjärdings väg. Om en timme är jag tillbaka.

Sparre. 
   Jag går fortare. Om min häst ej vore så trött, så red jag. 
Vänta mig här; jag skall om en halv fjärndel vara tillbaka. 

(Han går ut.) 
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SJUNDE SCENEN. 

GUSTAV ADOLF. JOHAN. 

Gustav Adolf  avsides. 
   Vad väntan är grym, då man fruktar förlora allt om man 
dröjer! 

Johan. 
   Om min systerson hade varit här, hade han kunnat ro Er 
över, fast stackars gossen skall stå brudgumme i afton; men han 
hade visst hjälpt Er, ty Ni ser så bekymrad ut och kommer ifrån 
armén. Gud låte Er ej om Kungen ha några elaka tidningar! 

Gustav Adolf  suckar. 
   Nej, min vän; jag hoppas att ingen olycka har hänt honom.

Johan. 
   Ack! vad Ni gör mig för en glädje! Vad vi ha darrat för 
honom i dag! Vi tyckte att vart skott vi hörde skulle råka honom. 

Sigrid  kommer springande. 
   Min far, min far! goda tidningar; Erik har ropat hurra, 
fienderne äro borta, Kungen har segrat. 

Johan. 
   Kungen har segrat? Gud ske lov! Låt oss alla gå till kyrkan 
att tacka Honom. Vad glädje! Vår Kung har segrat, vår Kung har 
segrat och han är oskadd. 

Gustav Adolf  avsides. 
   Vad det är ljuvt att se sig så älskad! (Till Johan:) Far! Er 
glädje över segern och er tillgivenhet för er Kung skulle röra 
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honom mycket, om han den såg … han vore därföre mycket er-
kännsam. 

Johan. 
   Det tvivlar jag ej på; men tro inte att det är för att Ni skall 
berätta honom det som jag har sagt ; nej, det är mitt hjärtas tan-
kar, det är helt uppriktigt. Ni ser mig ut som en av Hovet, jo Ni 
har just en sådan kyller som de säga att vår Kung brukar; Ni har 
säkert varit med honom i slaget : ack! säg mig, träffade Smålands 
rytteri?

Gustav Adolf. 
   Ja visst träffade de; det var Smålänningarne som voro or-
sak till segern. 

Johan. 
   Träffade Kungen med? 

Gustav Adolf. 
   Ja, det glömmer han ej så lätt. 

Johan. 
   Gud bevars! Är han sårad? 

Gustav Adolf. 
   Nej, han mår väl. 

Johan. 
   Vad glädje! Då har visst min son Sven varit med; men Gud 
vet om jag däröver skall vara glad; kanske är han skjuten, Ni ser 
rörd ut … säg, kände Ni honom … dölj ingenting för mig; det 
skulle kosta på mig, jag är far, det är naturligt … men är han död 
som en bra karl … bredvid sin Kung … är det dock en tröst. 
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Gustav Adolf. 
   Din son Sven … Vid vad standar tjänte han?

Johan.
   Jag darrar … vid Kalmar standar är han. 

Gustav Adolf. 
   Var tillfreds, hederlige man; din son … din son, det var han 
som frälsat mig ur fiendens händer. (Avsides :) Jag var på vägen 
att förråda mig. Det är han som frälst Kungen att bli tagen; han 
lever och är kommen oskadd ur striden. 

Johan. 
   Vad! Har han frälst Kungen ur fiendens händer? … Han 
lever, det är min son! … Gud låte mig ej dö av glädje innan jag 
får återse honom! 

Kvinnorna  på berget skrika. 
   Hjälp! hjälp! Erik drunknar. O Gud! 

Sigrid  tillspringande. 
   Ökstocken välte kull ; hjälp! hjälp! Erik drunknar. 

Katarina  tillspringande. 
   Gud! Gud! Min son! Min son! Hjälp! Hjälp! 

Maria  tillspringande. 
   Hjälp! Han flyter ännu på vattnet, han har fått i ena åran; 
ack! hjälp! hjälp! 

Johan  i största förtvivlan. 
   Vad skall det bli av mig? Det var min systerson, det skulle 
bli min måg; jag måste kasta mig i en båt. 
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Gustav Adolf  har under detta sprungit
opp på berget, och kommer hastigt. 

   Var tillfreds, han kan hjälpas; jag kan ro, och han är ej läng-
re från stranden, än att jag kan hinna honom. Var är en båt? 

(Han går till stranden och hoppar i båten, i vilken Sigrid i 
Andra Scenen är kommen. Sigrid och Maria vilja taga lös  
båten, men äro så bestörta att de icke få reda på tåget.) 

Maria. 
   O Gud! Tåget fås inte loss. 

Gustav Adolf. 
   Här är ingen tid att förlora. 

(Han drar ut värjan och hugger av tåget, skjuter ut båten 
och försvinner bakom backen. En liten stund efter synes han 
vid stranden bärande i sina armar Erik halvdånad.) 

Johan , under det Konungen ror bort. 
   Det är väl Gud som skickat den käcka Herrn till vår rädd-
ning. Gud låte honom ej våga för mycket! 

Sigrid. 
   Gud nåde mig! Gud nåde mig! Om min fästman dör, vill 
jag ock dö. 

Katarina. 
   Min son! Min son! Min stackars son! 

Maria.  Kungen kommer igen.
   Ack! se där kommer den hederlige Herrn tillbaka. 

Katarina. 
   Ack, se min son! … Min Gud! Han är död. 
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Sigrid. 
   Död! 

Gustav Adolf. 
   Nej, var tillfreds, han är bara dånad. Kom och låt oss bära 
honom in. Om en liten stund kommer han sig före igen. 

(Katarina och Johan hjälpa Gustav Adolf att bära Erik in i 
huset. Sigrid får ont och faller halvdånad i Marias armar.)

ÅTTONDE SCENEN. 

SIGRID. MARIA. SVEN kommer litet efter. 

Sigrid. 
   Ack, Maria! Min fruktan … min glädje … hjälp mig! 

(Hon lutar sig på Maria.) 

Maria. 
   Trösta dig, min syster, han är inte död.

Sven. 
   God dag, min syster! – Min Maria! du ser mig tillbaka. 
Omfamna mig; segern är vår. Men vad bestörtning! Vad fattas 
Sigrid? 

Sigrid. 
   Ack! Min bror, Erik … 

Sven. 
   Ja, Erik? 

Sigrid.
   Han dör. 
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NIONDE SCENEN. 

De Förre. GUSTAV ADOLF.  
Efteråt JOHAN, KATARINA och ERIK. 

Gustav Adolf. 
   Nej, han lever: var tillfreds, han har återsett ljuset, han be-
gär att se sin Sigrid. 

Sigrid  springer in. 
   Hon är i hans armar. 

Sven. 
   Kors! Se Kungen. 

Maria. 
   Kungen? 

Johan. 
   Vad? Kungen?

Sven. 
   Jo, han själv. 

Katarina. 
   Vad? Det är Kungen som frälst min son? 

Alla på knä.
   Det är Kungen, vår goda Kung. Är det han, så Gud välsig-
nan!

Sigrid  inkommande.
   Vad? det är Kungen? Ack, huru skall jag tacka honom? 
Erik är vid livet. 
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Sven  till Erik. 
   Min svåger, det är vår Kung. 

Erik  på knä. 
   Han har återskänkt mig livet. 

Gustav Adolf  till Sven. 
   Är det din systers man? 

Sven. 
   Ja, dess fästman. 

Gustav Adolf. 
   Jag har då ej gjort mer än jag dig var skyldig; den minsta av 
mina undersåters liv är mig kärare än mitt. 

Sven. 
   O min goda Kung! Ack! då Ni återtog mig från fienden 
som omringat mig, var det ej nog tack för den tjänst jag gjort Er? 
… Var det ej … 

Gustav Adolf. 
   Det var helt simpelt. Vi stridde bredvid varann, jag blev 
om ringad av fienden, du högg dig in och frälste mig; du blev om-
ringad efter mig, jag högg mig in och frälste dig; nej, kamrat, vi 
äro ju lika goda, vi ha ju tjänt varann på ömse sidor. Men tiden 
skyndar: kan du ej, Sven! ro mig över? 
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TIONDE SCENEN. 

De Förre. SPARRE med två bönder. 

Sparre. 
   Här har jag två käcka roddare, som lova att föra Er på en 
timma över. 

Johan  till bönderna. 
   Ro försiktigt, ty det är Kungen. 

Sigrid. 
   Tänk, min goda Herre, att utan honom hade jag mist min 
fästman. 

Gustav Adolf. 
   Ären I förlovade med varann? 

Sigrid. 
   Ja visst, min Herr Kung. Vårt bröllop står i afton, och min 
bror Svens med hans syster Maria också. 

Gustav Adolf. 
   Nå väl, mina barn, jag skall giva eder bröllopsgåva. Sparre, 
låt veta åt Ståthållaren i Kalmar, att jag giver dem de bägge bäs-
ta kronohemman på Öland till skatte. Glöm inte bort detta ännu 
i afton. 

Alla . 
   Gud välsigne vår Kung! 

Sigrid. 
   Kors! heter Herrn Sparre? 
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Sparre. 
   Ja.

Sigrid. 
   Det lär vara åt Herrn jag skall giva ett brev, som en Fru har 
skrivit, som heter, som heter, åh, jag kan aldrig komma ihåg 
hennes namn; men hon är den vackra Fröken Ebbas goda vän, 
den Fröken Ebba, som skall stå brud i afton med Grev Jakob; 
Riksdrotsen salig Greve Magnus dotter.

(Hon ger brevet.) 

Gustav Adolf. 
   Vad hör jag? O Gud! Är det möjligt? 

Sigrid.
   Åh det är visst sant. Hon gav mig detta smycke till bröllops-
gåva; min faster var hennes amma; men hon var rätt sorgsen. 

(Sedan Sparre läst brevet, lämnar han det åt

Gustav Adolf , som efter att ha läst det säger :)
   Jag har ej en minut att längre dröja. 

(Han ger brevet till Sparren tillbaka.) 

   Ja, Himmel! jag hoppas för mycket på din rättvisa, för att 
tro att den stund jag dröjt att uppfylla en Kungs, en människas 
yppersta skyldighet, att frälsa en undersåtes liv, att göra gott, skall 
störta min övriga livstid i sorg, och giva döden åt mitt hjärta. Nej, 
Ebba, din trogne Gustav Adolf litar på din kärlek, din ståndak-
tighet, att du försvarar den hand som hör mig till. – Kom, Spar-
re, kom; och I redlige medborgare, kommen i afton till Kalmar 
slott, att dela min glädje; efter ni känner Ebba Brahe, så känner 
ni också dess dygder; kom att se henne upphöjas på min tron, 
och var vittnen till min lycka. Farväl ! 
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Alla följande Kungen till stranden. 
   Gud välsigne vår goda, vår stora Kung! 

Johan. 
   Vad han är nådig! 

Katarina. 
   Vad han är trogen! 

Sigrid. 
   Vad han är vacker! 

Maria. 
   Vad han är öm! 

Erik. 
   Vad han är god! 

Sven. 
   Vad han är tapper! 

Johan. 
   Jag hör redan klockorna. Kom barn och utan vidare puts 
låt oss gå i kyrkan. 

Sven. 
   Denna kyller, i vilken jag stritt för min Kung, i vilken jag 
frälst honom ur fiendens händer, och som ännu är färgad med de-
ras blod, är den grannaste brudgumsklädning jag kan hava. Kom, 
min Maria, och fullborda min lycka på min hedersdag.
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TREDJE AKTEN. 

FÖRSTA SCENEN. 

EBBA BRAHE ensam.
 

   Mitt öde är då fullbordat, jag är för evigt skild från den jag 
älskar. De la Gardie är min Man! Jag hör honom till ; Gud själv 
har emottagit min ed; vad ed! vilka löften! Mitt hjärta vill dem 
försaka, men de kunna ej återkallas. Du ädla själars styrka! du 
högmod, som ej tål att bli föraktat, kom, bliv mitt stöd, hjälp min 
dygd att övervinna en eld, en kärlek, som gjort mina dagars lycka, 
som nu trycker, som sönderriver mitt hjärta. Jag har gjort vad jag 
borde, jag har uppoffrat mig själv. Det blod som rinner i mina 
ådror är ej vant att bliva föraktat, och det är bättre att dö, att upp-
offra sig, än att synas övergiven; fly därföre, kärlek, ur mitt hjär-
ta, fly, lyd vad min skyldighet, vad min vrede dig föreskriver, och 
utplåna minnet av en otrogen älskare. Olyckliga! jag känner för 
väl att min låga ej är utsläckt, den tär än hela mitt hjärta, och fast 
jag är övergiven, föraktad, kanske bortglömd, fast allt befaller mig 
att dig glömma, fast allt talar mot dig, fast du själv vill bryta de 
löften du mig givit ; så segrar du ändå på min vrede, på min dygd! 
… O Gud! vad är mitt öde? Allt vad som syntes lova mig den 
lyckligaste framtid, min kärlek, min fägring, min ungdom, allt har 
då bidragit till min olycka, allt kastar på min övriga livstid det 
gift, den sorg som följer mig till graven. O ungdom! O börd, som 
blindat mig! O fala löften! och du bedrägliga skönhet, vars fals-
ka glans irrat mig nog, att tro mig av Gustav Adolf vara älskad! 
Smickrande irrbloss, som intagit mitt hjärta! Skugga av en osä-
ker lycka! Vad I mig bedragit ! 
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ANDRA SCENEN. 

EBBA BRAHE. MÄRTA BANER. 

Ebba Brahe. 
   Ack! kom min enda vän, låt mig i ditt sköte gjuta mina tå-
rar. Det är endast för dig jag törs visa min sorg: för världen mås-
te jag den dölja. Jag vet att du delar den med mig; din vänskap 
har ej tillåtit dig en gång att vara vittne till de olyckliga band jag 
knutit. Du har fruktat att Ebba Brahe skulle förråda dess svag-
het, att dess tårar … 

Märta Baner. 
   Ack min vän! Jag har känt allt vad du har lidit ; men Änke-
drottningens grymma försiktighet har skiljt mig från De la Gar-
dies åsyn; hon har fruktat att jag skulle upptäcka för Fältherren 
Kungens kärlek. Greve De la Gardie, okunnig om ditt hjärtas till-
stånd, tror att du gör hans lycka, att du följer ditt hjärtas val och 
att … 

Ebba Brahe. 
   Och det är den enda tröst mig återstår, att för min Man, 
för den grymme som mig övergivit, för världens åsyn synas fri 
från den kärlek som gör min olycka, och att aldrig rodna för en 
eld som nu bör kvävas. Men vad vill Änkedrottningens Småsven? 
Skall jag ej kunna lämna mig en minut fritt i dina armar åt min 
sorg? … 

En Page. 
   Kungens Livknekt, som nu på stunden avfärdades, har läm-
nat mig detta brev till Grevinnan. 
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Ebba Brahe. 
   Till mig? … Det är väl, gå … (Pagen går.) (Hon läser :) 
»Hindrad av Änkedrottningen att er nalkas, och strax av henne  
»till Konungen åter avfärdad, har jag ej förr kunnat överlämna 
»eder detta brev Kungen mig anförtrott.« Gud! jag darrar, hela 
mitt blod kallnar; min dom förkunnas mig. Himmel! om jag mig 
bedragit ! 

(Hon vill öppna brevet.) 

Märta Baner. 
   Min vän, läs inte; ditt öde kan ej ändras mer, och du blir 
endast olyckligare, om du finner Konungen oskyldig.

Ebba Brahe. 
   Nej, jag måste övertyga mig om sanningen. Ovissheten är 
den största av alla plågor … (Hon läser:) »Min kära Ebba!« Gud! 
»Min kära Ebba! Din kärlek och din fara intaga hela mitt sinne.  
»Om jag endast följde mitt hjärta, så vore din trogne Gustav  
»Adolf för dina fötter ; men kärleken måste vika för fädernes- 
»landets röst, och huru ville du se din älskare, om han ej vore värd  
»sitt kall, om han ej vore dig värd? Jag skall i morgon angripa  
»fienden; det är det sista slaget som gives i detta krig; vinner jag,  
»måste han fly från Öland, och då är freden säker. Din Gustav  
»segervinnare kan då utan motstånd upphöja dig på den tron,  
»som du är så värd; innan afton är jag ej mer, eller din maka; dölj  
»så länge för min Mor vår föresats, och låt inga hotelser, ingen  
»list skilja dig ifrån din trogna Gustav Adolf.« Allt är upptäckt ; 
ack, min vän! 

Märta Baner. 
   Vad jag dig beklagar! 

Ebba Brahe. 
   Jag ser all min olycka, all min skyldighet och den avgrund 
jag mig störtat uti. Mitt öde är gruvligt, men det som grymmast 
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är, jag har det själv förtjänt. Ja, det är jag allena, som genom min 
misstanka, min svartsjuka, mitt högmod störtat mig, min älska-
re, min kärlek, min lycka. Var det inte nog, o Himmel! att ödet 
beslutit att för alltid åtskilja oss? att jag skulle leva utan honom? 
Men fordrades det att öka måttet av min olycka, att själv därtill 
vara det enda verktyg? Ja, det är jag allena (O du, vars namn jag 
törs en gång ej mera nämna), ja, det är jag allena, som knutit de 
band, som för evigt rycka mig ifrån dig; det är varken De la Gar-
dies kärlek eller din Mors, din grymma Mors hat, dess stolthet 
som skiljer oss ; jag har allt gjort, straffa en brottslig, som på en 
dag glömt din kärlek, din tro, som brutit både mot dig hon älskar 
och mot De la Gardie hon givit sin hand, och som ändå anser sitt 
straff kärt, om det kommer från dig. 

Märta Baner. 
   Jag har föresett, jag har darrat för den olycka som dig hänt, 
jag kände din kärlek; tiden har ingen längd, lyckan ingen obe-
ständighet som kunde råda på den ömma kärlek du bar för Ko-
nungen, och vem mer än han är den värd ? Och då jag såg dig i 
morgons, uppeldad av Drottningens falskhet, av Konungens för-
menta otrohet, giva din hand åt De la Gardie, darrade jag för ditt 
öde; jag ville återhålla dig på brädden av det djup du kastade dig 
uti ; men Änkedrottningens grymma försiktighet, hennes om-
sorg att oss skilja, din egen förtvivlan den jag fruktade öka, allt 
hindrade mig; det är nu fullbordat, du är övertygad om Kungens 
trohet, men för sent : din dygd, din ståndaktighet … 

Ebba Brahe. 
   Den har jag mist. 

Märta Baner. 
   O Gud! Vad återstår dig då? 
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Ebba Brahe. 
   Förtvivlan. 

Märta Baner. 
   Himmel! I detta fasliga tillstånd vad tänker du göra? 

Ebba Brahe  efter en paus. 
   Min skyldighet ; hedern att den uppfylla, det hemliga vitt-
nesbörd som dygden giver, som är dess enda belöning, och som 
jag känner mitt hjärta värt, skall underhålla mitt mod, skall vara 
allt för mig och bli min enda lycka … Vigseln är för sig gången, 
jag bör vara en träl av mitt löfte ; kanske tiden, kanske vanan att 
plågas kan styrka min dygd; men mitt mod som fruktar att svik-
ta, som mest övergivit mig, behöver rådrum att sig stärka. Jag 
måste, o Gud! underkasta mig Din vilja ; men om min oskuld, 
mina tårar kunna beveka Dig, så hindra att min Prins ej visar sig 
mera för mig. O du, som ännu är mig för kär, vem hade kunnat tro 
i går, i morgons, att jag skulle frukta att dig se; jag, som av min 
kärlek endast intagen, hade ingen tanka, intet hopp, än att älska 
dig, att övertyga dig om min kärlek; och nu, nu är det ett brott 
att dyrka dig; att se dig, blir för mig ett grymt straff … Gud! det 
är han som kommer. Murar överhöljen mig, jord öppna ditt skö-
te, att jag där kan fly för dess åsyn! Min vän, övergiv mig ej ! 
Dygd! skyldighet! heder! styrk mitt hjärta och påminn mig om 
min plikt! 



dramatik

53

TREDJE SCENEN. 

De Förre. GUSTAV ADOLF. 

Gustav Adolf. 
   Min glädje och min lycka är utan gräns: fienden är övervun-
nen, fäderneslandet är frälsat, segern är min, och jag är för dina 
fötter. Kom, allt är tillreds, kom, Sveriges Drottning, fullborda 
min lycka; avunden tystnar, och äran väntar dig på den tron som 
du skall pryda. 

Ebba Brahe. 
   Olycklige! 

Gustav Adolf. 
   Att älska dig är för mitt hjärta den yppersta lycka; kärleken 
intager hela min själ, ej den vekliga låga, genom vilken en hjälte 
oftast förnedras, men den livliga eld, den ädla drift, den största 
av Himmelens gåvor, ymnigt ursprung till alla dygder, till stora 
gärningar, det är den som mig upplivat i dag, som styrkt min arm 
i striden, då din hand väntade mig att bli min belöning. Kom och 
fullborda min lycka. 

Ebba Brahe. 
   Vad skall jag svara? O Gud! 

Gustav Adolf. 
   Kom! 

Ebba Brahe.
   Var är jag? 

Gustav Adolf. 
   Vad?
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Ebba Brahe. 
   Min Kung! (Avsides :) Grymma plåga! 

Gustav Adolf. 
   Vad bestörtning intar ditt sinne? Min Ebba! det är jag, din 
trogna, din ömma Gustav Adolf ; du älskar mig, jag älskar dig, 
fienden är övervunnen, du ser mig och är bestört! 

Ebba Brahe. 
   Jag återser Er för sent. 

Gustav Adolf. 
   Vad oro! Kan du den erfara då jag är hos dig? Förskingra 
ditt kval, lämnom oss fritt åt vår kärlek; altaret väntar dig, tronen 
är tillreds, du är den värd; kom och uppfyll mitt hopp. 

Ebba Brahe. 
   O Gud! Vad skall jag säga honom? … Har då er Mor Er 
ingenting sagt? 

Gustav Adolf. 
   Min Mor? Nej, jag har henne ej sett ; min första skyldighet 
var att uppfylla mina löften, att skynda mig till den jag vördar. 
Jag älskar min Mor, men mitt hjärta, min hand hör mig till. Jag 
är Konung, jag är en fri man, och då jag uppfyller min skyldighet 
som Son, som Kung, bör det vara mig fritt att följa mitt hjärtas 
val, det är mig värdigt, och den menlösa bestörtning du är uti, 
som så väl visar ditt hjärtas oskuld, gör mig min Ebba ännu kära-
re. Kom att emottaga min tron, min hand. 

Ebba Brahe. 
   Er hand hade gjort min största lycka; Himmelen vet, att 
varken er krona eller er storhet förblindade mina ögon; nej, en 
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koja med Er delad hade varit för mig kärare än Sveriges, än värl-
dens tron; men er Mor … men De la Gardie … men min skyl-
dighet … min skyldighet … er Mor … 

Gustav Adolf. 
   Gud! Hon fäller tårar, hon darrar, vad skall jag tro? Märta 
Baner, upplys för mig allt detta ; hennes oro är för grym för mig 
att se. 

Ebba Brahe. 
   Min Kung! Grev De la Gardie kommer. 

FJÄRDE SCENEN. 

De Förre. De la GARDIE. 

De la Gardie. 
   Edra bud äro uppfyllda, edra fiender övervunne. Sigis mund, 
förtvivlad att erkänna Er för en hjälte, tvungen att anse Er för sin 
like, begär att sluta ett krig, han ej längre kan fortsätta. Av segern 
och lyckan förd till edra fötter, tillåt, min Konung, att jag för 
dem nedlägger de vapen som fienderne måst i mina händer läm-
na. Tillåt er trogna tjänare, er vän att kyssa den hand, som gör 
Sveriges lycka, som gjort min. 

Gustav Adolf. 
   De la Gardie! Kom, omfamna din Kung! Din tapperhet, 
din försiktighet har uppfyllt mitt hopp; du har fört dina segrar 
längre än fäderneslandet det väntat. Om din Konungs vänskap, 
om dess förtroende, om de största äreställen, om nya tillfällen att 
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inlägga ära kunna finnas en värdig belöning för dina bedrifter, så 
vänta allt av din vän. 

De la Gardie. 
   Kan något liknas vid eder vänskap, vid er aktning och den 
sköna Ebbas hand? vad kan högre önskas? 

Ebba Brahe  avsides. 
   O Himmel! Vad olyckor denna stund bereder! 

Gustav Adolf. 
   Min vänskap, min aktning den har du förtjänt; Gustav Adolf 
är ej känd för otacksamhet; den största av Konungars skyldighet, 
det yppersta av deras nöjen är att erkänna, att belöna dygden; men 
Ebbas hand, den hör henne till, den kan ej givas utan med hennes 
hjärtas tillstånd, och det är ifrån barndomen med mitt förenat ; 
döden kan endast oss skilja : ja, äran och segern väntade endast 
denna dag, att besegla en så ren låga; och den prakt som omgiver 
våra altar, de facklor, de vittnen som besegla inför Himmelen våra 
löften, äro ej mera heliga, mera ståndaktiga, än den tro jag henne 
redan svurit. Ja, Ebba, ingen mänsklig makt kan mera skilja dig 
från din ömma, din trogna Gustav Adolf. Ja, jag tar dig därtill till 
vittne, du hjälte! som övervunnit mina fiender, och jag anropar 
Er, alla Konungar, hjältar av min ätt ! Jag hedrar ert blod, då jag 
förenar mig med henne, då jag gör henne till er dotter. Ack! måt-
te jag alltid göra mig värd både av Er och henne! Lycklig, full av 
Er hastar jag att sluta denna förening. 

(Han går åt fonden.)

Ebba Brahe. 
   Nej, min Kung, jag kan ej längre bibehålla en brottslig tyst-
låtenhet. Er Mor … 
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Gustav Adolf. 
   Det är vid hennes fötter jag går att få dess samtycke; jag 
hör ej andra skäl än min kärlek: den skall övervinna hennes hög-
mod. Farväl ! Följ mig ej. 

(Han skyndar sig ut. Ebba Brahe följer ett stycke, 
att hindra honom.) 

Ebba Brahe. 
   Nej, min Kung, föd ej ett fåfängt hopp … Men han hör 
mig ej, han skyndar, han flyr från min åsyn. Himmel! Vad blir 
mitt öde? 

FEMTE SCENEN. 

EBBA BRAHE. MÄRTA BANER. De la GARDIE. 

De la Gardie. 
   Vad hör jag? Vad har blivit mig förkunnat? Kungen älskar 
er, han är av er älskad, och altaret har nyss varit vittne till våra 
löften. Det är med ert samtycke jag emottog er hand; det är med 
ert samtycke jag trodde stadfästa vår gemensamma lycka. Ack, 
Grevinna! var det den lön den renaste kärlek förtjänte? Mitt hjär-
ta för stort att er bedraga, för ömt att vilja med list förtjäna det 
som endast kärleken borde mig giva, har av er väntat samma upp-
riktighet. Om jag hade brukat Drottningens makt, om jag velat 
tvinga er att giva ett samtycke som borde vara fritt, hade jag ej rätt 
att mig beklaga; men nu, då jag på en dag gjort både den Kung 
jag vördar, er jag dyrkar och mig själv olycklig, så har jag rätt att 
er förebrå det djup ni störtat oss i, då har jag rätt att vara otröst-
lig. O Gud! Då jag i dag med segern och freden i mina händer 
återsåg mitt fädernesland, då Drottningen, då ett helt folk mot-
tog mig med den mest smickrande belöning, min kärlek, min äre-
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lystnad kunde begära, vem hade kunnat förese den olycka, den 
sorg mig förestod? 

Ebba Brahe. 
   Jag trodde mig aldrig skola behöva att mig försvara; min 
olycka vill ej spara mig den skammen, jag bör mig den underkas-
ta. Ifrån spädaste åren undervist att följa dygdens lag, att allt upp-
offra för henne, är äran mitt rättesnöre, och den befaller mig att 
uppoffra för er en eld, som nu mera kunde den fördunkla. Det 
namn jag fått av er i dag, de band som oss förena, er maka, allt på-
lägger er att tro att Ebba Brahe ej kan förråda vad hon er, sig själv 
och Gud skyldig är ; allt försäkrar er om min tro, min vördnad, 
min vänskap, med ett ord: om allt som kan taga kärlekens ställe. 

De la Gardie. 
   Och ingenting kan uppfylla vad kärleken nekar: jag kän-
ner det, och det vore en förmätenhet att hoppas kunna utplåna 
en hjälte ur ert hjärta, som älskar er, som ni älskar; ty ni älskade 
honom! 

Ebba Brahe. 
   Ja, det är sant, och jag kan därföre ej blygas; Gustav Adolf 
är fäderneslandets hopp, hans hand var mig lovad, han älskade 
mig, jag älskade honom; och denna dag som skilt oss för alltid, 
som sett honom segrande fördriva Rikets fiender, var den dag evi-
ga band skulle oss förena; men Himmelen hade annorlunda be-
slutit ; Drottningens högmod, hennes vilja, mitt öde har fört mig 
till Herrens altare, att där giva er den hand, som eder Konung 
var ämnad, att där er svärja en evig tro; den skall jag er hålla, och 
om mitt hjärta ömmar ännu att se sig betaget att i sin maka älska 
den största bland Konungar, är det en tröst för mig att finna mig 
förenad med den, som näst honom är den störste av Sveriges hjäl-
tar, och detta tänkesätt blir er en borgen, att Ebba Brahes hjärta 
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är för stort, för ädelt, att ej följa dess skyldighets lag, och att ej 
ut släcka en eld, som både mot er och mot henne vore brottslig. 

De la Gardie. 
   Jag tvivlar ej om er tro; jag vet vad makt dygden har på en 
stor själ ; men jag dyrkar er, jag är med er förent, och edert hjär-
ta följer endast dygdens lag, men ej kärlekens; det är jag som skil-
jer er från en hjältes hand, från en krona; jag ser allt ert ädelmod, 
men jag ser ock er sorg. 

Ebba Brahe.
   Den skall kvävas. Dygden, skyldigheten, tiden, ja, edra sto-
ra egenskaper skola den utplåna, och den ömma sorg jag ser er 
uti, den grannlagenhet, med vilken er kärlek sig yttrar, skola seg-
ra till slut över mitt hjärta … men jag ser Kungen! Tänk …

De la Gardie.
   Jag känner allt … han var min vän! han är min Kung; han 
har förlorat er, och genom mig! Jag vet vad jag är hans olycka, 
hans sorg skyldig. 

SJÄTTE SCENEN.

De Förre. GUSTAV ADOLF. LARS SPARRE. 

Gustav Adolf.
   Jag vet att jag är förrådd, övergiven; min Mor har sagt mig 
allt ; kom och fullborda ditt verk, giv sista såret åt ett hjärta, nog 
svagt att än älska dig; och du, som jag trodde min vän, förmätne, 
som dristat dig att tävla med din Konung, tror du att jag ej kan 
hämnas min kärlek. 
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De la Gardie. 
   Jag tror Er, min Kung, för rättvis, att straffa utan skäl. Jag 
har stritt för er krona, jag har segrat på edra fiender; städer och 
länder underlagde er spira, bära vittne om min trohet; de hava 
erövrats genom tapperhet, men ej genom list, och då jag är känd 
för ära, för uppriktighet, bör ej min Kung misstro en krigsman 
för falskhet, som allt uppoffrat att förtjäna dess nåd, dess aktning. 
Jag har älskat Ebba Brahe ifrån första stunden hon syntes i ert 
Hov; jag vädjar till ert eget hjärta att billiga en så naturlig låga; 
men hennes fägring, hennes börd, allt visade mig, att utan stora 
bedrifter jag ej kunde hoppas hennes hand. Äran vid er sida öpp-
nade för mig ett fält att dem söka; min lycka, er nåd har uppfyllt 
min önskan. I morgons återkommen med freden och segern i mina 
händer, emottagen av er Mor, förd av henne till altaret, okun nig 
om er låga, trodde jag av kärlekens hand få segerns lön; jag är där-
före nog straffad; jag känner all min, all er, all Ebbas olycka; men 
döden kan endast nu bryta de band oss förena, och jag har för stor 
tanka om min Konungs dygd, om dess ädelmod, att tvivla att han 
ej fritt underkastar sig ödets lag, och att han i min maka vördar 
en släkting, den han aktade nog att vilja upphöja på sin tron. 

Gustav Adolf. 
   Vad hör jag? Hon älskade mig! Hon var tvungen att giva 
sin hand! Hon har mig ej förrått ! O Himmel! Allt kan ännu för 
mig ändras. Vad dag lyser för mitt hopp, för min kärlek! 

Ebba Brahe. 
   Nej, Prins! Föd ej ett fåfängt, ett brottsligt hopp. Vi äro 
för alltid skilde. Gustav, du var mig kär, jag älskade dig, jag har 
det bort, men jag kan aldrig mer bliva din maka; och om kärle-
ken vill giva dig ett falskt hopp, så tro dygdens röst, som för alltid 
skiljer våra hjärtan. Mitt löfte är gjort, min heder kan det ej ryg-
ga; min dygd är dig känd, den är oföränderlig. 
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Gustav Adolf. 
   Jag har undfått dina första löften, ditt hjärta har dem sta-
vat, de äro de enda heliga; hav medlidande med min förtvivlan, 
den är grym. Du som älskade mig, som älskar mig ännu, återkalla 
minnet av vårt hopp, av vår låga; säg ett ord, allt kan ännu änd-
ras. (Till Greve De la Gardie :) Och du som tävlat med din Ko-
nung, du som trott dig hava berövat honom sin tröst, sitt käraste 
hopp, du har för bittida trott segra; kärleken talar för mig, och 
dina rättigheter försvinna för dess röst. Ja, Ebba, allt kan ändras; 
än ett enda ord från dig, och jag bryter en olaglig förening. 

Ebba Brahe. 
   O Gud! Min Prins, kan kärleken Eder så förblinda? Se er 
skyldighet, hör ärans röst, den säger Er, att det är för Er ett brott, 
att återse mig, att älska mig, att vilja med er förtvivlan beveka ett 
hjärta som hör en annan till, vars plikt endast tillåter att vörda Er 
som sin Kung, vars skyldighet befaller att fly er åsyn. De la Gar-
die är min Man, han allena … 

Gustav Adolf. 
   Nej, han är ej din Man, du är förförd; se ditt tillstånd, se 
din förtvivlan, och neka sedan att du är tvungen; kom ihåg dina 
löften, dem du mig, din far, dig själv gjort, att mig älska, att giva 
mig din hand. Återkalla minnet av vår kärlek, och samtyck att jag 
bryter en förening, som ej är fri. Vår lag tillåter det och … 

Ebba Brahe.
   Men hedern förbjuder vad lagen tillåter. 

Gustav Adolf. 
   Hedern! 

Ebba Brahe. 
   Rådfråga ert eget hjärta ; det är till den domaren jag vädjar. 
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Gustav Adolf. 
   Grymma! 

Ebba Brahe.
   Himmelen, som fört allt detta, vill att en annan skall dela 
er tron; Han har själv styrt detta verk, det är Han som förblindat 
mina ögon, som förvillat mitt sinne att tro Er otrogen, och det 
är Han som giver mig nu styrka att lyda min skyldighet, att mot-
stå er kärlek, er makt och er förtvivlan. 

Gustav Adolf. 
   Din ståndaktighet, din förmenta skyldighet skall ej emot-
stå min dyrkan, min kärlek, det fasliga tillstånd jag är uti. Känn 
igen din trogna, din ömma Gustav Adolfs röst ; den röst som så 
ofta dig bevekt, den skall segra på din grymhet. 

Ebba Brahe. 
   Nej, jag kan ej gilla en seger, som för mina ögon vore så 
brottslig. De la Gardie har min vördnad, min vänskap. Hans rät-
tighet … 

Gustav Adolf. 
   Han! … Han har ingen. 

Ebba Brahe.
   De heligaste band!

Gustav Adolf. 
   De äro ej fritt knutna. De kunna brytas. 

Ebba Brahe. 
   Aldrig! Gud har dem emottagit, ert Hov har varit till dem 
vittne, och om jag vore nog svag att dem glömma, är Ni för ädel, 
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för stor att ej genom ert förakt straffa min svaghet. Nej, Prins! 
Om Ebba Brahe varit värd ert hjärta, er hand, så är De la Gardies 
hustru för ståndaktig, för trogen sina löften, att någonsin dem 
rygga. 

Gustav Adolf.
   Allt förundrar mig hos dig; men allt förenar sig att sönder-
slita mitt hjärta ; jag ser all din dygd, jag ser all din ömhet, jag ser 
allt vad jag förlorar, jag känner värdet av det hjärta, det ädla hjär-
ta jag mister ; du föreskriver mig min skyldighet ; Gustav Adolf 
bör ej vara svagare än du; men vad plåga, vad grym styrka fordras 
det ej? … Ebba! Min Ebba! … 

Ebba Brahe. 
   Vad vill Du? Säg. 

Gustav Adolf  efter en paus. 
   Glömma dig, leva för mitt land, för mitt folk, för det allt 
uppoffra. Uppfyllom Himmelens dom; Han har ej tillåtit min 
lycka, Han har ej velat vår förening, på det att mitt hjärta, lämnat 
endast åt fäderneslandet, skulle vara det endast troget. Jag upp-
offrar darrande min kärlek, jag känner all bitterheten av detta 
offer ; men din heder, min skyldighet fordrar det ; jag underkas-
tar mig dess lag. Lev länge lycklig! Lev värdig den kärlek jag dig 
burit och värdig de tårar jag gjuter! De skola ständigt rinna, till 
dess döden slutar mina dagar. Kriget och äran visa mig den stig, 
på vilken jag skall söka slut på min plåga; det är bland fiendens 
övervunna trupper, på segerns fält jag skall söka döden. Farväl !

(Han går inemot fonden av Teatern, och stannar då  
han ser Bondfolket inkomma.) 



gustaf i i i

64

SJUNDE SCENEN. 

De Förre. Bondfolket i Andra Akten. 

Gustav Adolf. 
   Vad ser jag? De äro lyckligare än jag. 

Johan. 
   Jag och mina fyra barn komma efter er befallning att tacka 
vår goda Kung, och att se dess bröllop med den vackra Fröken 
Ebba. 

Gustav Adolf. 
   Ack, mina vänner! Allt är för mig ändrat. Ebba är för alltid 
mig berövad; jag är olycklig. 

Erik. 
   Olycklig! Ack, vår gode Kung olycklig! Då äro vi visst be-
drövade.

Johan. 
   Kan Du, som gjort oss så mycket gott, vara olycklig? 

Gustav Adolf. 
   Ja, mina barn, mitt hjärta sönderslitet, förtvivlat, har intet 
hopp övrigt utan döden, och den går jag att söka mot edra fien-
der. Farväl ! 

Sigrid.
   Nej, lev för oss. 

Sven. 
   Nej, övergiv oss ej, vi som äro edra barn. 
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Maria. 
   Nej, utom Er vad blev det väl av oss? 

Johan. 
   Nej, lev för oss, för oss som äro edra barn. Vår glädje är för-
vandlad, efter Ni ej den kan dela; men tänk på oss, på ert hela folk, 
som ropar efter sin Far, sin Kung. (Alla på knä omkring Kungen:) 
Nej, övergiv oss icke, nej, lev för oss, vår goda far, vår goda Kung! 

Gustav Adolf. 
   Gud! Vad syn! Vad kärlek! Vad rörande tavla! Hela min 
själ är därav betagen. 

(Efter en stunds tystnad, under vilken Bönderne lyfta 
opp sina armar och Kungen ser på deras rörelser med  
ömhet och förundran.)

   O Himmel! jag erkänner din nåd, Du visar mig mitt folks 
kärlek, att styrka mitt hjärta krossat av kärlek och sorg. Själ av min 
själ ! du som styr alla mina gärningar: Kärlek för Fäderneslandet! 
för Äran! kom och uppliva, uppfyll mitt hjärta, utplåna därur all 
svaghet, stadga mitt mod, och gör mig värdig mitt folks tillgiven-
het. Ja, de visa mig min skyldighet ; jag skall den följa. (Efter en 
lång tystnad går han fram.) De la Gardie! Jag älskade Ebba Brahe, 
den renaste kärlek uppeldade mitt hjärta för henne, och i denna 
stund, då jag förlorar allt hopp, känner jag min låga med mera 
styrka upplivas, jag har aldrig älskat henne mer, men jag under-
kastar mig mitt öde, min skyldighet; jag gör mer: emottag hennes 
hand av min, leven länge nöjde, leven länge lycklige, och an sen 
mig som er ömmaste vän, som er beskyddare. Herr Jakob Pon-
tusson! Min kärlek, min vrede, min häftighet har visat sig i all sin 
styrka; men om Ebba Brahes älskare visat sin sorg, sin förtvivlan, 
bör Gustav Adolf visa sin erkänsla, sin tacksamhet. Den som stad-
gat min krona, som fört Sveriges segrande fanor kring Polen och 



gustaf i i i

66

Litauen, han endast är värdig att vara den förste bland Sveriges 
krigsmän. Jakob De la Gardie! Du är Riksmarsk; emottag till 
tecken av denna värdighet mitt svärd, som jag i dag fört emot fien-
den. Måtte det i dina händer bliva segerns tecken, så visst som det 
är dig en borgen av din Konungs aktning och vänskap! 

De la Gardie  på knä. 
   Min Kung! Min Kung! Edra dygder övergå min väntan, 
mitt hopp. (Han stiger opp.) Förskräckens, fäderneslandets fien-
der, förskräckens! Min arm är väpnad med Gustav Adolfs svärd; 
jag är oövervinnelig. 

Ebba Brahe. 
   Ack, min Kung! Med min Man omfamnar jag edra fötter ; 
den vördsammaste vänskap skall städse följa Er. Vår trohet … 

Gustav Adolf. 
   Ack! dölj för mig edra dygder och min förlust! (Till Bönder
na:) Och ni som återfört mig till ärans lag, I gode och menlöse 
undersåtare, firen ert bröllop och min seger. Varen tillfreds; det 
är er lycka, er kärlek och mitt folks väl, som skall trösta mig och 
utplåna minnet av min sorg. 
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F R I G G A .
KOMEDI

I EN AKT.
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PERSONERNE.

ODEN, Konung och Överstepräst.
YNGVE, Odens son. 
FRIGGA. 
EJVOR, en av Friggas Prästinnor.

 Skådeplatsen är i Gamla Uppsala.
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F R I G G A .

—————
Teatern föreställer den heliga Lunden, som omgiver Friggas Tempel, 
vilket man ser i fonden mellan träden. 

FÖRSTA SCENEN. 

ODEN. YNGVE. 

Oden. 
Min son, jag finner dig här; vad tänker du på? 

Yngve. 
   Men, min far … 

Oden.
   Men, min son, vet du inte att detta är den heliga Lunden, 
där endast Friggas helgade tärnor få inträde? Vem gör dig nog 
dristig att ingå i en park, där jag allena av alla dödliga törs vara? 
Och fast du är Odens son, så har du ej tillstånd att utan min till-
låtelse finna dig här. Vad söker du? 

Yngve.
   Det skönaste i världen. 

Oden. 
   Vem? 

Yngve.
   Frigga. 

Oden. 
   Gudinnan själv som här tillbedes? 
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Yngve. 
   Ja hon. Vilande på en blomsterbädd för dagens hetta, syn-
tes hennes skönhet fördunkla blomstrens glans som kring henne 
voro strödda. En behaglig dröm intog hennes sinne, och spridde 
på hennes hy en färg, en friskhet, lik de skönaste rosors. Jag, in-
tagen, förtjusad, utom mig, föll för hennes fötter, och där i en he-
lig iver … 

Oden  häpen.
   Min son … 

Yngve  flat. 
   Min far …

Oden. 
   Fullfölj ! …

Yngve.
   Jag föll, säger jag, för hennes fötter och där i en helig iver 
tryckte jag mina läppar på hennes hand, att åkalla hennes godhet; 
men hon vaknar … hon synes förundrad, häpen … och jag … jag 
förvirrad av hennes ögonkast, utom mig: att darra, stiga opp och 
fly hennes åsyn, var gjort på en vink; men knappt har jag försvun-
nit, förrän jag ångrade min flykt; men min vördnad tillät mig icke 
att gå tillbaka. 

Oden. 
   Såg hon dig, min son? 

Yngve  ledsen. 
   Åh nej, min far. Jag sade ju er att hon vaknade; jag är rädd 
att ha misshagat henne. Hennes vrede är en tyngd jag ej längre 
kan bära. Min far, ni som törs nalkas fritt Gudinnan: ni som är 
hennes Överstepräst, för mig till henne: låt mig få min förlåtel-
se. Om Gudarnas godhet eftergiver de fel som vi ångra, dem vi 
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begå av ondska, av arghet, av hämnd, av alla de åtskilliga begär 
som råda på våra sinnen: huru mycket mera bör jag ej hoppas 
deras tillgift för det som kärlek, som förtjusning för deras skön-
het åstadkommer? … Min far! Frigga är i denna lund; hon är ej 
långt borta: för mig till henne; jag kan ej längre vara i den grym-
ma ovisshet jag är uti. Min far! Min far! Bönhör mig, eller jag 
dör för edra fötter. 

Oden. 
   Ta, ta, ta, ta … Vad för en hetta, vad många ord! Menar du 
att Frigga har märkt en gång att du var för hennes fötter? och än 
om hon hade det märkt, tror du att en Gudinna ger akt på en 
dödligs åtbörder? Åh det är så likt våra unga svenner: de tro att 
de fästa allena hela naturens uppmärksamhet.

Yngve. 
   Men, min far, jag är viss på att hon sett mig, att hon blivit 
ond, och att … 

Oden. 
   Att … att … Än om det vore så, om hon sett dig, så bör du 
med en helig vördnad avvakta stunden, då det behagar Gudin-
nan att tillåta dig att bedja om försoning. Lämnom allt detta, och 
gå genast ur en Lund, där du aldrig bort ingå. 

Yngve. 
   Ni vet, min far, huru mycket jag älskar, jag vördar er, huru 
mycket jag räds att misshaga er ; men jag vill hellre dö, än gå här 
ut, utan att ha fått Friggas förlåtelse. Hav medömkan med mitt 
tillstånd: jag är den olyckligaste av alla människor. Låt Frigga 
krossa mig för dess fötter : jag vet hela naturen lyder hennes röst ; 
men låt mig ha den glädjen att dö i dess åsyn. Min far! Min ömma 
far! Hav medömkan med mig! … 
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Oden. 
   Jag är den ypperste i Norden. Odens namn är vördat och 
fruktat i hela Svitiod; vädrets och krigets Gud lyder min röst ; 
men jag har ingen makt på en yngling, som kärleken dårar … 
Yngve, stig opp, var nöjd. Du skall få bliva kvar i denna park; 
kanske Friggas nåd sträcker sig ända till att tala till dig; men kom 
ihåg, att vördnad allena behagar Gudomligheten, och att oftast 
ökar man sitt brott då man vill det undskylla. Gå, jag ser Ejvor 
kom ma; det passar sig ej att hon ser dig. Gå, men lova mig att du 
ej nalkas Frigga, om hon ej kallar dig.

Yngve. 
   Min far! Min far! Bara jag vet att jag är henne när, är jag 
nöjd. 

Oden. 
   Gå! 

ANDRA SCENEN. 

ODEN. EJVOR. 

Oden. 
   Nå, Ejvor! Om jag skall tro min son, så synas alla våra för-
slag nalkas till ett lyckligt slut. Min son är uppeldad av den livli-
gaste kärlek för Frigga; men hans vördnad är även så stor: han 
tror henne Gudinna, och den tanken tjänar ej litet att återhålla 
häftigheten av dess kärlek. 

Ejvor. 
   Jag lämnar nu Frigga. Jag bedrar mig mycket, om hennes 
hjärta ej är även så betaget som er sons: hon är i djupa tankar, 
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och jag har med all min möda ej kunnat draga ett enda ord ur hen-
nes mun; och den vördnad med vilken ni vill att vi skola nalkas 
henne, har ej tillåtit mig att mera göra. Jag sökte Er, min Kung, 
att taga edra befallningar. 

Oden. 
   Allt går efter min önskan. Du vet, att då jag frälsade Gylfes 
dotter ur faderns mördares händer, anförtrodde jag henne din 
om sorg. Uppfödd i en grotta, från allas ögon skild, väntade jag 
stunden då hennes fägring skulle kunna giva en ny glans åt hen-
nes oskuld. Du minns att både grottan och skogen, där hon upp-
föddes, voro av gammal vantro ansedde för helige: detta gav mig 
den tankan, att med min väns dotter befästa min ätt, min tron, 
och stadga folkets heliga vördnad för min lärdom, som de tro att 
jag har fått av de Gudar jag synes nalkas. Insövd av en sömndrick, 
på en gång ifrån sin grotta flyttad i templet, beprydd med all den 
prakt jag fört från Asien, omgiven av rökverk, av tärnor som med 
böjda knän henne betjäna, av ett helt folk som henne dyrkar, tror 
Gylfes dotter sig vara Gudinnan Frigga, och hela Sverige tror att 
hon är den hon synes vara. Allt detta har varit lätt att uträtta ; … 
att få en ung, vacker, oskyldig Prinsessa att tro sig vara Gudinna, 
då hon ser sig omgiven av all vördnad, är helt naturligt ; och att 
blinda ett okunnigt folks ögon, redan vane att tro mina ord, att 
vör da mig som ett orakel, är ej svårt ; men att bibehålla detta tan-
kesätt, är svårare. Frigga är nu i de år, där hjärtat börjar tala, och 
talar det för hastigt, så farväl tankan av Gudomligheten: Frigga 
känner då sig människa, och hela min konst är förgäves. Allt kom-
mer därföre an på att hennes hjärta må tala, må brinna för den, 
som mitt intresse det fordrar; och det är min son endast, som kan 
vara därföre borgen. Jag har också med all omsorg hindrat att nå-
gon annan av mitt kön nalkats dessa boningar, än han. Omgiven 
av tärnor, som knappt töras lyfta ögonen opp på den Gudinna de 
tro sig tjäna, har det varit lätt för mig att i Friggas sinne inplanta 
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de tankar mig synts mest nyttiga till mitt ändamål. Det har gjort 
tillfyllest till denna stund; men det är icke nog: sök att få Friggas 
hjärta att tala ; om hon älskar min son, blir hennes kärlek mig en 
säker borgen för hennes trohet, och då i min olyckliga väns ätt 
fin ner jag ett nytt stöd för min, och ett nytt ämne att inprägla 
vörd nad för mig hos detta folk. – Jag ser henne komma, hon är 
fördjupad i tankar. Göm dig bakom dessa trän. Jag vill själv se vad 
intryck min sons oförväntade åsyn har lämnat i hennes sinne, och 
sedan skall jag vidare säga dig min vilja. 

(Ejvor går ut.) 

TREDJE SCENEN. 

FRIGGA. ODEN. 

Frigga  kommer in utan att se Oden och talar för sig själv.
   Nej, det är icke inbillning: nej, det är inte en dröm; det var 
han … ja, det var han själv … han låg för mina fötter … jag be-
drar mig ej ; ja, det var han … 

Oden. 
   Vem han? 

Frigga  häpen. 
   Ah! … jag såg er ej. 

Oden. 
   Han låg för edra fötter, vem? 

Frigga  blyg. 
   Jag vet inte: jag har bedragit mig kanske … men jag trodde 
se en dödlig, som alla dagar i templet följer er ; han låg för mina 
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fötter då jag vaknade, han kysste min hand; det syntes mig som 
han livade en okänd eld, som ifrån den stunden upplivar hela mitt 
hjärta … Ja, jag är inte mera densamma; det är som jag andades 
en ny luft : hela naturen synes mig mera glad, och denna park, 
där trumpenhet följde mig alltid, där den heliga tystnaden, som 
vördnaden för mig åtföljer, ej uppväckte hos mig annat än leds-
nad, där finner jag nu tusen nya nöjen. Vad glädje, vad ömhet såg 
jag ej emellan tvenne duvor jag fann sitta på en kvist i dessa träd! 
Vad deras sång var ljuvlig! De syntes talas vid, de syntes svara 
varann med sina ögon; men vad ögon! Sådana har jag ej sett de 
unga tärnor hava, som uppvakta mig. En liten tystnad följde på 
deras sång; men strax återbörjade de att sjunga, eller snarare att 
svara sig, men med en livlighet, en själ … Ni skrattar? 

Oden. 
   Ja, att alla dessa anmärkningar äro följden av en dröm.

Frigga  förtretad. 
   Men jag har sagt er, att jag ej drömde. Jag vet inte, men på 
en tid synes ni göra er ett nöje att förtreta mig. Ni vill att jag skall 
vara vördad, men att jag inte skall få min vilja i något. Ni kallar 
mig Gudinna, och hanterar mig som en liten flicka; nå väl! vet att 
om jag är Gudinna, så är det ej nog att vörda mig med ansiktet 
mot marken, men att jag bör ock vara lydd, och att jag är ledsen 
vid att längre vara instängd i denna park och att sitta halva dagen 
på en tron, att bli halvkvävd av rökverk; jag känner att jag har en 
vilja, och den bör bli följd. 

Oden. 
   Aldrig har jag sett er så upprörd. Det synes som Övergudar-
ne, som satt er i detta tempel, att vara deras skönaste avbild, velat 
skicka er någon av mörkrets andar, att försöka ert tålamod. Frig-
ga, betänk deras makt och stilla ert för hetsiga sinne. 
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Frigga. 
   Mitt sinne har aldrig varit mera lugnt; men om något kun-
de uppröra det, så är det edra otidiga förmaningar. Vad vill ni 
säga med Övergudarne, med mitt tålamod, med mörkrets an-
dar? … Det är visst, att om de hava anförtrott er omsorgen att 
pröva mitt tålamod, så uppfyller ni väl deras värv; men för att 
göra slut på allt detta och att bliva fri från alla edra vackra lärdo-
mar, så vet, att det är varken en ande eller en Gud, jag har sett för 
mina fötter, men att det är en dödlig, som i templet var dag off-
rar på mitt altare, och som, då han märkte att jag vaknade, strax 
försvann för mina ögon, av räddhåga att min Gudomlighet skul-
le illa upptaga hans dristighet ; och jag är rätt ledsen vid alla dessa 
vördnadsbetygelser. De dödlige måste ha en helt annan tanka om 
vördnad, än jag: ty förtroende och kärlek är rätta tecknet av till-
givenhet, men ej fruktan och bugningar; och ändå är det endast 
på det sättet man dyrkar mig. 

Oden  avsides. 
   Jag har svårt att hindra mig att skratta åt hennes oskyldiga 
otålighet. (Högt :) Långt ifrån att vilja oroa er, är min tanka en-
dast att tjäna er på det sätt ni själv önskar. Ni begär förtroende i 
stället för vördnad: en så ädel tanka är värdig er och mig: den 
skall uppfyllas. Frigga, tiden är inne att låta er veta Övergudar-
nas vilja med er: det är ej endast att med er fägring intaga och 
förtjusa Norden, som ni av dem blivit skickad på jorden: ett stör-
re ändamål är er förbehållit : det är åt ert hjärta att det för er tol ka. 
Edert öde skall i dag med Nordens öde stadgas, och den besyn-
nerliga rörelse som ni känner i ert hjärta denna stund uppväckt, 
och som på visst sätt fördunklar den vanliga godheten som pry-
der er, är ett förebud till den stora förändring som förestår er. 
Frigga, dagen är nyss börjad; men innan dess slut skall allt ändra 
skick hos er. Det bör vara edert hjärtas ensak; rådfråga det och 
följ dess råd.
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FJÄRDE SCENEN. 

FRIGGA ensam. 

   Det är besynnerligt. Jag trodde att jag förstod Svenska; men 
det Oden talar, är för mig som det vore ett annat språk. Månn de 
dödlige, fast de bruka samma ord som vi, månn de ha därmed en 
annan mening? Men Oden är van att tala med Gudar, som äro 
mycket mäktigare än jag, och ändå förstår jag honom ej. Allt, sä-
ger han, skall ändra skick för mig i dag … det är mitt hjärtas en-
sak, jag skall rådfråga det och följa dess råd … Det är en gåta för 
mig … vem skall upplösa den? … Jag ser Ejvor: hon är av de tär-
nor, som följt Oden ifrån sitt land: hon har varit längst med mig, 
och fast ej jag får tala vid mina tärnor, är hon den enda som törs 
nalkas mig; ja, ju mer jag tänker därpå, ju mer tror jag att jag kan 
rådfråga henne. Ejvor! Ejvor! 

FEMTE SCENEN. 

FRIGGA. EJVOR.

Ejvor  avsides. 
   Jag finner henne allena: det är bästa tillfället att uppfylla 
Odens vilja. 

Frigga. 
   Kom! Kom fram! Lämna då den vördnad, som alltid följer 
dina åtbörder: vi äro ju allena: låt oss talas vid som två dödlige … 
(Tystnad.) Jag sökte dig: vad har du gjort hela morgonen? jag har 
inte sett dig. 
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Ejvor. 
   Jag var sysselsatt att hopbinda de blommor, som skola sira 
edert altare i dag. Jag fann mig sorgsen: vi äro det ofta, vi andre 
dödlige; det tillhör endast Gudarna att finna hos sig själva nöje 
och lycka.

Frigga. 
   Så tror du mig då lycklig? 

Ejvor. 
   Ni är Gudinna. 

Frigga.
   Gudinna, Gudinna, alltid Gudinna. Ack! 

Ejvor. 
   Vad ser jag? Vad för ledsnad! Vad olust! … Den mest ly-
sande levnad … ett tempel, den vördnad man er där bevisar, den 
ståt, den glans, den prakt som däri lyser, den … 

Frigga. 
   Och lägg därtill dessa präktiga kläder, de juveler med vilka 
jag är sirad … 

Ejvor. 
   Ja visst ! Kan något övergå allt detta? Vad fordras mer? 

Frigga. 
   Det vet jag inte! men jag känner att allt detta gör ej tillfyl-
lest. 

Ejvor. 
   Ni förundrar mig, och om jag tordes säga, så börjar jag att 
tro … 
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Frigga. 
   Vad? Tala fritt. 

Ejvor. 
   Att ni älskar. Det är endast kärleken som kan göra er ledsen 
vid allt vad som ej länder till dess föremål, ty eljest lämnar vårt 
kön sig alltid med nöje till allt vad som kan smickra dess hög-
mod; och fast ni är Gudinna, så tror jag, att på den sidan är ni oss 
andra lik. 

Frigga. 
   Men kan en Gudinna älska? 

Ejvor. 
   Varför inte? Kärleken är av alla stånd, och utan den kunde 
ej naturen uppehållas. 

Frigga. 
   Kärleken, säger du, gör oss lyckliga, och på en tid är jag plå-
gad av en ovanlig oro; jag leds över allt, jag byter ställen och fin-
ner intet nöje; mina unga tärnors dans, deras sång, allt gör mig 
ledsen, och ofta uppväcker Odens samtal hos mig en otålighet, 
som jag har möda att dölja, och som ofta med häftighet bryter mot 
min vilja ut. Inte längre sedan än nu på stunden, ha vi ju smågnab-
bats. Han ville veta vad jag tänkte på, och då jag sade honom mina 
tankar, skrattade han mig mitt i synen. Han syntes göra narr av 
allt vad jag sade, och i synnerhet på den uppmärksamhet jag hade 
fästat vid en ung dödlig, som jag fann vid mina fötter då jag vak-
nade. 

Ejvor. 
   Men om jag vågade säga, så tör han ej ha orätt : ert hjärta 
har kanske mera talat, än ni tänkt, och det är det som uppväckt 
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hans löje. Har ni sett förr den unga gossen, som tillbad er i mor-
gons? 

Frigga. 
   Ja, ofta i templet, men aldrig så nära som i morgons. Det 
är han som främst bland Odens hovmän bär offret på altaret och 
rökverket för min tron. Om du hade sett med vad ögon han skå-
dar mig, med vad vördnad han nalkas mig. Han synes alltid så 
rörd, att han fäller tårar under hela gudstjänsten, och jag själv är 
därav färdig att fälla tårar. 

Ejvor. 
   Jag har gissat rätt : det är kärleken som talat i ert hjärta. Er 
oskuld har den förrått för Oden; men var tillfreds: ert val är eder 
värdigt. Det är Yngve, Odens son, ni älskar. 

Frigga. 
   Jag älskar en dödlig! och jag är Gudinna! Men det är ej min 
skuld, hjärtat är ej mästare av de första intrycken, och kärleken 
gör lika alla stånd. 

Ejvor. 
   Hans fägring är lik hans börd; men har han sagt er sin kär-
lek? 

Frigga. 
   Hur vill du att han kunde tala? Förundrad att finna mig al-
lena med en dödlig, har han tagit min förundran för vrede, och 
vördnaden för mitt stånd tvang honom att strax fly. 

Ejvor. 
   Det är visst, att då man älskar och man vill det dölja, är stor-
heten en tung börda. Det är så många ögon som äro uppmärk-
samma: man måste tvinga sig: man måste dölja de oskyldigaste 
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åtbörder; det skrämmer en älskare, och ofta tar han för vrede det, 
som mest alltid ej är annat än blyghet … Men vi äro nu allena, 
ingen ser oss : jag har råkat Yngve där borta i skogen … ja, se där 
ser jag honom emellan dessa trän; detta ställe är ensligt, alla äro 
sysslosatte med templets tillredelse. Tro mig: tag i akt tillfället, 
om ni önskar att tala vid honom. 

Frigga. 
   Om jag önskar det? Ack Ejvor! … Men tror du att han törs 
komma? Han är så skrämd, så blyg. 

Ejvor. 
   Det är otvivelaktigt, att ni måste göra första steget. 

Frigga. 
   Vad tänker du på? Jag göra första steget? 

Ejvor. 
   Jag bekänner att det synes besynnerligt, ja fasligt … men 
huru vill ni att han skall töras upphöja sig till er? Ni är Gudin -
na: det är åt er att stiga ner. En dödlig bör med en helig vördnad 
sucka och låta gissa sin låga: en Gudinna bör tala. 

Frigga. 
   Nej, nej, jag kan aldrig så glömma min Gudomlighet. Det 
är bättre att inte tala med honom.

Ejvor. 
   Men i ert stånd, ständigt omgiven av uppmärksamma ögon, 
äro tillfällen rara. 

Frigga. 
   Ack ja, det är visst ! 
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Ejvor. 
   Om ni låter gå bort detta, så ångrar ni er. 

Frigga. 
   Men skall jag … 

Ejvor. 
   Ja, en Gudinna skall med nåd återgiva mod åt en dödligs 
hjär ta, som hennes Gudomlighet har förskräckt. Om det vore 
någon av edra tärnor, åh! det vore helt annat ; men ni, min Gu-
dinna, men ni … ja, jag ser att jag får ropa honom. 

Frigga. 
   Jag bekänner att jag är i en bestörtning; jag vet ej vad jag 
bör göra. 

Ejvor. 
   Åh, om ni är så bestört och er älskare så rädd, så talas ni väl 
vid, utan att säga er något som upplyser ert sinnestillstånd. Tänk 
väl att detta är kanske den enda stund, som ni kan känna vad han 
tänker, och att ert förstånd behövs för att läka ert hjärta. Farväl ! 
Jag skall akta att ingen kommer och oroar ert samtal.

SJÄTTE SCENEN. 

FRIGGA. YNGVE. 

Frigga.
   Kom fram!

Yngve. 
   Gudinna!
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Frigga. 
   Kom fram och frukta inte. – Jag har märkt att ni alltid är 
den förste i templet. 

Yngve. 
   Ja. 

Frigga. 
   Och att ni alltid är den siste, som det lämnar. 

Yngve. 
   Det är sant. 

Frigga  härmar honom. 
   Ja … det är sant … Gudinna … (Hastigt :) Men var då inte 
så försagd; jag vill tala med er som en simpel dödlig, som en vän. 
Glöm bort att jag är Gudinna … Jag har sett er alla dessa dagar, 
sedan Odens återkomst, gå helt tankfull i dessa lundar: säg mig 
uppriktigt, vad kan ni tänka på, som så intager hela er själ? 

Yngve. 
   Jag tänker på er, på er makt, på eder höghet, på allt vad som 
omgiver er, på vad offer som mest kan behaga er. 

Frigga. 
   Allt vad som kommer ifrån er är mig alltid behagligt. Men 
jag fann er för mina fötter i morgons, då i den heliga lunden en 
ljuvlig sömn vilade mig; jag vaknade, och strax steg ni helt be-
stört opp och flydde min åsyn. Vad var orsaken till er bestört-
ning?

Yngve. 
   Jag låg för edra fötter att tillbedja er, mitt rena nit syntes 
misshaga eder, och jag flydde er vrede. 
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Frigga. 
   Min vrede? … Kan förundran tagas för vrede? Jag vaknar, 
jag finner er på knä, jag vill fråga vad ni begär; ni flyr, ni försvin-
ner för mina ögon. Är det på sådant sätt Odens son vill bli bön-
hörd? 

Yngve. 
   Är det underligt att en dödlig darrar, då han ser den skö-
naste av Gudarna? Är det underligt, om i förundran och vörd-
nad vid er åsyn … 

Frigga. 
   Vördnad, vördnad, alltid vördnad; jag har ju sagt er att jag 
ej ville bli ansedd på denna stund som en Gudinna, men som en 
dödlig, som en vän. Det lär behaga er att inte lyda mig. 

Yngve. 
   Inte lyda er? O Gud! Jag? som uppoffrade tusen liv för er, 
jag som …

Frigga. 
   Det kommer inte an på här att uppoffra ert liv ; jag tar däri 
för mycken del. Men att tala med uppriktighet : er mjältsjuka, er 
smak för enslighet förråder nog edra hemliga tankar. Varföre 
envisas att dem dölja? 

Yngve. 
   Jag törs knappt rannsaka mitt hjärta : jag är rädd att finna 
däri mer än jag vill. 

Frigga. 
   Vad tankar! Jag vill änteligen att ni anförtror mig allt vad 
som rör er. Är det kärleken, så kanske … 
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Yngve. 
   Ack! Kärleken kan aldrig annat än göra mig olycklig. 

Frigga. 
   Nej, ni bedrar er, det är jag viss på. 

Yngve. 
   O Gud! 

Frigga. 
   Jag vill änteligen att ni gör slut på allt detta onödiga förbe-
håll, eller blir jag ond. 

Yngve. 
   På vad prov sätter ni mig ej. 

Frigga. 
   Tala då. Kom ihåg att denna stund går snart förbi, och att 
den aldrig kommer igen. 

Yngve. 
   Anstod det mig att älska …

Frigga. 
   Det är ej svar på frågan. 

Yngve. 
   Hav medlidande med mig, o stora Gudinna! 

Frigga. 
   Där ha vi igen Gudinnan. Jag trodde förtjäna mera förtro-
ende, än ni mig visar. 
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Yngve  avsides. 
   Mitt tillstånd är ej att beskriva; men jag kan ej nog akta 
mig för ett oförsiktigt hopp. 

Frigga  avsides. 
   Ejvor bedrager sig: han vördar, men älskar mig ej. (Högt :) 
Tiden är förliden, och ni bör vara nöjd med er förbehållsamhet. 
Ejvor! 

SJUNDE SCENEN. 

De Förre. EJVOR. 

Ejvor. 
   Gudinna! 

Frigga  till Yngve. 
   Gå, Prins! Lämna mig. 

Yngve. 
   Ni synes vredgad … Tillåt mig endast i få ord … 

Frigga. 
   Ni har haft all tid att dem säga, och då den ej brukas, går 
han bort utan att återfinnas. Farväl ! Gå, säger jag.

Yngve  avsides. 
   Gud! Vad jag är olycklig! 

Frigga. 
   Gå! 
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ÅTTONDE SCENEN. 

FRIGGA. EJVOR. 

Ejvor. 
   Gudinna, ni synes ej nöjd. Vad har han sagt? 

Frigga. 
   Hans förbehållsamhet har satt mitt tålamod på prov. Jag 
vet ej mer vad jag skall tänka. Han dyrkar Frigga, då jag tror att 
han älskar … Kanske också älskar han, då han tror blott dyrka. 

Ejvor. 
   Jag har rätt grundat ut alla omständigheter, under det ni 
taltes vid. Befaller ni mig, Gudinna, att jag säger er mina tankar? 

Frigga. 
   Säg fritt. 

Ejvor. 
   Han älskar er inte. 

Frigga  med en harmsen ton. 
   Vad! Han älskar mig inte? 

Ejvor.
   Nej, jag menar det … jo, det som kallas här på jorden kär-
lek … ja, den sorten kärlek, som har häftiga begär … som föror-
sakar glädje, sorg … med ett ord: allt som skiljer de dödliga ifrån 
Gudarna. 

Frigga  småsticken. 
   Jag beklagar att inte ni finner mig värd att älskas. 
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Ejvor. 
   Man kan inte mera vara gjord att bliva älskad, än ni ; men 
vad behagligheter en Gudinna kan hava, då man är så upphöjd 
över andra, så tyckes det mig att det är svårt att uppväcka annat 
än en viss förundran, en viss högaktning, som blindar ögonen, 
men som ej rör hjärtat, och som ej kan liknas med de ljuva käns-
lor vi andra dödliga dela med varann. Man måste ha hopp att 
kunna bli lycklig, och kärleken födes och underhålles endast av 
hopp. 

Frigga. 
   Vad du säger, synes sannolikt ; men, Ejvor, är det visst ock-
så, att jag är en Gudinna? 

Ejvor. 
   Frågan är ny; den är rätt oväntad. Kan ni vara därom osä-
ker? Bekänn att denna tvekan är endast Yngves verk. 

Frigga. 
   Det är möjligt. 

Ejvor. 
   Om ni ej vore Gudinna, varföre skulle allt detta folket 
ständigt omgiva Templet? Varföre skulle de alla tävla om den 
förmånen att först dyrka er? Men bekänn själv : det är er Gu-
domlighet som tynger; det är svårt att finna sig så vida över alla 
andra; ty ni kan ej tvivla om er Gudomlighet var gång ni ser er i 
den källa, som rinner bredvid templet. Den avbild av er skönhet, 
som visar sig i den klara böljan, är ett klart bevis på den stora 
skillnad som är emellan er och de dödliga. Bekänn att en hemlig 
röst säger er, att allt är gjort för er, att allt bör lyda er, och att den 
största lyckan för en dödlig är att finna nåd för edra ögon. 
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Frigga. 
   Men utan att vara Gudinna, tänka inte alla av ditt kön så? 

Ejvor. 
   Åh nej, nej, åh visst inte … Våra tankar nalkas visst ditåt … 
men på mycket långt håll. 

Frigga. 
   Men om Yngve vore själv en Gud: jag vet inte, men denna 
tanka upprinner på en gång i mitt sinne. Oden är älskad av Gu-
darna: en viss helig vördnad intager mig, då han talar med mig: 
han har en makt på mitt sinne, på min själ, som underkastar mig 
blint hans vilja. Månn inte han är en Gud, som sig döljer? och 
hans son, Yngve, en Gud som velat dölja sitt väsende, för att vara 
vissare att bli av mig älskad för sig, och ej för den glans Gudom-
ligheten sprider! Du skrattar? 

Ejvor. 
   Jag? Gud bevars! Jag har för er mycken vördnad; men om 
Yngve vore Gud, hade han då den farhågan för er vrede, som 
rättnunnas förtretade er? 

Frigga. 
   Kanske vill han att jag skall det tro, att desto mera upphö-
ja dess seger … Ejvor, jag ber dig, låt mig då vara i denna tankan; 
den smickrar för mycket mitt hjärta ; jag bleve så bedrövad, om 
den ej vore sann. Beröva mig inte detta hopp; och om det är 
falskt, så tröstar det mig dock på en stund. Jag vet inte, men en 
grym oro bemästrar sig hela mitt sinne; jag kan ej bli stilla, jag 
måste till sluts tala med honom, han kan inte vara långt borta. 
Jag vill på nytt granska, jag vill upptäcka allt som bor i dess hjär-
ta. Vänta mig här; jag går och … 
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NIONDE SCENEN. 

De Förre. ODEN. 

Oden. 
   Allt är färdigt i templet, och solen nalkas snart den stund, 
då ni skall med er åsyn förnöja Svitiods trogna folk; rökverken 
brinna och man väntar er, Gudinna, i templet. 

Frigga. 
   Alltid rökverk, alltid tillbedjare. Vad det är ledsamt! Är jag 
Gudinna, vill jag att man skall vänta stunden till min ankomst, 
och ej den mig föreskriva. 

(Hon går.) 

TIONDE SCENEN. 

ODEN. EJVOR. 

Ejvor.
   Dessa få ord och all den hetsighet varmed de äro sagda, un-
derrättar er noggrant i vad tillstånd Friggas hjärta sig befinner. 

Oden.
   Jag är ganska nöjd med eder möda; jag har allt hört ; gömd 
bakom dessa trän, har ingenting undfallit mig. Tro att Oden skall 
ock belöna din tjänst. 

Ejvor. 
   Min Drott! Jag har inte gjort annat än vad ni befallt. Kan-
ske, utan vår omsorg, hade kärleken förgäves talt i deras menlösa 
hjärtan, och de hade råkats tusen gånger, utan att drista talas vid. 
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Oden. 
   Jag har nu allt hopp att se min möda lyckas; men innan jag 
yppar för dem den hemlighet jag med så mycken konst har hållit 
förborgad, vill jag veta vad företag deras kärlek väljer att stadga 
mitt välde – De komma. Gå, Ejvor, att bland folket injaga en he-
lig vördnad, som förebådar dem något nytt övernaturligt, som 
Gudarne till mitt beskydd lovat att åstadkomma, och då sinnena 
äro väl beredda, så säg mig till : jag skall här gömd till sluts höra 
dessa bägge ungas kärlekskväden. 

(Oden och Ejvor gå ut.)

ELFTE SCENEN. 

FRIGGA. YNGVE. ODEN gömd. 

Frigga. 
   Ja, utan att kunna rätt förstå hela denna hemligheten, är 
jag övertygad att Oden bedrar mig, bedrar folket, och att jag inte 
är Gudinna. 

Yngve. 
   Kan en dödlig förena allt det som lyser hos er? 

Frigga.
   Ni blindar er av all den prakt som lyser omkring mig. 

Yngve. 
   Synes den när man ser er? … Ack, Gudinna! Första gången 
jag inträdde i templet, vid första ögonkastet som råkade er, kände 
jag en eld, en tjusning som intog hela min själ, som Gudomlig-
heten endast kunde intrycka, och ju mer jag såg er, ju mera tyck-
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te mitt hjärta att, utan att hava känt er, det var gjort att dyrka er, 
att det hade sökt er från första stunden det klappat, och att då var 
första stunden då det rätt livades; med ett ord: jag tyckte få ett 
nytt hjärta, där er gudomliga avbild alltid hade varit inpräglad. 

Frigga. 
   Tror ni då inte, Yngve, att om jag vore Gudinna, hade jag 
upptäckt i ert hjärta samma tankar, eller är ni också en Gud? ty 
allt vad ni känt, har jag erfarit ifrån första gången jag såg er … 
Men varföre dölja längre att, av kärleken gjorda för varann, våra 
hjärtan hava sig förenat, innan vi visste en gång att vi älskade? 

Yngve. 
   Vad hör jag? … Himmel! Är det möjligt? … Gudinna! … 
Gudinna! … Nej, jag är ej en dödlig, efter jag ej dör av glädje för 
edra fötter. Gudinna! Ni älskar mig. 

Frigga. 
   Det är på denna stund jag finner mig lycklig att vara Gu-
dinna, då jag njuter det nöjet att allt uppoffra er. Yngve, lämnom 
detta tempel, låt oss fly denna lund, sökom någon stilla ort, där 
vi i ro och lugn, avskilda från allt, kunna njuta ostört den lycka att 
göra varannans förnöjelse. Jag känner det : varken den äran som 
omgiver mig, eller den prakt och den dyrkan jag njuter här, har 
låtit mig erfara en enda minut den förnöjelse jag nu känner. Kom 
att i frihet dela de nöjen, det förtroende alltid lika uppriktigt, 
som …
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TOLFTE SCENEN. 

De Förre. ODEN. 

Oden. 
   Vad hör jag? Det är för min son ni vill uppoffra er makt, 
ert kall och det folk som tillbeder er? 

Frigga. 
   Ja, Yngve är allt för mig. Jag har rådfrågat mitt hjärta, det 
har talat ; och om det vore möjligt att överge odödligheten, så 
lämnade jag den gärna för att få Yngve. 

Oden. 
   Dessa ord äro mig nog. Ert hjärta har följt min önskan: det 
är mig en borgen för er tro. Var tillfreds. Lev länge nöjd med 
Yngve, fortplanta min ätt i Norden, och med mitt blod blanda 
det gamla Kungablod som rinner i edra ådror. 

Frigga. 
   Vad hör jag? 

Oden. 
   Att ni ej är Gudinna, att ni är Gylfes dotter och den sista av 
gamla Konungastammen. Jag skall närmare er förklara, på vad 
sätt jag frälste eder ur er faders mördares händer, och av vad för-
borgade skäl jag låtit er själv tro er en Gudinna som Norden vör-
dar. Nöjd nu att veta er Yngves like, bliv ett nytt stöd för dess 
tron, och syns alltid för folkets ögon den Gudinna de redan dyr-
kat. Er skönhet giver er därtill rätt, och er kärlek för min son bör 
stadga er i den föresats, att helga i folkets ögon er älskare genom 
deras Gudinnas nåd. 
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Yngve. 
   Ack Frigga! Om vördnad, kärlek, dyrkan är Gudarnas rätt, 
blir ni alltid för mig en Gudinna. Min kärlek … 

Frigga. 
   Yngve, du har sett mitt hjärta ; då det trodde mig vara mer 
än du, tvekade det ej att giva dig sin kärlek. Måtte vår förening 
bliva även så ljuv, som vår kärlek är ren! Och du, min Kung, som 
blir min far! Du skall alltid i Frigga finna en öm dotter, en tro-
gen vän. Måtte min vördnad … 

Oden. 
   Din vänskap är allt vad jag begär. Mina barn, behållen all-
tid samma tankesätt för mig; och fast i templet jag dyrkar er som 
en Gud, så älska mig här som en far. 

Yngve. 
   Ack, min far!

TRETTONDE SCENEN. 

De Förre. EJVOR. 

Ejvor. 
   Allt är färdigt i templet, folket hoptals samlar sig, och för 
övrigt har lyckan väl tjänt er. 

Oden. 
   Huru? 

Ejvor. 
   En av den gamla Fornjoterska släktens anhängare, som ej 
satt stort värde på er och på den Gudinna som ni dyrkar, skämta-
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de i går aftons hos en av sina vänner över allt som skedde i temp-
let, anseende allt för skälmstycken; men då han gick hem igen, 
förledd av mörkret, föll han i älven och drunknade. Ni kan inte 
tro, min Kung, vad skrämsel denna händelse injagat i folkets sin-
nen. Alla tro att Gudinnan vredgats, och att hans död var en 
hämnd för dess sidvördnad. Man talar om intet annat, och var 
och en, efter vanligheten, förtäljer händelsen på sitt sätt, och mi-
raklet förlorar intet genom uttolkningen. I sinnenas nuvarande 
belägenhet kan ni våga allt, och ändå bli trodd. 

Oden. 
   Gå då, Prinsessa, och visa er för folket en Gudinna. Följ 
med henne, Ejvor, och underrätta henne om vad hon har att säga, 
och så snart hon uppstiger på sin tron, låt templet öppnas. (Frig
ga och Ejvor gå ut.) Och du, min son, följ mig, att i templet förena 
dig med din Prinsessa; men kom ihåg att för allas ögon skall hon 
synas en Gudinna. 

Yngve. 
   Hon blir det alltid för mig. Det är endast min lycka som 
synes mig otrolig. 

(Teatern förändras och föreställer det inre av Templet. 
Man ser i fonden en Portik öppen, varigenom folket in
kommer. Mittpå teatern står Friggas altare, varpå rök
verket brinner. Frigga synes sitta till vänster om åskå
dar ne på en upphöjd tron, omgiven av sina tärnor, vilka 
stå på trappstegen av tronen, sirade med blomster och hål
lande blomsterkransar i händerna. Prästinnorna, vit
klädda, omgiva altaret ; folket, Oden och Yngve äro pro
  sternerade för altaret. Krigsmän och Sköldemöar av Odens 
Hov om giva honom knäböjande. Herdar och herdinnor 
inkomma dansande och frambära deras offer, bestående 
i frukt, fåg lar och blommor. När teatern förändras, in
stämma Präs tinnorna och folket i följande
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Hymn. 
   Frigga, mäktiga Gudinna! Du som bereder Nordens öden, 
du som är Odens Skyddsgudinna! Bibehåll vår sällhet, och låt 
oss länge vörda ditt beskydd och Odens styrsel ! 

(Kören upprepar hymnen. Herdarne och Herdinnorna 
inkomma med offren, dem de nedlägga för Odens fötter, 
vilken med Prästinnorna frambär dem för Friggas tron.  
Prästinnorna dansa omkring altaret med rökelsekaren 
och röka Frigga. Ett underjordiskt dån höres, altaret da r
rar och elden försvinner. Folket synes bestört, och kastar sig 
ned till jorden. En röst höres komma ur altaret :) 

Oraklet. 
   Oden! och du folk som lyder dess bud! Var tillfreds! En 
ung hjälte skall fortplanta din ätt, att styra Svitiod; men det är 
bland Gudarna allena han får välja sig en maka. 

(Folket uppstiger och visar genom sin dans glädjen över 
Gudarnas spådom. När dansen är slutad, stiger Frigga 
opp ifrån sin tron och säger :) 

Frigga. 
   Folk, som vördar mig! Er dyrkan har funnit hos mig nåd. 
Yngve! Du är utsedd att få min hand, att fortplanta med mig ett 
hus, vars spira Norden i alla tidevarv skall vörda. 

(Friggas tärnor framföra Yngve till tronen, där han fal l er 
på knä och undfår av Friggas hand en spira. Oden mot
tager av Gudinnan en bandå och för sedan sin son till al
taret, där han kröner honom. Paviljongen, som omgiver 
Friggas tron, faller igen, och Gudinnan försvinner. Fol
ket omgiver Yngve. Han upphöjes på sköldar av Odens 
krigsmän, som bära honom ut till folket, och en allmän 
ba lett under allmän kör slutar skådespelet.)
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G U S TAV  VA S A .
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PERSONERNE.

GUSTAV ERIKSON VASA, Svensk Riddersman, utkorad till  
Riksföreståndare på Riksdagen i Vadstena. 

KRISTIERN II, med tillnamnet Tyrann, Konung i Danmark  
och Norge, våldskräktare av Svenska Tronen. 

SEVERIN NORRBY  a), Storamiral i Danmark. 
KRISTINA GYLLENSTJERNA  b), Riksföreståndaren Sten  

Stures Änka. 
CECILIA av Eka, Gustav Vasas Mor. 
MARGARETA VASA  c ), Gustavs Syster och Joakim Brahes Änka. 
ANNA BJELKE  d), Riksrådet och Ståthållaren på Kalmar Slott,  

Johan Månsson Natt och Dags Änka. 
LARS SIGGESON SPARRE  e),  

Sveriges Rikes Råd och Riks marsk. 
STEN ERIKSSON LEJONHUFVUD  f ).
GUSTAF OLOFSON STENBOCK  g).
ERIK FLEMING.
AXEL POSSE till Hellekis. 
TORD BONDE  h). 
KNUT ERIKSON KURK  i ). 
PEDER OLOFSON HÅRD  k). 
SVANTE STURE  l ), Riksföreståndaren Sten Stures Son, ett barn 

om fem år. 
PER BRAHE  m), Joakim Brahes och Margareta Vasas Son, ett ungt 

barn. 
ANDERS PERSON  q). 
En Dansk Krigshärold. 
Tvenne Officerare av Kristierns armé. 
En Norrbys Vapendragare. 
En Fångvaktare. 
En Dansk Soldat. 

⎧
⎪
⎪
⎪
⎨
⎪
⎪
⎪
⎩

Svenske Riddare 
av Gustavs parti.
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Sveriges Skyddsängel. 
Erik Vasas n) Skugga. 
Sten Stures p) Skugga. 
Joakim Brahes Skugga. 
Tvenne unga Ribbingars o) Skuggor. 
Fängslade Änkor och Barn på Slottet i Stockholm.
Herrar och Fruar vid Kristierns Hov. 
Svenske Riddersmän och Soldater. 
Kristierns Soldater.
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GUSTAV VASA. 
—————

FÖRSTA AKTEN. 

FÖRSTA SCENEN. 

Teatern föreställer ett valv under Slottet i Stockholm, där de förnäms
ta Svenska Herrars Fruar, Änkor och Barn av Kristiern hållas fängs
   liga. Detta valv är endast upplyst av en lampa, som sprider ett svagt och 
bedrövligt sken. Vid Teaterns öppnande ser man mitti fängelset Gus
tavs Mor, Cecilia av Eka, tillika med sin Dotter, Joakim Brahes Änka, 
Margareta Vasa, som håller sin Son, den unga Per Brahe, i famnen. 
Anna Bjelke sitter bredvid dem. Man ser de övriga Svenska Fruntim
mer, sittande på stenar här och där med sina barn. Alla visa tecken av 
den yttersta sorg och förtvivlan. 

CECILIA av EKA. MARGARETA VASA. ANNA BJELKE.  
De övriga fängslade Kvinnor och Barn.

Kör.
Himmel! hör våra rop; är Du ej mera de olyckligas fader? Giv 
oss hämnd eller döden; slit våra band, eller sluta våra dar. 

Margareta. 
   Min bror! 

Cecilia. 
   Min son! 

Båda. 
   Men vår röst förlorar sig i dessa valv, och tränger icke till 
ditt hjärta. 
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Kör. 
   Våra rop hinna icke till himmelen. Nej, döden är vårt enda 
hopp. 

Margareta  som omfamnar sin son. 
   Du, som föddes för att lida, min son! vad skall ditt öde bli? 

Cecilia. 
   Skall bojornas tyngd även nedtrycka vår själ? Känna vi ej 
mer vårt blod? Gustav är min son – han lever – och hans mod kan 
ännu krossa våra bojor. 

Margareta. 
   Vad förmår en ensams mod emot en tyranns makt och 
lycka?

Cecilia. 
   Men hatet hos ett folk, som är vant att älska friheten? men 
ropet av allmänna nöden? 

Margareta.
   Detta rop är vanmäktigt, och sedan Sturens död är Sve rige 
icke mera fritt. 

Cecilia. 
   Det säges att Sturens son blivit hyllad av bergsboerne, och 
att de endast andas hämnd. 

Anna. 
   Kanske är vår befrielse när, och att himmelen omsider blid-
kas. 
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Kör. 
   Du de förtrycktas enda hopp, begär till hämnd! Måtte den 
stråle ej slockna, som du tänt i våra hjärtan! 

ANDRA SCENEN. 

Fångvaktaren. En Soldat. STURENS  
unge Son. De Förre. 

Cecilia. 
   Jag hör portarna öppnas till dessa dystra valv. Vem är det 
man ärnar beröva dagens ljus? 

Soldaten  överlämnande ett barn åt fångvaktaren. 
   Jag lämnar en dyrbar fånge i din vård; du skall snart få veta 
det öde honom väntar. 

Cecilia. 
   Ett barn! Men vad? Gud! Det är den unga Sturen – Fort 
skyndom oss till döden – min son är övervunnen. 

Margareta. 
   Har då Himmelen så gäckat vår hämnd? Det var då denna 
hjälp vi av honom hade att vänta. 

(De förnämsta Fruarne omgiva barnet och trycka det 
i sina armar; de övriga sträcka sina händer mot him
melen och om famna sina barn.)

Kör.
   O Gud! Du har uppfyllt måttet av våra olyckor. Tillåt att 
döden slutar våra olyckliga dagar.
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TREDJE SCENEN. 

En Officer. De Förre. 

Officeren. 
   Olycklige! Kväven er klagan, och kommen att av Kris - 
 ti  ern själv höra eder dom. 

Kör. 
   Leder du oss till döden, så följa vi dig med glädje. 

Officeren. 
   Skynden eder, Konungen väntar. 

Kör. 
   Ja, döden är vårt enda hopp. 

(De gå alla bort.)

FJÄRDE SCENEN.

Teatern förändras, och föreställer förnämsta Salen på Slottet i Stock
holm, tillredd för en högtid. Näst efter sitt Hov, omgiven av vakt, an 
länder Kristiern och intager sin tron. En myckenhet folk har samlat 
sig till högtiden. 

KRISTIERN. Folket. 

Kristiern. 
   Efter sexton års mödor och krig har en rättvis hämnd och 
lyckan tryggat min seger: och sveket har tjänt mig mera än styr-
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kan. De stolte Svenskarne äro kuvade; Sten Sture är död; hans 
änka och son i mina bojor. Jag har hämnat min släkt och min skymf, 
då jag genom bilan störtat de övriga av mina fiender. Det ädlaste 
blod i Sverige har flutit : adeln är förstörd, och min tron säker; den 
skräck jag ingiver gör mig trygg i mitt välde. I, som jag låtit seg-
ra, och som, lydige mina bud, följen mig att övervinna edra fien-
der, glädjens över min lycka och firen denna lysande dag med 
dans och lekar. 

Aria. 
   Må er glädje skymfa den allmänna sorgen, och öka de slag-
nes kval ! Segern har för mig intet värde, om de kuvade Svensk-
arne icke känna hela tyngden av mitt hat.

Kör. 
   Sjungom till segrarens lov, Monarken i Norden! Sjungom 
hans segrar! Må hans namn vara fruktat i världen, förskräckelsen 
gå framför honom och de kuvade folken kedjas vid hans seger-
vagn! 

(Balett.)

Aria. 
   Genom segern, frukten av ditt mod, regerar du detta land, 
undergivit ditt välde. Sjungom din odödliga ära! 

(Balett.) 

En Röst . 
   Faran var stor, men du ingav oss ett oövervinneligt mod. 
Vi hava dig att tacka för vår framgång. O Öde, som gynnade oss, 
var alltid vårt beskydd! 

Kör. 
   Sjungom till segrarens lov, m.m. 
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FEMTE SCENEN. 

NORRBY. De Förre. 

Norrby som med hastighet  
kommer in på Teatern. 

   Det är icke mera tid att njuta fridens behag, då du ännu icke 
är vid gränsen av dina segrar. Nya stormar hota den tron dit du 
upp stigit. Vapengny höres ifrån alla håll. Våra berg höljas av fi ent-
liga baner, och en oräknelig skara krigsfolk rusar likt en ström 
från våra skogar och berg. Gustav Vasa är i spetsen för dem; han 
leder deras mod och tyglar deras iver. Dröj icke att sätta dig i för-
svars stånd. 

Kör. 
   O himmel! Var vårt beskydd! 

Kristiern. 
   Fega folk, vågen I bäva då jag är med eder? (Han nedstiger 
ifrån tronen.) Skulle en handfull upproriske, samlade av en slump 
och stridande utan ordning, kunna motstå mina redan segervana 
stridsmän? Förenom klokhet med mod; alla hövdingar böra in-
taga sina ställen, vallarne förses med manskap, stadsportarne be-
vakas, och hären vara färdig till strids. (Till en av Officerarne som han 
kvarhållit : ) Låt föra hit fångarna, som förvaras här under valvet.
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SJÄTTE SCENEN. 

KRISTIERN. NORRBY. 

Norrby. 
   Min Konung! Faran hotar: tillåt att jag för dig öppnar mitt 
hjärta. Du har någon gång behagat gilla mina råd; jag har icke 
lärt att smickra, men att låta mitt blod rinna för dig; låt icke ett 
fåfängt hopp förblinda dig. Lyckan upplyfter ofta en Konung till 
ärans höjd, för att störta honom i en så mycket djupare avgrund. 
Gustav, eldad av begäret att befria sitt fädernesland och hämnas 
sin far, är icke nu mera den oerfarne yngling, som var lämnad till 
gisslan hos dig; han är en försiktig stridsman, driftig och tapper, 
undervist av motgången, och har redan segrat på dina trupper vid 
Västerås, Köping och Sala. Han är en annan Sture, som flyger till 
sitt fosterlands räddning. 

Kristiern. 
   Vet, rädde hövding, att det tillhör icke Kristiern att bäva för 
en Gustav. Min makt grundar sig på fasan för mitt namn. Stun den 
nalkas, då de få övrige Svenskar skola böja huvudet under oket ; 
mina bödlar hava mördat deras fäder: sönerne skola stupa under 
mina hugg. Gustav, undsluppen mina bojor, kommer själv i sin 
yra att öka antalet av mina offer ; allt bådar mig styrkan av min 
tron; Stockholm är kuvat, det försagda folket vågar icke knota, 
och jag behöver blott låta några huvuden springa, för att kväva 
första gnistan till uppror. 

Norrby. 
   Det är sant att Stockholm bär sina tunga bojor utan knot; 
men huru osäker är ej en lydnad som förestavas av bödlar! Den 
modiga Kristina, som med alla sitt köns dygder förenar en hjäl-



gustaf i i i

108

tes, Kristina, så älskad av folket, upplivar dess mod. Hon förkun-
nar högt Gustavs ankomst. Kanske har du med nog liten försik-
tighet uppfyllt din hämnd, då du lät avliva Rådet och Kristinas 
släkt ; men skonade henne. Dock, dessa dagar av blod äro förbi ; 
låt dem nu följas av din mildhet ; ja, min Konung, endast mildhe-
ten bör stadga ditt välde. 

Aria. 
   Att alltid uppriva och läka såren, och åter låta blodet rinna, 
skall slutligen uppreta det fogligaste folk. Dess förtvivlan skall 
ersätta modet och styrkan; och det skall bli så mycket mera fruk-
tansvärt, som det icke kan hoppas förlåtelse. 

Kristiern. 
   Till vilken svag dygd vill du förnedra min själ? Vet att sla-
ven, kuvad i dag, smickrad i morgon av sin herre, anser mildhe-
ten för fruktan. Alla tiders erfarenhet visar, att man endast ge-
nom svaghet kan förlora en tron. Du känner mina grundsatser ; 
att straff mera än vapen är mig en borgen för folkets dygd. Om 
slaven kunde hoppas att dö med ära, han levde icke längre slav; 
således är det icke genom mildhet jag ärnar befästa mitt välde. 

(Fångarne anlända.) 

SJUNDE SCENEN. 

CECILIA. MARGARETA. ANNA. Unga STUREN. 
Fängslade Kvinnor och Barn. De Förre. 

Kristiern  som fullföljer sitt tal till Norrby, visande på fångarna. 
   Se där varpå jag grundar min makt och som försäkrar mig 
om freden. 
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Cecilia  som med stolthet går fram mot Kristiern. 
   Välan! Vi dröjer du att mätta ditt hat? Sedan du störtat mitt 
fädernesland i slaveri och förtvivlan, sedan du mördat min son 
och min make stupat för din bödels hand, skulle du väl glömma 
en kvinna, som eldat dessa hjältars mod? Låt snarare dina sista 
offers blod strömma under bilan. 

Kör. 
   Ja, låt snarare dina sista offers blod strömma under bilan! 

Kristiern. 
   Förmätne! I vågen trotsa mig. Förgäves väpnar sig Gus-
tav till edert försvar. 

Cecilia. 
   Min son! 

Margareta. 
   Min bror!

Anna. 
   Vad! Gustav lever och är fri ! 

Kristiern. 
   Bäven! Om Kristiern skänker eder livet, är det för att göra 
det ännu mera olyckligt. Vakt! Fören hit Sturens änka. 

Norrby med bestörtning. 
   Men vad! 

Kristiern  avsides till Norrby. 
   Jag vill att Kristina själv skall strida för min sak och hasta 
Gustavs fall ; att då hon förskräcker honom med den fara som 

T
illsam

m
ans.

⎧
⎪
⎪
⎪
⎨
⎪
⎪
⎪
⎩



gustaf i i i

110

hotar hans moder, hon tillika förleder honom genom hoppet om 
hennes räddning; och Gustav skall försagd och darrande under-
giva sig min makt. Äran att besegra honom är icke nog för mitt 
hat; nej, han skall förnedra sig inför sina medborgare, då han tro-
löst övergiver deras sak. Min hämnd och alla passioner så kära för 
mitt hjärta, allt smickrar mig med hoppet om framgång.

(Tar unga Sturen från Cecilia, och låter dölja honom 
bland Vakten.)

ÅTTONDE SCENEN. 

De Förre. KRISTINA GYLLENSTJERNA. 

Kristina. 
   Försynen, rörd av vår klagan, hämnar oss änteligen. För-
skräcks, tyrann! stunden är kommen; Gustav nalkas, och skall 
krossa din spira. Barbar, som aldrig grundat din makt på annat 
än svek och mord, snart skall du lära känna en hjälte, som vet att 
segra genom mod och dygder. 

Kvartet t . 
Kristina,  Cecilia,  Margareta och Anna. 

   Du vålnad av en älskad maka! Skuggor av framlidna hjältar! 
Ingiven oss edert mod; uppväcken furierna i tyrannens hjärta, att 
han må bliva ett rov för den fasa, som alltid brottet medför. 

Kör.
   Uppväcken furierna m.m.

Kristiern,  till Kristina. 
   Jag kan blott beklaga ditt vanmäktiga raseri, och vill ej taga 
annan hämnd, än att göra dig själv till ett medel att störta ditt 
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parti. Gå till Gustavs läger; säg honom att hans mor är i mitt 
våld, att bilan svävar över hennes huvud, beredd att fälla henne, 
om han ej i morgon lämnar Stockholms murar; men om han er-
känner sin djärvhet, och hans spridda läger flyr långt ifrån dessa 
vallar, vill jag, trött av att gjuta mera blod, skänka friheten åt 
hans moder och förlåta hennes son. 

Kristina. 
   Och det är mig du väljer, tyrann, att utföra en grymhet, för 
vilken själva avgrunden skulle fasa. Icke nog att du mördat hela 
min släkt, vill du även att jag skall förleda en hjältes dygd och 
räcka honom den boja, som skulle förslava min fosterbygd; nej, 
barbar! du känner mig icke. 

Kristiern. 
   Jag vet ditt hat ; nog av; gå, överväg min makt och din svag-
het; en dyrbar pant skall svara för din lydnad: du är mor … 

(Lyfter dolken över hennes son, den Norrby hittills 
hållit dold för hennes ögon.)

Kristina  med yttersta förskräckelse. 
   Vad, barbar! min son! 

Kristiern  med köld. 
   Du kan spara dess dagar: lyd! Du Norrby, förkunna dessa 
förmätne, att min hämnd skall likna deras djärvhet, och att ång-
ern endast kan ännu förvärva dem nåd. 

(Han går.)
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NIONDE SCENEN.

KRISTINA. NORRBY. MARGARETA. 
CECILIA. ANNA. Unga STUREN. 

Fängslade Kvinnor och Barn. 

Kristina. 
   Störtad från tronen i bojor, har jag sett maka, släkt och vän-
ner dö under bilan; mitt hjärta äger icke mera något stöd. Min 
son! skall jag tvingas att giva ditt oskyldiga hjärta det sista styng-
et? Nej, jag är mor, och kan icke motstå naturens röst. (Till Norr
by:) Det är till er jag flyr i höjden av min olycka. Jag har lärt att i 
er skilja hjälten ifrån fienden. Jag har sett förtryckarens vän räcka 
den förtryckta en hjälpsam hand. Nej, ni kan aldrig gilla Kris-
tierns fasliga grymhet, och säkert ryser ni för hans omänsklighet. 

Norrby.
   Rörd av edra kval beklagar jag er, och kan ej göra mer. 
Edra dygder förtjäna ett bättre öde; men dygden är ett brott, där 
endast våldet stiftar lag. Kanhända Kristiern, i skötet av freden 
och segern, där han icke behövt att vara så sträng, skulle lystrat 
till anbud av förlikning; men då en ny storm hotar hans tron, och 
kanske hans liv, rådfrågar jag endast hans fara; och tolk av hans 
hämnd, fasar jag – men lyder.

(Kvintett emellan Kristina, Cecilia, Margareta, Anna och Norrby.)

Kristina  till Norrby, sedan hon med tårar om 
famnat sin Son och lämnat honom i Cecilias armar. 

   Kom, Norrby! Skyndom oss! Du skall snart själv döma, om 
jag förtjänt att vara Sturens maka. 

(De gå alla bort.)
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ANDRA AKTEN. 

FÖRSTA SCENEN. 

Teatern föreställer Gustavs tält, där man ser hans säng, bäddad med en 
björnhud, och hans vapen hängande över huvudgärden. Genom fonden 
av tältet, som är öppet, ser man en del av Gustavs läger, uppslagit på 
Munk lägret. På ena sidan är en vik av havet, och på den andra en del 
av staden. I fonden av Teatern ses en del av Danska lägret, och längst 
fram Kristierns tält. Flere poster stå på vakt. Båda lägren äro åtskilda 
genom Norrström. 

GUSTAV. LARS SIGGESON SPARRE.  
STEN ERIKSON LEJONHUFVUD.  

GUSTAF OLOFSON STENBOCK. ERIK FLEMING. 
De övrige Huvudmän i armén. 

Gustav. 
   I Svenske Riddersmän! vilkas mod försvarat fäderneslandet 
emot tyranniet, och med förfäders blod förenen deras dygder; du 
oförskräckte Lejonhufvud! Du Sparrenamnets heder! Förfarne 
Stenbock! Ädle Tord! och du, som själv gjort din ära, du Per-
son! trogne vän, som värjde mig från ett försåtligt mord; och I, 
tappre Dalkarlar, som aldrig ännu böjt eder hjässa under oket, 
och voren de förste att på min vink samlas under frihetens baner: 
nu är den stunden inne, då segern skall belöna våra mödor och 
uppfylla vårt hopp. En tyrann har inkräktat denna tron, sedan han 
befuktat den med Svenska ädlingars blod; en tron, i vars skygd 
edra förfäders levnad lyckligt försvunnit. – Än ett anfall, och Sve-
rige är räddat.
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En Riddare. 
   Nej, Gustav! Din skall hedern vara, att frälsa ditt fädernes-
land ifrån slaveri. Vi likna dig alle i hat emot tyrannen och i nit 
för Sveriges väl, men erkänna ditt företräde i klokhet och tapper-
het. Lyckligtvis hava de tider försvunnit, då begäret att förtrycka 
sina likar väpnade en fader mot sin son, sonen emot fadern, och 
förledde dem att inbördes förråda varandra; de tider, då enskilta 
intressen ställde fäderneslandet på branten av sitt fall. Men om 
ännu någon Svensk man funnes, som andades annat än hat emot 
förtrycket, så svärje vi att blanda hans blod med fiendens. Du, 
Gustav! vår försvarare, vår far ; du kan hoppas allt av vår till-
givenhet och vårt mod, då vi strida för vår frihet och din ära.

Kör .
   Du, Gustav, vår försvarare m.m.

Gustav. 
   Ädla skuggor av vördade fäder! Sveriges hjältar och Rid-
dersmän! Om dess frihet ännu gläder edra dyrkade vålnader, så 
uppliven hos oss kärleken för friheten. Skola edra gravar trampas 
av slavar och tyranner? Nej, må träldomens blotta namn väcka 
edra vreda vålnader, och hämnd bryta fram genom den eviga nat-
ten!

Kör .
   Ädla skuggor m.m. 

(Mot slutet av denna Kör hör man ljudet av trumpeter,  
som båda en Härolds ankomst. Tvenne Riddare gå att taga 
honom emot.) 
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ANDRA SCENEN. 

En Härold från Danska lägret. De Förre. 
(Man ser en Krigshärold komma från Danska lägret med 
Norrby och Kristina Gyllenstjerna, åtföljde av någ ra Va pen
dragare. Norrby och Kristina stanna utanför lägret, och Hä
rolden införes i Gustavs tält.) 

Härolden. 
   Gustav! Din Konung sänder till dig den tappraste av sina 
stridsmän; den ädle Norrby begär ett samtal, och vill lämna i dina 
händer en gisslan såsom prov av Kristierns nåd. 

Gustav. 
   Vad! hoppas tyrannen att kunna bedraga mig, då han icke 
förmår att segra på min här? (Ger sin handske åt härolden.) Giv 
Norr by denna pant av min trohet, och säg honom att han kan nal-
kas mig med trygghet. 

(Härolden går bort.)

(Till sina Riddare :) 
   Gån, tappre stridsmän! bereden allt till stormen, medan jag 
här emottager Kristierns budskap. Han tror kanske att förleda 
mig genom ränkor, men jag fruktar dem lika litet som hans hot. 

(Riddarne gå bort.)
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TREDJE SCENEN. 

GUSTAV. NORRBY. KRISTINA. 

Norrby. 
   Jag kommer att på min Konungs vägnar förkunna dig en 
oförmodad nåd. Av aktning för ditt mod, och rörd av den fara vari 
din blinda djärvhet störtat dig, vill han hellre som en fader råda 
dig till lydnad, än straffa ett försök, som blott väcker hans förakt. 

Gustav  med stolthet.
   Jag hade trott, att en värdig Riddersman bort hysa mera 
aktning för sitt Stånds dygder. Kan Norrby hoppas att med hot 
förfära en krigares mod? Mitt fädernesland i förtryck, elände 
och förakt ; min släkt ett rov för bödlars järn och lågor; jordens 
klagorop och själva himmelens hämndeskri : se där de grymma 
skäl, som tvinga mig att gripa till vapen. Möt mig på stridsfältet, 
sök där att bringa mig till lydnad; men nyttja icke ett språk, som 
är ovärdigt en hjälte.

Aria . 
   Gå! säg, att om jag ock böjdes under fjättrar, och mitt blod 
flöte för bilan, ville jag ej byta mitt ädla öde mot en tyranns på 
tronen; och att om min hand icke förmår krossa Sveriges bojor, 
skall min ära åtminstone bli att begravas i gruset av mitt fäder-
nesland. 

Norrby. 
   Ditt stolta mod väcker min förundran; men om en oväns 
råd bör förefalla dig misstänkt, så hör åtminstone en mera älskad 
röst, som talar till dig i hela folkets namn, och måtte den genom-
tränga ditt hjärta. 
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(Till Kristina, som stannat utanför tältet :)

   Kom, min Fru, och säg honom vilkas liv bero av hans lyd-
nad. 

(Hon träder fram.) 

Gustav  som, då han igenkänner Kristina, 
springer tillbaka av förskräckelse. 

   Vad ser jag? Sturens maka i samråd med tyrannen! 

Kristina. 
   Håll ! jag är blott hans fånge; du borde bättre bedöma  
en prövad dygd, som såras av dina misstankar. Kan du tro mig 
nog låg, att glömma vad jag är skyldig mig själv och min maka? 
Vad det kostar mig dyrt det korta samtal man unnat mig med 
dig! och huru svårt skall det icke bliva för dig, att besegra det 
prov som väntar dina dygder! Men, Gustav, tveka icke; glöm 
icke att en hel nations frihet beror av din ståndaktighet, att hela 
Nordens uppmärksamhet är fästad på dig – läs själv tyrannens 
dom. 

(Hon ger honom ett brev.)

Gustav  läser. 
   »Du har blott en timma kvar, Gustav, för att sansa dig.  
»Kom att kasta dig för mina fötter, om du vill frälsa din moders 
»dagar; hennes liv beror av ditt svar ; lyd, eller se dess blod flyta  
»utför dessa murar.« 

(Med fasa :) 

   Vad har jag läst? Barbar! och detta är då ett prov av din mild-
het! 

(Med förtvivlan till Kristina:) 

   Och du som manade mig till hämnd, som väpnade min arm 
och eldade mitt mod, vi stupade jag ej vid början av min bana? 
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(Med raseri :)

   Förbannad vare hämnden och min seger, om de skola fläck-
as av en moders blod … vilken avgrund hotar mig! … bör jag 
kväva naturens röst och vara döv för ärans bud? Jag strider för 
mitt fädernesland, och störtar min moder i graven; och då jag 
vill skona dess dagar, hastar jag Sveriges fall – Dock nej ! – bryta 
mina löften; bliva förrädare och slav … sönderslita det bröst som 
skänkte mig livet … O Gud! sänd en stråle av Ditt ljus i detta 
hjärta, som alltid i undergivenhet vördat dina lagar, och säg vil-
ket offer Du fordrar. 

Kristina. 
   Jag delar din förtvivlan; jag bävar för en sons, och du för 
en moders dagar. Men du, Sveriges enda hopp, kan du fela i din 
trohet, och skulle du väl därigenom frälsa din mor? Säg mig, 
tappre Gustav: då du ej räds att kränka så heliga förbindelser, vad 
trohet kan du vänta av en tyrann? Kan den Gud du anropar, tyd-
ligare förklara sin vilja, än genom den framgång Han skänker dina 
vapen? De förtrycktes suckar och vårt fäderneslands förnedring 
hava väckt Hans rättvisa. Se Sverige, och se ingenting annat; måt-
te ditt hjärta höjas över vanliga dygder; och om himmelen beslu-
tit att vår frihet skall lösas med ett dyrbart blod, så betag ej din 
moder en ära, som skall väcka hjältars avund och världens be-
undran. Vet, att hon under bödelns bila skall välsigna det hugg, 
som på en gång slutar hennes liv och krossar Sveriges bojor. Räds 
för din ära, om du är mera mån om hennes dagar än om vår fri-
het ; räds att hennes hjärta brister vid åsynen av en brottslig son. 
Vad har jag sagt? Ack! … jag glömmer vars dödsdom jag fäller, 
då jag giver dig dessa råd. O min maka! förlåt att jag dömer din 
son att offras för ett folk, vars stöd du fordom var; jag såg ditt 
blod rinna för Sverige: din son bör följa dina spår; mina dagar 
skola slutas med hans, men jag har uppfyllt min plikt. 
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Duo . 
Gustav och Kristina. 

   I Dygder! som vi dyrka, uppelden våra hjärtan; av eder be-
ror Sveriges väl. 

    Kristina.              Gustav. 
   Men min son!          Men min mor! 

Båda . 
   Du, vars röst sårar vår ömhet, vars skri söndersliter vårt 
hjärta! Natur! mottag våra tårar, men försvaga ej vårt mod! 

Norrby. 
   Min själ lider av edra kval, er fiende beundrar edra dyg der … 
vad säger jag? edra dygder! – nej, en grym omänsklighet, fruk ten 
av er förtvivlan. Vad, Gustav! Hoppas du att himmelen skall med 
seger belöna dig för en moders mord? Frukta snarare dess hämnd, 
och kom att begära nåd, medan Kristierns mildhet ännu …

Gustav. 
   Hans mildhet! Vilket ord! Våra blodade vallar, där jag sett 
min faders sönderslitna lemmar: se där beviset av Kristierns mild-
het! O Gud! och det är Du, som styr mitt fäderneslands öden! …

Norrby. 
   Skyndom! dagen flyr. Vad svar skall jag lämna din Konung? 

Gustav,  sedan han en stund, lutad mot ett bord, 
med armen under huvudet, stått fördjupad i sin sorg, 

reser han sig hastigt opp och säger : 
   Välan! Du skall få veta det. 

(Han går ut ur tältet, att ropa fram Cheferna 
och de förnämsta Soldater i armén.) 

   I frihetens försvarare, tappre stridsmän, väpnade för hen-
ne! Skynden hit ! Er hövding kallar eder. 
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FJÄRDE SCENEN. 

Krigsmän av Gustavs Armé som komma  
hastigt in från alla sidor. De Förre.

Gustav.
   Träden fram och hören! Om man fordrade av någon ibland 
eder, att försaka fosterlandets beskydd, eller att förlora en maka, 
en syster eller moder, vad bleve edert svar? 

En Soldat . 
   Du har sett oss övergiva maka, far och barn, att följa dig och 
hämnas på tyrannen.

Kvartet t .
   Om någon enda av oss vågade kränka så heliga plikter, måt-
te hans blod genast bestänka den jord som bär en så nedrig van-
börding!

En Annan . 
   Måtte han väcka sin makas avsky! 

En Annan . 
   Måtte han bliva en fasans syn för sin fader! 

En Annan . 
   Måtte en evig skam och vanära befläcka hans namn!

Kör .  (De draga ut sina svärd, och slå på sköldarna.) 
   Vi svärje alle, Gustav, att segra eller dö, men aldrig svika 
dina fjät. 
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Gustav. 
   Väl, Norrby! Du har hört vad du kan svara din Konung. 

Norrby. 
   Jag skyndar att berätta Kristiern vad jag sett. (Han ger hands
 ken tillbaka.) Jag återlämnar dig denna pant av din trohet. Din 
mor är i mitt våld, och du skall snart erfara om Norrbys hjärta 
lärt att vörda dygden. Farväl ! (Till Kristina:) Kom, min Fru! att 
med edra tårar och böner beveka min Konung.

Kristina. 
   Ack! Vad förmå tårar på detta känslolösa hjärta? Gustav … 
Vi måste skiljas : i morgon väntar jag dig i Stockholm. 

Gustav. 
   Ja, du skall där återse mig död eller hämnad. 

(Norrby och Kristina föras tillbaka av tvenne 
Svenska Riddare ända till förposterna.) 

FEMTE SCENEN.

GUSTAV. Svenske Riddare och Soldater. 

Gustav. 
   I stridsmän! Lagen att trupperne få vila ; i morgon, mina 
vänner, i morgon skall Sverige bliva fritt och hämnat. Du, Spar-
re! skall föra befälet näst mig. 

(Han ger honom ett papper.) 

   Här är planen för anfallet ; var mån att den blir verkställd. 
Dig, Stenbock! giver jag den fana, som jag själv så ofta med he-
der burit i Sten Stures tid.

(Han ger honom Svenska Baneret.) 
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   Blive hon i din hand segerns fana! Tord Bonde! Dig har jag 
utsett att med din raska trupp först våga dig i elden. Du, Lejon-
hufvud! skall beständigt följa mig och strida vid min sida; över-
allt skola vi egga knektens mod och liva stridens låga. Första dag-
ningen blir signalen till anfallet.

(De gå alla bort. Man hör reträtten bådas med pukor 
och trumpeter, och tältet tillslutes åt lägrets sida.)

SJÄTTE SCENEN. 

Gustav  ensam. 
   Jag får då änteligen överlämna mig åt min sorg, och giva 
mina tårar ett obehindrat lopp. 

Aria .
   O min mor! Jag går att förlora dig, och mitt sönderslitna 
hjärta vågar icke mer tänka på din räddning. Ack! Jag smickrade 
mig att av din hand emottaga segerns belöning, att vid dina föt-
ter visa en son värdig sin ätt : och det är jag som genomborrar 
ditt hjärta. Det allmännas väl skall då för mig bliva en avgrund av 
kval. Grymme Kristiern! Ditt fina barbari förstår tvinga mig att 
anse segern som en olycka, och fäderneslandets väl som ett brott. 

Reci tat iv . 
   Plågorna nedtynga mig; en okänd mattighet intager mina 
sinnen, mina ögon slutas mot min vilja, och jag dignar under tyng-
den av mina olyckor. Sömnen tyckes, för att lugna mitt bekläm-
da hjärta, utgjuta över mig sin vallmo. 

(Han kastar sig vårdslöst på sin säng, med armen stödd 
mot bordet, på vilket står en lampa, som upplyser Tea
tern.) 
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SJUNDE SCENEN. 

GUSTAV sovande. Sveriges Skyddsängel,  
som nedstiger på en sky, hållande i högra handen en demantspira,  
och stödjande den andra på huvudet av ett lejon, som håller i sina 

klor en himmelsblå Glob med Sveriges tre kronor. 

Skyddsängeln. 
   Skingra din sorg, Gustav, och fatta åter det mod som ägnar 
stora själar. Igenkänn i mig Skyddsängeln för detta Rike. Den dygd 
dig livar, gör dig spiran värdig. Strid, och du skall segra. 

Aria . 
   Strid, unge hjälte! Rädda ditt fädernesland, och måtte ditt 
lysande namn evigt bliva dina ättlingars ära! Må det påminna dem, 
att de böra följa dina fotspår. Strid, och blive tidevarv från tide-
varv ditt namn av ditt folk välsignat, beundrat av kommande åld-
rar, och ett efterdöme för Konungar! 

Reci tat iv .
   Glada drömmar! Bilden hjälten att jag vakar över dess höga 
öden, och genom behagliga aningar lindren den oro som trycker 
honom.
   I fasansfulla drömmar! Skynden alla hit, att uppfylla tyran-
nens själ med avsky för sina brott och med den fasa han själv in-
giver. Stören hans lugn med hämndens och samvetskvalens röst.

(Skyddsängeln försvinner. Under en ljuvlig musik visa sig de 
behaglige Drömmarne i lätta skyar, dansa kring Gustav och 
beströ honom med rosor och vallmo. Vid en olika ljuvlig och 
mera livlig musik kommer en Dröm, som föreställer Äran, 
att kröna Gustav med lagrar, medan en annan, under Segerns 
skapnad, lägger en trofé för hans fötter. De for mera alla en 
grupp kring Gustavs säng. Under en faslig musik uppstiga ur 
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jorden de grymma och olyckliga Drömmarne kring Kristierns 
tält, som visar sig i fonden något öppet, och där den ne Prins ses 
ligga på sin säng i en orolig sömn. Förräderiet  går att läm
na honom en krona och en sköld med Sveriges va pen. Sam
vetsagget  omgiver honom med sina ormar. Hatet  skakar 
en fackla över hans huvud, under det att Hämnden krossar 
hans krona och rycker av honom Svenska skölden, den han 
skyn dar att lämna åt en lycklig Dröm, som föreställer Pal las , 
vilken tillika med Segern går att upphänga skölden över 
Gustavs huvud, då emellertid de olycklige Drömmarne binda 
Kristiern med kedjor, och därpå försvinna under Jorden. – 
Teatern för vand las och visar Gustav i drömmen en föresyn av 
sin strid, sin seger och sin ära. På ljusa skyar föreställas oräk
neliga härar i silverharnesk, vilkas särskilda divisioner ma
nas och anföras av Rykten på vingade hästar. Ända ned ifrån 
Gustavs läger stiga de högre och högre, överst upp över Stock
holms murar, som tyckas gränsa till himmelen. Där, i spet sen 
för hela denna armé och åtföljd av sina Generaler, ser man 
Gustav tåga fram på Zodiaken, fästa sin fot på Kräftans teck
en, och resa sitt Standar ovanpå fästningen. Detta, som man 
ser, utmärker tiden, då Stockholm intogs. – Åter förändras 
Teatern och visar, tvärtigenom en Sol, Odödlighetens Tem
pel, med Gustavs Ärestod i fonden. Den omgives av Genier, 
som sjunga en Kör: Äran tillika med Segern och Pal las , 
följde av de lyckliga Dröm marne, gå att kröna den med blom
mor.)

ÅTTONDE SCENEN. 

GUSTAV sovande. Lyckliga Drömmar. Genier. 

Kör av Genierna. 
   Dig, Gustav! ditt folks befriare, resa vi denna ärestod. Den 
frihet vi återvunnit, är belöningen för ditt blod. 

(Odödlighetens Tempel försvinner, och Teatern föreställer åter 
Gustavs tält, tillslutet åt lägrets sida.) 
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NIONDE SCENEN. 

GUSTAV ensam, som uppvaknar. 

   Vad ljuvliga drömmar jag njutit under min sömn! Vilken 
förändring föregått i min själ, och återgivit lugnet åt mina sin-
nen! Alla mina sorgsna aningar försvinna. Jag känner mitt mod 
livas. Dagen synes, och för sista gången träffas mina ögon av dess 
ljus, eller ock skall min arm rycka Sverige ur dess träldom.
 

Aria . 
   O Gud! som i så många sekler skyddat detta Rike! Du ser 
mitt hjärta. Understöd mitt bemödande! Om jag ledes av en få-
fäng ärelystnad, om begäret efter ett namn, och glansen av en kro-
na uppliva mig: o då stupe jag! men måtte min krigshär segra! 
Om åter en ädel iver styr mina steg; om vördnaden för Ditt namn 
och kärleken till mitt fädernesland intaga min själ : o ryck då spi-
ran ur tyrannens hand, väpna min arm med Din kraft, styrk mitt 
mod, och Din makt störte mina fiender! 

(Han går ut ur tältet.)
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TREDJE AKTEN. 

Teatern föreställer det inre av Kristierns Tält. Man ser denna Prins lig
ga helt beväpnad på sin säng. En dunkel lampa upplyser Teatern. 

FÖRSTA SCENEN. 

KRISTIERN ensam, som vaknar med förskräckelse. 

   Var är jag? Vilka kval ! Är det en Gud, vars röst hotar mig? 
Det är blott en dröm … O samvete, samvete! vem kan dölja sig 
för dina rop? Men vad säger jag? Vilken blygd! Är det väl Kris-
tiern som bör frukta er? Tomma skuggor av sömnen, skingrens 
för förnuftets ljus. Darra, förmätne Gustav! Du skall dö, och din 
ära med dig försvinna. Ditt fosterland skall falla. Av Sverige och 
dig skall intet mera bliva övrigt, än minnet av din djärvhet och 
min hämnd. 

ANDRA SCENEN. 

KRISTIERN. NORRBY. 

Norrby. 
   Jag har fullgjort din befallning. Gustavs mor är på flottan, 
och Kristina på nytt fjättrad; jag har givit noga akt på Gustav och 
hans här; jag har i deras vilda blick sett ett djärvt frihetsnit, och 
alla livade av den hänryckning och det förtvivlade mod, som fö-
das av hatet och hämnden. Jag har läst i Gustavs själ … Endast 
ädelmod och mildhet förmå något över honom, om du i dag till 
honom återsänder hans mor … 
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Kristiern. 
   Vad! Skulle jag återlämna hans mor? jag! … Gå, skynda, 
låt det skepp, varpå hon är fängslad, föras fram till stranden; må 
hon på däcket, sluten i järn, dödas i samma ögonblick hennes son 
nalkas, och hennes blod bliva det första föremål som träffar den 
upproriskes blickar. 

Norrby. 
   Nej, Kristiern! det är icke min plikt ; jag är soldat, och kan 
icke vara bödel. Jag vet att lyda dig, men utan blygd och förebrå-
else; befall ! jag trotsar tusen dödar, om så fordras ; spar varken 
min egendom eller mitt liv ; allt tillhör min Konung – min heder 
ensam tillhör mig. 

Duo . 
Kristiern. 

   Vad! Du vågar vägra? 

Norrby. 
   Ack! Låt beveka dig! 

Kristiern. 
   Darra, nedrige! Jag läser i ditt hjärta din falskhet och ditt 
förräderi.

Norrby. 
   Jag fruktar mindre din hämnd, än de faror som hota dig. 

Båda . 
Kristiern.

   O himmel! Skall även 
mitt folk övergiva mig i olyck-
an? Men jag svär vid hämn-
den och döden, att du skall bli 
ett offer för ditt svek.

Norrby.
   O himmel! Vad olyck-
ligt öde! Vart för dig ett blint 
raseri? Men jag svär att mitt-
 ibland farorna försvara dig 
ända till döden.
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Kristiern. 
   Tro ej att bedraga mig; du vill behaga mitt folk, för att 
höja dig på mitt fall. 

Norrby. 
   Jag vill blott draga dig undan det allmänna hatet, som skall 
störta dig. 

Kristiern. 
   Du vågar hota mig … Jag skall nog tygla din djärvhet – 
Vakt! Fjättren honom! 

(Vakten, som kommit in, drager sig tillbaka 
av förskräckelse.) 

   Vad! I bäven vid hans åsyn?

Norrby  som självvilligt går fram 
att låta fängsla sig. 

      (Till Vakten:)         (Till Kristiern:)
   Lyden eder Kung. – Denna hand var ej gjord att bära bojor 
… men nej … din blinda vrede bör icke reta min harm; den 
väcker blott min ömkan … Om du kan glömma mina tjänster och 
mitt nit, skall jag åtminstone ej glömma min heder och min plikt. 

Kristiern.
   Soldater! Fören bort honom! 

Norrby. 
   Farväl ! 

(Han föres bort.) 

Kristiern  till Vakten. 
   I bliven mig vid edra huvuden ansvarige för honom. – Väl-
an, jag vill själv bli en tolk av hämndens bud. 
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(Ett tjockt mörker överhöljer Teatern. I det samma  
Kristiern nalkas öppningen av tältet, uppstiga ur jor
den de båda mördade Ribbingarnes skuggor, och stänga 
honom vägen. De äro unga barn, klädda i vita svep
ning ar, och blodiga om halsen, med håret ut slaget och 
hållande varann om livet.) 

TREDJE SCENEN. 

KRISTIERN. Flera Skuggor  
som efter varandra synas och försvinna. 

Kristiern. 
   Vilken syn! O Gud! 

De Två Unga Ribbingarnes Skuggor. 
   Ur djupet av gravarnas mörker uppstiga vi till hämndens 
hemvist. Hoppas ingen förskoning mer; straffets timme har sla-
git. Ungdom, oskuld, tårar, böner, allt som rör mänskligheten, 
har icke kunnat blidka ditt hat. En rättvis Gud skall hämnas de 
oskyldigas blod. Barbar! fly och bäva!

(De försvinna.)

Sten Stures Skugga  under svepningen klädd i harnesk  
och en purpurmantel, huvudet bart och sidan blodig. 

   Du, som ej en gång vördat dödens fristad, igenkänn den 
Riddersman, vars aska du ville förströ. Levande, har jag besegrat 
dig; död, förföljer ditt raseri mig på andra sidan om graven. 

(De Svenska Herrars skuggor, som blivit mördade på 
Kristierns befallning, vid blodbadet i Stockholm, resa 
sig opp ur jorden.) 
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Kör av Skuggorna. 
   Tro ej att längre få vara ostraffad. Dina brott hava gjort 
dig till jordens fasa; du skall bliva ett mål för dess förakt. 

Sten Stures Skugga. 
   Förgäves söker du att dröja ditt fall. Gud spar tyrannerna 
för sin hämnd. Störta från den tron som du befläckat. 

Joakim Brahes Skugga. 
   Du mördade mig genom ett nedrigt svek; men mitt hat 
lever ännu, och överstiger gravens gräns att förfölja dig. 

Kör . 
   Barbar! fly och bäva!

Erik Vasas Skugga. 
   Min skugga skall sväva kring min son i striden, till hans 
försvar och ditt fördärv. 

Kör . 
   Barbar! fly och bäva! 

(Kristiern har hela tiden visat den yttersta förskräckelse. Än  
vevar han kappan för ansiktet, än tyckes han med sina åtbör
der anropa Skuggornas medlidande.)

Kristiern. 
   Grymma skuggor! Upphören att förfölja mig. Vart skall 
jag fly? I vilken avgrund dölja mig? 

(Han kastar sig baklänges på sin säng, utsträcker armarna, 
och tyckes med de häftigaste rörelser vilja driva dem tillbaka.) 

Kör av Skuggorna. 
   Tyrann! som tillslutit ditt bröst för medlidandet; bliv nu 
ett mål för fasa och förskräckelse. Du skall se oss strida vid Gus-
tavs sida, och hämna våra barn. 
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(De sjunka ned i jorden. I detsamma hör man en musköteri
salva, och på långt håll trumpeter som blåsa alarm.) 

Kör,  bakom Teatern. 
   I gevär! Vi äro anfallne. 

FJÄRDE SCENEN. 

KRISTIERN. En Officer  
som med hastighet kommer in på Teatern. 

Officeren. 
   Min Konung! Gustav gör ett förskräckligt anfall på lägret, 
och man har blott en utväg till räddning åt staden till. Vi skola 
dö, och försvara dig. 

Kristiern  ännu förvillad av sin syn. 
   Nåd! Nåd! I hämnande skuggor … Var är jag? … O Him-
mel! (Kommer sig något före.) Men vad! Är det ännu en dröm som 
förvillar mig? (Blir varse Officeren.) Vad vill du? Säg! 

Officeren. 
   Tiden hastar … 

Kör,  bakom Teatern. 
   Himmel! Hjälp! Vilken hotande fara! Stridom, och möt-
om tappert deras anfall. I gevär! I gevär!

Kristiern. 
   Vad skri ! Vad buller! 
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Officeren. 
   Jag vet att ett återtåg sårar ditt mod; men under den all-
männa förskräckelsen i ditt läger, är detta enda medlet att åter-
föra segern. 

Kristiern. 
   Vad säger du? Vad? Skall jag fly för Gustav? Alla desse upp-
roriske tillsammans förmå icke väcka i min själ den fasa, varmed 
dessa bilder intagit den, vilka ännu sväva för min syn.

(Efter en liten stund, varunder han litet hämtat sig, 
stiger han opp, sätter hjälmen på sig med en hotande 
blick, och fortfar :) 

   Samla min vakt. Skynda! Jag går själv i spetsen för dem. 

FEMTE SCENEN. 

De Förre. En Annan Officer,  
med lika hastighet. 

Den Senare Officeren. 
   Fly, Konung! eller räds att falla i Gustavs händer; vårt lä-
ger är förstört ; över allt råder oro och förvirring. Norrby, ryckt 
ur mitt våld och av egna soldater befriad ifrån sina bojor, har 
skyndat till flottan; man vet icke vad han ärnar företaga. Våra sol-
dater fly för Gustav, eller stupa under hans hugg. 

Kristiern. 
   Min närvaro skall åter samla dem. Denna hand skall straf-
fa Gustav, eller sälja honom segern dyrt. 

(Till första Officeren:) 
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   Skynda till flottan; säg Norrby, att jag ännu förlåter ho-
nom, endast han låter det blod strömma, som jag befallt. 

(Till den andra:)
 

   Du hastar till slottet. Befall att Kristina kastas huvudstupa 
utför tornet, att Gustav må rysa för min hämnd. 

(Han går ut i spetsen för sin Vakt.)

SJÄTTE SCENEN. 

Teatern förvandlas, och föreställer Stockholms fästning, flankerad av 
torn. Mot fonden ser man Slottet, tornet Tre Kronor och spirorna av 
S:t Nicolai och Riddareholms Kyrkorna. Havet är i fonden, där man 
finner en del av Danska flottan ligga för ankar. 

GUSTAV och Hans Folk. 

Gustav. 
   Mina vänner! Nu är stunden inne att rädda fäderneslan-
det. Friheten blive signalen till stormningen och segern. 

Kör av Svenskarne. 
   Följom Gustavs efterdöme! Vilken Svensk vågar svika sina 
tappra förfäders spår? Till storms! Till storms! 

(Man reser stormstegar; Danskarne kasta granater på 
de belägrande; desse betäcka sig med sina sköldar, stegar
ne kull  kastas, en del av soldaterna nedstörtas, och anfal
let dri ves tillbaka.) 

Kören fortfar. 
   Skola vi vika för deras mängd? Fördubblom vår styrka. Må 
hämnden och friheten föra oss till segern eller döden!
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(De föra fram kanoner, som göra bräsch på muren, och  
resa åter opp stormstegarna. Danskarne börja ge vika. 
Gus tav fattar själv Svenska baneret, för det med ena han
 den, håller skölden över huvudet med den andra, och sti
ger så opp till bräschen, åtföljd av sina soldater. Då han 
hunnit högst opp på muren, reser han där baneret. Dan
skarne övergiva bräschen och murarna, och medan ett 
parti Svenskar tränger sig in igenom öppningen, tåga de 
andre, följde av kavalleriet, in över vindbron, som för dem 
blivit nedfälld.)

Gustav  i det han fattar standaret. 
   Följen mig, mina vänner! Än ett anfall, och segern hör oss 
till. 

Kör av soldaterna, som följa honom till storms. 
   Ja, vi följa dig, och skola segra i dina spår. 

Kör av Svenskar och Danskar under stormen. 

Gustav  i det han reser standaret på muren. 
   Segern är vår. 

Kör av båda härarna.

      Svenskar.            Danskar.
   Seger! Frihet och hämnd!  Vi äro slagne! Låtom oss fly! 

      Svenskar.
   Flykten, förrädare! Hämn-
    den och döden följa oss.

       Danskar.
   Gustav kommer! Hämn-
den och döden följa honom.
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SJUNDE SCENEN. 

Teatern förändras, och föreställer det inre åt fästningsporten, av Stock
holms yttre murar. Kristiern med sina Hövdingar och några få soldater 
kommer in, och stannar mittpå Teatern. 

Kristiern. 
   Förrädare! I flyn? Samlen eder och skynden att gottgöra 
eder skymf. Lågor och järn förstöre denna stad, och plundring-
en blive eder belöning. 

ÅTTONDE SCENEN. 

En Dansk Officer. De Förre. 

Officeren  till Kristiern,  
med yttersta häftighet och bestörtning. 

   Fly! Ditt folk förenar sig med fienden; allt har samman-
svurit sig emot dig. Norrby själv förråder dig, och nalkas med sin 
trupp. 

NIONDE SCENEN. 

NORRBY. De Förre. 
(Severin Norrby, med värjan i handen, följd av en talrik  
trupp, kommer inrusande på Teatern. Båda trupperne hål
 la sig stilla under gevären. Men Kristiern springer fram 
att ränna värjan genom Norrby, som undböjer stöten och 
kastar sin värja för Kristierns fötter.) 
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Norrby  med bestörtning. 
   Vad raseri ! Välan, se här mitt bröst – stöt till – (Han blottar 
sitt bröst.) Jag gick att strida för dig och rycka dig undan fiendens 
våld. 

(Kristiern med häpnad, ånger och glädje, omfamnar Norr  
by, och ger honom sin värja tillbaka.)

   (Till soldaterna:) Er plikt är att stupa vid min sida, och er 
heder fordrar det. 

(Striden börjas å nyo. Svenskarne och Danskarne driva öm  
som varandra tillbaka. Änteligen måste Kristiern taga flyk
ten, och hela Gustavs här med kanoner och full musik tågar 
in genom fästningsporten. Dalkarlarne sluta marschen.)

TIONDE SCENEN. 

Teatern förändras, och föreställer Hamnen vid Stockholm. På ena si
dan ser man Slottet med Tornet Tre Kronor; på den andra S:t Nicolai 
Kyrka. I fonden visar sig havet och en del av Kristierns flotta, färdig att 
lyfta ankar. Flere slupar vänta att föra Danskarna om bord.

Kristiern  åtföljd av sin livvakt. 
   Stannen, veklingar! Men – de lyda mig icke mer. 

(Under föregående recitativ hör man på avstånd bullret av  
pukor, trummor och musköter. Detta buller så väl som Sven
s karnes segerrop nalkas småningom. Man ser Danskarna 
springa över Teatern och fly åt hamnen. Officerarne samla 
dem och föra dem tillbaka i striden. Andre kasta sig i slupar 
och skynda till flottan.) 

Kör av Svenskarne, som ännu icke synas. 
   Triumf ! Segern är vår.
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(Man ser över stadsmurarna en häftig rörelse av pikar och 
musköter. Flere Danskar nedstörtas från murarna, bommen 
tillslutes. Kvinnor, så väl som karlar utan hjälm tränga hårt 
på Danska Garnisonen.) 

Kristiern. 
   Välan! Ännu är mig slottet övrigt. Skyndom att försvara 
oss där. 

(I detsamma han nalkas slottsporten, höres innanför ett se  
gerrop. Danska standaret på tornet Tre Kronor fälles ned, 
och det Svenska uppreses. Kristina Gyllenstjerna träder fram 
på en balkong över porten.) 

Kör,  innanför Slottet. 
   Leve Gustav! Seger och frihet! 

ELFTE SCENEN. 

KRISTINA GYLLENSTJERNA. De Förre. 

Kristina. 
   Fly, tyrann! Undvik straffet för dina brott ; allt hopp är dig 
betaget ; detta slott är icke mera ditt. Det folk, som burit dina 
fjättrar, har återerövrat sina rättigheter … Fly! Jag hatar dig för 
mycket, att ej befara din död. Gå, och för med dig i vanäran den 
fasa dina brott ingiva. 

(Hon går tillbaka in i slottet. Kristiern, som av hennes tal 
blivit slagen såsom av en ljungeld, vaknar åter ur sin dvala 
vid Svenskarnas segerrop.)

Kör av Svenskar, bakom Teatern. 
   Leve frihet och fädernesland! 
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Kristiern  med yttersta förtvivlan. 
   O Himmel! Vad öde Du låter mig undergå! … Fly, utan 
att få hämnas! O blygd! o raseri ! 

(Han skyndar till hamnen med några få av sina Riddare 
och soldater, att huvudstupa begiva sig till flottan. De, som 
ej kunna följa honom, lägga ned sina vapen vid Segervinna
rens ankomst.) 

TOLFTE SCENEN. 

GUSTAV. Svenske Riddare och Soldater.  
KRISTINA med de övriga fångarna från Slottet. Danske  

Soldater. Stockholms Invånare. 
(Gustav stiger fram med värjan i handen, åtföljd av sitt folk. 
Danskarne kasta sig till jorden, och hela Teatern uppfylles 
av soldater, som ställa sig opp på båda sidor.) 

Gustav. 
   Soldater! Det är nog. Må intet blod mera rinna, mildheten 
åtfölja segern, och mina vänner och landsmän veta att jag här för 
befälet. 

(Han sätter in värjan, ger skölden ifrån sig och tager av sig 
hjälmen.) 

Kör .
   Leve Gustav! fosterland och frihet! 

Gustav. 
   Sverige är räddat, tyrannen störtad ifrån tronen. Men jag 
vågar ej som segrare gå in i detta slott ; jag fruktar där den störs-
ta av alla olyckor. O min mor! Kanske i detta ögonblick sönder-
sliten och blodig … Den grymme Kristiern har på henne häm-
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nats min seger och sitt nederlag; vilken tröst blir då övrig för 
mitt hjärta?

Kristina. 
   Den tröst, som ämnas stora själar : att lida för dygden. 

(Vid slutet av denna aria ser man en Vapendragare och 
ett Fruntimmer anlända till stranden och nalkas Gustav. 
I detsamma går hela Danska flottan till segels.) 

TRETTONDE SCENEN. 

De Förre. CECILIA av Eka.  
En Norrbys Vapendragare. 

Gustav  som igenkänner sin moder. 
   Himmel! Vad ser jag? … Min mor! 

Cecilia. 
   Min Son! 

Gustav.
   Store Gud! Här är belöningen för mina mödor. O min 
mor! Utan dig hade segern varit mig förhatlig. Jag har uppfyllt 
min plikt som Medborgare och Riddersman, och Himmelen be-
lönar mig därföre. 

Cecilia. 
   Du lever, du segrar, du är mig värdig. 

Båda . 
   Må endast glädjen råda i vår själ ! Himmelen har uppfyllt 
våra önskningar; naturen och friheten segrat. 
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Gustav. 
   Men vilken oförmodad lycka har frälst dig ur dina bödlars 
händer? 

Vapendragaren  som hittills hållit sig avsides. 
   Den ädle Norrby sänder eder mor tillbaka. Rörd av edra 
dygder, önskar han övertyga eder, att de även finnas vid Kristi-
erns hov, och att han vet att skydda sin Konung mot dess eget 
raseri.

Gustav. 
   Vad hör jag? Norrby! … O Himmel! Huru skall jag kun-
na förklara honom min tacksamhet? (Till sitt folk :) Gån, lösen 
alla fångar, och lämnen dem åt Norrby. 

(Vapendragaren går bort.) 

FJORTONDE SCENEN. 

De Förre. 

Kristina  som stiger ur Slottet, åtföljd av de förnämsta Svenska  
Herrar och Fruntimmer, som Kristiern där hållit fängsliga. 

   Tappre Riddersman, ädelmodige segrare! Du befriar ditt 
fädernesland ifrån det gruvligaste ok; kom att emottaga segerns 
belöning. I Folk, som han återskänkt friheten! Krönen eder be-
friare. 

Kör . 
   Tappre Riddersman m.m. 
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Allmän Kör . 
   Leve Gustav! Leve vår Konung, segrare och fredsstiftare! 
Blive hans namn genom seklerna dyrkat, och regere hans ätt till 
tusende leder! 

(Under denna Kör gå de åtta Riddare, som åtföljt Gustav, 
och som ovanföre äro uppräknade, att höja honom på sina 
ax lar. De upplyfta honom på en sköld, som är lagd på stan
darer och tecknad med Svenska vapnet. Man igenkänner 
des sa Herrar av vapnen på deras sköldar, som de hålla med 
ena handen, under det de bära opp Gustav med den andra. 
Sedan han sålunda blivit förd kring Teatern, upphöjes han 
på en Tron av troféer där han emottager kronan, och där de 
förnäme samt folket giva honom betygelser av en undersåt
lig vördnad.) 
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S I RI  B RAH E .
SKÅDESPEL

I

TRE AKTER. 
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PERSONERNE. 

EBBA BJELKE, Riksdrotsen Friherre Nils Gyllenstjernas Änka. 
ANNA GYLLENSTJERNA, Ebba Bjelkes yngsta Dotter. 
SIRI BRAHE, Ebba Bjelkes frände, Hovjungfru hos Prinsessan 

Anna. Förlovad med Erik Tureson Bjelke: i hemlighet gift med  
Johan Gyllenstjerna.

STINA PERSDOTTER, Peder Stolpes dotter, uppfödd med  
Anna Gyllenstjerna. 

JOHAN GYLLENSTJERNA, Ebba Bjelkes och Riksdrotsens 
äldste Son; av Sigismunds parti. I hemlighet gift med Siri Brahe. 

ERIK TURESON BJELKE, Ståthållare över Kalmar Län.  
Av Karl IX:s parti. Förlovad med Siri Brahe. 

ERIK GÖRANSON TEGEL, Konung Eriks gunstlings,  
Göran Persons enda Son, Karl IX:s förnämste Ombudsman. 

PEDER STOLPE, en gammal Officer, som tjänt under Riksdrotsens 
fana: nu Fru Ebba Bjelkes Stallmästare och förnämste betjänt.

GUSTAV ADOLF, Sveriges Kronprins. 
GÖRAN NILSSON GYLLENSTJERNA, Ebba Bjelkes och Riks-

drotsens yngste Son. Av Karl IX:s parti. Officer i Kronprinsens 
krigshär. 

 Händelsen sker i Ebba Bjelkes Änkesäte, ett Slott beläget på gränsen  
av Kalmar Län, få mil ifrån Kristianopel och Risby skans. Tiden vid Mid
sommaren 1611. 
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S I RI  B RAH E. 
—————

FÖRSTA AKTEN. 

Teatern föreställer, under hela Pjäsen, en rund sal i understa våning
en. I fonden ses två stora glasdörrar: igenom den ena till höger om åskå
dar ne ses djurgården med en lång allé samt buskar och skog. Denna 
allé slu tar vid en backe, över vilken går en skog och utgör fonden. När
mare glasdörren synas törnrosor, solblommor och klippta granar, som 
beteck na någon mera prydlig sirat vid huset. Igenom andra glasdörren 
ses borg gården omgiven av murar eller vallar, efter den tidens sed. En 
vindbro, som slutar perspektiven, för till landsvägen. I rummet till hö
ger synes en himmel av brokad, med Friherrliga Gyllenstjernska vapnet 
i sina rätta färger broderat. Under himmelen står ett runt bord, med 
ett täcke. Mittemot himmelen, till vänster, är en dörr med två battang
er, som för opp i Ebba Bjelkes rum. 

FÖRSTA SCENEN. 

STOLPE utkommen ifrån ena sidan av Teatern,  
med betjänter som bära hillebardar, morgonstjärnor och stridsyxor. 

STINA kommer från andra sidan efteråt. 

Stolpe  till betjänterna. 
Bär dessa vapen i tingsstugan där nere på gården. Jag skall låta 
dela dem bland rättarelaget, så att vid Ståthållaren Herr Erik 
Bjelkes ankomst han finner allt i ordning. (De gå. Till Stina:) Fru 
Ebba Bjelke är redan utgången? 

Stina. 
   Ja, min far ; för tredje gången i dag. 
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Stolpe.
   Men klockan är inte nie ännu.

Stina. 
   Sedan Hennes Nåds Mans, Riksdrotsens Herr Nils Gyl-
len stjernas död har jag aldrig sett Hennes Nåd så orolig. Det är 
be synnerligt. Månn tro fienden nalkas oss? Kan någon fara vara 
på färde? 

Stolpe. 
   Åh nej. Kungen har tillåtit Hennes Nåd att väpna sina bön-
der mot strövande partier, och Hertig Gustav Adolfs krigshär 
be skyddar oss för fiendens styrka. Vi kunna med all ro fira Herr 
Erik Bjelkes bröllop med Fröken Siri Brahe. 

Stina. 
   Men här är något på färde, ty alla äro sysselsatta och alla så 
viskas de vid i huset. Utom Fröken Anna och jag, så veta alla vad 
som är för händer; men stackars Fröken Anna och jag, vi få ingen-
ting veta. 

Stolpe  går några steg såsom för att gå ut. 
   Jag har minsann snart glömt … 

Stina  håller honom tillbaka och klappar honom. 
   Ack, min söta pappa, min bästa pappa! För barmhärtighets 
skull så säg mig då vad som här är på färde. 

Stolpe.
   Lämna mig då i fred. Näst vår unga Fröken känner jag ing-
en som är så nyfiken som du. Stina, Stina, Stina, det går aldrig bra. 
En ung flicka, som vill veta allt, lär snart mer än hon bör känna. 
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Stina. 
   Men, min pappa, nog ser jag att här är något underligt å 
färde. Sedan i går aftons är allt oroligt. Fröken Siri Brahe gråter 
då hon inte är i Hennes Nåds rum, och är hela dagen instängd 
med min mor. De ha ständigt att viska med varann, och så snart 
jag eller Fröken Anna komma in, så tiga de som muren. Mamma 
är inte bättre till mods. Hon har gått hela afton i djurgården, så 
att hon har fått frossan i dag och ligger till sängs. Hennes Nåd 
åter är i en oro som är faslig. Hon har inte fått en blund i natt, 
och jag har måst vaka hos henne hela natten, så jag är också helt 
rödögd. Hon steg opp så bittida, så bittida att det knappt var da ger. 
Bara det knäpper i dörren, så spritter hon till. Hon tror strax att 
det är något elakt bud ifrån Kronprinsens krigshär, och att det an-
går hennes son. Mamma, som såg henne i går aftons, sade att hon 
ej var så orolig då hennes äldsta son, Herr Johan Gyllenstjer na, 
skildes ifrån henne vid Stångebro, att följa Kungen i Polen. Håller 
hon då mera av unga Baron Göran? Och varföre lät hon honom 
då följa Hertig Gustav Adolf, om hon var så rädd om honom? 

Stolpe. 
   Fru Ebba Bjelke har erfarit så många olyckor, att det är helt 
naturligt att hon fruktar för allt, i synnerhet då hennes son gör 
sitt första krigsprov och följer Hertig Gustav Adolf. Desse bägge 
unga krigsmän lära visst inte spara sig, då de visa sig för första 
gången i elden. Och jag själv är min sann ej utan oro: jag, som är 
en gammal knekt, och som tjänt hela min livstid under salig Herr 
Riksdrotsens fana. Jag ville väl hava kunnat följa sonen som jag 
följt fadern, och i synnerhet under vår unga Kronprins; ty, vet 
du, jag har alltid hållit Kungens parti, jag och Hennes Nåd, fast 
salig Herr Nils ville vara väl på båda sidor. Stackars Hennes Nåd! 
Om det kom något vid unga Baron, då vore hon otröstlig; ty hon 
anser Herr Göran Gyllenstjerna för sin enda son, sen hon för 
alltid förlorat den äldsta. 
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Stina. 
   Men han är inte död. Han skall ju vara en stor Herre i Polen. 

Stolpe. 
   Han är så gott som död för oss, sedan Ständerne vid Lin-
köpings Riksdag förklarat Johan Gyllenstjerna för biltog och få-
gelfri. Herre Gud! Då jag uppfödde gamla Herr Nils Gyllenstjer-
nas bägge söner, trodde jag väl aldrig att den äldste skulle över giva 
sitt fädernesland. Han som var en så vacker och så hurtig Herre: 
han, Drottning Gunnils systerson, befryndad med allt som mäk-
tigt var i Sverige, som i hemlighet älskade Fröken Siri Brahe; och 
ty, vet du, jag märkte nog att de höllo av varann. 

Stina. 
   Ja, det är just det som Hennes Nåd sade mig i morgons: 
hon uppräknade alla sina olyckor, och förtäljde mig så mycket om 
hennes Man, salig Riksdrotsen, och huru han friade för Kung Erik 
till Drottning Elisabeth, och om allt vad hon och han haft att stå 
ut för Göran Person, och huru det hade gått till när Kung Johan 
friade till Hennes Nåds syster, och om Hertig Karl, och huru hon 
var skrämd, då hon råkade hos Konungen, i Linköping, Tegel, 
Gö ran Persons son, efter Riksdrotsen varit en av hans faders do-
ma re; och sen huru hon sett vad för elak människa han skall vara; 
och allt mellanåt grät hon så bitterligen, att det gjorde mig så ont. 

Stolpe. 
   Att hon var så rädd för Tegel, det förundrar mig inte. Det 
är en elak människa, som utövar under Konungens namn all sin 
ondska; men att hon kan ha någon oro för honom här, då hennes 
son är med Hertig Gustav Adolf, och Erik Bjelke, hennes frände, 
är Ståthållare här i Länet, det är inte förnuftigt. Men, stackars Fru, 
hon har gjort ett så stort våld på sig att låta sin son gå till ar mén, 
att i det tillståndet hon är, allt synes henne att frukta. 
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Stina. 
   Men han är så ung ännu, så att hon väl hade kunnat behål-
la honom kvar. 

Stolpe. 
   Åh Gud bevars, flicka! Du talar som en tåpa. Hur skulle han 
bli hemma, när Hertig Gustav Adolf, som är endast sexton år, gör 
sitt första krigsprov? och sen hennes äldste son har blivit i Sigis-
munds parti, och Hennes Nåd alltid varit Konung Karl tillgiven, 
så har hon ej kunnat neka unga Baron att följa Kronprinsen. 

Stina. 
   Men, min pappa, vad unga Baron var glad att gå med Her-
tigen? Minns pappa hur han sade, att han skulle vara den förste 
att stiga till storms? 

Stolpe. 
   Tänk, det vore underverk att ej minnas det. Det var ju ej 
längre sen än sen i förrgår. Men vi måste snart få tidningar: Kris-
tianopel är ej mer än tre mil härifrån. 

Stina. 
   Hennes Nåd har redan varit tre gånger ute på landsvägen. 
Hon gick nu åter igen med unga Fröken att se om inte någon 
kom mer. Hon är för det minsta så bestört, att det är både ynkligt 
och löjligt. Rättnunnas stod hon i fönstret och såg där åt djur-
gården, och på en gång suckade hon och sade: Herre Gud! jag 
trodde se min äldsta son. Stina, se vem är det som går där nere; 
och jag som satt på golvet och stickade, jag blev så rädd att jag 
stoppade huvudet emellan mina knän och gallskrek. Jag var rädd 
att det var ett spöke. 
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Stolpe. 
   Fy skäms, flicka: och vad sade Hennes Nåd? 

Stina. 
   Ack, hon var så bekymrad, att hon ej gav akt på mig. 

Stolpe. 
   Stina, jag har sagt dig tusen gånger, att du aldrig skall sladd-
 ra så mycket. Allt vad du ser, förtäljer du. Du kan inte tiga med 
något. Du är frågvis, nyfiken och talträngd. Kom ihåg vad jag dig 
säger, att genom oförsiktighet gör man ofta mer ont, än genom 
ilska. Men tiden går förbi. Jag måste gå till Hennes Nåd. Är hon 
i djurgården? eller har hon gått åt landsvägen? 

Stina. 
   Hon gick över vindbryggan. 

Stolpe. 
   Det är bra. 

(Han går.) 

ANDRA SCENEN. 

STINA ensam.
 

   Pappa säger alltid att jag ej kan tiga; men jag vet ändå nå-
got, som jag ej sagt honom. Han hade varit mycket förundrad 
om han hade sett alla de pengar den Herrn som jag råkade i mor-
gons i djurgården har givit mig. (Hon tar ett brev ur barmen.) Han 
var vacker, den Herrn, men han måste vara en främmande: han 
hade ett grönt, rött och vitt skärp; men varföre giva mig så myck-
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et pengar, för att bära denna lilla lappen till Fröken Brahe? Det 
är för besynnerligt. Om jag hade förtäljt det för pappa, så hade 
han kunnat säga mig något; men se där kommer Fröken Siri ; när 
hon har läst brevet, får jag veta mer. 

TREDJE SCENEN. 

SIRI BRAHE. STINA. 

Siri  Brahe  i fonden. 
   Erik Bjelke väntas i dag, och inga tidningar! I vad oro läm-
nas jag! (Till Stina:) Var är Fru Ebba Bjelke? Jag trodde finna 
henne här. 

Stina. 
   Hennes oro har fört henne på landsvägen. Hon har gått 
emot Ståthållaren. Vi ha inga tidningar från lägret. 

Siri  Brahe. 
   Och ifrån Kalmar? 

Stina. 
   Inga. 

Siri  Brahe  med en suck. 
   Inga!

Stina. 
   Men jag kunde väl berätta nådig Fröken något. Jag råkade 
i morgons här i djurgården … 



gustaf i i i

152

Siri  Brahe  med häpenhet. 
   I djurgården? … Vem? … 

Stina. 
   En vacker Herre, som jag aldrig förr sett. Han var insvept 
i en brun kappa, men då han ville giva mig ett brev … 

Siri  Brahe. 
   Ett brev … (Avsides :) Gud låt mig kunna dölja min glädje! 
Säg fort.

Stina. 
   Då, säger jag, öppnades kappan, och jag såg honom bära 
på sin kyller ett grönt och vitt och rött skärp. 

Siri  Brahe  hastigt med glädje. 
   Det är han! 

Stina. 
   Vilken han? 

Siri  Brahe  avsides. 
   Så när hade min glädje förrått mig. 

Stina  avsides. 
   Vad hon blev glad; Vad må det vara? (Högt :) Han bad mig 
så vackert att jag skulle … men se där Hennes Nåd och Herr Erik 
Bjelke … och så … 

Siri  Brahe. 
   Vänta mig här efter frukosten. Taltes vi mera vid, så trod-
de min faster att det vore någon elak tidning kommen ifrån Kris-
tianopel. 
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FJÄRDE SCENEN. 

De Förre. EBBA BJELKE.  
ANNA GYLLENSTJERNA. ERIK BJELKE. 

Erik Bjelke  under det han för in Ebba Bjelke. 
   Jag försäkrar er på min heder, att jag har inga tidningar som 
kunna oroa er. Hertig Gustav Adolf har brutit opp i förrgår af-
ton från lägret, och i går morgons har han kunnat vara vid por-
tarna av Kristianopel. Om vad sedan hänt, är omöjligt att ha fått 
tidningar. 

Ebba Bjelke  med häpenhet. 
   Ni säger mig detta med en ton som förskräcker mig. Ni 
talar om uppbrottet av hären, om Kronprinsen, om omöjlighe-
ten att hava kunnat få någon tidning; men ni säger mig icke ett 
ord om min son. Ack, jag ser det nog: han är icke mer. Detta allt 
är att bereda mig till den fasliga tidning ni har att berätta mig. 
Ack, min frände! Om Himmelen har straffat mig, så låt mig ej 
vara längre i denna oro. Osäkerheten är det fasligaste tillstånd: 
säg mig sanningen.

Erik Bjelke. 
   Jag svär vid allt som heligt är, att ni har ingenting att fruk-
ta. Er son Göran mådde väl i förrgår afton, och jag såg honom 
brinnande av lust att under Gustav Adolfs ögon utmärka sig. Han 
delte denna håg med alla de unga Riddersmän som följa vår Prins. 

Ebba Bjelke. 
   Ni söker fåfängt, min frände, att stilla min oro. Nog ser jag 
att en man som ni ej kommit hit i detta ögonblick, om ej er vän-
skap eder fört … om ej en moders tårar … 
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Erik Bjelke. 
   De böra ej rinna, och min ankomst bör ej förundra. Som 
Ståthållare över detta Län, är min skyldighet att freda dess invå-
nare från de strövande partier, som av fienden här ständigt kring-
sväva. Det är ock därföre Konungen tillåtit eder att väpna edra 
bönder, för att mota dessa ströverier och försvara ert slott ; och 
då min skyldighet förenar sig med en ömmare plikt, då både vän-
skapen och kärleken för mig hit : då de bägge av eder godhet er-
kännas och gillas, bör min närvaro snarare stilla än öka eder oro. 

Ebba Bjelke. 
   Min frände! Er vänskap stillar litet min oro. Den är förlåt-
lig. Jag har redan mistat nog. Jag darrar att mista det mig återstår 
… Men lämnom dessa sorgsna tankar. Jag bör göra våld på mitt 
sinne, att rätt emottaga en frände, en vän, som jag så högt aktar : 
och om jag något därav underlåter, så lär Siri Brahe, min kära 
fos terdotter, uppfylla … 

Erik Bjelke  till Ebba Bjelke. 
   Jag nekar det icke: förd av en kärlek ni gillar, är jag kom-
men att fullborda de band som skola oss för evigt förena. (Till Siri 
Brahe:) Min Fröken, tillåt en älskare, som ansett er hand, ert hjär-
ta för högsta målet av sin lycka, tillåt honom att i dag skynda på 
uppfyllandet av de löften ni genom edra bröder mig gjort. Om 
våra inbördes oroligheter dem uppskjutit, om skyldigheten att 
stri da för fäderneslandet skiljt mig i några år ifrån er, om den mig 
berövat den sällhet, att av er egen mun höra min låga, mitt hopp 
gillas, har jag trott desto mera förtjäna nu er aktning; men under-
stödd, uppmuntrad och försäkrad om ert hjärta av edra bröder, 
har jag tryggt uppoffrat mig åt min skyldighet, säker att, då he-
dern gillade mitt uppförande, skulle kärleken det ock göra. 
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Siri  Brahe. 
   Ert mod, er börd, den vänskap som eder och min äldsta bro-
der förenar, allt borde synas gilla det hopp ni hyser; men vad tid 
väljer ni att mig den förklara? att fullborda vår förening? Er frän-
de, min fostermor, som ur Prinsessan Annas Hov mig givit här 
en fristad, darrande för sin son, kan ej lämna sig åt någon annan 
omsorg; och jag själv, osäker om mina bröders öde, vet jag ej om 
mina yngre bröder, Erik och Gustav Brahe, oföränderlige i Sigis-
munds parti, kanske innan dagens slut nödsakade att strida mot 
er, ej uppoffras av den hand ni mig ärnar. (Med darrande röst :) 
Det säges att de Polska skepp, som ligga för Kalmar, dölja åtskil-
liga Svenskar, och vem av oss i dessa tider har ej att darra för brö-
der, för makar, för barn? (Hon ser på Ebba Bjelke.) Och i sådana 
om ständigheter är ej tid att knyta band, som snart av naturens 
röst kunde ogillas. 

Erik Bjelke. 
   Min kärlek är för grannlaga, att kunna klandra er fruktan: 
min låga har den föresett. Min Fröken, var tillfreds. Gustav och 
Erik Brahe äro ej på Polska flottan; där finnes ej mer än en enda 
Svensk. Våra tidningar äro helt säkra, och en Polsk Överste, till-
fångatagen för tvenne dagar sedan, har oss försäkrat, att ingen 
Svensk velat förena sig med Sveriges fiender, och den enda Svensk, 
som där finnes om bord, som sig döljer och vars namn vi ej veta, 
har hemliga värv att uträtta, och det är dessa värv som kräva min 
uppmärksamhet. Ni ser att allt detta är vida skilt från er, från er 
släkt och ett lyckligt slut av Kronprinsens företagande. Dess hit-
komst, vilken jag är säker sker innan nästa dag, ger mig hopp att, 
lugnet återställt i bägges edra sinnen, jag då i Kronprinsens när-
varo får se uppfyllt mitt hopp och stadga min lycka. 



gustaf i i i

156

Siri  Brahe. 
   Men så länge Sigismund och Karl strida om kronan, så länge 
var släkt är åtskild, huru kan jag lämna mig åt andra intryck än 
fruktan? än bestörtning? Huru kan jag då fullborda en förening … 

Ebba Bjelke. 
   Du kan visst, min Siri, uppfylla de löften som din bror in-
gått för dig, och Bjelkes hand kan bli för dig ett säkert, ett vär-
digt skydd, på vad sida lyckan välver. (Till Bjelke :) Ja, min frände, 
var försäkrad, att så snart vår oro är stillad, skall jag med all flit 
på skynda er förening. Jag nekar det ej … min yngsta sons från-
varo, de faror han nu gått att möta, hava upplivat i mitt hjärta 
saknaden av min äldsta son. Likasom Göran, ivrig att tjäna sin 
Konung, ryckte Johan sig ur mina armar, att följa Sigismund. 
Dessa darrande händer fästade hans hjälm på dess huvud. Jag går, 
sade han, min ömma mor, jag går att uppfylla min skyldighet, och 
Sigismunds öde blir mitt : jag uppoffrar honom de ömmaste käns-
lor, naturens röst ; men min skyldighet fordrar att jag lyder. Om 
segern återför mig för edra fötter, så väntar jag av er ömhet be-
löning för min trohet. Stridstecknet kallade honom: han gick för 
sista gången ur min åsyn; men vad säger jag? … hans bild följer 
mig ständigt : jag tror se honom i var olycklig Svensk, som kriget 
lämnar fången i Karls händer. Jag suckar att aldrig ha hopp att 
återse honom, och jag darrar att se honom tillbaka. Dessa stridiga 
känslor sönderslita min själ : då fruktan för min andra son blan-
dar sig med dem, är mitt hjärta, mitt sinne överlämnat till bestört-
ning. Vad säger jag? … Skall jag yppa all min svaghet? … En 
mor kan ej rodna därföre … helt och hållet överlämnad till min 
sorg, har jag trott vid dagens början se den son som jag så länge 
saknat … Ja, jag har trott se honom nalkas dessa murar … det var 
hans gång … hans växt … det var han själv …
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Siri  Brahe  avsides. 
   Himmel! Vad hör jag? 

(Ebba Bjelke ser åt glasdörren, och i detsamma synes en 
man, insvept i en kappa, gå i djurgården.) 

Ebba Bjelke. 
   Ja, under dessa trän, som från djurgården föra till denna 
dörr, trodde jag mig se … Min Gud! … det är han … ja, det är 
han … min syn bedrar mig ej … Gud! jag dör. 

(Hon går några steg hastigt fram på golvet, sträcker 
ut armarna; de som omgiva henne, springa mot henne 
bestörta, och vända ryggen åt dörren. Hon faller dånad 
i Siri Brahes armar.) 

Erik Bjelke.
   Vad hennes oro gör mig ont! 

Siri  Brahe. 
   Hon dånar. Hjälp mig att föra henne opp i sitt rum. 

(Erik Bjelke och de andra föra Ebba Bjelke opp igenom 
dörren, som är mittemot himmelen. De gå alla ut, vän
dande ryggen åt glasdörren.)

FEMTE SCENEN. 

JOHAN GYLLENSTJERNA ensam. 
(Han synes vid fönstret och orolig öppnar dörren.) 

   Bedraga mig mina ögon? Var detta min mor som de bära 
bort? Är det min åsyn som uppväcker hennes skrämsel? Vad mitt 
öde är hårt! Jag törs ej en gång underrätta mig om hennes till-
stånd. Jag satte, om jag bleve igenkänd, min mor, mina systrar, 
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mig själv i fara. (Han går in.) Är det i mina fäders hus jag igen-
kommer? Och i vad tillstånd? Landsflyktig, tvungen att mig döl-
ja, fågelfri, i vart ögonblick nära att bli röjd, att överlämnas åt mina 
fiender: det är på sådant sätt jag återser mitt fädernesland. Men 
jag bör ej beklaga mig; jag har gjort min skyldighet, mitt samvete 
är lugnt. Ack! ägde jag endast den trösten, att taga avsked av en 
moder, att befria, att återföra en kär maka, så vore jag tillfreds-
ställd. Ack Siri Brahe! Siri Brahe! Bibehåller ditt hjärta för mig 
den kärlek som däri brann? Är den landsflyktige, den fågelfrie 
Johan Gyllenstjerna ännu dig kär, så är han ännu lycklig! Han 
avundas ingen, och han saknar intet mera i världen. Men varföre 
har jag ej ännu fått något svar? Huru skall jag uttyda denna tyst-
nad? och på vad sätt skall jag få se henne? Jag känner ingen i min 
moders hus. Tie års landsflykt hava gjort mig främmande i mitt 
fä dernesland. Min syster Anna, min broder Göran voro små barn 
då jag följde Sigismunds flykt, och fast kanske ingen känner mig 
här, så bör jag dock ej våga mig längre. Om jag blev igenkänd, om 
Hertig Karl därom blev underrättad, vore min närvaro nog att för-
lora min mor, mina syskon. Om min gamla fosterfar levde ännu, 
så vore det den enda jag kunde mig anförtro. Jag ångrar mig att 
jag frågade den unga flickan jag råkade, efter honom. Men dessa 
glasdörrar tillåta mig att se allt som sker i denna sal. Om jag en-
dast finner en enda av min mors betjäning som jag känt, kan jag 
bli underrättad. Jag hör någon komma. Döljom oss bakom dessa 
trän. 

(Han går ut och gömmer sig bakom träden. Man ser 
honom under nästa Scen ofta titta fram att se vad som 
sker i salen. Anna och Stina, som vända ryggen åt fon
den, kunna ej se honom.) 
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SJÄTTE SCENEN. 

STINA ensam.

   Hennes Nåd är Gud ske lov bättre. Hon synes mindre oro-
lig, hon talar nu med Herr Erik Bjelke, och jag har vinkat åt Frö-
ken Siri att komma ner. Jag vet ej, men den där lappen plågar mig. 
Jag har en faslig lust att veta vad allt detta vill säga; och räcker 
det längre, vet jag inte huru det går. Pappa säger att det är inte 
bra att vara nyfiken; men huru skall man få veta vad som sker, 
om man inte det vore. Men Fröken Anna kommer. Hon har visst 
märkt att jag hade något att säga Fröken Siri. Det är hon som är 
nyfiken. Gömom denna lapp. 

SJUNDE SCENEN. 

ANNA GYLLENSTJERNA. STINA. 

Anna  i fonden. 
   Vad betydde alla de tecken Stina gjorde åt Siri Brahe? det 
måste jag änteligen veta. (Till Stina:) Stina! varför är du här så 
en sam? Vem söker du? 

Stina  leker med förklädet. 
   Ingen. Jag gick hit att se om allt var i ordning. 

Anna. 
   Det lär ha varit på Fröken Brahes befallning: hon är rätt or-
dentlig hon, ty jag såg att hon vinkade åt dig. 
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Stina. 
   Förlåt mig, nådig Fröken: det var jag som vinkade åt henne. 

Anna. 
   Vad ville du henne? 

Stina  småflat. 
   Jag? Intet. Det var bara för ro skull. 

Anna. 
   Jag förstår: det var att narras med henne, hon som plär nar-
ras ofta med dig, och som synes nu så glad över Erik Bjelkes an-
komst. 

Stina. 
   Nådig Fröken gör narr av mig. 

Anna  ironiskt. 
   Jag? Gud bevars! Men varföre rodnar du, Stina? 

Stina.
   Jag ser väl att nådig Fröken vill veta allt, och då får jag ban-
nor. 

Anna.
   Har du någon hemlighet för mig? Ack, Stina! Du håller då 
inte av mig mera? 

Stina. 
   Jo visst, min bästa Fröken. Men pappa säger så, att vi unga 
flickor kunna inte tiga; och sen har jag fått mycket pengar för att 
ej något säga. 
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Anna. 
   Stina, du gör mig så nyfiken. Vad är det då på färde? 

Stina. 
   Åh det är en lång historia, en besynnerlig historia, just som 
den som står där i boken med sagorna, som Hennes Nåd inte vill 
att vi skola läsa, och som vi alltid läsa när hon slumrar.

Anna. 
   Åh Gud bevars! Är det en spökhistoria, så blir jag rädd. 

Stina. 
   Åh nej. Det är helt annat. 

Anna. 
   Så säg då. Angår det Siri Brahe?

Stina. 
   Ja. 

Anna. 
   Men säg då. 

Stina. 
   Jag törs inte. Hon blir visst ond. 

Anna  förtretad. 
   Så säg då intet, och lämna mig. 

(Hon går några steg för att gå bort.) 

Stina. 
   Nådig Fröken, bliv inte ond, jag skall förtälja allt. 
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Anna  med en smekande ton. 
   Är det beskedligt av en vän att för mig något dölja? Du vet 
huru mycket jag håller av dig: min bästa Stina, säg då. 

Stina. 
   Det var i går aftons som jag gick ut i djurgården. Där bor-
ta mot den porten som går åt stora skogen, såg jag mellan bus-
karna något röra sig i månskenet. Jag trodde att det var ett rå-
djur; men jag blev häpen, då jag såg att det var en människa. Han 
tittade fram med huvudet ur buskarna, och så drog han sig strax 
in igen; men som han såg att jag var allena, så vågade han sig fram; 
men så försiktigt, så försiktigt, som någon som vore rädd att bli 
sedd; och när han nalkades, blev jag rädd och ville springa bort ; 
men han ropade mig och bad mig inte frukta. Jag sade: vad befal-
ler nådig Herrn? … Mitt vackra barn, är Fröken Siri Brahe ännu 
här? … Ja, nådig Herre … 

Anna. 
   Var det då en Herre? 

Stina. 
   Han såg så ut. – Var så god och giv henne detta brev, och 
tag för er möda denna gåva. Men giv henne själv, så att ingen ser 
det. – Och så gav han mig brevet och denna pungen, och skyn-
dade sig så fort, så fort bort, innan jag hann att svara; och som 
min mor ropade mig att komma till Hennes Nåd, måste jag läm-
na min Herre och skynda mig hem. 

Anna. 
   Vet du, Stina, att det var en besynnerlig historia. Hur såg 
han ut? 



dramatik

163

Stina. 
   Som en förnäm Herre. Han hade en stor kappa i vilken han 
var insvept; men han måste ej vara Svensk, ty under kappan hade 
han en kyller, och på kyllern ett skärp som jag aldrig sett. 

Anna. 
   Kors! bara det inte är någon av fiendens trupper som vill 
plundra folket. 

Stina.
   Skulle han då vilja skriva till Fröken Brahe, och sedan giva 
mig så mycket penningar? 

Anna. 
   Ja, det är sant. Men har du givit fram brevet? 

Stina. 
   Nej, det har jag ännu kvar. Fröken Siri skulle taga emot 
brevet rättnunnas, då Hennes Nåd kom in med Ståthållaren, och 
då tordes vi ej låta märka något. Fröken vet huru Hennes Nåd 
skrämmer sig över det minsta, och hon är nog orolig ändå, för 
att man ej bör vara rädd att öka dess oro. 

Anna. 
   Låt mig se på brevet, om jag känner igen vapnet i signetet. 
Nej, det är intet vapen, det är två bokstäver … Ja, det är ett J, ja 
ett J och ett C … nej, det är inte ett C … det är ett G … ja, ett G. 
Ser du J, G. Vad vill det säga? J … G … men se, det är ingen utan-
skrift på. 

Stina. 
   Låt oss se om vi ej kunna se något igenom brevet emot da-
gen. (Hon håller opp brevet.) Nej det är omöjligt. 
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Anna. 
   Låt oss se om vi böja det så. – Ja, på det sättet – Jo, jag ser 
en bokstav; men det är mig omöjligt att kunna läsa. 

Stina.
   Vänta bara om vi vända’t på detta sätt. – Se, låt mig göra … 
Jo, jag börjar kunna läsa. (Helt flat :) Aj, … nu gick signetet sön-
der. Vad skall jag nu säga Fröken Siri då jag ger henne brevet? 
Jag visste väl att Frökens förbannade nyfikenhet skulle skaffa mig 
bannor. Det är också fasligt, att jag gör alltid vad Ni vill, och ändå 
har jag därföre så ofta haft förtret. 

Anna  med höghet. 
   Men, Stina, är det jag som bett dig bryta sönder signetet? 
Det är besynnerligt, att du skyller mig alltid för det som din oför-
siktighet har skulden i. (Med annan ton:) Men efter det nu är gjort, 
så låt oss då läsa vad som står i brevet. (Hon läser :) »Jag är kom- 
»men. Jag väntar er i djurgården. Jag törs intet mera säga, i oviss - 
»het om dessa rader bliva lämnade i edra händer.«

Stina. 
   Kors! Vad hör jag? Det ser ut som det vore en okänd äls-
kare.

Anna.
   Ja se, det är intet under att Erik Bjelkes ankomst bekymra-
de henne så mycket. 

Stina. 
   Men den som jag såg har visst aldrig varit här. Det var visst 
en utlänning. 

Anna. 
   Det måste vara något under allt detta. Ack hur ska vi få 
veta denna hemlighet? 
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Stina. 
   Om vi gå åt djurgården, så kanske råka vi honom. 

Anna. 
   Om du ser honom, så gå strax till honom och säg att du ej 
kunnat giva brevet åt Fröken Brahe. Jag skall följa dig. 

Stina. 
   Ja, det är det bästa rådet. Jag hör någon komma. Ack, om 
det är Fröken Siri … Jag är helt bestört.

Anna. 
   Nej, det är en karl … Ja, det är din fars röst. Låt oss gå. 

Stina. 
   Det är vid lilla djurgårdsporten. 

Anna.
   Ja kom, kom. 

(De gå ut åt djurgården.)

ÅTTONDE SCENEN. 

STOLPE ensam. 

   Vad jag beklagar Hennes Nåd! Hon lider mer än man kan 
tro. Vem bör ej ha medlidande med en mor, som sörjer för sina 
barn? Ja, man må säga vad man vill, men vi smått folk äro lyckli-
gare än de stora med all deras höghet. Jag fattig man, till exem-
pel : jag fruktar varken för dotter eller son, och Fru Ebba Bjelke, 
den första Herrens änka i Riket, Konung Johans svägerska, kan 
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aldrig hoppas få återse sin äldsta son. Ty att hon tror att han är 
på Polska flottan, det är bara inbillning, eller snarare ett hopp, 
med vilket hennes kärlek söker förblinda dess saknad; och ändå 
är detta hopp blandat med oro: ty tänk om han kom hit, i vad 
fara skulle han ej sätta sig och sin mors hus? Då vore visst tillfäl-
le för Tegel att störta oss alla, och utöva den hämnd han gömt i 
sitt hjärta så många år. Men jag skall väl ändå söka någon under-
rättelse om de Svenskar, som äro på Polska flottan. De fångne 
Polackar kunna giva den. Det tjänar åtminstone att sakta hennes 
oro. (Han går åt djurgårdsdörren.) Men vem är den okände som 
jag ser i djurgården? … Bedrager min syn mig? … Himmel! är 
det möjligt? … Det är hans växt … hans gång … 

( Johan Gyllenstjerna synes på gången. Han drager känsla 
på Stolpe och nalkas närmare. Vid dessa ord kastar han sin 
kappa tillbaka, inträder hastigt och omfamnar Stolpe, som i 
glädje kastar sig för hans fötter.)

NIONDE SCENEN.

JOHAN GYLLENSTJERNA. STOLPE. 

Gyllenstjerna. 
   Ja, det är han! Min fosterfar … 

Stolpe.
   Gud! … Min Herres son! … 

Gyllenstjerna. 
   Min ungdoms stöd! 
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Stolpe  utom sig. 
   Johan Gyllenstjerna! Vad lycklig dag! Det är ni ! … Vad 
gläd je! … Ni lever! … Min son! Min goda Herre! Ni lever … 
och är i Sverige! … Mitt hjärta! … min kärlek … Ack! vad gläd-
je för er mor!

Gyllenstjerna. 
   Min vän, min bästa vän, ja, det är jag. 

Stolpe. 
   Kom, följ mig till er mor, till er syster … Låt alla få se er … 
låt alla visa er sin glädje … låt alla dela den med mig … låt … 

(Under detta talar Stolpe med yttersta glädje mycket högt, 
och synes vilja ropa alla som äro i huset. Gyllenstjerna synes 
vilja återhålla dessa häftiga sinnesrörelser och visar oro över 
gubbens häftighet.) 

Gyllenstjerna. 
   Sakta, sakta för Guds skull dessa häftiga utbrott. Frukta att 
bliva hörd. Frukta att förråda med din glädje en olycklig flykting.
 

Stolpe  ännu i samma sinnesförfattning. 
   Er mor, er ömma mor bör ej berövas den glädjen att se er. 
Följ mig, följ mig; var minut som ni dröjer, är för henne förlorad. 

Gyllenstjerna. 
   Ack! Tror du ej, du ömme och trogne tjänare, tror du ej min 
längtan lika så stor? Men se mitt tillstånd, och frukta att min när-
varo upptäckt, kastar mig och henne i nya olyckor … men betänk … 

Stolpe  kommer hastigt ur den glädje han visat. 
   Vad säger ni? Hur kan glädjen så förvilla mig? Ack, min 
goda Herre! … ack min son! (Tillåt mig ännu detta ömma namn 
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jag fick giva er i er barndom.) Er närvaro bör visst döljas, om ni 
ej är försont med Kungen. 

Gyllenstjerna  med stolthet. 
   Sigismund är min Konung, jag känner ingen annan. 

Stolpe.
   Och vad faror kommer ni då här att trotsa? Vad kan föra 
eder hit? 

Gyllenstjerna. 
   Allt som heligast är i världen. Allt, för vilken en människa 
vågar mest : naturen, hedern, kärleken. Jag kommer att söka en 
maka, en mor, att uppfylla mina löften, att dem kungöra. Men 
detta rum, är det säkert? Kunna vi här utan fara talas vid? Jag har 
sett mycken rörelse i detta hus. Vem är här? 

Stolpe. 
   Er mor har fått lov av Konungen att beväpna sitt folk emot 
fiendens strövande partier, som ifrån Kalmar oroa denna lands-
ort. Er syster och Siri Brahe äro de enda som här vistas. 

Gyllenstjerna. 
   Siri Brahe! 

Stolpe. 
   Ståthållaren över Kalmar Län, Herr Erik Bjelke är här, och 
han överlägger med Hennes Nåd om sitt Bröllop, vilket lär om 
några dagar fullbordas med Siri Brahe. 

Gyllenstjerna.
   Vad hör jag? Siri Brahe förenad med Erik Bjelke! (Avsides :) 
Vad dunderslag! Vad grym tidning! (Högt:) Nej, det är ej möjligt. 



dramatik

169

Stolpe. 
   Förlovad snart mer än tie år, har endast inbördeskriget 
hin d  rat giftermålet. Kronprinsen väntas i morgon, och i hans 
närvaro lär det fullbordas.

Gyllenstjerna. 
   Och Siri Brahe samtycker därtill? Hon är ej tvingad! (Av
sides :) Jag har möda att dölja min harm.

Stolpe. 
   Hon synes icke därmed vara nöjd; men hennes bröders 
lång variga löften, hela hennes släkts vilja, er mors bemödande, 
göra därav en nödvändighet. 

Gyllenstjerna. 
   Detta är då det sista prov lyckan mig förvarat. Jag är åter-
kommen att se mig berövad Siri Brahe, att se henne i min åsyn 
av min moders hand givas åt Erik Bjelke. Men ingen fruktan kan 
mig återhålla, att hämnas min heder, min kärlek; att i Bjelkens 
blod utsläcka den eld som mig förtär, som i mitt hjärta brinner 
för en otrogen.

Stolpe. 
   Vad vrede? Vad häftighet uppeldar eder? Har tie års från-
varo ej kunnat utplåna den kärlek ni har för Siri Brahe? 

Gyllenstjerna.
   Siri Brahe! Siri Brahe! Om du har glömt din skyldighet, 
dina löften, så har jag ej glömt min heder, den heliga ed du mig 
svurit ; och Johan Gyllenstjerna, i trots av alla faror, skall hämnas 
din otrohet. För mig till min mor, för mig till Bjelken. Det är i 
deras närvaro jag vill hämnas på en otrogen, som övergiver en 
landsflyktig, en olycklig älskare. 
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Stolpe. 
   Betänk i vad faror ni kastar er mor, om er närvaro här upp-
täcktes : betänk i vad faror ni kastar er själv. Skall Johan Gyllen-
stjerna, förblindad av en olycklig kärlek, uppoffra all sin släkt, för 
en blind, jag säger mer, för en obillig hämnd? Tillåt er gamla 
fos terfar att visa eder sanningen utan täckelse. Vad rätt har ni att 
fordra en beständig kärlek av Siri Brahe? Ni själv har ju brutit 
alla band, som ge en billig kärlek hopp? Ni själv har ju lämnat 
för alltid ert fädernesland, skiljt er från er mor, er släkt, och långt 
ifrån att vara av Siri Brahe övergiven, är det ni själv som över-
givit henne. 

Gyllenstjerna.
   Jag har följt vad skyldigheten föreskrivit mig; men hon har 
glömt sin. 

Stolpe. 
   Hennes skyldighet är att lyda sin släkts vilja, men ej att allt 
uppoffra för en älskare hennes bröder aldrig gillat. Förlåt, jag så-
rar ert hjärta, men jag är eder skyldig sanning. 

Gyllenstjerna.
   Vad? Är ej den första skyldighet att hålla heliga löften, och 
att följa de eder som inför altaret äro givna, att hålla sin maka tro?

Stolpe. 
   Vad hör jag? Är hon er maka? 

Gyllenstjerna.
   Sigismund och dess syster hava varit vittnen till en före-
ning, Religion och kärleken knutit. Siri Brahe är min maka. Dö-
den allena kan skilja en förening, som jag trodde göra vår lycka, 
men som nu gör min sorg. 
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Stolpe. 
   Huru kan då er mor hasta Bjelkens giftermål? Huru kan 
hon vilja giva honom sin sonhustru till maka? 

Gyllenstjerna. 
   Min mor känner ej de band som oss förena. Du vet, att in-
nan kriget emellan Konungen och Hertig Karl börjades, var Siri 
Brahe förlovad med Bjelke. Du såg då min förtvivlan, min kär-
leks häftighet : du minns att Siri svarade mot min kärlek; men 
tvungen av sin moders vilja, var hon på vägen att uppskjuta gifter-
målet, då hennes moders död och inbördes krigets början tvang 
Bjelken att uppskjuta med sitt bröllop. Siri Brahe följde Prinses-
san Anna till Stegeborg, och Bjelken Hertig Karl till Nyköping. 
Jag tvekade ej länge vad parti jag skulle taga, då jag såg min Ko-
nung strida för sin krona, och den jag älskade, i hans Hov. Sigis-
mund, för att belöna min trohet, förenade mig i hemlighet med 
den jag älskade. Konungen, Prinsessan Anna dess syster, voro en-
dast vittnen till den förening jag trodde då min lycka. Men nya 
faror hotade Sigismund, och fruktan att ådraga sig Bjelkiska och 
Braheska husens bitterhet, fordrade att de band jag hade knutit 
skulle döljas. Karls seger vid Stångebro åtskilde mig genast vid 
min maka, mitt fädernesland, utan att en gång kunna underrätta 
min mor om min förening. Tie år hava sedan förflutit, utan tid-
ningar ifrån mitt fädernesland, då Polska flottans ankomst för 
Kalmar gav mig hopp att kunna föra till mitt nya fädernesland 
min hustru. Jag trotsar alla faror. Förklädd kommer jag att kasta 
mig i min mors armar, att se, att frälsa min maka; och då jag över-
lämnar mig åt detta ljuva hopp, så är den första tidning mig mö-
ter i mina fäders hus, att Siri Brahe glömt vad hon är mig skyldig, 
att min mor bidrager därtill, att hon skyndar Bjelkes bröllop; och 
du vill att jag skall dölja min hämnd, min sorg, för att spara några 
få olyckliga dagar mig än återstå, att skona ett uselt liv, att jag skall 
med saktmodighet se mig förrådd och övergiven … att jag … 
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Stolpe. 
   Jag ser all er förtvivlan, jag ser er billiga vrede; men vem vet 
om er maka är er otrogen? Vem vet om hon ej bibehållit för er 
den kärlek, den tillgivenhet ni har rätt att av henne vänta? Okun-
nig om de band, som förena er med henne, har jag med förund-
ran sett hennes oro, hennes sorg, som hon sökt fåfängt dölja, och 
som synts ökas dessa senare dagar då hon väntat Bjelken. 

Gyllenstjerna.
   Hon vet min ankomst: hon bör åtminstone därom vara 
underrättad sedan i går aftons, då jag råkade en ung flicka i djur-
gården, till vilken jag givit ett brev, som underrättar henne där-
om, som säger henne stället var hon skall råka mig. Men fåfängt 
har jag väntat : jag har ej fått något svar. Jag ser det nog: hon 
fruktar min åsyn, hon fruktar förebråelser för sin otro. 

Stolpe. 
   Ju mera jag tänker, ju mer jag återkallar minnet av allt som 
jag sett dessa tvenne dagar, ju mer finner jag att edra misstankar 
äro ogrundade. Tro en gammal tjänare. Siri Brahe älskar er ännu. 
Den omsorg varmed hon sökt att uppskjuta bröllopet, hennes köld 
emot Bjelken gjorde tillfyllest, om ej de förbindelser eder och hen-
ne förena, försäkrade mig därom. Stilla er oro. Jag skall snart få 
veta sanningen av hennes tänkesätt ; men det första är att kunna 
dölja er för allas ögon. 

(Man ser Anna Gyllenstjerna och Stina återkomma i 
fonden av djurgården; men de äro för långt borta att 
kunna skönja vem Stolpe talar vid.) 

   Jag ser någon komma ifrån djurgården. Kom, följ mig: jag 
skall föra er på ett rum, vars ingång är endast känd av mig, och 
där kan ni få se er hustru utan fara. I dessa oroliga tider, då var 
medborgare ständigt darrat för sig själv, eller för sina vänner och 
släktingar, ha vi tvungits att utse förborgade rum, för att frälsa 
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dem som olyckan förföljde. Er fars försiktighet har låtit detta till-
redas. Han tänkte inte då att dess älskade son skulle därav hava 
behov till en fristad. Kom, följ mig; fördold kan ni där övertygas, 
att edra misstankar äro ogrundade. Kom, gömd för allas ögon kan 
ni där omfamna er mor, då jag fått tid att bereda hennes sin - 
nen till den oförmodade glädje henne väntar. Kom endast och 
följ mig. 

(Han drar undan bordet som står under himmelen, 
och lyfter opp ryggen av himmelen. Man ser en järn
dörr, som för till ett valv. Han öppnar dörren som går 
utåt och stiger ett par trappsteg ner.) 

Gyllenstjerna. 
   Din trohet, din ömhet stillar litet min oro. Hoppet att ännu 
vara älskad upplivas i mitt hjärta. Jag anförtror mitt öde i dina 
händer. Jag vill följa dina råd. Jag överlämnar mig åt din försik-
tighet. 

(Han går ner i valvet ; Stolpe följer honom och slår igen 
dörren efter sig, då tapeten faller före och skyler dörren. 
Musiken börjar; en liten stund efter ses Stolpe komma ur 
valvet, slå järndörren igen, ställa ryggen av himmelen i 
ordning, sätta bordet på sitt ställe och gå ut genom gårds
dörren.)
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ANDRA AKTEN.

Orkestern spelar endast några takter mellan bägge Akterna, och genast 
komma Anna Gyllenstjerna och Stina genom djurgården in på Teatern. 

FÖRSTA SCENEN. 

ANNA GYLLENSTJERNA. STINA. 

Anna. 
   Jag försäkrar dig att det är en främmande, som talte med 
din far. 

Stina. 
   Åh nej, nådig Fröken; det var Herr Erik Bjelke. 

Anna. 
   Men jag tyckte att han var gulklädd, och Bjelke har en mörk 
klädning. 

Stina. 
   Det är bara inbillning. Vi voro så långt borta, att vi endast 
kunde se att det skymtade. 

Anna. 
   Jag har goda ögon, och jag kände igen din far. 

Stina. 
   Nådig Frökens ögon må vara så goda de vilja, så tror jag att 
inbillningen hjälpte denna gången synen.
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Anna. 
   Vad har inbillningen att göra här? 

Stina. 
   Nå jag vet väl vad jag tänker.

Anna. 
   Säg då. Jag tycker att din inbillningsgåva är större än min. 

Stina. 
   Bekänn att ni trodde att det var den okände Herrn, som 
gav mig brevet. 

Anna  småflat. 
   Men huru kan du gissa det? 

Stina. 
   Jo, jo, nyfikenheten att se honom hjälpte denna gången 
edra ögon, men den bedrog dem ock; ty visst var det Bjelken. 

Anna.
   Men du är ock rolig med din Bjelke. Om det vore Siri Brahe 
som skall gifta sig med honom, så vore det ej underligt att hon 
trodde se honom överallt ; men du … men du … 

Stina. 
   Åh, vore jag så när som hon att bli hans hustru, så … 

Anna. 
   Så säg då. 

Stina. 
   Åh, jag vet väl vad jag tänker. 
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Anna. 
   Du vill alltid vara så slug; men vart ha de tagit vägen? 

Stina. 
   De ha gått opp till Hennes Nåd. Vart skulle de ha gått el-
jest? Här är endast tre dörrar på salen: den där, som går till er 
mors rum: den där, som vi kommo från djurgården igenom: och 
den där, som går ut till landsvägen, och den är tillsluten. 

Anna. 
   Jag förstår den där sköna uträkningen: den slutar sig med 
att det skall vara Bjelken. Men bekänn, Stina, att om det är nyfi-
kenheten hos mig att se den okända; så är det räddhågan hos dig 
som öppnat brevet, att han skall upptäcka din otrohet. 

Stina. 
   Ja, så gör alltid nådig Fröken. Först narrar hon mig att göra 
illa, och så skrattar hon efteråt. Ja, tänk om det är han, vad skall 
vi säga? Ja, det är visst : får jag förtret, så säger jag att nådig Frö-
ken var första orsaken, och var även så nyfiken, om ej nyfiknare 
än jag. 

Anna. 
   Tyst, Stina; jag ser Siri Brahe. Det bästa är att ej tala om 
brevet : vi ska bry henne. 
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ANDRA SCENEN. 

SIRI BRAHE. De Förre. 

Siri  Brahe  kommer ifrån den dörren,  
som går opp till Ebba Bjelkes rum. 

   (Avsides :) Jag trodde finna Stina allena. Huru skall jag få 
veta vad hon ville säga mig? (Högt till Anna:) Er mor, min frän-
de, är allena. Jag tror att hon önskade att få se er. I det tillstånd 
hon är, tror jag att vi böra ej lämna henne allena. 

Anna  illparigt. 
   Ert sällskap, min Fröken, är henne så kärt, att hon saknar 
er visst. Men när man skall gifta sig, när man älskar … så behövs 
någon stunds enslighet. 

Siri  Brahe  avsides. 
   Vad vill hon säga? 

Anna  med lika ton. 
   Jag bör ej uppehålla er. Bjelken lär snart komma. Jag ser er 
längtan att tala vid honom. Eller kanske det sköna vädret för er i 
djurgården … Ni söker kanske någon som önskar att se er … som 
endast vill se er … som ej lär vara angelägen att bli sedd … 

Stina  rycker henne i kjorteln och söker sakta henne. 
   Nådig Fröken, tänk då … 

Siri  Brahe. 
   Men, Anna, jag har aldrig hört er ha en sådan ton med mig 
… Jag förstår varken orsaken eller vad ni menar. 
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Anna. 
   Åh, när man är så försiktig som ni, så tystlåten … när man 
håller så mycket av att göra hemligheter av allt … så uppväcker 
man nyfikenhet, och då blir snart hemligheten bekant. 

Siri  Brahe  bestört.
   Vad hemlighet? … Vem gömmer sig? Vad vet ni? … Vem …

Anna. 
   Är det något, efter jag skall veta? … jag vet intet … Men 
jag är ju, säges det, så talträngd … jag kan ju aldrig förborga en 
hemlighet …

Siri  Brahe  avsides. 
   Skulle hon misstänka? … (Högt :) Jag känner ingen hem-
lighet, som jag för er behöver dölja. 

Anna. 
   Men varföre synas så bestört? Ni rodnar, ni bleknar … 
Säg, vad är det å färde? 

Siri  Brahe. 
   Ingenting. Om jag rodnar, är det av medömkan att se er 
vid edra år så barnslig att inbilla er, eller vilja inbilla mig att här 
är någon hemlighet, och att sysselsätta er med sådant lappri, utan 
att tänka på att trösta en mor, som, fruktande för sina barn, be-
höver nu er närvaro och er ömma omvårdnad, den hon förtjänar 
på så mångfaldigt sätt.

Anna. 
   Jag är förtretad, att ni har så elak tanka om mig, att ni ej 
tror mig kunna förtjäna ert förtroende. (Med ömhet :) Ack Siri ! 
varföre är ni så förbehållsam? Tror ni ej att jag har vänskap för 
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er? Er kallsinnighet är allt vad jag erfar av er. (Hon tar henne i 
famn.) Ack Siri, förtjänar en frände, en vän, så mycken köld? … 

Siri  Brahe  som med ömhet tager henne i famn. 
   Min frände, ni kan ej tvivla om min vänskap, då så många 
band förena oss … då er mors godhet … då jag anser er som en 
syster, som en vän … 

Anna. 
   Men varföre dölja för mig er belägenhet? … varför? … 

Siri  Brahe  avsides. 
   Gud! Om jag mig förrått ! … 

Anna. 
   Varföre all denna förbehållsamhet? 

Siri  Brahe. 
   Jag har ingen. Då man har ingen hemlighet att dölja, behö-
ver man ingen förtigenhet. 

Anna  stucken. 
   Jag förstår. Ni vill ej hedra mig med ert förtroende; men 
jag vet mer än ni tror och ni vill. 

Siri  Brahe  med häpenhet. 
   Vad då?

Anna  gör henne en djup nigning med ironi. 
   Min mor är allena; förlåt att jag lämnar er … Men jag kan 
också tiga, och vill giva er prov av min tystlåtenhet. Kom Stina 
och följ mig.

(Hon skjuter Stina framför sig och går ut igenom dörren som 
går opp till Ebba Bjelke, samt slår hastigt igen den efter sig.) 
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TREDJE SCENEN. 

SIRI BRAHE ensam. 

   Vad ville hon säga? Vad skall jag tro? Är mitt hopp ej för-
hastat ? … De få ord Stina sade mig … min svägerskas nyfiken-
het … Är verkligen min Man här? … Men vad oförsiktighet om 
han sig visat … Hans syster kan ej känna honom: hon var ett litet 
barn då han lämnade Sverige … Ack Gyllenstjerna! Må din äls-
kade makas böner skyla dina spår för dina fienders ögon! Må du 
snart komma att frälsa din älskade Siri ! Men må försiktigheten 
och kärleken skingra de faror, som dig omgiva! Jag måste tala vid 
Stina; hon kan upplysa min oro … 

FJÄRDE SCENEN. 

SIRI BRAHE. STOLPE. 

Siri  Brahe  hastigt till Stolpe, som inkommer. 
   Var är er dotter? Jag söker henne.

Stolpe. 
   Hon är däruppe hos Hennes Nåd, och lagar till er brud-
klänning. Bröllopet lär ske i morgon … Ja … innan morgon afton 
har nådig Fröken en Man. Jo, jo, innan morgon afton … kanske 
innan afton har ni en Man … jo, jo, bär ni ett annat namn. 

Siri  Brahe  avsides. 
   Ack! 
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Stolpe  alltid med samma ton. 
   Ni suckar! Vad är för oro som er bekymrar? Herr Erik 
Bjel ke är värd er. Hans långvariga kärlek … hans trofasthet sy-
nes förtjäna, att ni ej emottager hans hand med avsky, med miss-
nöje … Hur är det? Ni synes brydd? … Ja, ja, jag förstår … 
Giftermålstankarne behaga alltid en ung Fröken; men då stun-
den nalkas … åh då börjar man att tänka, att överväga alla obe-
hagligheter … alla svårigheter … all den faran att överlämna sig 
i en mans våld, att underkasta sig hans vilja … och då blir man 
oviss, ångerfull och tvehågsen, att säga det allvarsamma Ja, som 
kommer att avgöra hela ens övriga livstids öde. (Leende:) Huru? 
Är det inte så? Förlåt en gammal, trogen tjänares skämt, som sett 
er från barn domen i detta hus … Ni synes så brydd, så orolig, att 
jag skulle snart tro att Bjelken ej vore älskad: han, som alltid 
varit av samma parti som er bror: han, som alltid följt er mors 
och Fru Ebba Bjelkes tänkesätt. 

Siri  Brahe.
   Ack, min vän, vad våra tvedräktstider gjort många olyckli-
ga! Vad de sårat hjärtan, som givit sig, utan att rådfråga partihat 
eller statsvälvningar! 

Stolpe. 
   Hur skall jag förstå detta? Vet nådig Fröken, att om jag dris-
tade, skulle jag börja att misstänka ert hjärta att föda en hemlig 
låga … ja, om jag rätt minnes, var det en ung riddersman, som 
syntes ha uppväckt hos er mera böjelse än Bjelken åstadkommit; 
men han är så långt borta, han är så skild från Sverige, att jag ej 
kan tro att han kan ihågkommas. 

Siri  Brahe  hastigt. 
   Ack, Stolpe! Vad har ni sagt? Ack dölj … ja, dölj för Guds 
skull denna misstanka för alla : (Med en annan ton:) dölj den för 



gustaf i i i

182

Bjelken! för min moster! … (Avsides :) Vad säger jag? Min oro 
förråder mig. (Högt :) Det är ej i de omständigheter som jag nu 
är, åt er att återkalla minnet av en ömhet som är glömd, som få 
ha känt, och som allt befaller att ur minnet utplåna. 

Stolpe  med samma ton som under hela scenen; men han  
ger noga akt på Siri, vars oro öker sig och kan ej döljas. 

   Ja ; åh det var jag viss på. Det har jag alltid sagt åt alla dem, 
som trott att ni ej gav med nöje er hand åt Bjelken. Ja, nådig Frö-
ken, var tillfreds; jag har försäkrat dem, att ni har längesedan 
glömt Johan Gyllenstjerna. Och huru kunde väl någon tro, att 
Fröken Siri Brahe kunde förvara sitt hjärta, sin hand åt en lands-
flyktig Herre, som övergivit sitt fädernesland? Och jag är viss 
på, att han själv därom är övertygad. Det var ändå synd med ho-
nom: det var en så vacker och hurtig Herre. Ni hade blivit upp-
födda ihop. Allt syntes böra förena er, då inbördes kriget skiljde 
er. Tänk att jag hade svurit på, att ni tänkte då att i hemlighet 
förenas; men så går det. Man har ett ungt, varmt hjärta ; det upp-
eldas lätt vid femton, sexton år : det brinner med en häftighet : 
man skulle tro att dess eld aldrig kunde utsläckas; och så komma 
omständigheter, faror, krig, som skilja tvenne älskare, som låta 
dem tro att de aldrig kunna förenas … och så gör tiden sin skyl-
dighet … den förkolnar först hettan … och så småningom, så 
små ningom utplånar minnet av älskaren: och till slut skulle man 
tro att man aldrig älskat. Är det inte så, nådig Fröken? Och har 
icke Johan Gyllenstjerna på detta sätt blivit landsflyktig ur ert 
hjärta, som han det blivit ur Riket. 

Siri  Brahe  med tvungen värdighet. 
   Jag är förundrad att ni vågar upptäcka mina hemliga tan-
kar. Är det Bjelke som anmodat er att forska i mitt hjärta, så har 
han valt en utväg som jag ej kan gilla : och detta sätt att låta tala 
sin låga, lär ej bliva det bästa sätt att förtjäna min kärlek. 
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Stolpe. 
   Och med allt det är jag viss, utan att vara spåman, att er hand 
gives i dag åt den som förtjänar ert hjärta, som älskar er, som ni 
älskar: ty jag ser det nog, ert hjärta är trofast : ja, det är trofast … 
och fast ni synes visa mig er vrede, så spår jag att innan afton bär 
ni Bjelkens … eller Gyllenstjernas namn.

Siri  Brahe  med bestörtning. 
   Gyllenstjernas namn! … Vad säger ni? 

Stolpe  med samma ton. 
   Varför inte? Vad bestörtning! Vem vet om Gyllenstjerna 
inte kan bliva försonad med sitt fädernesland? … och då … ni 
dar rar … skulle ni med avsky återse honom? 

Siri  Brahe. 
   Edra ord, vad ni säger mig, allt gör hos mig ett så häftigt 
intryck, att jag ej kan längre mig dölja. Ack Stolpe! Hav medli-
dande med mitt tillstånd. Jag överlämnar mitt öde i edra händer; 
men er trohet för min faster, och ännu mer nödvändigheten att 
förtro min oro, mina tårar i någons omvårdnad, tvingar mig att 
tala. Långt ifrån att vara skyldig till en glömska, en köld emot 
Johan Gyllenstjerna, som vore mer än brottslig, brinner jag för 
honom av samma kärlek, som i mina spädaste år uppfyllde mitt 
hjärta. Hans olyckor, hans frånvaro, ja, en villig skyldighet äskar 
det : och då jag hotas i dag med Bjelkens band, är jag ur stånd att 
giva min. Vet, att långt ifrån att kunna glömma Johan Gyllen-
stjerna, är jag igenom heliga löften förenad med honom. Med ett 
ord: han är min Make; och denna dag, då man tror mig vigas 
med Bjelken, väntar jag honom att befria mig från ett fädernes-
land, som ej mera är hans. Och då jag längtar efter den stunden, 
darrar jag för de faror han trotsar för min räddning. Av de få ord 
er dotter sade mig, tror jag honom här. Jag törs ej söka honom, 



gustaf i i i

184

jag törs ej fråga någon, och då jag är stadd i denna oro, ökes den 
av ert tal. Jag förråder min mans säkerhet, då jag upptäcker allt 
för er ; men jag litar på ert hjärta, på er mänsklighet och på den 
trohet ni är skyldig Gyllenstjernas faders minne … Men huru 
kun de ni förråda honom? Han är ju er fosterson, och ni kunde … 

Stolpe. 
   Och jag … jag är nöjd att se min fosterson älskad, att se er 
trogen edra löften, att se honom övertygad om dess älskade Siris 
kärlek. Förlåt om jag oroat er. Jag måste känna ert hjärtas tankar, 
för att tillfredsställa er maka. Var tillfreds, min Grevinna; han 
äls kar er, han är kommen. 

Siri  Brahe  med ett stort skri. 
   Han är här? Var är han? För mig i hans armar. 

Stolpe  ser Bjelke komma. 
   Dölj er glädje: Bjelken kommer.

Siri  Brahe. 
   O Gud! Vad gruvligt tvång! 

Stolpe. 
   Förställ ert sinnestillstånd. Darra att giva Bjelken misstan-
kar. 
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FEMTE SCENEN. 

De Förre. ERIK BJELKE. 

Erik Bjelke. 
   Min Fröken, dela med mig den allmänna glädjen. Vår Kron-
prins har lyckats. Denna unga hjältes första krigsprov har varit en 
seger. Kristianopel är intagit, och denna ärefulla dag, som krönt 
den unga Gustav Adolf med de första lagrar, är för mig målet av 
min lycka. Alla skäl som uppsköto vår förening, äro nu hävna. 
Edra bröders och Kronprinsens hemkomst i afton tillåter mig att 
fullborda ett giftermål, som är högsta målet av min önskan. Måt-
te ert hjärta dela med mitt denna förnöjelse.

Siri  Brahe  till Stolpe sakta. 
   Vad tidning! 

Stolpe. 
   Tvinga er. 

Erik Bjelke. 
   Men vad bestörtning! Vad skall jag tro? Ni skiftar färg. En 
dödlig blekhet synes förtaga den livlighet, som omgiver er skön-
het. Är det Gustav Adolfs seger, är det vår förening, som är orsa-
ken till den häftiga sinnesrörelse ni erfar? Ack, min Fröken! Är 
jag nog olycklig att ej se min låga gillad? en så lång och bestän-
dig dyrkan: ett hopp av eder fött … av eder tillåtit? 

Siri  Brahe  som sökt hämta sig. 
   Förundra er ej över min bestörtning. Förenad, genom den 
ömmaste tillgivenhet med min moster, kan jag ej taga en kallsin-
nig del i hennes sons öde. Jag hör att Kronprinsen har segrat : 
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men jag hör ingenting sägas om unga Göran Gyllenstjerna. Min 
första tanke var att han köpt segern med sitt blod; och min be-
störtning över dess moders sorg har jag ej velat, ej kunnat dölja. 

Erik Bjelke. 
   Mitt hjärta skulle snart av en svartsjuk tanke oroas, då Gö-
ran Gyllenstjerna uppväcker hos er en så öm oro. Jag avundar 
hans öde. 

Siri  Brahe.
   Hans mor är min ömmaste vän. Jag har sett honom upp-
födas. Jag anser Ebba Bjelke som en mor … 

Erik Bjelke.
   Ni lyfter en tyngd från mitt bröst. Göran Gyllenstjerna är 
oskadd, fast värdig att hava följt vår unga Prins. 

Siri  Brahe. 
   Men om så är, varföre ej skynda att tillfredsställa hans mo-
der? Tillåt mig lämna eder, för att berätta henne denna glada 
tidning. 

(Hon går några steg, som hon ville gå åt Ebba Bjelkes rum.) 

Erik Bjelke. 
   En viktig orsak fordrar edert samråd, för att ej snarare väc ka 
hennes oro, än den stilla. Ni känner Erik Tegel, Konungens Om-
bud? 

Siri  Brahe  hastigt. 
   Den ryktbara Göran Persons avföda? 

Erik Bjelke. 
   Han själv, som detta hus har så mycken orsak att frukta: 
han kommer hit om en liten stund. 
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Siri  Brahe  häpen. 
   Han kommer hit ! Vad orsak, vad skäl har han att söka en 
ort, där allt har rätt att honom hata? 

Erik Bjelke. 
   Han skriver mig till, att underrättad att Svenska flyktingar, 
som döljt sig på Polska flottan som ligger för Kalmar, stigit i land, 
att stämpla mot Konungen, har han trott sin skyldighet fordra 
att följa deras spår: och att detta slott, som ligger mitti Länet, är 
det bekvämaste att vaka över allt som företages. 

Siri  Brahe.
   Ack hindra för Guds skull hans ankomst. Hans närvaro kan 
ej annat än störa glädjen som våra vapens ankomst åstadkom-
mer. Denne elake man, ofta ursprung och alltid verktyg till alla 
förföljelser som inbördes krig kan draga med sig, kan inte annat 
än vara Fru Ebba Bjelke obehaglig. Hon känner all hans bitter-
het och … 

Erik Bjelke. 
   Vi ha ingen tid att hindra dess ankomst. Han skriver mig 
till, att inom en timme är han här; och jag skyndade mig till er, 
att finna någon utväg att bereda Fru Ebba Bjelke på dess ankomst. 
Hon kommer.

SJÄTTE SCENEN. 

De Förre. EBBA BJELKE. 

Erik Bjelke. 
   Min frände, er oro bör förvändas i glädje: er son har stritt, 
och är oskadd återkommen från striden. Vår unga Kronprins har 
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fullbordat sitt ändamål, och innan aftonen kommer er son med 
honom tillbaka. 

Ebba Bjelke  utom sig. 
   Vad lycklig dag! Vad glädje! Jag törs knappt tro er. Så myck-
en lycka är jag inte van vid. 

Siri  Brahe. 
   Ack, måtte den blott bliva beständig! Men vårt liv är så 
blan dat av åtskilliga öden; lyckan och olyckan följas så nära … allt 
änd ras : endast kärlekens och naturens röst, som ej kan utplånas 
i ädla och trogna hjärtan … 

Ebba Bjelke. 
   Om Bjelkens glädje ej försäkrade mig att snart få se min 
son, så skulle den ömma sinnesrörelse du visar, uppväcka oro hos 
mig … Men säg … bedrar ni ej en mor? Kan jag säkert lämna mig 
åt min glädje? 

Erik Bjelke. 
   Den kan ni tryggt behålla, och den kan så mycket livligare 
visa sig, som den blir ett nytt tecken av er trohet mot Konung Karl.

Ebba Bjelke. 
   Jag bekänner det med uppriktighet : denna stund uppoff-
ras endast åt naturen. Min glädje att återse min son är så stor, att 
jag skulle omarma med försonelse den största av mina fiender. 

Erik Bjelke. 
   Ni skulle lida ända till Erik Tegels åsyn? 

Ebba Bjelke. 
   Hur kan man känna hat, den stund ens sorg, ens oro är för-
svunnen? 
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Erik Bjelke. 
   Behåll detta ädla tänkesätt, min frände; ni har snart tillfälle 
att visa oss det. 

Ebba Bjelke. 
   Huru? 

Erik Bjelke. 
   Bered er att snart se Erik Tegel. 

Ebba Bjelke. 
   Tegel! … Och vad kan åstadkomma hans ankomst? … I en 
annan tid skulle den oroa mig. 

Erik Bjelke. 
   Han tror sin skyldighet äska dess närvaro här. Men läs … 
här är hans brev; som jag nyss undfått. 

Ebba Bjelke  läser. 
   »Jag är säkert underrättad att de Svenske upproriske, som 
»varit om bord på Polska skeppen, äro spridde i landet. Jag vet 
»inte visst huru stort deras antal är ; men jag är i synnerhet till- 
»sagd av mina spejare, att en ibland dem tagit vägen till salig Riks- 
»drotsens gård. Denne skall vara en medelålders man, och för- 
»näm. Han lär visst ej våga sig så mycket, utan att hava viktiga 
»orsaker och far li ga stämplingar. Jag törs knappt anförtro pap- 
»peret de gruvliga miss tankar jag hyser; men det kommer an på 
»Konungens och dess Sons säkerhet. Jag ryser vid blotta tankan, 
»och skyndar att snart meddela Eders Nåd skälen till min an- 
»komst, vilken innan en tim mes förlopp skall ske.« 

(Hon ger brevet tillbaka.) 

Siri  Brahe  till Stolpe. 
   Vad faror! Ack, övergiv mig icke. 
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Stolpe. 
   Frukta intet, men tvinga er. 

Ebba Bjelke.
   Jag känner igen Tegels ilska, misstankar och ränkor. Hans 
glädje vore om han kunde svärta mig och mitt hus, så som hans 
fader gjorde med min man. Men trogen Konung Karl, alltid till-
given fäderneslandet, har jag ingenting att rädas före. Han kan 
komma. Min vördnad för Konungen befaller mig att tåla hans 
åsyn: det är allt vad han kan äska av mig.

Stina  inkommer. 
   Herr Erik Tegel stiger nu av hästen. Han bad mig fråga 
efter Ståthållaren. 

Ebba Bjelke. 
   Han kan fritt ådagalägga sina forskningskunskaper. Mitt 
hus är ej vant att hysa misstänkta personer. Alla, ja, de minsta 
göm mor i valven som bära detta slott, skola öppnas för hans ny-
fi kenhet. Stolpe, du som har alla nycklar, jag vill att du skall läm-
na dem i hans händer. Ingenting avkläder mera larven av förställ-
ning och ränkor, än uppriktighet och förtroende; och då man 
har ett rent samvete, kan man vara öppenhjärtig. 

Siri  Brahe  avsides. 
   Olyckliga mor! Du vet ej vad du tillåter. 

Stolpe  hastigt. 
   Hennes Nåds befallning skall uppfyllas. Herr Erik Göran-
son kan snart få se alla valven. De äro ej många eller svåra att 
genomleta. (Sakta till Siri :) Var tillfreds; ingen känner dem mer 
än jag. 
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Erik Bjelke. 
   Tillåt mig, min frände, att tala med honom allena, innan 
han ser er. 

Ebba Bjelke. 
   Jag går opp. Ni kan vara säker, min frände, jag skall göra 
våld på mitt sinne … han skall inte få någon orsak att beklaga sig.

(Hon går några steg.) 

Siri  Brahe  till Stolpe gående åt trädgården. 
   Låt oss överlägga huru vi kunna frälsa min man ur dessa 
faror. 

Ebba Bjelke. 
   Kom, min Siri ; följ mig. Denna dag skall bliva även så 
märklig för dig, som han är det för mig.

Siri  Brahe  till Stolpe. 
   Ack! Vaka över allt som händer, och lämna icke detta rum 
ur edra ögon. 

Stolpe.
   Var försäkrad om min vaksamhet. 

Siri  Brahe.
   Hela min tillit är till er. 

(Hon följer Ebba Bjelke. Stolpe går ut igenom trädgårds 
dörren; man ser honom ofta titta in genom glasdörren, för 
att se vad som sker i rummet. Hans oro bör göra ett stumt 
spel, under alla de scener som han ej är inne på teatern.) 
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SJUNDE SCENEN. 

ERIK BJELKE. ERIK GÖRANSON TEGEL. 

Tegel  med en ödmjuk skenhelighet. 
   Min lycka är alltför stor, att vid min ankomst först råka 
Eders Nåd. 

Erik Bjelke  med värdighet. 
   Spar er, Herr Erik Göranson, dessa ödmjuka åtbörder. Me-
nar ni att jag inte känner er, ert uppförande, ert hemliga tänke-
sätt mot mig, mot mina likar, med ett ord: alla edra syftemål. Min 
skyldighet är att gå er tillhanda i allt, som kan lända till Konung-
ens tjänst. I allt annat vill jag ingenting hava gemensamt med er; 
och all den ödmjukhet ni visar mig, förblindar mig icke. Jag vet 
huru mycket jag kan räkna på er : det är mig nog. Vad avsikt för 
er hit? Jag har svårt att tro, att det ni skrivit mig till är sant ; men 
vad grund det helst må hava, så rår jag er att med försiktighet gå 
till väga. Detta hus rår en Fru om, befryndad på mer än ett sätt 
med Konungahuset : en Fru som, trogen Karl, är vida över alla 
miss tankar av stämplingar, och som man ej kan oroa i fåfängan 
utan ansvar, då i synnerhet hon väntar snart nog Kronprinsen till 
gäst. 

Tegel  slår sig med handen för bröstet med en skenhelig min. 
   Himmelen bevare mig, att oroa här en vördnadsvärd Fru, 
som lever här i stillhet. Långt ifrån att störa hennes lugn, tror jag 
mig böra hindra att ilskefulla människors hemliga stämplingar 
kasta skugga på hennes rena uppsåt. Ty om, utan hennes vetskap, 
utan hennes förvållande, i skygd av denna mörka skog, som om-
giver detta slott, i skötet av dessa tjocka murar, landsflyktige för-
rädare skylde deras nedriga stämplingar; om de hade gemenskap 
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med några av hennes betjänter, uppfyllde av Riksdrotsens par-
tiska tänkesätt (ty Eders Nåd vet, att denne Herre misstänktes 
alltid att ha hemlig tillgivenhet för Sigismund); om desse betjän-
ter stämplade med dem i lönndom, så finner väl Eders Nåd, att 
långt ifrån att misstjäna Fru Ebba Bjelke, gav jag henne det lyck-
ligaste tillfälle att ådagalägga sin tillgivenhet för Konungen, och 
frälste henne från sitt eget samvetes förebråelse, att hava hyst för 
mycket förtroende för sin betjäning. 

Erik Bjelke  med förakt. 
   Men om alla dessa misstankar äro falska: om genom en 
onödig åtgärd ni fäste på henne och på hennes hus hela Sveriges 
ögon, som på en otrogen undersåte, eller åtminstone som den, 
som med otillbörlig ömhet beskyddade Konungens fiender, hys-
te dem hos sig, och änteligen hade den fintligheten att undan-
röja dem från edra händer: tror ni väl ha gjort Konungen en stor 
tjänst, att kasta uti dess nog upprörda sinne nya skäl till misstan-
kar mot sina tillgivnaste undersåtare, och att hava berövat en 
vörd nadsvärd änka, vars yngsta son strider nu under Kronprin-
sens baner?

Tegel. 
   Men om det stämplades emot Hertig Gustav Adolfs liv : 
om den som är ämnad till Sigismunds verktyg, väntar endast stun-
den att utöva dess hämnd: om jag kan skingra dessa olycksmoln, 
lär Eders Nåd ej finna min åtgärd, min närvaro överflödig. (Med 
ironi :) Fast jag finner väl, att er frändes lugns ostörande bör över-
väga alla andra skäl, ehuru viktiga de vara må. 

Erik Bjelke. 
   Blanda ej min släktskap, min personliga vördnad för Fru 
Ebba Bjelke med så höga, så viktiga skäl. Då skyldigheten driver, 
stannar all annan omtanke, och vare sig släkt, vänner, broder el-
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ler gemål, så känner jag ingen annan regel än den, som mitt äm-
bete, min trohet för Konungen, för Riket mig föreskriver. Giv 
mig klara bevis på sanningen av vad ni framför, så är jag färdig att 
gå er med all den makt jag haver, tillhanda; men här stannar min 
åtgärd; med ett ord: om Gustav Adolfs säkerhet, om detta läns 
lugn står i fara, så säg! så bevis ! Men om falska misstankar, få-
kunniga rykten, eller irriga fördomar er bedraga, så var försäk-
rad, att med samma iver jag skulle understödja er att freda fäder-
neslandet, med samma iver vore jag den förste som försvarade 
min frändes heder, säkerhet och lugn. Jag känner eder nog: jag 
vet allt det hat ni hyser för eder faders domares släkt. Jag vet att 
ni hoppas att, under larven av tillgivenhet, bruka våra inbördes 
misshälligheter att utöva er hämnd. Men vet att jag vakar över 
edra minsta företag, och att så länge jag styr detta Län, skall jag 
försvara dess inbyggare och beskydda deras lagliga säkerhet.

Tegel  alltid med samma ton. 
   Eders Nåds misstankar gå för långt. Mitt uppsåt är fullt av 
nit för Konungen och för rättvisan. Jag ivrar endast mot ond-
skan, och vakar över Rikets lugn. 

Erik Bjelke  med stolthet. 
   Jag vill tro det. – Jag går att anmäla er ankomst hos Fru 
Ebba Bjelke. Om ni verkligen hyser detta tänkesätt : om ni in trä-
der här endast att uppfylla edra plikter : om ni hyser försonlig-
het, kan ni om en stund följa mig. Ni får då se att hon ej har an-
nat än ett tänkesätt, värdigt hennes stånd och en god medbor gare. 
(Avsides :) Hans ilska visar sig nog, men min vaksamhet skall hind-
ra dess utbrott.
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ÅTTONDE SCENEN.

TEGEL ensam. 

   Ja, gå. Högfärdas över din myndighet, över din dygd. Jag 
skall snart visa dig vad ett långsamt hat kan åstadkomma; ett hat, 
länge dolt, aldrig förkolnat, men som endast väntat stunden att 
utbrista, och som det funnit änteligen. Erik Tegel, Erik Tegel, 
du ser nu dager att hämnas. Förgäves har lyckan förföljt din ung-
dom. Förgäves i fattigdom, i mörker har du förnött dina bästa 
år : de år, som lyckan lovade dig vid din ungdoms början att leva 
i nöjen, i storhet, i rikedom. Den ståndaktighet, som ärelystna-
den, uppeldad av hat, av hämnd, vet att giva, den har fört dig 
trappvis ur mörkret till Konungars hov. Tvedräkt och inbördes- 
krig hava tjänt dig. Du har sett Johans son störtas från tronen, 
och Karl, omgiven av faror, av förräderi, har lånat örat till ditt 
smicker, och din tillgivenhet har banat dig vägen till dess förtro-
ende. Ännu ett steg, och snart har du återvunnit det ställe, från 
vilket du sett din far störtas. Men tiden är dyrbar: Karl nalkas till 
sitt slut, och en ny sol som uppstiger, en ung Prins kan ändra på 
nytt dina öden och beröva dig frukten av all din möda. Ung, tap-
per, ädelmodig, förenar han alla de egenskaper som pryda dess 
år, dess stånd. Det första steg han kommer att göra, skall lägga 
grunden till det övriga av hans regering; men dess eldiga snille, 
Vasablodets häftighet, de brydsamma oroligheter under vilka han 
uppfödes, kunna leda honom längre än han tänker; och detta bör 
iakttagas. Ja, min tid är ej all, om jag kan i dess unga sinne insmy-
ga misstankar och farhåga; om jag kan föreställa honom som 
fiender dem han mest kan lita på: då, tvehågsen, osäker, tvingas 
han, tvingas dess ädelmod att uppoffras åt dess säkerhet. Dess 
mod blir ett nytt verktyg för min dristighet ; och snart omgiven 
av verkliga fiender, tvingas han att kasta sig i mina armar. Allt 
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kommer därföre an på att inblanda dess säkerhet i de misstankar 
jag skall kasta på Ebba Bjelke, ja, på Ståthållaren själv. Detta slott 
uppeldar ännu mera mitt hat. Hela denna släkt har bidragit till 
min och de minas olycka. Jag skall betala dem all deras rättvisa, 
och skyldiga eller oskyldiga, skola de bli offer för min hämnd, 
min ärelystnad; men Guds ära, Konungens tjänst, Fäderneslan-
dets säkerhet, skola bli larven med vilken jag skall skyla mig. Med 
dessa stora ord störtar man sina fiender, upphöjer sig själv, och 
vinner ofta hopens aktning. Ja, ju mindre man vördar i själen des-
sa namn, ju mer har man lätt att dem bruka med förmån. 

Stina  inkommer. 
   Hennes Nåd väntar Herrn. Han är rätt välkommen.

Tegel  med ödmjukhet. 
   Jag skyndar mig att följa hennes befallning. Gud välsigne 
er, mitt vackra barn! 

(Han går opp till Fru Ebba Bjelkes kammare.) 

NIONDE SCENEN. 

STOLPE. STINA. 
(Under hela denna föregående Scen ser man Stolpe gå 
orolig i djurgården. Han synes ofta vid glasdörren, för 
att vaka på Tegels åtbörder: så snart han ser honom gå 
opp till Ebba Bjelke, inträder han på teatern.) 

Stina  frampå teatern. 
   Den där Herrn ser stygg ut. Jag skulle slå vad med vem 
som ville, om jag inte visste det förut, att det är en elak män   ni ska. 
Vad har han att göra här? Skulle han väl känna den där Herrn, 
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som vi äro så nyfikna att få veta vem han är? Fröken Anna söker 
honom ännu i djurgården. Jag måste berätta henne Herr Tegels 
ankomst. Ja, vi ska lägga våra huvuden ihop: kanske hitta vi på 
sanningen. Jag måste skynda mig.

(Hon springer hoppande till glasdörren, men stannar 
småflat då hon får se sin far, och går några steg fram 
åt lamporna.) 

Stolpe.
   Vart springer du, flicka? Vart har du så bråttom? 

Stina  flat. 
   Min pappa! 

Stolpe. 
   Hem? Du har varit så beställsam hela dagen: du har följt 
mig på spåren: jag har ej kunnat göra ett steg, utan att se dig efter 
mig som min skugga. Stina, Stina, jag är viss på att din och Frö-
ken Annas nyfikenhet sätter er båda i den beständiga rörelse jag 
er sett hela dagen. Har du sett Fröken Siri Brahe? 

Stina  småängslig. 
   Inte allena, min far. 

Stolpe. 
   Huru? Inte allena? Vad menar du därmed? (Avsides:) Månn 
hon vet något? (Högt :) Vad misstankar hyser du? Stina, Stina, 
det går aldrig väl. Den första skyldighet av den som tjänar, är att 
ej söka upptäcka de hemligheter ens Herrar vilja dölja. 

Stina  med hastighet. 
   Så är det då någon hemlighet å färde, som jag inte får veta? 
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Stolpe  avsides. 
   Jag tror hon vet intet. (Hårt :) Åh nej, vad kunde den bestå 
uti? Jag tycker endast att du inbillar dig att där är någon; ty du 
har sprungit och fjäskat hela dagen; och det har jag sagt dig tu-
sen gånger … men se där kommer Fröken Siri Brahe. Lämna oss 
allena. 

Stina  avsides. 
   Pappa må säga vad han vill : här är något besynnerligt. Det 
är förtretligt att inte få veta; men Fröken Anna lär väl hitta på 
sanningen. 

(Hon går ut igenom djurgårdsdörren.)

TIONDE SCENEN. 

SIRI BRAHE. STOLPE. 

Siri  Brahe  kommer ifrån Ebba Bjelkes rum. 
   Min oro och min längtan för mig till er. 

Stolpe. 
   Men är det ej en oförsiktighet att lämna Hennes Nåd så 
hastigt? 

Siri  Brahe. 
   Frukta intet. Jag har sagt mig ej vilja se Tegel, som varit 
orsaken till mina bägge bröders landsflykt; och då han kom in, 
gick jag ut. Men i vad fara har ej hans ankomst försatt oss? Huru 
skall Gyllenstjerna frälsas? Om Tegel vet hans härvaro, är han 
för lorad. Hans flykt blir omöjlig. Ack, min trogne vän! Har han 
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kommit till sitt fädernesland, endast för att uppoffras åt sina fien-
der, i sin mors och makas åsyn? 

Stolpe. 
   Ni bör ej misströsta ännu. Allt är ej förlorat ; och fast Te-
gel har åtskilliga underrättelser, äro de endast allmänna. Han vet 
ej att det är Johan Gyllenstjerna: han vet ej att han är gömd, att 
han är här. Tror ni, om han det visste, att han skulle förlora tiden 
att synas söka underrättelser som han saknar? Nej var viss på, att 
ni snart såg honom beväpnad med all Konungens makt, omgiven 
av soldater komma hit, rycka er man ur dess fristad, och uppoff-
ra med honom kanske Bjelken själv. Men han är okunnig om allt, 
fruktar för felsteg, som kunde förstöra tankan Konungen har om 
hans kunskaper; därföre synes han här ödmjuk, skenhelig, för-
siktig, och därföre synes han snarare utleta sanningen, än kunna 
övertyga därom. Frukta intet. Jag är den enda, i vars händer er 
ma kas öde vilar : och då Kronprinsens ankomst och tillredelser-
na till ert bröllop med Bjelke sätta hela slottet i rörelse, då allas 
uppmärksamhet är fästad på vår unga Prins : skall jag nyttja den 
stunden att föra Johan Gyllenstjerna ifrån ett så farligt ställe, där 
allt hotar dess liv och ingenting beskyddar det. 

Siri  Brahe. 
   Men vad skall han tro om han skiljes härifrån, utan att hava 
sett mig: utan att jag försäkrat honom om min beständighet? An-
stalterne till mitt och Bjelkens bröllop, de misstankar ni själv mig 
visat, edra tvehågsna ord: allt övertygar mig att min man tvekar 
om min kärlek. Ack, Stolpe! döm om mitt olyckliga tillstånd: brin-
nande av den rättmätigaste kärlek, längtande att återse en kär maka 
som vågat allt för mig, fruktande att se mig av honom misstänkt, 
bävande för dess faror, att med en tår, ett ord förråda dess närva-
ro för dess grymmaste fiender: finner jag mig efter så lång tid nära 
honom: samma tak, samma murar hysa oss, och jag får varken 
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kasta mig i hans armar, eller rådfråga honom om hans och mitt 
öde. Ack, Stolpe! detta tillstånd är för grymt: jag måste komma 
därutur. Låt mig upptäcka allt för Ebba Bjelke: hon allena kan 
beskydda sin son, sin sonhustru. Vi ha varit nog länge brottsliga 
emot henne, då vi dolt vår förening; och i vems försvar kan jag 
med mera trygghet anförtro en man, en son, än i en öm moders 
sköte? 

Stolpe. 
   Ack! Besinna för vad faror ni blottställer er man. Ni kän-
ner Ebba Bjelkes ömhet, vad stor makt naturens röst har på hen-
nes hjärta, de häftiga intryck hennes sinne erfar, och som hon 
ald rig är mäktig att dölja. Ni ser henne omgiven av uppmärk-
samma ögon, av Bjelke, av Tegel, vars ilska är nog vakande, som 
dömer av en enda tår, en enda orolig åtbörd. Vänta till Tegels 
bortresa, tills vi hunnit frälsa er man från dess faror. Om några 
dagar, i morgon kanske, kunna vi utan fara allt yppa. Ni är för-
enad med Gyllenstjerna genom så heliga band, att de ej kunna 
brytas. Han en gång i säkerhet, kan ingen neka er att följa er man; 
men nu är den minsta oförsiktighet obotlig. 

Siri  Brahe. 
   Men om jag kunde ändå få se honom: om jag kunde råd-
fråga honom själv om mitt öde. Ack, Stolpe! vi äro allena: va-
kande ögon omgiva Ebba Bjelke. Stolpe, trogne tjänare, för mig 
till honom. Icke kan ni frukta att jag förråder dess fristad. Denna 
stund förfluten, är denna tröst mig kanske för alltid berövad. 

Stolpe. 
   Ja, jag tror att jag kan tillfredsställa er önskan. Vi äro här 
allena. Allt är sysselsatt i slottet för Kronprinsens ankomst, och 
det är billigt att Gyllenstjerna befaller själv om sitt öde. 
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Siri  Brahe. 
   Ack, min vän! kom, skynda. Var är vägen? 

Stolpe. 
   Låt mig först försäkra mig att ingen kommer in i denna sal. 
Ni har ej långt att gå. Denna himmel skyler en dörr, som för till 
dess rum. 

(Han går och läser igen båda dörrarna till gården och 
djurgården, upplyfter tapeten och öppnar dörren. Siri 
Brahe går några steg, och faller halvt bortsvimmad i 
Stolpes armar.)

Siri  Brahe.
   Efter så lång tid får jag då återse dig, älskade maka … Min 
glädje … min ömhet … ah … jag … 

(Hon svimmar.) 

Stolpe. 
   Gud! Hon svimmar! … Hennes krafter stå ej emot den 
häftiga oro hennes sinne erfar. 

Siri  Brahe  kommer sig före. 
   Var tillfreds; glädjen gör hos mig större intryck än sorg 
och förskräckelse. Kom, för mig till min man. 

(Stolpe för henne in i lönngången, och slår dörren igen 
som i Första Akten. Orkestern börjar spela. Man ser 
Anna och Stina komma från djurgården och vilja gå 
in i salen. De synas förundrade att finna dörren igen
läst, vända småledsna om igen, gå åt fonden, och synas 
se åt salen, då Tredje Akten börjas.)
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TREDJE AKTEN.  

FÖRSTA SCENEN. 

STOLPE. SIRI BRAHE. 
JOHAN GYLLENSTJERNA. 

Stolpe  inkommer ur valvet,  
vänder sig om och säger : 

   Vänta litet : man kunde se er från djurgården. 
(Han går till glasdörrarna och släpper ner gardinerna.) 

Siri  Brahe  till Gyllenstjerna,  
som följer henne. 

   Vad oförsiktighet, Gyllenstjerna! Tänk om någon kom! 

Gyllenstjerna. 
   Ack, Siri ! neka mig ej att njuta den glädjen att se dig på des-
sa få stunder, som jag ännu kan ha övriga: tänk huru länge den 
varit mig berövad: tänk huru länge den skall ännu berövas mig: 
tänk i vilka faror jag lämnar dig: omgiven av mina fiender … i 
mina förföljares våld … i Bjelkens våld …

Siri  Brahe. 
   Kan du ännu hysa någon tvekan om min kärlek? Denna 
tanke fördubblar ännu min olycka. Om ej min heder, min skyl-
dighet äskade att med dig fly, så tro, så var säker, att kärleken det 
gjorde.

Gyllenstjerna. 
   Och du kan övergiva för mig din släkt, ditt fädernesland, 
och följa en landsflyktigs öde.
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Siri  Brahe. 
   Ja, om de heliga band som oss förena, vore ej ännu knutna: 
om fri jag kunde välja, så tro, så var försäkrad, att jag hellre dela-
de med dig en ödemark, än Sveriges tron med en annan. Men vi 
skola ej skiljas. I morgon, eller kanske i afton, skola vi för alltid 
följas åt. Vänta endast till dess mörkret skyler vår flykt. Räds att 
upptäcka för dina fiender din närvaro. Jag rycker mig ur dina ar-
mar, för att snart aldrig skiljas därifrån. 

Gyllenstjerna.
   Du vill då lämna mig? 

Siri  Brahe. 
   Himmel! Jag beklagar mig över dess för myckna kärlek. 

(Anna och Stina klappa på fönstret.)

Stolpe. 
   Man klappar på djurgårdsdörren. Det är er syster och min 
dotter. 

Siri  Brahe  hastigt.
   Gud! Om du blev sedd! 

(Gyllenstjerna går in i valvet, och Stolpe, sedan han 
igenslagit porten och städat bordet, öppnar djurgårds
dörren och drar opp gardinerna.) 
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ANDRA SCENEN. 

ANNA GYLLENSTJERNA. STINA.  
SIRI BRAHE. STOLPE.

Stolpe  då han släpper in dem. 
   Gud bevars! vad väsen göres på denna port. Vad är så bråt-
tom?

Anna. 
   Det är jag som är förundrad att vara utstängd. Aha! Varföre 
äro gardinerne nedsläppta? Det lär vara för att man inte skall se 
in. Jag undrar vad alla dessa underliga anstalter betyda.

Siri  Brahe. 
   Och jag undrar varför min Fröken alltid går allena med Sti-
na. Tillåt mig säga er, min frände, att detta sällskap är ej det som 
bäst anstår eder. 

Anna.
   Och tillåt mig säga er, min frände, att jag tror hennes säll-
skap mycket oskyldigt : det kunde finnas de, som hade mera svå-
righet att undskylla dem de söka.

Siri  Brahe. 
   Ert tal, allt vad ni sagt mig i dag är så underligt, så främman-
de, att jag hade lätt att fråga er orsaken till ett uppförande som 
jag så litet förtjänat. 

Stolpe  som talt med häftighet sakta med sin dotter. 
   Den gåtan är lätt att upplösa: min dotter har ett brev som 
uppeldat Frökens nyfikenhet. 
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Anna.
   Vad säger du om mig? 

Stina. 
   Det angår det brevet, som den där främmande Herrn gav 
mig i djurgården, och som Fröken vet väl.

Anna,  förlägen. 
   Jag vet inte av något brev. 

Siri  Brahe. 
   Har ni fått något brev, som ni ej visat åt er mor? 

Anna. 
   Ni vet väl att jag aldrig skriver, och därföre kan jag ej få nå-
got svar. 

Stolpe. 
   Men Stina säger att nådig Fröken tagit ett brev, som var 
ämnat till Fröken Brahe. 

Anna. 
   Hur kan Stina säga det? 

Stina. 
   Vill nådig Fröken skaffa mig bannor? Ja visst har Fröken 
det brevet. 

Anna  med förlägenhet. 
   Jag har ett brev, om ni så änteligen vill veta, som Stina fått 
i djurgården, och som var utan utanskrift. Jag har tänkt bära det 
till min mor. 
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Siri  Brahe. 
   Men, min frände, det säges att det var ämnat till mig. 

Stina. 
   Ja, det är sant, att den Herrn bad mig giva’t åt Fröken Siri 
Brahe; men nådig Fröken Anna har tagit det … det är inte min 
skuld. 

Anna  förtretad. 
   Det är mycket väsende för en lapp som betyder intet. Se här 
är han. 

Siri  Brahe  med häpenhet. 
   Brevet är uppbrutit ! 

Anna  flat. 
   Jag har burit det i min ficka hela dagen. Signetet har gått 
sönder. 

Stina  medan Siri läser. 
   Se vad hon är bekymrad. 

Anna. 
   Hon måste väl säga oss något. 

Siri  Brahe  läser brevet sakta.  
Stolpe läser det med henne. 

   Ingenting är härigenom upptäckt. Jag är mindre orolig. Vad 
ska vi säga henne? 

Stolpe  till Siri. 
   Låt mig ha den omsorgen. 
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Anna.
   Nå, har ni nog övervägt tillsammans hur ni en annan gång 
skall dölja era brev för mig? 

Siri  Brahe. 
   Jag rodnar för er, min frände, att ni kan låta förföra er av 
en så barnslig nyfikenhet, och tillåta er att störa all säkerhet, som 
inom ert eget hus av er först borde aktas.

Stolpe. 
   Och för en sak som angår er på intet sätt. Tillåt mig att 
säga er, min Fröken, att detta går för långt, och att om er mor 
visste därav, så borde ni straffas rätt strängt. Det bästa rådet ni 
kan taga, är att förborga i en djup tystnad det fel ni begått emot 
er frände, och, tillåt mig att säga, emot mig, då ni förfört min 
dotter att bryta mot den vördnad hon är skyldig Fröken Brahe, 
och den trohet hon var skyldig den som anförtrodde henne bre-
vet. Vi skola ej tala därom, för att ej störa dagens glädje; men för 
att stilla er nyfikenhet, och på det att den ej för er till nya fel, kan 
jag lova er att i morgon afton skall ni få veta allt. Vår Kronprins 
är då här, och då kommer denna statshemlighet att upptäckas. Se 
bara vad ni äventyrar, om någon som Tegel, som Bjelken till exem-
pel, visste att ni upptäckt det de ville att ingen skulle veta. 

Siri  Brahe.
   Vad skam för er, min frände, att man är tvungen lova er döl-
ja för er mor, en så öm mor, ert uppförande. (Till Stolpe :) Våra 
faror ökas. Skynda på tiden till min mans flykt. 

Stolpe. 
   Frukta intet. Gå opp till Fru Ebba Bjelke. Syns ej bekym-
rad, och lita på min omsorg. 

(Han går åt djurgården. Siri Brahe går opp till Ebba Bjelke.)
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TREDJE SCENEN. 

ANNA. GYLLENSTJERNA. STINA.
(Anna synes helt nedslagen.) 

Stina. 
   Jo, har det inte gått som jag sade nådig Fröken? Vad ha vi 
nu för vår nyfikenhet? Vi ha bara skammen, och inte vet vi ändå 
något mer. 

Anna. 
   Men vart har då den okända Herrn du såg tagit vägen? 
Han är inte hos min mor: han är inte i djurgården: var kan han 
vara? 

Stina. 
   Kors! Grubblar ännu nådig Fröken på detta? Har inte min 
far lovat er, att få i morgon veta allt?

Anna. 
   Men jag är förtretad att inte veta det nu. Tänk om vi kunde 
i morgon, då din far tror att säga oss allt, tänk om vi kunde berät-
ta honom att vi visste allt, och låta honom tro att vi visste redan 
hela hemligheten i dag, då han så grötmyndigt förebrådde oss 
vår nyfikenhet! Vad han skulle då bli flat! och vad jag skulle skry-
ta med min tystlåtenhet! Jag är förargad på din fars myndighet. 
Det är han som tillställt allt, och utan honom hade Siri Brahe 
förtrott mig allt. Han har stökat här hela dagen.

Stina. 
   Ja, det är sant. Jag har sett honom gå här hela dagen i den-
na sal. Visst är den okända Herrn gömd här någorstädes. 
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Anna.
   Vet du, rättnunnas trodde jag att han gick igenom väggen. 
Han kom från den där himmeln. Låt oss se om här inte är göm-
ställe.

Stina. 
   Åh nej, på den sidan är endast slottsmuren och vallen. 

Anna. 
   Låt oss se. 

(De känna med handen längs med väggen, och omsider 
lyfta med möda opp tapeten som tjänar till rygg för him
meln; då Stina kryper mellan tapeten och väggen och 
finner järndörren.) 

Stina. 
   Här känner jag som ett gångjärn. 

Anna. 
   Hjälp mig skall vi lyfta opp tapeten. Ser du något? 

Stina. 
   Nej håll bättre opp tapeten … släpp’en inte på mig bara.

Anna. 
   Han är mycket tung. 

Stina. 
   Jag skall hålla honom opp med min axel ; så, det är bra. 

Anna. 
   Ser du något?
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Stina.
   Jo, där ha vi funnit vad vi sökt. 

Anna. 
   Vad då? 

Stina. 
   En stor järndörr med en stor stång före och tjocka spikar. 

(Hon kommer fram från tapeten.)

Anna. 
   Nu är saken klar. Där var det som din far kom ifrån rätt-
nunnas, då han släppte gardin för fönstret : där bor den främman-
de Herrn. 

Stina.
   Men vi veta ändå intet mer. 

Anna  tankfull. 
   En stark hemlighet … en kyller … grönt och rött och vitt 
skärp … i morgon då Kronprinsen kommer … (Till Stina:) Jo, 
det är säkert en underhandling: det är ett Polskt eller Danskt 
Sändebud. 

Stina.
   Huru en underhandling?

Anna. 
   Jo, jag hörde Bjelken och min mor tala i eftermiddags om, 
att man hoppades snart kunna få fred, att någon underhandling 
vore på färde: och då jag lägger ihop allt detta och vad din far 
sade, så är det säkert någon utskickad.
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Stina.
   Men Fröken Siri, vad har hon därmed att göra, och varför 
den hemligheten? 

Anna. 
   Åh det är det vi just ska söka att få veta. Se där kommer 
Te gel : vi ska prata med honom. Kanske undfalla honom några 
ord som kunna upplysa oss. 

Stina. 
   Akta sig, nådig Fröken; det är en elak och slug människa. 

Anna. 
   Åh, det har ingen fara. Frukta inte, jag skall vara försiktig. 

FJÄRDE SCENEN. 

De Förre. TEGEL. 

Tegel  kommer ifrån gården. 
   (Avsides :) Mina spejare ha ej kunnat ge någon vidare upp-
lysning, och Fru Gyllenstjernas stora saktmodighet förundrar mig. 
Tiden går ur händerna, och jag törs ej något våga på så osäkra 
grunder. (Han ser Anna.) Ack! Jag ser dessa unga flickor. De äro 
nyfikna, pratsamma och okonstlade. Kanske kan jag genom dem 
få någon upplysning. (Högt:) Mina vackra barn, varföre så allena? 
(Med ödmjukhet :) Ack, jag ber ödmjukast om förlåtelse, jag kän-
de inte igen nådig Fröken. Jag väntade ej att finna er så ensam. 
Åh jag ser väl att ni längtar till aftonen, att dansa på Ståthållarens 
bröllop. Ja ; vid edra år är ingenting behagligare än ett bröllop. 
Huru? är det inte så? 
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Anna  med slughet.
   Jo, bröllopsdansen är rätt rolig; men jag tror inte att det 
blir bröllop i afton. 

Tegel. 
   Varför inte i afton? Jag tycker att alla anstalter göras där-
till. Tror ni att något skulle störa bröllopsron? 

Stina. 
   Men Kronprinsen skall ju vara brudgummens far, och han 
är inte kommen. 

Tegel. 
   Det är möjligt att han kan komma i afton, och fast han inte 
kom, så synes Ståthållaren vilja skynda vigseln. 

Anna. 
   Jag tror ej att Siri Brahe har så bråttom. 

Tegel. 
   Huru? Tror ni ej att hon gifter sig gärna? 

Anna. 
   Hon synes inte mycket längta därefter ; och kanske är det 
rätt väl om bröllopet uppskjutes för de stora angelägenheter, som 
er äro anförtrodda … så blir hon ej misslynt. 

Tegel. 
   Vad för ena viktiga angelägenheter? (Avsides :) Vad menar 
hon?

Anna. 
   Åh nog vet ni, fast ni ej vill säga mig. 
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Tegel. 
   Jag är kommen hit för landets angelägenheter; men de ha 
inte någon gemenskap med Bjelkens giftermål. 

Anna. 
   Ja, ja, fast ni gör er så okunnig, så bedrar ni mig ändå inte. 
Menar ni att jag inte vet vad som här förehaves? 

Tegel  avsides.
   Jo, jo, jag har ändå inte bedragit mig. (Med falskhet:) Ni sy-
nes underrättad. Vad menar Fröken?

Anna. 
   Ni är så förbehållsam … men … sändebudet … 

Stina  drar henne sakta i kjorteln. 
   Nådig Fröken, betänk … 

Tegel  med förundran. 
   Sändebudet? 

Anna. 
   Nog ser jag att det angår fred. Det sägs att Sverige och 
Danmark begära ej bättre än få vara vänner … 

Stina. 
   Och att Kronprinsen och Kungen tänka så … 

Anna.
   Och att alla goda människor tänka detsamma.

Stina. 
   Men att det är bara illviljare, som vilja hindra’t. 
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Tegel. 
   Deras möda blir visst till slut fåfäng. 

Anna.
   Ja, om vi få stillestånd med Polen. 

Tegel  förundrad. 
   Huru det? 

Stina. 
   Åh, Herrn visar sig så förbehållsam. Nog vet han. 

Tegel  avsides. 
   Vad vill hon säga? Månn hon vet mer än jag trodde? (Högt 
med en förbehållsam ton:) Åh, jag tror att allt är möjligt ; men det 
synes inte så lätt. 

Anna. 
   Inte behöver ni dölja för oss underhandlingen: vi veta hela 
hemligheten. 

Tegel  avsides. 
   Hemligheten! Detta betyder något. Månn tro att här vore 
viktigare saker å färde, än jag har misstänkt? Jag måste ställa mig 
som jag visste någon hemlighet. (Högt :) Ja, … vet ni allt … så … 
vill jag ej dölja något för er … men så bör nådig Fröken också säga 
vad hon vet, ty då kan jag tala med henne utan förbehållsamhet. 

Anna  förbryllad. 
   Åh … jag kan väl inte säga att jag vet allt … men … om jag 
skall säga sanningen, så vet jag något, och något har jag gissat. 
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Tegel. 
   Det förstår sig. Ett ord undfaller ofta i en hastighet, ett 
annat ord en annan gång; och då man har förstånd, så lägges det 
ihop: och så gör man därav en slutsats. Denna slutsats uppväcker 
nyfikenhet: nyfikenhet öppnar ögon och öron, och vid edra år 
äro de så skarpa, så fina! … och på det sättet bliva stora hemlig-
heter upptäckta … Är det inte så? 

Anna.
   Ni tror mig då fasligt nyfiken? 

Tegel. 
   Åh nej. Ni kan ej annat än taga del i Rikets händelser. Det 
är ej nyfikenhet, det är ömhet för fäderneslandet: det är ganska 
berömligt. 

Anna.
   Ja, det är visst. Ack, vad jag är glad att höra er berömma min 
åtrå att veta allt ! 

Tegel  med förställd godhet. 
   Men hur har ni upptäckt det som … 

Stina. 
   Vi ha sett Sändebudet. Det var en vacker Herre. 

Tegel  avsides. 
   Aha! 

Anna. 
   Och vi veta var han är gömd, till dess han skall få se Kron-
prinsen … Det hava vi gissat.
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Tegel. 
   Ni har gissat rummet där han är gömd? 

Anna. 
   Åh, vi ha väl inte alldeles gissat, men vi ha så länge sökt, att 
vi hittat på stället. 

Tegel  avsides. 
   Vad hör jag? Vad lyckan tjänar mig väl ! Men låtom oss 
inte märka oss. (Högt skrattande:) Min Fröken är rätt snäll att 
vilja utleta hemligheter. Jag måste säga, att hon kunde bli en gans-
ka skicklig Statsman. Men tillåt mig att säga er, att jag låter inte 
narra mig av fagra ord. Jag ser nog att hon vill inbilla mig att hon 
vet något … och jag ser att hon vet intet. 

Anna. 
   Förlåt mig, jag vet stället som för till det rum, varest den 
främmande Herrn är införd. Det är rätt väl gömt. Jag har aldrig 
förr än i dag vetat, att en sådan dörr funnits i slottet. 

Tegel  småleende. 
   Men var är då den dörren? 

Anna. 
   Åh, det vet ni så väl som jag. 

Tegel.
   Det är visst att jag vet det bättre, ty ni vet intet. 

Anna. 
   Förlåt mig, jag vet det rätt väl.
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Tegel. 
   Bah! … Det är bara att utleta vad jag vet. Om Fröken viss-
te något, hade hon klarare utvist stället eller dörren. 

Anna.
   Stället? Se på den himmeln. Bakom dess rygg skyles dörren. 

Tegel  hastigt.
   Vad kunskap! 

Anna. 
   Och att där bakom finnes en stor järndörr, som lär föra till 
en lönngång, ty den är läst. 

Stina  med glättighet. 
   Och min far har nyckeln. 

Tegel  avsides. 
   Jag visste väl att den gubben var delaktig i stämplingen. 

Stina  till Anna. 
   Kors! Se hans förundran! 

Anna. 
   Vad må det vara? (Till Tegel :) Ser ni att jag är underrättad. 

Tegel. 
   Jag ser att ni vet mer än ni borde veta, men att ni vet ej allt. 
Min Fröken, det ni upptäckt emot vår vilja, kunde skaffa er för-
tret av er mor. Jag har för mycken vänskap för er, att vilja föror-
saka er någon olägenhet. Jag lovar er att inte säga henne att ni 
vet något; men sök att inte förråda er själv. Dölj för henne edra 
kunskaper; hon kunde däröver förtörnas. 
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Anna. 
   Men ni har lovat att säga mig vad jag inte visste, sen jag sagt 
vad jag vet. 

Tegel. 
   Ni vet ej nog för att jag kan säga eder allt. Det är en stats-
hemlighet som bör döljas. 

Anna  går bort med Stina flat och rycker på axlarna. 
   En statshemlighet … Så sade ock Fröken Brahe … En stats-
hemlighet … Ack! jag säger allt vad jag vet, och får ändå inte veta 
mer. 

Tegel  till Stina. 
   Mitt barn, om Ståthållaren vore däruppe, så var god och 
bed honom stiga ner. 

Anna. 
   Kom, Stina. Vad jag är förtretad! 

FEMTE SCENEN. 

TEGEL ensam. 

   Min fiende har fallit i mina snaror. Jag är säker att han kan 
ej undfly mig. Ack Tegel! vad dag för dig! Vad din lycka tjänt dig 
bättre än all din list ! Om jag ej bedrar mig, så är denna landsflyk-
ting en märkligare man än jag det trodde. Jag vet ej : men mina 
misstankar gå längre än jag knappast törs önska. Om jag skall tro 
deras sista ord, är Siri Brahe underrättad. Skulle det vara någon av 
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hennes landsflyktiga bröder: Erik och Gustaf Brahe? Men vem 
skulle de söka här? Deras syster? … För vad orsak? Det är inte 
naturligt. Alla i detta hus äro av Konungens parti. Men jag på-
minner mig nu, att Ebba Bjelke hade en son, som älskade Siri 
Brahe. Jag vet ej visst om han var älskad; men nog ser jag att hon 
inte älskar Bjelken. Om det vore Johan Gyllenstjerna: då vore 
mitt verk fullbordat, min hämnd uppfylld. Då kunde jag på en 
gång förlora modern, sonen, och svärta själva Siri Brahes dygd. 
Då blev Bjelkens svartsjuka hämnd beväpnad för mig. Döljom 
emellertid denna misstanka: ju mer oväntat detta är för honom, 
ju större blir hans iver, ju mer känner han sitt hjärta förtörnat ; 
… det skall kuva dess ädelmod, dess kärlek.

SJÄTTE SCENEN. 

TEGEL. ERIK BJELKE. 

Tegel.
   Jag hoppas att Eders Nåd blir änteligen övertygad om sä-
kerheten av mina kunskaper. Nu är jag i stånd att bevisa sanning-
en utav mina ord, och jag hoppas att ni inte nekar mig er ämbe-
tes åtgärd. 

Erik Bjelke. 
   Jag har redan sagt er, Herr Erik Göranson, att då ni kan 
övertyga mig om sanningen av edra angivelser, skall jag med all 
min makt uppfylla Konungens befallning. Men jag rår er ännu 
en gång på det allvarligaste, att ej på osäkra grunder oroa min 
släkting och detta hus. 
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Tegel. 
   Men om jag säger eder, att jag vet ända till stället där han 
är gömd: tror ni mig då? 

Erik Bjelke. 
   Ja. Bevis mig vad ni säger. 

Tegel. 
   Nå väl, så vet, att bakom denna himmel är en dörr, som för 
i något underjordiskt rum, och att där är den förrädaren gömd, 
som jag efterspanar. Tror ni mig ej, så är det lätt att övertyga er 
om sanningen av vad jag säger. Det är Stolpe, gamla Riksdrot-
sens Stallmästare, som har omsorgen att förvara landsflyktiga 
som sökas. Tro sedermera Fru Gyllenstjerna, och döm om hon 
ej hade rätt att vara så angelägen, att han skulle visa mig valven 
under slottet. Ja, det är visst, att ingen kunde bättre än han för-
dölja det som ej borde ses. Store Gud! Om man hade litat på vad 
som sades! Om jag hade överlämnat mig till ett blint förtroende 
för Fru Gyllenstjerna, vad gruvliga förebråelser kunde man icke 
göra mig! 

Erik Bjelke. 
   Jag går i borgen för Fru Gyllenstjernas uppriktighet. Är 
här någon fiende förborgad: långt ifrån att beskydda honom, 
utlämnar hon visst den brottsliga i edra händer. Vad Stolpe an-
går, är det en hederlig man; om han gjort av medlidande en 
oförsiktighet, så bör den överskylas, då själva saken är upptäckt. 

Tegel  med skenhelighet. 
   Ära vare Gud, att Eders Nåd sätter en gång tro till mina 
välmenta föreställningar. Jag skyndar att med nödig handräck-
ning uppfylla mitt värv. 
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Erik Bjelke. 
   Nej. Jag ber er ännu att vänta med dessa våldsamma medel. 
Jag går opp till Fru Ebba, och kommer snart att överlämna er 
den ni begär. 

(Han går opp till Ebba Bjelke.) 

SJUNDE SCENEN. 

TEGEL. STOLPE. 

Tegel. 
   Gå, tveka, sök att i det längsta bibehålla den saktmodighet, 
som du tror pryda dig med. Karl skall snart belöna din foglighet, 
och jag skall väl avmåla din tillgivenhet. Men allt kommer an på 
att mina misstankar äro sanna. – Jag ser Stolpe: sökom att upp-
täcka vad han vet. 

Stolpe  avsides. 
   Den där elaka mannen lämnar ej detta rum. Det är, som han 
aktade ingången till valvet. 

Tegel  med smekande ton. 
   Kom fram, min vän! Fru Gyllenstjerna har tillåtit mig att 
se valven under slottet, för att kunna försäkra att ingen sig där 
förborgat. Ni har nycklarna. Om inte det blir för mödosamt, så 
hoppas jag att ni vill ha den hövligheten att följa mig. 

Stolpe  med snäv ton. 
   Alltför gärna. Ni skall få se dem alla, ända till lönnrummen. 
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Tegel  alltid med smickrande och skenhelig ton. 
   Lönnrummen? Jag visste inte att sådana funnos. Var äro de?

Stolpe  alltid med samma ton. 
   Här äro tvenne: ett under södra valvet och ett under kyrk-
tornet. 

Tegel  alltid med samma ton. 
   Och när blevo de gjorda? 

Stolpe  med samma ton. 
   Om ni vill veta’t, så var det då er far utövade, under Konung 
Eriks namn, sin elaka själ, såsom ni nu missbrukar Konung Karls 
namn. 

Tegel  avsides. 
   Du näsvisa gubbe! (Högt :) Ni är nog hård i edra uttryck; 
men er tillgivenhet för ert Herrskap har alldeles vunnit er min 
aktning. Det är verkligen synd att en så hederlig man som ni, som 
tjänt Kronan och sin Herre så väl, skall på sin ålderdom blott-
ställa sig för lagens stränghet, för att frälsa en flykting, som ändå 
inte kan undslippa. Mitt hjärta blöder att se det tillstånd vari ni 
sätter er hustru och er dotter ; och jag vill hjälpa er ur denna be-
lägenhet. Ja, ni kan försäkra edra gamla dagar en ro, er dotter en 
välmåga, som ni aldrig kan vänta av Fru Gyllenstjernas eller dess 
barns erkänsla: och det utan att rubba er heder och förolämpa ert 
samvete. Jag skall aldrig yppa för någon vad ni säger mig; och som 
den ni döljer ej kan undfly, så förråder ni honom i själva verket 
inte. Vem vet om jag ej kan ha skäl, då jag får känna honom, att 
själv låta honom fly; och emellertid då ni säger mig stället var han 
är, vinner ni femhundra mark silver, och saken ändrar sig på in-
tet sätt : ty hur det vänder sig, blir det alltid detsamma. 
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Stolpe  med häftighet. 
   Menar ni att kunna med dessa fagra ord eller med rikdo-
mar förföra en gammal soldat, som med heder tjänt i all sin tid? 
Nej, jag såge hellre min gamla hustru och min dotter tigga och 
hungra ihjäl, än att se dem rika på bekostnad av en olycklig, vars 
välfärd jag hade sökt på bekostnad av de minas lycka. Det vore en 
vacker tacksamhet för 50 års bröd och godhet, om jag ingick med 
er i ett sådant förräderi. 

Tegel  avsides. 
   Hans iver förråder honom. Johan Gyllenstjerna är här, jag 
har ej bedragit mig. (Högt:) Så har ni då någon ni kunde förråda? 

Stolpe  häftigt. 
   Vräng inte mina ord. Ert anbud var så nedrigt, att min iver 
föreställde mig livligt allt vad jag borde göra, om jag hade kunnat 
förråda någon. Nej, jag har redan sagt er, att här är ingen. Se här 
äro nycklarna. Vill ni taga dem själv, så sök. (Avsides :) Min hetta 
hade så när förrått mig.

Tegel  avsides. 
   Jag kan inte vinna honom. Jag måste uppelda hans sinne, 
att få sak med honom. Han är häftig, och i ondskan säger han 
kanske mer än han vill. (Till Stolpe med ironi :) Jag behöver inga 
nycklar. När man är en så ärlig man som ni, när man är så beprö-
vad i sin trohet för Riket, bör man vara trodd. Jag tror också att 
Konungen lär visst vedergälla er rättsinnighet. 

Stolpe. 
   Missbruka ej Konungens namn, som ni missbrukar hans 
makt. 



gustaf i i i

224

Tegel  med ondska. 
   Gamle man, vad säger ni? Vet ni ej att jag är Konungens 
Ombud? 

Stolpe. 
   Ja, det vet jag. O Gud! I vad händer lämnas rättvisan! Är 
det med förföljelser, med hårdheter som den skall utföras? Nej, 
i andra tider har jag levat i min ungdom. Hårda tider måste jag 
se, och känna deras tyngd i min ålderdom. 

Tegel. 
   Är det hårdhet att försvara Konungens rätt, Rikets säker-
het? Hur vill ni den skall vara, som styr rättvisan? Vill ni att han 
skall vara svag, eftergiven, vacklande? 

Stolpe. 
   Nej. Men jag vill att han skall vara rättvis, oväldug, ej hätsk, 
ej hård, men ståndaktig: att han skall beskydda oskulden och för-
svara dygden; med ett ord: att han ej skall missbruka det allmän-
nas namn, för att utöva sin egen enskilda hämnd. O Sverige! o 
mitt fädernesland! När skall jag få se den tid, då åt en ädel, from, 
dygdig man förtros rättvisans skipande; som av dess ädla börd 
endast har undfått ett ädelt tänkesätt ; som av dess milda hjärta 
blir bevekt att mildra den stränghet dess kall äskar; som, till-
given sin Konung, ståndaktig, frimodig, oväldug, hatar lasten, 
straffar förrädaren, men har medömkan för personen; som med 
nog kroppsstyrka, med ungdomens eld, med manligare ålderns 
hurtighet kan vara över allt, för att hindra oordning, befrämja 
ordning, beskydda de förtryckta och näpsa förtryckaren. Då blir 
var medborgare säker, och om partier, om tvedräkt söka att upp-
stiga, att bryta de fjättrar som dem tynga, så bliva de snart förkvav-
de genom den allmänna övertygelsen att den regerande älskar 
sä kerhet och rätt, och att dess högsta verktyg befrämjar dess vil-
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ja. Men nu, nu, då ni förleder en upprörd Konungs förtroende: 
då ingen är säker för ert tadel, edra förföljelser : då ni söker att i 
alla hus insmyga misstankar: då ni vill tvinga föräldrar att upp-
offra sina barn, syskon att förråda sina syskon: då betjänter för-
föras att glömma den tro de äro deras husbönder skyldige, att 
bliva fale för edra gåvor: och då ni med Rikets väl och Konung-
ens helgade namn vill besmycka alla dessa nedrigheter; då kastas 
det hat ni ådrager er på den vars namn ni missbrukar, och då 
förledas vi att låta våra hjärtan förkolna för den vi böra älska och 
vörda. Jag är en gammal man: ni kan straffa min djärvhet ; men 
lär av mig att ej förleda den, som tänker hederligare än ni. 

Tegel. 
   Vänta, vänta, din djärvhet, din dygd skall bli belönt. (Av
sides :) Jag har vunnit mitt ändamål. Dess häftighet övertygar mig 
att mina misstankar äro sanna. Jag har ej mera något att frukta. 
Min hämnd är säker: den skall utövas.

(Han går ut.) 

ÅTTONDE SCENEN. 

STOLPE ensam. 

   Han lämnar mig. Min vrede har fört mig för långt. Men 
den som kan tåla med kallsinnighet att tros kunna göra en ned-
righet : den är ej långt ifrån att därtill förledas. 
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NIONDE SCENEN.

SIRI BRAHE. STOLPE. 

Siri  Brahe. 
   Allt är förlorat. Bjelken, som tvivlade om sanningen av Te-
gels föregivande, synes nu därom övertygad. Han har i min när-
varo förebrått min svärmor att hon döljt för honom sanningen: 
han har försäkrat henne, att en upprorisk vore gömd i hennes slott: 
att Tegel hotade att bruka våld för att gripa honom. Jag har ej hört 
mera. Min bestörtning gav mig knappast styrka att skynda mig 
hit. Olyckliga! Här är ingen utväg mer … min man är förlorad … 

Stolpe. 
   Var tillfreds. Ingen känner det rum där jag honom gömt 
uti ; Hennes Nåd är själv därom okunnig: och förr än att upp-
täcka detta, vill jag tåla det yttersta våld. Bemästra er endast av er 
svägerska och min dotter, lämna dem ej ur ögonsikte: de äro de 
enda som känna något. Jag har beväpnat folk, och om man vill 
bruka våld, skall jag med våld försvara oss. 

TIONDE SCENEN. 

De Förre. ANNA GYLLENSTJERNA. 

Anna. 
   Jag vet ej vad oförsiktighet jag begått ; men den måste vara 
stor, och min ånger, min ängslan över detta onda jag gjort, utan 
att det veta, är för gruvlig att kunna längre den dölja; jag vill hell-
re den uppenbara, då det är tid ännu. 
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Siri  Brahe  till Stolpe. 
   Hon förskräcker mig.

Stolpe. 
   Fullfölj, min Fröken, och utan fruktan upptäck ert fel : det 
är en stor dygd att uppriktigt bekänna vad man gjort illa. 

Anna. 
   Rättnunnas, då Tegel var här, har jag trott att han var kun-
nig om den hemlighet, som ni alla förborgade för mig, och jag vet 
inte om det var genom hans list, eller min uppriktighet, som jag 
underrättade honom att ett främmande sändebud var gömt här. 

Stolpe. 
   Var? 

Anna. 
   I detta valv, till vilket den järndörrn, som denna himmel 
skyler, tjänar till ingång. 

(Siri faller i en länstol.) 

   Han syntes veta allt detta, och jag trodde det, då nyss i min 
när varo Bjelken, att styrka sin berättelse, lät Stina komma in att 
allt bekänna för min moder. Jag ser därav, att ingen vet av denna 
hem lighet.

Siri  Brahe  med häftighet. 
   Var nöjd; er nyfikenhet, er oförsiktighet har förlorat er 
mor, mig och hela ert hus. 

Anna. 
   O Gud! Huru? 

Siri  Brahe. 
   Fullfölj, fullfölj, min Fröken, och ni blir ett värdigt verktyg 
för Tegels ilska. Den ni förrått är er bror, min man, ja, er lands flyk-
 tige bror, den ni nu lämnar i dess bödlars, dess förföljares hän der. 
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Anna  med ett skri. 
   Gud! O Gud! Vad har jag gjort?

(Hon kastar sig på knä för Siri.) 

   Siri ! Siri ! Min syster! … Min bror! … förlåt ! förlåt ! 
(Hon faller med pannan emot golvet. Under detta är 
Siri Brahe tillbakakastad i länstolen uti en förtvivlad 
tystnad. Hon håller vänstra armen under huvudet och 
stöder armbågen på bordet. Stolpe står bestört, och ser 
på dem bägge. Efter en liten tystnad stiger Anna has
tigt opp och med en deciderad min.) 

   Jag har gjort detta onda: det är åt mig att det bota. 
(Anna springer hastigt åt gårdsdörren: man ser henne 
löpa över vindbryggan.) 

ELFTE SCENEN. 

SIRI BRAHE. STOLPE. 

Siri  Brahe. 
   Vart flyr hon? 

Stolpe  med häftighet. 
   Vad bekymrar jag mig därom? Här är ingen tid att vänta: 
här är endast att hindra våld med våld. Ni känner mig. Ni vet att 
jag förr stritt tappert. Jag kan ännu strida. Jag är gammal, jag är 
svag; men tillgivenhet och förtvivlan ger styrka, och tapperhet är 
av alla år. 

(Han uttrycker denna stolta förtvivlan, och går med 
mycken häftighet på scenen.)

   Min fosterson! … se honom uppoffras för mina ögon … 
honom sönderslitas av bödlar! Nej förr dö … nej förr krossas! 
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Jag går att samla godsets folk, jag har dem beväpnat: de skola slå 
en ringborg omkring honom och vi skola föra bort honom. 

Siri  Brahe. 
   Min bästa vän, min trogna Stolpe! Sakta din häftighet. 
Tror du ej att jag känner samma förtvivlan? Men här är ingen-
ting att hoppas, utan genom mina böner. Kronprinsen väntas, 
och han skall blidkas.

Stolpe. 
   Och innan dess är er man uppoffrad. Nej, jag går, jag följer 
mitt uppsåt. (Han kommer tillbaka.) Jag har en dotter : hon har 
felat ; men hon är ung: om jag dör, tänk på henne. 

Siri  Brahe  stiger opp häftigt. 
   Nej, här är icke mer än ett beslut att taga, och det har jag 
tagit. Intet våld, ingen blodsutgjutelse.

Stolpe. 
   Vad då? 

Siri  Brahe. 
   Det är Bjelken som är mest förolämpad; men han är ädel-
modig, och det är i hans beskydd jag skall anförtro min man. Ja, 
det är mitt sista hopp. Han kommer; lämna mig med honom. 

Stolpe. 
   Jag skall tjäna er mot er egen tanke. 

(Han går några steg, men kommer hastigt tillbaka och 
kastar nyckeln till järndörren på bordet.) 

   Se här. Jag är så förvirrad, att jag glömmer allt. Se här. Över-
lämna er man, om ni det vågar. Jag skyndar att skaffa honom ett 
säkrare beskydd.
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TOLFTE SCENEN. 

SIRI BRAHE. ERIK BJELKE. 

Erik Bjelke.
   Ni ser mig i den största villrådighet, som en ämbetsman 
kan finna sig uti. Tegel, övertygad att dess kunskaper äro säkra, 
mera ivrig i förföljelser emot Sigismunds anhängare, än nitisk 
för Konungen, och kanske av gammalt agg sökande att föroläm-
pa Fru Ebba Bjelke, har gått, mot min vilja, mot mina föreställ-
ningar, att söka handräckning; och Fru Ebba Bjelke, av en över-
driven ädelmodighet, vill ej upptäcka den olycklige som hennes 
folk gömt. 

Siri  Brahe.
   Ni förebrår Ebba Bjelke sin medömkan, som hon ej kän-
ner. Hon är oskyldig till allt, hon är okunnig om allt. Ack, om 
hon visste vad olycka henne förestår, så tvivla ej att ni såg henne 
i den yttersta oro, och att ni själv blev ett mål för de livligaste 
böner och för all den häftighet, som den största förtvivlan åstad-
kommer. 

Erik Bjelke. 
   Men vad skall jag göra? Vad beslut taga? Jag är Konung-
ens Högste Befallningsman: jag kan ej neka min åtgärd till dess 
Ombud; och då jag ger honom det, så uppfyller jag en dag med 
oro, med sorg, som endast borde tecknas med glädje. 

Siri  Brahe. 
   Men är det då en så helig skyldighet att utlämna till sina 
fiender en olycklig flykting, vars uppsåt är kanske intet annat än 
dygdigt och menlöst? Ack, Herr Erik Bjelke! jag igenkänner ej 
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den människokärlek, som utmärker alltid ert tänkesätt. Jag vän-
tade snarare att se er förena er med oss, för att rädda en olycklig. 

Erik Bjelke. 
   Vad säger ni, min Fröken? Ack, missbruka ej den medöm-
kan som jag känner för olyckliga; missbruka ej, i synnerhet, den 
kärlek som jag er bär. Min skyldighet, hedern att den uppfylla, 
denna stränga lag talar för svagt. Jag behöver att bli däri bibehål-
len av er. Tänk att snart förente, blir min heder er, och att ni ej 
ville er maka kunde förebrås någon svaghet. Jag dyrkar er, jag 
tillber er ; men äska inte något så brottsligt av min kärlek. 

Siri  Brahe. 
   Jag har ingen rätt att något av er äska; men jag vågar vänta 
allt. Jag känner ert ädelmod, jag vet att värdera det, jag vet vad 
ett ädelt hjärta är mäktigt att göra, och jag tror ert för stort, för 
ädelmodigt, för att frukta något som ej skulle likna det. Ack! Måt-
te ni i stället för den kärlek, som mitt hjärta er nekar, nöjas med 
dess aktning, med dess vördnad för eder dygd! 

Erik Bjelke. 
   Vad ord? … Vad tal? … som förundrar mig … som gör mig 
bestört! … Vad väntar ni av mig? Vad? … 

Siri  Brahe.
   Allt, ty jag känner ert ädelmod. Det sättes i dag på prov. 
Det är ej nog att begära att ni kväver er låga, att ni den ur ert 
hjärta utplånar: jag begär att ni segrar däröver: jag väntar av er 
dygd att ni ej för min skull, ej för mänsklighetens skull, men för 
er heder, för ert ädelmods skull försvarar, beskyddar och frälsar 
den som ägt mitt hjärta, som det eder berövat, som det för alltid 
äger, som, förenad med mig genom heliga band, kan ej från mig 
skiljas, som är förföljd, olycklig, och som nu, fågelfri, överlämnas 
i ert beskydd.
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Erik Bjelke  med största förundran. 
   Siri Brahe! Är det ni som talar? … Är det väl ni? Ni som …

Siri  Brahe. 
   Bjelke, jag vet huru mycket jag bör synas brottslig i edra 
ögon; men stunderna äro dyra: hör mig utan häftighet. Den lands-
flyktige, vars frihet förföljes, den upproriske, vars fristad Tegel 
med så mycken iver söker att upptäcka: Sigismunds olyckliga un-
dersåte, som ni äskar att utlämnas, är densamme landsflyktige som 
äger min hand, som endast återsett sitt fädernesland för att häm-
ta en maka som honom var berövad. Och det är han, vars öde jag 
anförtror i ert beskydd. Sådant är mitt brott : sådant är mitt för-
troende. 

Erik Bjelke. 
   Vad? … O Gud! Och det är jag, jag, som anropas om hjälp! 
Det är jag! … 

Siri  Brahe. 
   Ja, det är för er, för er allena jag honom upptäcker: för er, 
som för honom bör synas så farlig. Jag vet att jag kunde säga er : 
att tvungen av omständigheterna, av våra misshälligheters hasti-
ga lopp till en förtigenhet, som i en annan tid ej kunde undskyl-
las : att förenad med den jag älskade, i min Konungs och dess 
systers närvaro, mig icke var tillåtit att yppa en hemlighet, som 
inte var endast min: att jag ej återsett er efter tie år, förr än i dag: 
att mina äldsta bröder avslutat er och min förening utan min 
vetskap, och bortlovat en hand, den jag ej mera kunde giva. Jag 
finner nog vad dessa svaga skäl kunna litet verka på en kärlek, ett 
hjärta, så rättmätigt sårat. Ni kan hämnas: ni kan överlämna er 
fritt till er vrede. Tag mig till målet av er hämnd, jag rättvisar den; 
men om Siri Brahe ej kunnat svara mot er låga: om dess hjärta ej 
kunnat giva sig mer än en gång, så har dess aktning, den höga 
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tanka hon fattat om ert ädelmod, aldrig kunnat visa sig med mera 
sanning än i denna stund, då hon anförtror er endast och i ert 
våld ett ännu kärare öde, än själva sin välfärd, och då hon sätter 
er i stånd att hämnas en senfärdig bekännelse av ett hjärtas till-
stånd, som ej mera kan ändras. 

Erik Bjelke. 
   Vad hör jag? O Gud! … 

Siri  Brahe  lämnar honom nyckeln till valvet. 
   Att i edra händer lämnas mitt, min makas, er släktings öde. 
Med ett ord: Johan Gyllenstjernas frihet och liv. 

Erik Bjelke. 
   Johan Gyllenstjerna!

Siri  Brahe. 
   Han själv, som skall i dag av er återgivas till sin maka, till 
sin Konung, eller av er lämnas i sina förföljares, i sina bödlars hän-
der. Ert val är ej mer fritt : döm om min aktning … döm om min 
förtvivlan. 

Erik Bjelke. 
   Av så många dödliga sting sårad, orörlig: tryckt av förund-
ran, harm, sorg, kärlek, beundran, är jag som av tordön slagen … 
kärlek … förtvivlan … skyldighet … Ack Siri! … Grymma Siri! … 

(En trupp soldater synes vid bryggan.) 

Siri  Brahe. 
   Vad förfärlig skara! Jag är förlorad! 

Erik Bjelke. 
   Vad grymt tillstånd! … Vad strid! Jag ser allt … min olycka 
… min skyldighet … Hedern talar : det är nog … Jag skall följa 
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dess förfärliga röst. Grymma! … Du skall vörda det hjärta som 
du söndersliter … 

Siri  Brahe. 
   Jag ser dem komma … jag dör … Vad beslut? … 

Erik Bjelke. 
   Ja, jag skall … ni skall snart känna mig … ja … jag tvekar ej 
mer … Farväl ! 

(Han går ut igenom gårdsdörren; man ser honom råka 
Tegel på vindbryggan.)

TRETTONDE SCENEN. 

SIRI BRAHE. STOLPE. 

Stolpe. 
   Er vilja är efterföljd. Ebba Bjelke är underrättad: hon kom-
mer att förena sina böner med edra … men Bjelken? 

Siri  Brahe. 
   Han har ingenting lovat. 

Stolpe.
   Och ni har låtit honom gå ut? Det tillhör mig … mig en-
dast att eder tjäna. Allt är tillreds. Jag går, men jag kommer igen. 
Ni skall då döma vad mod och tillgivenhet kan åstadkomma.

(Han går ut genom djurgårdsdörren.) 
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FJORTONDE SCENEN. 

ERIK BJELKE. TEGEL. SIRI BRAHE. 
Soldater av Tegels följe. 

Erik Bjelke  inkommer med Tegel.
   Jag säger eder det ännu, Herr Erik Tegel ; ni överskrider 
den makt eder är anförtrodd: det är mig allena som det tillkom-
mer att här befalla. 

Tegel. 
   Edra föreställningar äro fåfänga. Jag trotsar edert hot: jag 
tjänar min Kung utan avseende på frändskap och vänsämja. 

Erik Bjelke. 
   Det anstår er ej att döma om mitt uppsåt. Min tillgivenhet 
för Konungen är beprövad, och om enskilta tänkesätt, enskilt 
hämnd rådfrågades, kunde jag ha mäktigare skäl än ni, att ivra 
vad som här sker … Ni dömer mig efter edra misstankar, och jag, 
orörlig i min skyldighet, tillåter mig ej att av fruktan eller vrede 
därifrån avvika. 

Siri  Brahe. 
   Bjelke, fullfölj, fullfölj i ert ädelmod. Rättvisa mitt förtro-
ende, vis eder värd min aktning. 

Tegel  till soldaterna. 
   I hören Ståthållarens förräderi, I hören huru kärleken ho-
nom förfört : varen er Konung mera trogne: följen mig. 

Erik Bjelke  till soldaterna. 
   Halt ! – Tegel, du bedrar dig, du dömer mig efter ditt ned-
riga tänkesätt. Min kärlek kan förblinda mig, men hedern talar 
högre, och dess bud är endast följt. 
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Tegel. 
   En heder som förråder eder Konung, som försvarar brotts-
liga! Nej, den berövar er ända till den vördnad ert ämbete av mig 
äskat. Jag erkänner det ej mer. Och I, soldater, tålen ej att en enda 
man dristar hindra edra företag. Följen mig, och kommen ihåg 
vad belöning er väntar. 

Erik Bjelke. 
   Efter din djärvhet ej vördar mina bud, efter du glömmer 
den vördnad du mig är skyldig, glömmer jag ock vem du är. Jag 
känner dig ej mer, jag ser endast i dig Göran Persons avföda, men 
ej en ämbetsman. (Till soldaterna:) Jag förbjuder er, i Konungens 
namn, att utöva något våld. Dess Son är här inom få stunder. Det 
är åt honom att döma emellan mig och Tegel. Emellertid, solda-
ter! tillsäger jag er, i Karls namn, att edra huvuden skola vara 
an svariga för allt det blod, som denne nidingsverkare kunde här 
uppoffra. Jag skyndar till Kronprinsen. Bäva för hans rättvisa, och 
vörda hans bud.

(Han går.) 

FEMTONDE SCENEN. 

De Förre, utom Bjelken.

Tegel. 
   Jag bävar för ingen. Jag vet min skyldighet och känner min 
makt. Soldater! Ryck ner detta täcke som skyler vår fiende. 

Siri  Brahe  med ett skri. 
   Nej förr ska ni förtrampa mig. – Nej, nej … jag skall … jag 
dör … 
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Tegel  till en av soldaterna. 
   Röj undan denna kvinna … (Till de övriga:) och med edra 
vapen uppbryten denna dörr. 

SEXTONDE SCENEN. 

SIRI BRAHE, dånad. TEGEL. Soldater.  
JOHAN GYLLENSTJERNA som de rycka ur valvet,  

som med värjan i handen försvarar sig, men slutligen  
omringas, kullkastas och avväpnas. 

Gyllenstjerna.
   Nej, förr än att utlämna mig i edert våld, vill jag dö.

Tegel. 
   Giv er. 

Gyllenstjerna,  som soldaterne kastat omkull. 
   Ni skall dyrt köpa er seger. 

Tegel.
   Ditt mod är förgäves: du är övervunnen.

Gyllenstjerna. 
   Jag är övermannad, men ej övervunnen. 

Tegel. 
   Din djärvhet skall bli straffad. Tror du ännu trotsa mig?

Gyllenstjerna.
   Ståndaktighet och mod trotsa olyckor. 
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(Han ser sin hustru dånad och kastar sig på henne.) 

   Men, Gud! Denna olycka övervinner mig. Barbar! Har du 
kunnat uppoffra dygd och fägring? 

Siri  Brahe. 
   Vad röst! Ack! är det du Gyllenstjerna? Lever du än?

Tegel.
   Gyllenstjerna! Min misstanke var sann. Min hämnd är full-
komnad! Jag kan trotsa Bjelken. – Soldater! (Till en av dem:) Sätt 
honom i bojor. Förrädare! din tid är slutad. 

SJUTTONDE SCENEN. 

De Förre. EBBA BJELKE. 

Ebba Bjelke. 
   Vad ser jag? O Gud! Min son är upptäckt! Han är i sina 
mördares händer! Ack, Tegel! Om du har ett hjärta : om du kän-
ner vad medömkan vill säga, så hör en moders tårar. Om du er-
farit olyckor, så kom ihåg deras smärta, och låt dem beveka dig. 
(På knä:) Hör en moders rop, som omfamnar dina fötter, som 
väter dem med sina tårar, som anropar en rättvis himmels hjälp, 
som … 

Tegel.
   Säg snarare dess hämnd över er. Min mor låg för er mans 
fötter, och ropade om nåd för min far ; men fåfängt: hämndens 
tid är kommen: er son är i min makt: förödmjuka er : dväljs för 
mina fötter ; förgäves! Lagen har tolkat hans dom: han skall dö!
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Gyllenstjerna  lyfter opp sin mor. 
   Min mor, stig opp: glöm ej längre vem ni är, och låt mig ej 
rodna för en ömhet, som vore annars min käraste tröst. Låt mig 
dö ståndaktig i min skyldighet : låt mig dö för min Konung: vad 
ädlare död kan jag mig önska? Tegel, fritt utöva all din bitterhet, 
all din hämnd. Skyl den under larven av lagen, av fäderneslandet. 
Det finnes i himmelen en oväldug domare: det är till Den jag väd-
jar ; Han vet min oskuld. 

Tegel. 
   Din oskuld, då du på ett förrädiskt sätt dig insmygt här? då 
du med Rikets fiender dig sammangaddat? då du … 

Gyllenstjerna. 
   Sigismund är min lagkrönte Konung, dess baner har jag 
följt ; och om Karl kunnat med rätt emottaga en krona, som en-
dast hör dess brorson till, har han den med för mycket blod be-
stänkt. Jag vet att jag är fågelfri förklarad; men en orättvis dom 
kan ej röra en obefläckad ära. 

Tegel. 
   Soldater! Hören I hans hädelser? Tjänen eder Kung och 
uppoffren en förrädare.

(Soldaterne göra en rörelse, såsom för att gripa Gyllenstjerna.) 

Ebba Bjelke  kastar sig om livet på sin son. 
   Grymme! Så uppoffren då modern med sonen. Kommen 
alla till hans hjälp … hjälp! hjälp! hjälp! 

Stolpe  som inkommer, till Tegel. 
   Nej, din ilska skall ej hava framgång. (Till gårdsvakten:) Det 
är er Herres son som man vill mörda. Barn, försvaren honom, föl-
jen mig. 
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Siri  Brahe. 
   Det är min man som de vilja mörda. Försvaren honom, upp-
offren tyrannen, hämnen oss!

Gyllenstjerna  till Stolpe. 
   Håll opp! det är jag som eder det förbjuder. Anser ni icke 
Hertig Karl för eder Konung? Är Tegel icke hans Ombud? 

Stolpe. 
   Ja. 

Gyllenstjerna. 
   Så vörda den Konungs makt ni erkänner. Jag som, i tjuge 
år ståndaktig i min trohet för Sigismund, har honom allt uppoff-
rat, jag är ej kommen att förleda edra sinnen till otrohet. Sverige 
anser Karl för sin Konung. Jag är oföränderlig i min trohet : va-
ren det också, och låten ej min mor, min släkt bli offer för en öm-
het den jag erkänner, men ej gillar. Tegel, jag är din fånge: ut öva 
allt ditt hat, och uppfyll dina bud. Och du ömma maka, bär till 
min Konung det vittnesbörd, att jag varit honom till det sista tro-
gen. Han vedergäller väl emot dig min tillgivenhet.

Siri  Brahe.
   Grymme! Du vill då övergiva mig?

Tegel. 
   Soldater! Gören er skyldighet! Fören honom bort! (Solda
terne rygga.) Vad! Tveken I att lyda mina bud? 

Stolpe. 
   Och ni är ej rörd av dess ädelmod? Värdig avföda av en 
ovär dig fader! Nej, jag skall försvara honom, eller dö! 

(Han vill kasta sig emellan vakten och Gyllenstjerna.)
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Tegel  skjuter honom undan. 
   Gamle man, betänk er, och stilla edert upprörda sinne. 

Anna  kommer inspringande. 
   Nåd! Nåd! Fräls min bror! Hertig Gustav Adolf kommer.

Tegel. 
   Akten icke dessa kvinnors rop. Soldater, uppfyllen er plikt. 

Erik Bjelke  inkommer. 
   Soldater, hållen opp! Tegel, vörda en högre makt, och lyd 
din Konungs Son. Han kommer. 

ADERTONDE SCENEN. 

De Förre. Unga GUSTAV ADOLF.  
Unga GÖRAN GYLLENSTJERNA. 

Pager, som bära Kronprinsens hjälm. 

Tegel. 
   Himmel! Min hämnd ryckes mig ur händerna!

(Ebba Bjelke, Anna Gyllenstjerna och Siri Brahe kasta 
sig på en gång för Kronprinsens fötter och säga:) 

   Nåd! Nåd! Nåd! för 

Ebba Bjelke.
   Min son.

Siri  Brahe.
   Min man.

Anna.
   Min bror.

T
illsam

m
ans.

⎧
⎪
⎪
⎪
⎨
⎪
⎪
⎪
⎩
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Ebba Bjelke. 
   Prins, det är i edert ädelmod jag sätter mitt hopp. 

Gustav Adolf. 
   Stigen alla opp och varen tillfreds: eder skall ske rätt. Jag 
är kommen att skydda allmän säkerhet, och ej att den störa. 

Tegel. 
   Nådige Herre! Jag har endast uppfyllt min skyldighet : jag 
har upptäckt en fågelfri, en förrädare, som stämplat mot ert liv, 
som fienden utskickat att utleta edra avsikter, att döljd i detta 
slott, kanhända bära händer på er själv ; som stämplat med sin 
släkt mot fäderneslandet, och som … 

Gustav Adolf  till Bjelke. 
   Bjelke, det är ej det du mig sagt. Kärleken allena, sade du …

Siri  Brahe. 
   Ack, Prins! Kan Ni tro att jag, att denna vördade Fru kun-
de stämpla emot Eder? Nej, vårt tankesätt är er för mycket känt, 
att tro oss om en nedrighet. Nej, du ser en ädel Riddersman, en 
trofast undersåte, som vågat allt för kärleken och naturen. 

Tegel. 
   Se ikring Er, Prins, och döm om sanningen av deras ord; 
se er omgiven av beväpnat folk, och darra själv för er säkerhet. 
Ädelmodige Prins! Jag ryser då jag ser Er bland Sigismunds be-
väpnade medhållare. 

Stolpe  som kastar sig på knä. 
   Ack, Prins! Låt ej smädarens röst förleda er rättvisa. 

Gustav Adolf  till Bjelke. 
 Vem är den gamle mannen? 
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Stolpe  med häftighet. 
   Jag är en soldat, som stritt för er Far vid Stångebro, som 
med samma arm Ni ser beväpnad, skulle strida för Er; men som 
ej kan lida att se dygden baktalas och min fosterson beskyllas för 
nedriga missgärningar. Det är jag, Prins, det är jag allena, som 
dristat med beväpnad styrka försvara min gamla Herres son. Det 
är jag, som för edra fötter väntar ett rättmätigt straff för min djärv-
het. Men Prins, men nådige och ädelmodige Prins! Vem kun  de se 
oskulden uppoffras, utan att den försvara? Jag visste Eder snart 
komma, och jag var säker att Ni skulle bli för oss en skyddsängel.

Gustav Adolf. 
   Det gör tillfyllest : du har upplyst mig. (Han upplyfter ho
nom.) Trogne och ädelmodige man! Din uppriktighet övertygar 
mig. (Till vakten:) Jag är nöjd: giv honom sin värja igen. 

Tegel. 
   Han fri ! Er Far … 

Gustav Adolf. 
   Är för stor att neka mig sitt biträde. Gyllenstjernas frihet 
skall bli min segers belöning. 

Tegel. 
   Men en upprorisk? En Sigismunds medhållare? En … 

Gustav Adolf. 
   Jag är ej satt att döma emellan en Far, en Kung och Sigis-
mund. Men jag känner mitt hjärta för stort att ej beskydda en 
Svensk, som uppoffrat allt för den trohet han trott sig skyldig den 
Kung han ansett för sin rätta Herre; och jag tror min Fars tron 
för befästad, att behöva frukta en flykting, bortglömd och utan 
stöd.
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Tegel. 
   Nådige Prins! Betänk att ilskan är uppvaknad, att (Han vi
sar på Fru Gyllenstjerna och Bjelke.) de som borde vara Eder trog-
nast, beskydda edra fiender, och att stränghet allena … 

Gustav Adolf. 
   Håll ! Svenskt blod har nog runnit : det är tid att stämma 
dess utbrott. Tegel! Din ondska har nog utövat sig. Jag känner dig. 
Din regering är all. Min Far skall upplysas. Gå, spar mig din åsyn. 

Tegel  i det han går. 
   Förtvivlan! 

Gustav Adolf  till Johan Gyllenstjerna. 
   Och du som, för att återse din mor, din maka, har vågat allt 
i dag: återvänd till den Konung du tjänar: du är fri. Säg honom 
vad du sett, och om hans frände är värd att tävla en gång med ho-
nom om den tron han mist.

Gyllenstjerna. 
   Min Prins! Min Prins! Ack, om din far hade dina dygder, 
vem hade kunnat emotstå honom? Ja, jag glömmer bort i denna 
stund all min motgång. Ert ädelmod intager hela min själ : för-
enad med mitt fädernesland under edra fanor, kan jag där söka 
nya lagrar. Ja, Svensk i allt : avkläder jag mig dessa färger, som 
skilja mig från Sverige, för att lova Er, för att svärja Er en lydnad, 
en tro … 

(Han tar på sitt skärp, såsom han ville knyta opp rosen 
och kasta det ifrån sig; men genom ett hastigt eftersinnan
de släpper han det igen, utan att röra rosen.) 

   Vad säger jag? Nej Prins! Ni är för stor, för ädelmodig, att 
vilja missbruka den förtjusning Ni uppväcker, för att låta mig i ett 
ögonblick försaka tie års trofasthet. Sigismund är min Konung: 
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Gud har honom satt därtill : blott döden kan giva mig en annan. 
Och om mitt hjärta, min erkänsla talar för Er, så förbjuder min 
skyldighet, min heder att lämna mig åt dess röst. Jag flyr ett fä-
dernesland, som jag älskar: en mor, en släkt, som mig är kär: en 
Prins, som jag vördar; men om mitt öde är nog hårt, att föreskriva 
mig denna lag, så uppehåller det hoppet mig, att Gustav Adolfs 
aktning följer den, som önskade att vara dess undersåte, och som 
valde honom till sin Herre, om valet vore fritt. 

Gustav Adolf.
   Gyllenstjerna! Den frihet jag dig givit, är ovillkorlig. Jag 
vördar ditt tänkesätt, utan att det gilla. Tag av min hand den maka, 
för vars skull du så mycket vågat i dag. Om ditt mod, din kärlek 
förtjänar hennes hand, är hon genom sin trofasthet, sitt ädla tänke-
sätt dig värd. Följen ert ödes lag. Resen från dessa stränder. Men 
kommen ihåg, att I lämnen i Sverige en Prins, som känner edra 
dygder och vet dem värdera. 

(Till Ebba Bjelke, i det han lämnar henne Göran Gyllenstjerna:) 

   Och ni, min frände, emottag av min hand en son, värdig sitt 
namn, och som i dag visat att han i allt kan bliva mitt stöd. 

Ebba Bjelke. 
   Ack Prins! Ack min son! Vad glädje för mig! Om du visste 
vad tårar du mig kostat! Jag återser dig. 

(Hon omfamnar honom, varefter hon tar alla sina barn 
i händerna, såsom att förena dem alla.) 

   Omfamna din bror … (De omfamna honom.) Ack mina barn! 
Föremål för den ömmaste kärlek, för den gruvligaste oro, och för 
den livligaste glädje! Ack om I kunnat tänka, ack om I kunnat tro, 
i vilka faror man vågar dygd och skyldighet, då man nekar sitt för-
troende åt dem, för vilka naturen befaller att hava det oin skränkt. 
(Till Anna:) Och du, min dotter! Du, som genom din otidiga ny-
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fikenhet varit snart orsaken till den största olycka: kom ihåg, och 
glöm aldrig bort : att forska efter andras hemligheter, är ett brott 
emot allmänna säkerheten, som bär sin hämnd med sig. 

(De formera en grupp, och gardinen faller.) 
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PERSONERNE.

 
JERNHJELM. Kapten av Amiralitetet, förut kallad Berg. 
BLÅSTJERNA. Baron och Kammarjunkare. Jernhjelms vän. 
JERNHJELM. Kaptenens far. Direktör av Ostindiska Kompaniet. 
LEJONQVIST. Hovrättsråd i Göta Hovrätt. 
Fru LEJONQVIST. Hovrättsrådets hustru.
Fröken LEJONQVIST. Hovrättsrådets syster. 
VINGREN. Värd. 
MARIA. Värdinnan. 
LASSE. Deras brorson och betjänt.

 Skådeplatsen föreställer ett värdshus i Göteborg.
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DEN ENA FÖR DEN ANDRA. 

—————
FÖRSTA SCENEN. 

VINGREN. LASSE. De komma ifrån var sin sida.

Lasse. 
Åh, det var bra att jag råkade farbror. Här är en förbåds sedel : 
herrskapet lär komma mot afton. 

Vingren. 
   Det lär vara något köpmansfolk. Det är en god tid i Göte-
borg här för oss, som hålla värdshus, då Ostindiska Kompaniets 
auktion hålles. 

Lasse. 
   I synnerhet för farbror, som håller kamrar att hyra.

Vingren.
   Ja, det är sant, fast de mest alla stå tomma ännu. Här bor en-
dast Kapten Jernhjelm, och hos honom synes inte stort att för-
tjäna.

Lasse. 
   Kaptener, som rest på Ostindien, är alltid gott att ha göra 
med. De ä rika som Superkargörer. 

Vingren. 
   Ja, det är sant ; men med Kaptener som rest på Frankrike 
är slät förtjänst. De ena resa att vinna penningar, de andra att 
skvattra bort dem.
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Lasse. 
   Jag tänkte det var en Sjökapten. Jag trodde det var han som 
svor så i går aftons.

Vingren.
   Åh nej ; men ser du, det är en Amiralitetskapten den här. 
De svärja även så väl som Sjökaptener, men de betala inte så bra. 
För övrigt måtte det vara en käck karl, han har två kors: det Sven-
ska och det Fransyska. 

Lasse. 
   Ah! Det var den unga Officern som kom ifrån Medevi, 
som såg så bra ut; men den känner jag. Han heter inte Jernhjelm, 
han; han heter Berg, och är inte adelsman. Han är den där rika 
Brukspatron Bergs son, Direktörens vid Ostindiska Kompaniet. 
Ah, jag känner honom rätt väl, vi ha varit skolkamrater. Han var 
kär i alla unga flickor, och slogs med alla pojkar. Vi ha hårluggats 
mången gång, fast han sedan blivit förnäm, Kapten och Riddare, 
och Lasse stackare är ännu en fattig betjänt hos nådig farbror. 

Vingren. 
   Ja, så går det, ser du. Du har varit en vidlyftig prins, en stor 
skälm; men än är ingenting förlorat. Om du blir en beskedlig 
gosse, skall jag väl dra omsorg för dig. 

Lasse. 
   Nå håll bara ord, farbror. Men säg varföre heter han inte 
mera Berg?

Vingren. 
   Det är inte konstigt att gissa till. Kungen har adlat fadern, 
som tagit till adelsnamn Jernhjelm. 
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Lasse. 
   Ah ha! Jernhjelm … Jernhjelm, det var ett roligt namn, 
och vad skall det betyda? Åh jo, Brukspatron hade järn, och fick 
en hjälm; och då han nu gift sitt järn med sin hjälm, så har därav 
blivit Jernhjelm. Bara inte hjälmen reser bort med järnet, för så 
plär det mest gå. 

Vingren. 
   Under Brukspatrons livstid löper det väl ingen fara. Huru 
det går när unga Herrn får det, vet jag ej. 

Lasse. 
   Det är ju den där Brukspatron som är så döv? 

Vingren. 
   Just han. Men nu pratar du bara bort tiden efter vanligheten. 
Var är förbådssedeln?

Lasse. 
   Där är han. 

Vingren  läser. 
   »För en Herre med Fru, Syster, Jungfru och Betjänt, kom- 
»mande från Medevi, beställes fem rum.« – Inga namn. 

Lasse. 
   De lära vilja vara inkognito.

Vingren. 
   Och du kan Italienska?

Lasse. 
   Inte stort, men några glosor. 
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Vingren. 
   Glosor! Jo, jo, nog kan du sådant: skälmstycken kan du nog; 
men har du uträttat alla de ärenden jag befallde dig? Få se att du 
glömt något. 

Lasse. 
   Åh nej. 

Vingren. 
   Låt se : ä’ rummen städade? 

Lasse. 
   Ja. 

Vingren. 
   Har du sagt Baron Blåstjerna till, att en av hans vänner, som 
kommit från Medevi, vill tala med honom? 

Lasse. 
   Ja. 

Vingren. 
   Har du sagt att det var Kapten Jernhjelm? 

Lasse. 
   Nej, ty det visste jag inte. 

Vingren. 
   Det är bra. Kommer han snart? ty Kapten är otålig. 

Lasse.
   Jo, han lovade att komma strax. Ja, se där kommer han. 
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Vingren. 
   Och Kapten Jernhjelm också; han måste ha sett honom 
ge nom fönstret. Kom, följ mig, skall vi se om allt är i ordning för 
de främmande. 

Lasse  till Jernhjelm. 
   Nådig Herrns ärende är uträttat. Se där kommer Baron Blå-
stjerna. 

Jernhjelm.
   Tack skall ni ha. Lämna oss allena. 

ANDRA SCENEN. 

Kapten JERNHJELM. Baron BLÅSTJERNA. 

Baron. 
   Är det du, min bästa vän? Vad jag är glad att se dig! (De 
taga varann i famn.) Det var ett oförväntat möte. Inte trodde jag 
att råka dig här. 

Kapten. 
   Det är ändå jag som bett dig komma hit. 

Baron.
   Det sade de mig inte; men surprisen är desto mera behag-
lig. Bor du här? 

Kapten.
   Ja, sedan i går aftons. 
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Baron. 
   Varföre har du ej kommit till mig? Du hade fått bättre rum, 
och vi hade kunnat språka tillhopa om både nytt och gammalt. 
Om du visste vad jag är glad att se dig. Du är ju nu en reputerlig 
man? Vid dina år ha två kors och ha förtjänt dem, det är förban-
nat hederligt. Jag har så mycket att säga dig, så mycket att fråga 
dig, att jag ej vet var jag skall börja. Vet du att din far är här? Kläd 
dig fort, ska vi gå till honom. Jag vill föra dig kring hela sta’n till 
alla mina bekantskaper. Vi måste bli här någon tid ihop. 

Kapten. 
   Er vänskap, min Baron, är mig alltid kär; men i denna stund 
är den mig ännu kärare. Ni kan dra mig ur den svåraste belägen-
het en hederlig karl kan finna sig i. 

Baron. 
   Ah ha! Jag tycker att du är just som jag lämnade dig. Det 
är bra att du liknar dig. Några små kärleksäventyr, några oförsik-
tigheter, några förhastelser, liten överilning, och det fattas inte 
mer, för att kasta en hederlig karl i det största bryderi. Jag kän-
ner igen dig i allt detta, och fast du gjort krig, varit i bataljer och 
utmärkt dig, så lär det vackra könet ej förlorat sin rätt. Ung, all-
tid yr, alltid färdig att dra på pliten. Det som är bra vid allt det 
där, är att jag, Gud ske lov! har nog aktning här i staden, att kun-
na hjälpa dig om du behöver. 

Kapten.
   Jag fruktar din kredit, min vän, är ej tillräcklig att kunna 
hjäl pa mig denna gången. Det är endast dina råd jag begär, och 
din bemedling att blidka min far. 

Baron. 
   Jag såg honom i går aftons, och då var han vid rätt glatt lyn-
ne. Han talte om dig och syntes otålig att få se dig tillbaka. Han 
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visste att du var rest från Stockholm; men visste icke vart du tagit 
vägen … Vad är på färde? Kom väds att jag gissat rätt. Det är väl 
en ny kärlekshistoria, några vackra ögon som uppeldat dig, någ-
ra nya äventyr … Huru? Är det inte så? Har jag inte rätt? 

Kapten.
   Jag märker att du inte hört vad mig hänt. Vi äro allena: jag 
vill upptäcka allt för dig. Hör, och giv mig råd. 

Baron. 
   Din allvarsamma ton börjar oroa mig. Vad fan har då hänt 
dig? 

Kapten.
   Du vet att jag reste från Stockholm till Medevi. Jag hette 
då ännu Berg.

Baron. 
   Det är först för fjorton dagar sedan din far blev adlad. 

Kapten.
   Jag fann i Medevi mycket folk och de vackraste fruntim-
mer i Sverige. 

Baron.
   Alla Stockholms vackra Grevinnor, och alla Operans täcka 
Nåder. 

Kapten.
   Och alla provinsens sköna Fröknar.

Baron.
   Ack! Du tillfredsställer mig. Jag fruktade du skulle fastnat 
för Operans gudinnor. 
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Kapten. 
   Mittemot mig bodde ett Hovrättsråd ifrån Jönköping, med 
sin hustru och sin syster. 

Baron.
   Fan! Vad tänker du på att attackera så ärbart folk? 

Kapten. 
   Föreställ dig allt vad ungdomens skönhet har behagligast, 
förenat med den oskyldigaste ärbarhet, med den mest okonstla-
de glättighet, så kan du göra dig en tanke om den sköna Fröken 
Lejonqvist. 

Baron. 
   Om hon liknar ditt porträtt, måste det ha varit en helt ny 
syn för dina ögon. Du är inte van vid sådana oskyldiga skönheter. 

Kapten.
   Också uppeldade hon genast mitt hjärta med den livligaste 
kärlek. Jag var så betagen, så förtjust. 

Baron. 
   Så att du gjorde något etourderi, som misshagade det är-
bara Hovrättsrådet. Men jag tycker att jag hört hans namn. Det 
lär vara två bröder, som bägge äro Hovrättsråd i Jönköping: men 
jag minns mig icke ha hört att de ha en så ung syster. 

Kapten.
   Jag försäkrar dig att hon är ung och skön. 

Baron. 
   Och jag tror det på dina ord … Det är sant, nu minns jag 
mig ha hört sägas, att en av bröderna gift sig nyligen med en ung 
hustru. 
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Kapten. 
   Det måste vara den andra brodern; den jag känt hade en 
gammal fjolla till Fru. 

Baron. 
   Fullfölj vidare din historia ; ännu ser jag ingenting som är 
farligt. 

Kapten. 
   Jag hade kommit om aftonen, och andra morgonen sökte 
jag strax vid brunnen att komma i deras sällskap. Jag blev rätt 
snart bekant, och fryntligt emottagen. Brodern hade känt min 
far och farbror; han var själv en glättig, munter och belevad karl. 
Men han skulle två dagar därefter resa till Värmland, och min 
kärlek gav mig inte tid att vänta. 

Baron. 
   Och du blev illa emottagen? Man kan inte så hastigt be-
storma en provinsfröken, som äntra ett krigsskepp. Våra skön-
heter i Stockholm äro inte så skygga; men de äska mera tid. 

Kapten.
   Andra dagen hade jag vågat några ord om min kärlek; men 
som hennes svägerska inte lämnade henne, kunde jag ej så livligt 
uttrycka min kärlek som jag önskade. 

Baron. 
   De där svägerskorna äro ofta ledsamma. Det är så besvär-
ligt att ha en tredje närvarande. 

Kapten.
   Hon syntes ej vara mig emot, och fast Fröken ej svarade mig 
annat än med leende, så var svägerskan så god att giva mig hopp. 
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Baron. 
   Det var en rar svägerska. Hennes namn bör skrivas med 
guldbokstäver i Medevis historia. 

Kapten.
   Som jag såg mig av henne gynnad, och jag inte kunde säga 
vad jag ville, så trodde jag att ett brev skulle göra min sak bättre. 
Jag skrev då och gav det åt svägerskan. 

Baron  skrattande. 
   Och det brevet var fullt av lågor, av brinnande kärlek, av be-
ständig dyrkan? Det har säkert gjort stort intryck. 

Kapten.
   Jag begärde hennes hand och hennes hjärta ; och som jag 
såg mig gynnad av svägerskan, så medföljde ett brev till henne, 
att tillvinna mig hennes godhet.

Baron. 
   De blevo nådigt emottagna? 

Kapten.
   Vid middagsmåltiden satt jag bredvid svägerskan, och un-
der bordet gav jag henne breven. 

Baron. 
   Du sölade minsann inte. Ena afton anländ, strax kär, bekant 
om morgon, om eftermiddagen framkasta kärleksord, andra mid-
dagen smyga kärleksbrev: det är som en sjöman att framföra sin 
kärlek … Det går hastigt. 

Kapten. 
   Ja ; men inte lyckligt. 
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Baron. 
   Svägerskan hade betänkt sig. Du lär ha fått breven obrutna 
tillbaka? 

Kapten. 
   Nej, jag fick om en halv timme av Fröken ett svar fullt av 
godhet, och som uppfyllde mitt hjärta med hopp; men det vara-
de icke länge. 

Baron. 
   Hon lär endast ha velat skämta. Din hastiga kärlek lär ej ha 
blivit trodd. Man tror inte så hastigt kärleken på landet, som i 
Stockholm. 

Kapten. 
   Förlåt mig, hon var rätt uppriktig; men brodern … 

Baron.
   Ah, brodern … Jag hade glömt bort honom. Ja, bröder, 
farbröder, morbröder, förmyndare, farbror, faster, moster, det är 
ledsamma djur, de ä’ förargliga. Nå fullfölj … brodern …

Kapten. 
   Om en liten stund visste brodern om allt. Hans hustru hade 
sagt honom att jag råkade dem alla tre på promenaden. Hovrätts-
rådinnan sade mig sakta, pekande på sin man, som gick bredvid 
min Fröken: Sök att övertyga honom om er kärlek; han vet allt ; 
han vill inte tro er uppriktig … Jag törs inte säga mer: jag är rädd 
han märker att vi talas vid. – Jag ville svara, men hon vände mig 
ryggen. 

Baron. 
   Nå, talte då brodern? 
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Kapten. 
   Han tog mig avsides och ville övertyga mig att min kärlek 
inte var uppriktig; och då jag försäkrade honom därom … 

Baron. 
   Med din vanliga häftighet. 

Kapten. 
   Med all den iver som en uppeldad kärlek har, då han tror sig 
förolämpad … så skrattade han. 

Baron  alltid med samma ton. 
   Det var inte hövligt. 

Kapten. 
   Han skrattade, säger jag, och försäkrade att jag var för ung. 
För ung? sade jag; förlåt mig, jag har varit vid tre bataljer. – Det 
gör er heder, och ger er några år mer på er meritlista ; men min 
systers meriter äro ännu större. – Men, Herr Hovrättsråd, är det 
inte en stor dygd att livligen älska? – Men en ännu större att vara 
trofast, och det ser ni inte ut att kunna bliva. – Hur kan ni tvivla 
därom? – Det tillåter ni mig; och sen har min syster inte rätt att 
äska den. – Er syster inte rätt att äska kärlek? O Gud! 

Baron. 
   Bekänn att det var en förarglig bror … Och samtalet sluta-
des? 

Kapten.
   Samtalet blev allt hetare och hetare. Han med en kall glät-
tighet, som var så förarglig, så stötande; jag med min vanliga het-
ta; med ett ord: talet blev på min sida allt mer och mer allvarsamt. 
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Baron. 
   Det var inte maner att vinna din sak. 

Kapten.
   Till slut trodde jag mig förolämpad. Jag sade: ni insulterar 
mig. Om ni vore Officer som jag, visste jag väl vad jag hade att 
göra. – Han åter med en stickande outhärdelig ton: varför inte? 
Jag är adelsman, och fastän skrivare, har jag så mycket hjärta som 
en sjökapten. – Det ena ordet tog det andra. Paroll till klockan 
tre om morgonen en fjärndels mil från Medevi uti tjocka skogen.

Baron. 
   Med ett Hovrättsråd? Den skönas bror? 

Kapten. 
   Det var knappt gjort, förrän jag tänkte allt vad du kan säga 
mig; men det var för sent. 

Baron. 
   Du oroar mig. Fullfölj, fullfölj. 

Kapten. 
   Andra morgon var jag den förste på stället. 

Baron. 
   Allena?

Kapten. 
   Jag kände ingen. 

Baron. 
   Han kom inte? 
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Kapten. 
   I en schäs, som klockan slog, helt klädd i sin Hovrättsdräkt.

Baron. 
   Och du?

Kapten.
   Jag var till häst, klädd som jag nu är : jag gjorde allt som 
möjligt var att blidka honom; men förgäves. Tror ni, sade han, 
att jag ej har så mycket hjärta som ni? Ni har varit i bataljer, och 
om vi ej slåss, så säges det att jag är en pultron, och det skall jag 
visa att det inte är sant. Nej, min unga Herre lilla ! Ni skall vara 
så god och betala allt ert skämt.

Baron. 
   Det var en käck skrivare.

Kapten. 
   Jag ville dra värjan. – Nej, min Herre, sade han; ni kan 
fäkta, och jag inte. Det är inte lika spel. Vi äro jägare bägge. Här 
har jag två pistoler. Välj … 

Baron. 
   Fan! Det här blir allvarsamt. 

Kapten. 
   Om du hade hört hans ton: alltid skrattande, som han ville 
mockera sig över mig. – Jag väljer pistolen; vi gå tjuge steg ifrån 
varandra. – Vi ska skjuta på en gång, sade han. – Men Herr Hov-
rättsråd, vi ha inte vittne. Om någon av oss blir ihjälskjuten, så 
kan man tro att det är ett mord. – Bah! sade han, ni är för käck 
att kunna därföre bli misstänkt; och jag är jurist. Jag skall väl dra 
mig därifrån. På saken! 
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Baron. 
   Blev han blesserad? 

Kapten. 
   Bägge skotten lossades på en gång; hans så förbi, att jag ej 
en gång hörde kulan. 

Baron.
   Och ditt? 

Kapten.
   Knall och fall. 

Baron.
   Död?

Kapten. 
   Utan att röra sig. Bestört kastade jag mig på hästen, och flyd-
de till nästa gästgivaregård. 

Baron.
   Utan att fråga efter den döda? 

Kapten. 
   Han syntes inte röra sig; men jag råkade en bonde i sko-
gen, till vilken jag sade stället, och att det var en Herre som hade 
kört omkull med sin schäs. 

Baron.
   När skedde det? 

Kapten. 
   För åtta dar sen. Jag skyndade mig tie mil på en dag; men 
då av hettan, av ångest, av trötthet, av alla de åtskilliga rörelser 
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mitt hjärta erfor, sjuknade jag och måste bli där i tre dagar. Sen 
har jag rest långsammare hit till Göteborg, för att med min skynd-
samhet ej röja någon oro, helst jag genast ändrade mitt namn i 
dagböckerna, och tagit mitt adelsnamn, sen jag fick se i avisan att 
min far blivit adlad. Och nu är jag här för att på första skepp gå 
till England eller Frankrike; men jag har ingen styver, och det är 
för att få min far att ge mig pengar, som jag bett dig komma hit. 

Baron. 
   Det var en förbannad olycka; men du vet att jag ej är råd-
lös. Låt mig tänka litet. 

Kapten. 
   Jag måste skiljas ifrån min far, mitt fädernesland, kanske 
för alltid, och aldrig hoppas att blidka den jag älskar.

Baron.
   Det sista oroar mig minst. Om jag känner dig rätt, så räck-
er din låga inte länge; men det är din säkerhet man först skall tän-
ka på. 

Kapten.
   Och min far? 

Baron. 
   Han blir snart försonad; det tar jag på mig. För övrigt har 
du slagits som en bra karl, du är känd därföre, och du vet att din 
far tänker som han bör. 

Kapten.
   Emellertid måste jag skiljas vid honom för lång tid. 

Baron  funderar. 
   Kanske kortare än du tror. Låt oss se. Du hette Kapten Berg 
vid Medevi. Du har en kusin, som heter lika, är vid Amiralitetet, 
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och är riddare som du. Du heter nu Jernhjelm. Ja, du kan bli här 
några dar utan fara. Ingen kan veta här om du eller han varit i Me-
devi. Kläd dig i din uniform. Gå till Landshövdingen, till Ami-
ralen, visa dig, låtsa om inte, och låt mig göra. 

Kapten.
   Men jag sätter i sticket min kusin, som är oskyldig. 

Baron. 
   Åh nej. Om Lejonqvist skulle angripa honom, så bara han 
visar sig för dem som varit i Medevi, är det nog att urskulda ho-
nom. Han är ju på intet sätt dig lik. När man vinner tid, vinner 
man allt, och då kan man nedtysta saken. Gå nu bara och kläd 
dig. Vänta mig här; jag skall gå och bereda din far, att han inte 
tar illa vid sig. Jag hör en vagn komma. Gå in, och visa dig inte i 
den där olycksklädningen. Det är sent ; men om en stund skall 
jag komma och hämta dig, för att föra dig till Landshövdingen 
och på assemblén. Farväl så länge.

Kapten. 
   Farväl, min vän! 

(Baron går.) 

TREDJE SCENEN. 

Kapten JERNHJELM. VINGREN. 

Kapten. 
   Skaffa mig en hårfrisör som lagar bra hår; och om någon 
frågar efter mig, så säg att jag inte är hemma. 
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Vingren. 
   Skall så ske. 

Kapten.
   Det är bra. 

(Han går in till sig.) 

FJÄRDE SCENEN. 

VINGREN. MARIA. LASSE. 

Lasse.
   Här kommer resande. 

Vingren. 
   Är det Herrskap? 

Lasse. 
   Det syns som det vore förnämt folk. Det är tvenne vagnar 
med sex hästar. 

(Han går.) 

Maria. 
   Det är säkert de Herrskaperna ifrån Medevi, som hade sitt 
förbåd här i morse. Vingren, gå att ta emot dem. 

(Vingren går.)
 

Lasse  kommer in igen. 
   Nå Frun skall tro, det är besynnerligt Herrskap. I den ena 
vagnen satt en Herre, tjock, fet, trind i ansiktet, såg ut som själva 
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hälsan, något till åren, inte gammal ändå, och med honom en ung 
Fröken, helt simpelt klädd, men vacker, fryntlig och hövlig; och 
i den andra vagnen en gammal Fru, men så grann. Hon har en röd 
hatt, med så mycket blommor, så mycket flor, och en helt ljusgrön 
klänning, alldeles som den unga Grevinnans som kom hit i som-
ras ifrån Stockholm; och med allt det har hon i sin vagn så många 
knyten, och pappaskar, stora och små, runda, avlånga, utav alla 
slag, så att hon knappt har rum själv, och hennes jungfru måste 
sitta på en liten pall framföre. Jag vet inte var hon fått rum för 
sina fötter. 

Maria. 
   Komma de inte snart? Det blir goda gäster. De ä’ rika, de 
lära betala bra. 

Lasse. 
   Åh Gud vet. Åtminstone har hon för många askar med sig, 
att synas mig vilja göra sig någon stor kostnad. De Fruar som äro 
så granna, pläga mest vara de niskaste. – Men se där kommer 
Herrn. 

Maria. 
   Gå, och skaffa mig att veta deras namn. 

Lasse. 
   Ja, jungfrun säger mig väl det. 
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FEMTE SCENEN. 

De Förre. Herr LEJONQVIST. Fru LEJONQVIST. 

Lejonqvist  till värden. 
   Tack skall ni ha, min kära Herre; ert hus synes snyggt och 
vackert. Jag är inte svår att härbärgera, bara ni skaffar min hustru 
en god och glad kammare, och en stor kammare med ett kabi-
nett åt min syster. Hon är den svåraste att logera. Om hon inte 
får rum med alla sina knyten, är hon inte nöjd.

Vingren. 
   Jag hoppas att nådig Herrn skall bli nöjd. Jag kan ge nådig 
Fröken en stor vacker kammare innanför den där (Visar åt fonden.), 
och Hennes Nåd, när hon kommer, kan få det främsta rummet. 

Lejonqvist. 
   Ni bedrar er, min vän: det är min hustru. Min syster är ej 
uppkommen ännu.

Vingren.
   Är det Hennes Nåd? 

Lejonqvist. 
   Har jag icke en vacker, ung hustru? Det är bara barnet ännu, 
men det är ett gott barn (Kysser henne på pannan.). Hur är det med 
dig, mitt hjärta? Du synes trött. 

Frun. 
   Jag är så tyngd av den fasliga hettan och det grymma dam-
met. Också ha vi rest under den starkaste värmen. Du har så ve-
lat, min vän. 
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Lejonqvist.
   I Augusti månad börja dagarne redan bli korta, och jag har 
varit rädd för backarna. Du ser ren att det börjar mörkna; men 
kom, skall vi gå in till dig, så kan du vila dig. 

Lasse  till Maria. 
   Herrn heter Hovrättsrådet Lejonqvist. 

Maria. 
   Ja så. 

Lasse. 
   Bra man. 

Maria. 
   Om Herrskapet ville sätta sig ner litet här i salen, skulle vi 
på stund städa rummen. Befalles kanske något litet till bästa?

Frun. 
   Alltför gärna, jag dör av törst. 

Vingren. 
   Befalles kallskål, te eller kaffe?

Frun.
   Åh, i Göteborg kan ej begäras annat än te. 

Maria. 
   Vi ha av det bästa. 

Vingren. 
   Tag hit av det som Kompaniet ger åt Kungen. 
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Maria.
   Befaller Hennes Nåd att jag skall laga till? 

Frun. 
   Nej tack! Det skall jag själv göra. 

Lejonqvist. 
   Skaffa oss god grädde. 

(Tebordet tillagas och Frun sätter sig att dricka te.) 

Frun.
   Men vad gör min svägerska där nere så länge? 

Lejonqvist. 
   Åh, förstår du inte, mitt hjärta, att innan min syster fått 
städa alla sina knyten, sina papplådor, sina hundar, går det väl en 
stund ut. Men det lider mot afton. Laga du till te. Jag måste gå 
och kläda mig, för att kunna ännu i afton se en betydande man här 
i staden. Jag har angeläget att tala vid honom. 

Frun  hastigt. 
   Men vad är det för angeläget, som ej kan skjutas opp till i 
morgon? 

Lejonqvist. 
   Åh, du vet att jag önskar bli vald till Direktör av Ostindiska 
Kompaniet, och valet sker i morgon. Farväl, jag kommer strax 
igen. Laga du till te bara. Jag lämnar dig med min syster. 

(Han går in till sig.)
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SJÄTTE SCENEN. 

Fru LEJONQVIST. Fröken LEJONQVIST. 
VINGREN. MARIA. LASSE.

Fröken  inkommer och har två små hundar under armarna, 
som hon släpper på golvet och säger till värdinnan: 

   Släpp in dessa små söta ungar i min kammare. De hjärtans 
kräken, de ha visst slitit ont i dag. Tag vara på dem och giv dem 
vatten. (Hon vänder sig om därifrån hon kom.) Lisa, bär försiktigt 
opp den stora kartongen, att inte pärlorna gå sönder, och akta väl 
flaskan med regnvattnet, och de där stora pomadburkarna som stå 
uppe i vagnen, och de små flaskorna med Eau de Cologne, och 
glöm inte den lilla burken med rött. (Till Fru Lejonqvist :) Ack! Se 
god afton, min svägerska. Kors vad vi ha stått ut i dag! Jag är så 
uppstekt av solen, att hela min hy blir på många dar skämd. 

Lasse  sakta till Maria. 
   Tänk vad för olycka! 

Fröken. 
   Och du lagar till te? Var är min bror? 

Frun. 
   Han har gått att klä sig, han kommer strax igen. Han mås-
te gå härigenom när han går ut. 

Fröken  till värdfolket. 
   Giv mig en stol. Jag är så trött, så trött. Ingen ordning vid 
gästgivaregårdarna, inga anstalter på vägarna. De fasligaste back-
ar, ett damm att storkna, och de hjärtans engelska vagnarna, där 
man knappt får rum med huvudet. 
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Lasse  till värdinnan.
   Då det är två alnar brett. 

Fröken. 
   Och sen vid var minsta stöt, så blir man ostädad. Hur är jag? 
Säg, min svägerska?

Lasse  sakta.
   Ungefär som ett gammalt spöke. 

Fröken.
   Jag törs knappast se mig i spegeln. 

Lasse  sakta. 
   Hon lär vara rädd att han skall vara för uppriktig. 

Fröken. 
   Här finns ingen. De värdshusena i provinserna äro så illa 
möblerade. 

Frun. 
   Åh, det har ingenting hänt dig. Din hatt sitter rätt bra. 

Fröken  till värdinnan. 
   Gå och hjälp att bära opp mina saker, och skaffa mig en hyr-
vagn: jag vill fara till Landshövdingskan. 

Maria. 
   Det skall bliva uträttat. 

(Hon och Lasse gå ut.)
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SJUNDE SCENEN. 

Fru LEJONQVIST. Fröken LEJONQVIST. 
(De dricka te.)

Frun. 
   Men, min svägerska, jag tycker det är nog sent att göra vi-
sit, och i synnerhet hos någon som ni aldrig sett. 

Fröken. 
   Men jag har ju sett hennes syster i Medevi, och det är ju nog.

Frun. 
   Vi behöva snarare vila oss i afton; nog få vi se stan i morgon.

Fröken. 
   Förlåt mig, min svägerska, jag kan inte vara länge stilla. Min 
naturliga vivacité tillåter mig inte att försumma en minut att visa 
mig i stora världen.

Frun.
   Men vid era år behöver man någon vila. 

Fröken. 
   Vid mina år! Vid mina år! Vad menar ni väl? Vid mina år! 
… Skulle man inte tro att jag vore en gammal gumma? Lär av 
mig, min svägerska, att då man mår väl och ser att man kan be-
haga, så är man ung, och yngre än de som ej kunnat ådraga sig 
nå gon uppmärksamhet, utan av sin man. Man har behagligheter, 
man har ögonkast, och med allt det en ton, en glättighet som väck-
er allas uppmärksamhet: och med förstånd och sådana behaglig-
heter ser man sig följd av älskare. 
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Frun. 
   Jag har ändå inte sett många som kunnat räknas av det slaget.

Fröken. 
   Än Greven då? … och vår … Baron … och den unga Ami-
ralitetsofficern, som följde mig som min skugga i Medevi, och 
som hade så när fått en affär med min bror … Räknar ni dem för 
inga? Vem kan ni, min svägerska, nämna, som vist sig så upp-
eldad för er? Nämn då, nämn då.

Frun. 
   Jag älskar min man, jag är av honom älskad, och jag önskar 
ej att åstadkomma någon annans uppmärksamhet; men om ni räk-
nar för edra tillbedjare dem ni nämnt, så fruktar jag att ni bedrar 
er. Vår Greve är hövlig emot alla fruntimmer, skämtsam emot 
några; men om ni räknar för kärlekstecken små attentioner, som 
folk av stora världen tro sig skyldige vårt kön, så är ni mycket god. 
Vad vår Baron angår, så är han bekant för att hålla av att roa sig. 
Han fann er rolig, och hans naturliga glättighet sökte dra så myck-
et parti han kunde av ert sällskap. Vad åter unga Kapten Berg an-
går, så tillåt mig säga, att om han älskade någon av oss, tror jag ej 
att det var er.

Fröken. 
   Inte mig? min svägerska! inte mig? Och med vem gick han 
då hela dagen, och vem gav han armen? Han talte inte med mig 
mer än en enda gång, det är sant ; men en öm, en brinnande kär-
lek förenar blygsamhet, och själva hans tystlåtenhet beviste vörd-
nad. 

Frun. 
   Åh det har jag aldrig disputerat er. Ni är visst gjord, min 
svägerska, att uppväcka vördnad.
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Fröken. 
   Vördnad! Vördnad! Vad avundsjukan förblindar! Era re-
flexio ner äro ganska ohövliga, ganska obehagliga, ganska litet pas-
sande; ty jag vet vad han sade mig, när han gav mig handen; och 
om min bror ej hade kommit, och om han inte hade förargat ho-
nom, och om de ej hade gått så hastigt bort, så hade väl vist sig vad 
för intryck jag hade gjort på hans hjärta. Stackars Kapten Berg! 
Jag vet inte, men jag är rädd att något hänt honom: han försvann 
så hastigt från Medevi. Gud vet vad min bror och han hade att 
dela ; men vet ni, min svägerska, att jag tror att de ha slagits. 

Frun. 
   Kors, min svägerska, tala inte så. Hur kan ni tro att ett är-
bart Hovrättsråd, en aktad domare skulle giva sig att bryta emot 
Duellsplakatet? 

Fröken. 
   Men min bror är inte så försagd, och i min familj är det 
inte sällsamt att finna tapperhet. Var har då Bergen tagit vägen? 
Varföre ha vi haft så bråttom hit till Göteborg, om inte min bror 
fruktade följderna av denna affär? Jag fruktar nog att min stack-
ars älskare har blivit uppoffrad. Vet ni, min svägerska, att om jag 
vore därom viss, vet jag inte vad hämnd jag ville taga. 

Frun. 
   Men det är ju inte möjligt. 

Fröken.
   Rätt möjligt. Min bror är rätt svartsjuk. 

Frun.
   Jag har inte givit honom någon anledning därtill. 
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Fröken. 
   Åh nej, min svägerska. Vem talar om er? Ni förstår mig 
inte. Det är om mig han är svartsjuk. 

Frun  småleende. 
   Om er, min svägerska? Men jag tror att det är överflödigt. 

Fröken. 
   Överflödigt! Överflödigt! Att höra er, skulle man tro att 
jag hade alldeles inga behagligheter; men fast man är gjord att 
behaga, att uppelda unga hjärtan, så är det inte om min skönhet, 
det är blott om mina pengar som han är svartsjuk. 

Frun. 
   Fy, min svägerska, huru kan ni ägna min man ett så nedrigt 
tänkesätt?

Fröken.
   Jag vet väl vad jag säger, och jag har nog sett med vad om-
sorg han förekommer att jag inte blir gift. 

Frun. 
   Men ingen har begärt er hand, och den unga Greven ni 
trod de älska er, har inte gjort det minsta steg att erhålla min mans 
samtycke, fast edra skarpsynta ögon, min svägerska, hade upptäckt 
hos honom en brinnande åtrå att ernå er hand. 

Fröken. 
   Tadel, min svägerska, tadel. Men det som inte är tadel, är 
att min bror röjt ur vägen den enda som rört mitt hjärta. En Offi-
cer, rask, ung och käck, som dyrkade mig, och Gud vet vad han 
gjort med honom. 
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Frun. 
   Men tänk då, min svägerska … 

Fröken. 
   Jag har tänkt på allt, och allt övertygar mig om grunden av 
mina misstankar. Min bror och min älskare ordväxlade; han läm-
nar oss och blir borta hela dagen från Medevi, kommer om mor-
gon först tillbaka, vi packa in, vi resa hals över huvud, och Kap-
ten Berg synes inte mera till. Han har försvunnit, och vi, vi resa 
nästan genom natt och dag, tills vi komma hit till Göteborg, som 
är en hamn, därifrån man kan gå över till England, till Holland, 
och jag vet inte vart. Lägg ihop allt detta och gör en slutsats : den 
kan inte annat bli än densamma som min. 

Frun. 
   Åh, den är helt simpel. Vår resa är utsatt till tisdagen; mån-
dagen är min man på jakt, och tisdagen resa vi. Min man har an-
geläget att komma snart till Göteborg, och vi resa fort … Men se 
där kommer min man. 

Fröken. 
   Jag skall fråga honom. Han skall minsann inte slippa mig 
så lätt. 

Frun.
   Ni är hastig, min svägerska. Min man är glättig, god, men 
kort om huvudet. Tillåt mig söka utleta sanningen, för att före-
komma misshällighet emellan er. 

Fröken. 
   Välan! Låt oss se hur ni skall bära er åt. 
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ÅTTONDE SCENEN. 

De Förre. Herr LEJONQVIST. 

Lejonqvist. 
   Ah, god afton, min syster. (Till Frun:) God afton, min vän. 
Är teet gott? 

Frun. 
   Se här är en tass. Sätt dig. 

Lejonqvist. 
   Tack skall du ha, men jag har så bråttom. Jag har inte tid. 
Jag skall dricka det stående.

(Han står emellan bägge fruntimren, som sitta, tar koppen 
och dricker under det han talar.)

   Men vad fattas dig, min syster? Är du trött, så lägg er bara. 
Vänta mig inte hem; jag blir kanske nödsakad att bli borta i af-
ton. 

Fröken. 
   (Till Frun:) Ser man, har jag inte rätt? (Till brodern:) Me-
nar ni, min bror, att vi inte förstå alla era fintligheter? Vi ä’ inte 
bedragna på alla era anstalter. Vi vet nog vartåt de gå. 

Lejonqvist. 
   Men jag tror verkligen, min syster, att ni är ond på mig. 
(Skrattande:) Gud förlåte mina synder! Jag tror att Kapten Berg 
ligger er ännu om hjärtat. Slå honom ur edra tankar. Det var en 
ung fjoller, som inte passade er.
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Fröken. 
   Det är just hans öde vi talte om. Det är obarmhärtigt av en 
bror som ni, att vara ett ständigt hinder för en ung, vacker sys-
ters etablissemang. 

Lejonqvist. 
   Kära min syster, jag vet bättre vad som anstår er. Ung är ni 
inte; vacker, det kan jag inte döma om: det hör till en liebhaber. 

Fröken. 
   Men när en sådan finnes, varföre röja honom ur vägen? Me-
nar ni att jag inte är underrättad?

Lejonqvist. 
   Nå så svär jag, att det måste vara i luften något, som under-
rättar kvinnfolk om allt vad man vill att de skola vara okunniga 
om. Hur fan har ni kunnat få veta … 

Fröken. 
   Vi veta mycket. 

Frun  avsides. 
   Kors! Kan det vara sant? 

Lejonqvist. 
   Det är obegripligt. Vi voro allena, endast han och jag: vi 
hava tagit var sin väg: vi ha inte kunnat bli sedda: jag har inte öpp-
nat min mun därom, och ändå veta de bägge allt. 

Fröken  till Frun. 
   Var det inte sant, min svägerska? 

Frun  med en suck. 
   Ja, Gunås! jag hör det nog. 
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Fröken  med en ondska som 
tilltager allt mer och mer. 

   Jag hade aldrig kunnat tro, om ni icke själv försäkrade mig 
därom, att ondskan och egennyttan kunnat gå så långt. 

Lejonqvist  skrattande. 
   Egennyttan? Jag tror, Gud förlåte mig, ni blir ond. Ha, ha, 
ha! Uppriktigt, trodde ni att den där unga Herrn var betagen av 
er skönhet? Ha, ha, ha! Det hade jag inte kunnat föreställa mig.

Fröken. 
   Det är inte nog med vad ni gjort : ni skämtar ännu däröver?

Lejonqvist  med glättighet. 
   Varför inte? En ung narr, bra karl, jag bör bekänna det, en 
ung narr kommer till Medevi, och för att ha något tidsfördriv, så 
behagar han göra sin kur åt min syster … åt min syster … som är 
fyratie år, som kunde vara hans mor: och jag ser det, och skulle 
inte hämnas? Jo, fast jag är Hovrättsråd, fast jag är en ärbar Do-
mare i Jönköping, så kan jag väl få vara en glättig brunnsgäst, en 
käck adelsman i Medevi ; och fast min unga Herre tjänt till sjöss, 
så har jag visat honom att en skrivare kan vara en även så bra karl 
som en sjöorre. 

Fröken. 
   Men skäms ni inte, att inför mina ögon stå och berömma er 
därav? 

Frun  med oro. 
   Men Gud bevars! min man; fruktar ni inte att ådraga er för-
tretligheter?

Lejonqvist  alltid i samma ton. 
   Vem skulle tala därom? Han? Åh det försäkrar jag han inte 
gör. Vi voro allena, och bara ni tiger, kan ingen få veta därav. För 
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övrigt kan det vara lika mycket. Man ser sakerna nu för tiden med 
andra ögon än förr … Men farväl. Tiden går förbi. Jag fruktar att 
inte råka min karl. (Till sin syster :) Jag skall så fort som möjligt är 
komma tillbaka för att trösta er, min syster. 

Fröken  med iver. 
   Gå, gå. Förena ännu med ert fasliga uppförande ett så grymt 
skämt; men vänta av mig endast hat, förföljelser, förtvivlan. 

Lejonqvist  nästan vid dörren. 
   Förtvivlan? Det är mycket. Farväl. Om en stund går den väl 
över, och då kommer jag igen. Farväl, farväl. 

NIONDE SCENEN. 

Fru LEJONQVIST. Fröken LEJONQVIST. 

Fröken. 
   Nej, ett så ohört uppförande är för grymt. Nej, han är inte 
mera min bror, han är en nidingsman; jag måste skilja mig ifrån 
honom. Jag vill aldrig se honom. Jag vill blott hämna min älska-
res död … Hör någon! 

Frun.
   Min svägerska, tänk på vad ni gör. Giv er ej här till spektakel 
för värdfolket. Kom, låt oss gå in i er kammare först att stilla er. 

Fröken.
   Menar ni att jag mera vill leva med er, med er man, efter 
en sådan gärning? Nej aldrig. Jag skall skilja mig ifrån er båda. 
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Jag skall begära reda för mitt arv. Jag skall processa med honom 
till sista skärven … Hola då någon! Hör! Hör! 

(Vingren och Lasse komma in.)

   Skaffa mig ett annat rum här i huset till i morgon. Jag vill 
inte bo därinne.

Vingren  pekar åt dörren till höger. 
   Där är väl ett rum; men det är inte så bra, som det nådig 
Frun har. 

Fröken. 
   Det är lika mycket. Jag vill ha det. 

Vingren. 
   Det är inte tillagat; men om en liten stund skall det vara fär-
digt. Det mörknar. Om deras Nåder behagade gå in, så skall allt 
bli om en stund tillreds.

Frun.
   Kom, min svägerska. Jag lämnar er inte förr än ni följer mig.

Fröken. 
   Nå väl ! Men det är för sista gången, och så snart mitt rum 
är färdigt, skiljas vi åt för alltid. 

(Under det hon går ut, mumlar hon:) 

   Hantera mig på det sättet ! Jag skall hämnas; ja, vore det 
hela Hovrätten. Ni skall få se, Herr Hovrättsråd … En Skrivare …



dramatik

283

 
TIONDE SCENEN. 

LASSE ensam. 

   Det var en besynnerlig Fröken. Vad hon är ond! Vad hon 
puttrar! Vad hon är utspökad! Jag hade så när skrattat henne mitt 
opp i synen. Men det börjar bli mörkt: jag måste gå efter ljus.

ELFTE SCENEN.

LASSE. Kapten JERNHJELM. 

Kapten  kommer ur sin kammare. Han är klädd i 
Amiralitetsuniform, med hatt och värja. 

   Jag har hört en vagn. Är det inte Baron Blåstjerna, som kom-
mer igen? 

Lasse.
   Nej, det var en vagn som reste bort. Så snart han kommer, 
skall jag säga Herr Kapten till. 

Kapten. 
   Det är bra. 
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TOLFTE SCENEN. 

Kapten JERNHJELM ensam. 
(Han går och sätter sig vid tebordet, lägger sin hatt ifrån sig 
och lutar huvudet emot högra handen. Han vänder ryggen åt 
dörren som är i fonden, så att de som komma därifrån, icke 
kun na se honom i ansiktet.)

   Min vän dröjer länge att komma tillbaka. Det lär inte ha va-
rit så lätt för honom att blidka min far, som han trodde. Vad skall 
det bli för mig, om jag tvingas att lämna mitt fädernesland, med 
ett hjärta uppfyllt av en kärlek utan hopp? 

TRETTONDE SCENEN. 

Kapten JERNHJELM sittande vid bordet.  
Fru LEJONQVIST i dörren. Fröken LEJONQVIST  

med ett ljus. 

Frun. 
   Kan då ingenting övertala er att lämna er föresats?

Fröken. 
   Ni må säga mig vad ni vill, så går jag inte därifrån. Följ mig 
inte: jag vill vara allena. 

(Hon går litet fram.)

   Men är det inte en Amiralitetsofficer jag ser? Ack! vad den 
uniformen upprör min sorg! Kanske har han känt den stackars 
Kapten Berg. Det blir en tröst för mig att tala om den hjärtans 
söta gossen. (Högt :) Får jag fråga er, min Herre …
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Kapten. 
   Vad ser jag? Jag är förlorad. Men hon är ädelmodig: jag 
måste blidka henne. 

Fröken  skriker gällt då hon  
känner igen honom. 

   Vad röst! Vad likhet! Gud! Det är hans vålnad. 

Kapten. 
   Jag ser nog huru mycket min åsyn bör röra er; men tillåt …

Fröken  kastar sig i en länstol.  
Ljuset slocknar. 

   Aj ! Aj ! Kom mig inte för nära … Aj! Aj! Jag ber er för 
Guds skull. 

Kapten  på knä. 
   Var nog ädelmodig att höra den som för edra fötter … 

Fröken. 
   Kom inte hit … Kom inte hit ! Jag är oskyldig, jag har ing-
en del i er olycka.

Kapten. 
   Er förskräckelse är billig : min olycka är att den är rättvis ; 
men hör mig och förlåt. 

Fröken  vänder bort huvudet  
och knyter ihop händerna. 

   Förlåt, jag ber, gör mig inte ont … Förlåt … 

Kapten  på knä. 
   Förlåt ! … Förlåt ! … 
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Fröken  alltid på knä. 
   Han nalkas … hjälp, hjälp … förlåt … förlåt ! 

Bägge . 
   Hör min ånger … Förlåt ! … Förlåt ! … 

FJORTONDE SCENEN. 

De Förre. Fru LEJONQVIST med ett ljus i handen. 

Frun  i det hon öppnar dörrn. 
   Jag hör min svägerskas röst … 

(Blir varse Kapten.) 

Kapten  stiger opp och  
kastar sig för Fruns fötter. 

   Det är hon. 

Frun. 
   Min Gud! Vad ser jag? Är det möjligt? 

Kapten. 
   Ja, det är jag, som för edra fötter väntar mitt straff. Av er 
hand skall det bliva mig kärt. 

Fröken. 
   Akta er, min svägerska: det är ett spöke, som kommer ifrån 
andra världen att förebrå oss sin olycka. 

Kapten. 
   Nej, jag lever, och begär av er, ja, av er endast min förlåtelse. 
Jag känner mitt brott ; men orsaken är för ädel, att kunna förebrå 
mig den. 
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Fröken  kommer sig litet före. 
   Ni lever? Är det verkligen möjligt? Jo, det är ni själv! Ack! 
Vad Kärleken är en stor Gud! Det är visst han som givit er liv. 

Frun. 
   Stig då opp, jag ber er ; stig då opp. 

Kapten  ännu på knä. 
   Det är han som gjort all min olycka; han som endast kan 
trösta mig, och som ensam kan vara min undskyllan. 

Fröken. 
   Stackars barn, vad han rör mig! Säg honom då ett gott ord, 
min svägerska. 

Frun. 
   Men stig då opp, jag ber er. Vad skulle man tänka om nå-
gon kom?

Kapten. 
   Att jag är brottslig och att jag söker för era fötter min för-
låtelse. Jag stiger ej opp förr än jag den erhållit. 

FEMTONDE SCENEN. 

De Förre. Herr LEJONQVIST kommer ifrån  
den dörren där han gått ut.

Lejonqvist. 
   Vad ser jag? En ung karl för min hustrus fötter! Ha! Det 
är min unga Officer; han har fan i sig också. 
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Kapten  stiger hastigt opp. 
   Är det väl möjligt? Bedra ej mina ögon mig? Är det väl 
Hovrättsrådet jag ser? 

Lejonqvist. 
   Han själv. 

Kapten. 
   Och ni är inte död? 

Lejonqvist. 
   Jag ber därföre om ursäkt. 

Kapten. 
   Men jag sköt ihjäl er, jag såg er falla. 

Lejonqvist. 
   För att stiga opp igen. 

Kapten. 
   Men pistolen?

Lejonqvist. 
   Var inte laddad. 

Kapten.
   Och er? 

Lejonqvist. 
   Även så litet. 

Kapten. 
   Vad grymt skämt! 
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Lejonqvist. 
   Åh! Vi andra skrivare, vi äro för kloke att taga saken så all-
varsamt; eller huru? Om ni är missnöjd att jag lever, kunna vi 
börja på nytt. 

Kapten. 
   Jag ser allt vad ni har rätt att säga mig; men efter denna 
stund kunna vi inte vara annat än de hätskaste fiender, eller de 
bästa vänner. Det är ett namn jag skattar ännu högre: det att näm-
nas er svåger. Jag är av gott folk, min far är en hederlig man, är 
rik, och jag tror mig kunna göra er systers lycka … Men vad lycka 
för min far hit? 

SEXTONDE SCENEN. 

De Förre. Direktör JERNHJELM. 

Lejonqvist. 
   Kors! Är Direktör Jernhjelm er far? 

Direktören. 
   Aha! Genom vad händelse finner jag min son här? 

Fröken  minauderar. 
   Det är kärleken som uppeldar honom. I er hand är hans 
lycka.

Direktören  döv. 
   Huru? Huru? Jo, jo, han är lycklig. 
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Fröken. 
   Hur kan han inte vara det, då han älskar, då han är älskad? 

Direktören.
   Jo, jo, älskar: han älskar sin metjé. Det är en hurtig gosse.

Fröken  otålig. 
   Åh, Direktören förstår mig inte. Det är ert samtycke han 
väntar till sitt giftermål. 

Direktören. 
   Ett giftermål? Jo, jo, jag förstår … Jag skall väl tänka därpå 
med tiden … Jo, jo, med tiden. 

Lejonqvist. 
   Är det verkligt visst att ni vill ha min syster? 

Kapten. 
   Hur kan ni tvivla därpå? 

Lejonqvist. 
   Men förebrå mig inte sen att ha velat missbruka er ungdoms 
inbillning.

Fröken. 
   Inbillning? … Inbillning? Vad han brukar för ord! 

Lejonqvist. 
   Nå väl, efter ni så änteligen vill, efter er far lär ej vara där-
emot, efter min syster så vill, så må det ske. Men ångra er inte. 
Ni har mitt samtycke.
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Kapten. 
   Jag ångra mig! Denna dag är mig den lyckligaste av alla. 
(Han kysser Fruns hand.) Ni samtycker till min lycka, ni gillar min 
kärlek. Jag dör av glädje.

Fröken. 
   Hans lycka förbryllar honom. 

Lejonqvist. 
   Huru? Hör jag rätt? Är det henne ni vill gifta er med? 

Kapten.
   Kan ni tvivla därom?

Lejonqvist. 
   Åh! Det är för starkt. 

Fröken. 
   Vad tänker han på? 

Lejonqvist. 
   Aha! 

Frun  avsides. 
   Det har jag länge misstänkt. 

Direktören. 
   Huru? Huru? Ni samtycker? 

Lejonqvist. 
   Min hjärtans Herre, det kan inte ske. 
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Kapten. 
   Huru? Ni åtrar er. Ni, ni har samtyckt en gång … hon själv 
samtycker därtill, och jag skall gifta mig. 

Direktören. 
   Jo, jo, jag samtycker, jag samtycker.

Frun. 
   Jag, jag, jag har samtyckt, säger ni? 

Kapten. 
   Återkalla inte ert samtycke, som uppfyllt mitt hopp.

SJUTTONDE SCENEN. 

De Förre. Baron BLÅSTJERNA. 

Baron  i det han kommer in. 
   Vad ser jag? Min vän är upptäckt, och är med den dödas 
släkt.

Kapten. 
   Men vill ni göra min olycka? 

Lejonqvist. 
   Åh, det här går för långt: aldrig har någon äskat sådant.

Baron.
   Men betänk, Herr Hovrättsråd, att han inte gjort annat än 
vad hedern äskade, och tillåt mig säga er att ni hade orätt att föl-
ja ert ressentiment.
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Lejonqvist. 
   Vad fan kommer den här och säger mig? 

Baron.
   Stilla er litet. Jag vet alltför väl huru billigt ert hjärta kan 
vara sårat; men världens opinion har lagar som man måste under-
kasta sig, och de gilla vad han gjort. 

Lejonqvist. 
   Förlåt mig, min Baron; jag vet alltför väl, att i stora världen 
i Stockholm tänker man så; men vi tänka annorlunda i provin-
serna. 

Baron.
   Men hederns lagar äro kända överallt. 

Kapten. 
   Den renaste kärlek talar för mig.

Baron. 
   Låt blidka er. 

Frun. 
   Om det varar längre, dör jag av skratt. 

Fröken. 
   De ha blivit alla galna. 

Direktören. 
   Huru? Huru? Jag förstår inte. Huru? 

Baron. 
   Ni är för hederlig man, att längre ej samtycka till … 
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Lejonqvist. 
   Till vad? Att han gifter sig med min hustru? 

Kapten. 
   Er hustru? 

Frun. 
   Det är knuten av gåtan. 

Kapten. 
   Vad? Hon, vars skönhet … 

Lejonqvist. 
   Är min hustru. 

Kapten. 
   Och Hennes Nåd? 

Lejonqvist  härmar. 
   Hennes Nåd … är en Fröken och min syster. 

Kapten.
   Vad hör jag? Jag skäms ihjäl. 

(Han går hastigt ut.) 

Fröken. 
   Men hör då, men hör då … Hör då! 

Lejonqvist. 
   Ni ropar fåfängt, min syster. Han är längesedan borta.

Baron. 
   Men jag förstår inte. 
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Lejonqvist. 
   Med tre ord skall jag upplösa gåtan. Det är jag som er vän 
skjutit ihjäl : det är min syster, som han begär till hustru: och det 
är min hustru han älskade. Där ser ni hela vår träta. 

Baron. 
   Jag ser att min vän är kär, är ung, är oförsiktig. 

Lejonqvist. 
   Lägg till, att han är käck och godtrogen. (Till Direktören:) 
Min Herr Direktör, låt oss inte glömma valsaken, som ni kom 
att tala med mig om.

Direktören. 
   Huru? Huru? Det hänger inte rätt ihop med min son. Vart 
gick han? … Vill han inte gifta sig? Huru? Huru? 

Lejonqvist. 
   Kom, kom bara in, så skall jag uttyda för er allt, och sluta 
vår afton även så glatt som vi den börjat. 
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PERSONERNE. 

ALEXIS MICHAELOWITSCH. Tsar. 
MORISOW. Tsarens Minister, Natalias morbror. 
FEDOR. Tsarens Dent eller Page. 
NATALIA NARISCHKIN. 
SOPHIA. Förra Tsarinnans frände. 
THEODOSIA. 
EUDOXIA. 
DARIA. Natalias amma. 
En Hovman, som föreställer Tsaren. 
Moskowitiska Fruntimmer. 
Hovmän. 

 Scenen är i Smolensk. 
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ALEXIS 

M I CHAELOWITSCH 

OCH 

NATALIA 
NARI SCHKIN. 

—————
FÖRSTA AKTEN. 

Teatern föreställer Morisows trädgård. Till höger synes Morisows slott. 

FÖRSTA SCENEN. 

TSAREN. FEDOR. 
(Tsaren inkommer från den sidan av trädgården, som 
är mot Morisows hus. Han är väl klädd, men ej präktigt, 
samt går i djupa tankar. Fedor följer efter honom ett li tet 
stycke och bugar sig djupt, men Tsaren ger icke akt där
på, utan fort far att vara i djupa tankar.) 

Fedor  avsides, sedan han  
bugat sig djupt flera gånger. 

Inte ett enda ord! Man skulle tro att hela Riket bars på hans ax-
lar, och när allt kommer ikring, är det endast ett par vackra ögon, 
som förorsaka hela bekymret.

Tsaren  avsides. 
   Denna dag skall då avgöra hela min levnads lycka! Jag skall 
då bli övertygad om jag verkligen är älskad! Ack! 
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Fedor. 
   Hur fan skall jag få honom ur sina djupa tankar? Om jag 
ställde mig framför honom, så såg han mig kanske. 

(Aktörerne böra så rätta sin gång, att då Fedor vill ställa 
sig framför Tsaren, Tsaren, utan att märka det, tar en an
 nan väg, så att han vänder honom ryggen.) 

Tsaren.
   Natalia! Natalia! Din skönhet har uppväckt i mitt hjärta 
den första låga det brunnit av. Men älskar du mig för mig själv? 
Det är en kärlek, som jag vill pröva. Vad bleve ej min olycka, om 
mitt hopp blev bedragit ! 

Fedor  som änteligen hunnit  
ställa sig mittframför Tsaren. 

   Allernådigste Herre! Fäll en barmhärtig blick på din öd-
mjuka slav, som en hel timme sökt dina ögon, utan att kunna ernå 
ett enda ögonkast. 

Tsaren  kommer ur sina djupa tankar. 
   Ack! Är det du? Nå, har du funnit Morisow? 

Fedor. 
   Om Eders Maj:t … 

Tsaren. 
   Tyst, inga titlar. Kom ihåg att jag är endast här en av Tsa-
rens hov, och att ingenting får röja att jag är Tsaren. 

Fedor. 
   Men vi äro ju här allena. Ingen i hela Smolensk mer än jag 
vet, att Ers Maj:t har gått till Morisows trädgård; att Ni älskar 
dess släkting; att Ni känner, att Ni har sett, att Ni dyrkar Natalia 
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Narischkin; att hon ej känner Er: och då vi äro helt allena, så bör 
mig tillåtas att få bruka den titel som Er tillkommer. 

Tsaren. 
   Du bör väna dig från denna stund att icke ge mig annan ti-
tel, än den under vilken jag är av Natalia känd, på det att av oför-
siktighet du ej förråder mitt namn i hennes närvaro. 

Fedor. 
   Nå väl, så ske efter din vilja. Men om jag skall hantera er 
som en annan, så må mig vara tillåtit att fråga Er, vad allt detta 
skall föra till. Vi resa från Moskow, vi kommo i morgons till Smo-
lensk, all hovets prakt omger Er, ert ståtliga intåg, allas ögon vän-
das till Er; en kungörelse är utgången, att Ni efter Rikets sed vill 
välja Er en Gemål; alla skönheter av Moskow, Kasan, Astrakan, 
Ryssland, Sibirien, och jag vet ej varifrån allt, samlar sig att vän-
ta med en avundsjuk tystnad och ännu mera otålig längtan, att er 
blick behagar förklara ert val, och den vilken, till de andras harm, 
Ni upphöjer på er tron. Allt är tillreds i slottet, och på en gång 
försvinner Ni ur hovets åsyn, och inom en handvändning avklä-
der edra Tsariska kläder, och med mig skyndar till Morisows er 
Kanslers trädgård, att där, som en annan, sucka för en skönhet, 
som visst ej lär neka Er sin hand, då hon får känna Er, och … 

Tsaren. 
   Och det är just den fruktan som gör, att jag tar alla mått att 
dölja för henne mitt namn och min höghet. Hittills har jag lyck-
ats : det bliver denna dag som skall övertyga mig, att hennes hjär-
ta älskar mig endast för mig själv. 

Fedor. 
   Det är en högtravande kärlek som jag inte förstår mig på. 
Ifrån vad tid har Ni blivit så osäker om er seger? Jag minns den 
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tiden, då ingenting syntes Er omöjligt, och då alla skönheter i 
Moskow syntes Er endast mål för edra segrar. Ingen fann Ni hel-
ler obeveklig, och era segrar voro även så hastiga som er kärlek. 
Men nu tvekar ni att … 

Tsaren. 
   Ja, jag tvekar visst ; ty nu älskar jag verkligen. Min kärlek är 
livlig, uppriktig och grannlaga. I Moskow voro endast sinnena till-
fredsställda, men nu är det hjärtat som fordrar lugn. Jag vill veta 
om jag älskas för mig själv, och det är endast på sådant sätt man 
kan få min hand. 

Fedor. 
   Men just i det har ju lyckan gynnat Er. Förd av jakten till 
Morisows lantgård, skild från ert Hov som förlorat Er i skogen, 
endast åtföljd av mig, faller det Er in tanken att icke vara känd. 
Morisow (den ende som kunde känna Er) är just borta, och på 
mitt fagra ansiktes tro presenterad av gamla Daria för Natalia 
Narischkin, genast betagen av hennes skönhet, gör Ni på hennes 
hjärta samma intryck. Hon känner Er under namn av Iwan Gal-
litzin, och snart blir Morisows samtycke vunnet till en förening, 
som han tror passa Natalias börd, och på ett förmånligt sätt för-
säkrar dess lycka. Ni är okänd, Ni är älskad, Ni är emottagen un-
der ett annat namn; alltid vid hovet och därföre frånvarande är 
Morisow själv bedragen. Ni har tillbudit er hand: den är emot-
tagen; Ni är nästan förlovad. Vad vill Ni mer? Mig tyckes att 
hela romanen är fullbordad, att det återstår blott att upplösa gå-
tan, och sluta hela kärlekshandeln med Natalias upphöjande på 
tronen. 

Tsaren. 
   Ack Fedor! Vad du känner litet kärleken, när du talar så! 
Vad du känner den i synnerhet litet, då han uppeldar ett grann-
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laga hjärta! Natalia älskar mig; men ungdom, kanske några be-
hagligheter som stora världen förskaffar, ett förnämt namn, lus-
ten att få en man, att synas vid hovet, att komma ur en för myndares 
händer, förenat med den benägenhet en ung skönhets hjärta hy-
ser för den, som först offrat för dess behaglighet, har talat för mig. 
Jag vill tro att hon blivit rörd av min låga; jag har sett hennes 
ögon svara emot mina; med ett ord: Natalias hjärta är för mig. 
Men tror du att en tron, att den storhet, den prakt som lyser kring 
Regenten, ej skulle utplåna minnet av en älskare, som ej kunde 
för hennes fötter nedlägga sådana offer, och kärleken blev snart 
uppoffrad åt ärelystnaden, åt högfärden, och ännu mer åt det hem-
liga nöjet att upphöjas över andra skönheter och se sina jämlikar 
nödgas tjäna henne. I ett fruntimmershjärta är lusten att härska, 
är högfärden de tvenne största drivfjädrar, och då de uppoffras 
för en älskare, då endast kan han vara säker om hjärtat. 

Fedor. 
   Det vill säga med få ord, att Ni fruktar bli uppoffrad av Na-
talia för Er själv, och att Tsaren, rival av Tsaren ej vill … Förlåt, 
men tag mig fan om jag förstår ett enda ord av hela denna hög-
travande avhandling. 

Tsaren. 
   Det vill säga, att jag vill att Natalia skall älska mig för mig 
själv, ej för min höghet: och att hon skall neka sig att bliva Tsa-
rens Gemål för att bliva min.

Fedor. 
   Ack, jag förstår! Ni vill ha det nöjet att få korgen som Tsar, 
och Natalias hand som Iwan Gallitzin. Men tro mig; lämna hela 
detta mischmasch: man är endast lycklig genom hjärtats inbill-
ning, och då Ni spar Natalia frestelsen, blir Ni lycklig, och ändå 
alltid själv älskad. Ty skulle hon bli förförd av er krona, då ång-
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rade Ni snart att ha förlorat en övertygelse, som hade gjort eljest 
er lycka. 

Tsaren. 
   Du må säga vad du vill : mitt beslut är taget. Jag är ledsen 
vid all den dyrkan min höghet åstadkommer, och vill se om det 
är Tsaren eller Alexis som förtjänar att älskas. Övertygelsen om 
Natalias tänkesätt kan endast tillfredsställa mig, och osäkerheten 
är för mitt hjärta ett värre ont, än om jag såg mig övergiven.

Fedor. 
   Bekänn att detta är en ny sort av svartsjuka; och då den kan 
så besvära ert hjärta före bröllopet, huru skall den ej plåga Er, då 
hjärtat, mera lugnt, lämnar med kallsinnighet rådrum till alla de 
betraktelser, som det äkta ståndet för med sig. Tro mig: det är 
innan giftermålet som man erfar den behagliga inbillningen, som 
målar hopp av lycka och vällust. Sök att njuta dessa ljuvligheter, 
utan att förgifta dem med betraktelser, som nog tidigt komma 
efter. Ert giftermål är nödvändigt för edra undersåters tillfreds-
ställelse, för er trons stadfästande. Därföre bör Ni kasta Er däri 
med igenslutna ögon, utan att bekymra ert hjärta med en meta-
fysisk kärlek, som icke finnes i naturen. 

Tsaren. 
   Jag känner igen din glättighet. Du skämtar över allting. 
Men du må säga vad du vill : mitt beslut är taget ; det kan ej änd-
ras, och Morisow är redan tillsagd att dess släkting skall upp-
komma på slottet bland dem, som till mitt val skola föreställas. 
Han är ännu i okunnighet om min kärlek; det är tid att giva ho-
nom del av hemligheten. Jag känner hans trohet, och är säker om 
hans tystlåtenhet. Jag ser den gamla Daria, Natalias amma. Tala 
med henne, hon håller av att sladdra. Du kan få veta av henne, 
vad intryck kallelsen till slottet gjort på Natalias sinne. Jag går 
att underrätta Morisow om min vilja, och att söka Natalia. 
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ANDRA SCENEN.

FEDOR. DARIA.

Fedor  avsides. 
   Det var minsann en vacker kommission som min Herre 
ger mig. Under det han går att se, att dyrka den sköna Natalia, 
så skall jag kurtisera det där gamla spöket. Hu, vad hon är stygg! 
Men jag får ej låta mig bekomma, och som en hovkarl, uppfödd 
i hovet, måste jag väl vara hennes ödmjuka tjänare.

(Dessa sista ord säger han till Daria, i det han bugar sig djupt.) 

Daria. 
   Ödmjuka tjänarinna. Åh se! Är det inte Herr Fedor, Tsa-
rens Denschik? Av vad för händelse har jag den äran att se er här? 

Fedor. 
   Åh, jag har följt hit en av mina vänner, som söker Morisow 
och hans sköna systerdotter. 

Daria. 
   Vem då? 

Fedor.
   Åh, vem kan det vara, om inte Iwan Gallitzin? 

Daria. 
   Åh! Han tar väl sin tid i akt. Han gjorde mycket bättre att 
lämna oss i fred: vi ha minsann annat att tänka på, skall ni tro. 

Fedor. 
   Aj, aj! Han älskar Natalia, och jag tror att hon älskar honom. 
Det lär vara hans kärlek som fört honom hit. 
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Daria. 
   Jo, jo, det tror jag väl. Men han gjorde mycket bättre, om 
han slog sådana tankar utur huvudet. Natalia är minsann inte 
gjord för honom. Jag som varit hennes amma, jag som uppfött 
henne, vet rätt väl att hon förtjänar en bättre man; ty, Gud för-
låte mina synder, tycker icke jag, att ingen i hela Smolensk är 
vackrare än hon, och hon blir visst Tsarinna: ty så snart hon vi-
sar sig och Tsaren får se henne, så vill han visst ingen annan ha. 
Och då, min kära Herre, blir jag en förnäm Fru, som har uppfött 
Tsarinnan. Jo minsann, skall man se de förnämsta buga sig för 
Daria. Åh, jag tycker att jag redan ser mig omgiven av alla de för-
nämsta, som söka att få en blick, ett ögonkast av mig. Den ena ger 
mig handen att föra mig in; den andra berömmer mitt förstånd; 
den tredje visar sin vördnad för min ålder; den fjärde försäkrar 
mig att han har det oinskränktaste förtroende för min godhet; 
och jag med en nobel min hälsar på den ena, nickar nådigt åt den 
andra, och går förbi alla som omge mig, med en majestätisk gång. 
Åh jag tycker att jag redan ser hur alla i Smolensk ska fästa sina 
ögon på mig. Tror ni väl att Daria vore så dum och försmådde 
ett så gott tillfälle att bli en förnäm Fru? Nej pytt, det gör hon 
inte. 

Fedor  med persiflage. 
   Åh det tror jag väl, och rekommenderar mig i Hennes Nåds 
benägenhet till dess beskydd; (Med finhet :) men tror ni väl, att 
Natalia glömmer så hastigt den hon älskade, fast en krona, en tron 
är väl nog lysande, för att utplåna all annan känsla i ett ärelystet 
hjärta. 

Daria. 
   Ja, det är just det som förargar mig, ty Natalia har ingen 
känsla av ärelystnad. Ung, vacker, kvick och öm, tyckes hon vara 
skapad att härska över allt ; men hon har ännu den där svagheten 
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att tro på evig kärlek, på lågor, på brinnande dyrkan, med ett ord 
på allt det fladder, varmed en älskare söker att förföra ett menlöst 
hjärta. Hon är så oskyldig, att hon tror mot sin heder att glömma 
Gallitzins kärlek för Tsarens tron. 

Fedor. 
   Men ni, som inte är så oskyldig, lär väl övertyga henne om 
hennes fördel. 

Daria. 
   Åh visst gör jag därom all min flit. 

Fedor.
   Med framgång? 

Daria.
   Ja så … men … hon må tänka hur hon vill ; så skall hon i 
afton synas på slottet. Och faller Tsarens val på henne, så får hon 
lyda och tiga. Hon blir då Tsarinna, och Daria en stor Fru, och 
det är allt vad jag vill. Det andra får sedermera komma efter. En 
gång på tronen, glömmer hon väl bort sin första älskare. 

Fedor. 
   Men, min kära Daria, jag tycker att ni har för stort förtro-
ende till er lycka, och att ni, som ordspråket säger, säljer skinnet 
på björnen, innan han är skjuten. Natalia är skön; men hon är ej 
den enda i Smolensk, och hela rikets skönheter äro församlade 
här, att gemensamt anfalla Tsarens hjärta. 

Daria. 
   Åh vem då skulle kunna sättas i jämförelse med min foster-
dotter? Vem? Vem? Säg då! Säg då!
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Fedor. 
   Vem? Men många. Prinsessan Sophia Federowna, till ex-
empel. Förnäm, skön, ung, förra Tsarinnans släkting. 

Daria. 
   Ja, det är en vacker en minsann, att vilja tävla med min Na-
talia. (Hon härmar henne.) Hon är visst förnäm, det är sant. Rak 
som en stör, hög och stolt, tror hon sig vara förolämpad, om hon 
gav ett ögonkast åt någon som ej vore Knes eller Bojar. Intagen 
av sin släktskap med förra Tsarinnan, väntar hon Tsarens dyr-
kan, utan att vilja synas sökt den; och tror ni det är på sådant sätt 
som man gör sig älskad av en ung Prins? 

Fedor. 
   Och Theodosia Andrewna, vars skönhet hela Moskow ta-
lar om, vars dygd är så grannlaga, så … 

Daria. 
   Att allt synes henne stötande, vill ni säga. Jo, jo, hon är vack-
er, det kan jag ej neka till, men så sipp och så grannlaga, att det 
minsta sårar hennes stränga dygd, och med allt det är hon så tvär 
och så kinkig, att man inte ett ögonblick kan leva ihop med henne. 
Hon må vara så vacker hon vill, så blev Tsaren snart ledsen vid 
henne, och ångern infann sig strax. Nej, nej, min Natalias oskuld, 
dess foglighet och okonstlade förstånd segrade snart över Theo-
dosias stora dygder; ty man vördar en sträng dygd, men man 
älskar en okonstlad oskuld. 

Fedor. 
   Och Eudoxia då? hon som är så glättig, så … 

Daria. 
   Så skämtsam, så illistig, vill ni säga, att hon skrattar åt all-
ting, hittar på ridikyler där ingen annan ser dem, och förstår att 
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dra all nytta därav, som hennes intresse fordrar. Jo, jo, nog kun-
de hon behaga; men tror ni väl att en sådan karaktär uppväcker 
kärlek? Nej, den behagar, den roar, den förnöjer ; men kärleken 
fordrar mer, och med allt sitt förstånd är Eudoxia ej i stånd att 
uppväga ett enda ögonkast av min Natalia. Men tyst, här kom-
mer hennes älskare: förråd mig ej, förråd mig ej ; innan Tsarens 
val är förbi, bör man ej stöta Gallitzin: han blir alltid god att fin-
na, om inte tronen blir vår. 

Fedor. 
   Inte skall jag förråda er ; men kom ihåg ordspråket : den 
som springer efter två harar, tar ingendera. (Avsides :) Jag börjar 
tro att Tsaren är lyckligare än han själv törs det hoppas. 

TREDJE SCENEN. 

De Förre. TSAREN under Gallitzins namn. 

Fedor  till Tsaren. 
   Er kärlek synes inte ha något att frukta för det som i dag 
sig tillreder; och om någon fara sig yppade, (Med fin ironi:) har Ni 
i Daria en så säker, en så tillgiven vän, att hon vakar för er kärlek 
bättre än Ni kunde göra själv. (Sakta:) Allt går väl, fast den där 
gamla maran har bara fan i sig. 

Daria. 
   Jag behöver alldeles icke nyttja det förtroende Natalia har 
för mig; hennes hjärta är för mycket intaget av Er, att icke kär-
leken talar bättre än jag. Ja, se där! Är det icke hon som kom-
mer? Hon har visst sett Er, och otåligheten att få råka Er, för 
hen ne hit ; hon skyndade sig visst ej så mycket, om hon ej vore 
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gladare att se Er, än åt sin ankomst hit till Smolensk, dit hon an-
nars inte haft någon lust att komma. För att ej misshaga er båda, 
tager jag försiktigt mitt avträde. 

(Detta säges med en småleende och smickrande ton; 
hon niger och går ut.)

Fedor  med samma ton av ironi. 
   Och för att ej lämna allena den trogna och tjänstaktiga Da-
ria, har jag den äran att göra henne sällskap. Kom, mamma! (Han 
tar Daria under armen och går ut.) Kom ska vi språkas. 

FJÄRDE SCENEN. 

TSAREN under Gallitzins namn. NATALIA. 

Natalia. 
   Är det ni, Gallitzin, är det ni jag återser? Ack, vad mitt hjär-
ta skulle känna för en glädje, om det vore på ett annat ställe och 
en annan dag!

Tsaren  med harm.
   Jag förstår er nog. Ni fruktar att min närvaro skall förebrå 
er ert hjärtas ostadighet ; men jag vet att göra mig rätt : min dyr-
kan, min kärlek göra ej tillfyllest, då en tron, då ärelystnaden ta-
lar, och då … 

Natalia. 
   Ack, vad ni känner mig litet ! Huru kan ni tro att jag, som 
en gång givit er mitt hjärta, kan glömma mina löften, min kärlek 
för er? Er kärlek har sökt mig i den enslighet jag varit uppfödd. 
Det är ni, som den förste låtit mig höra hjärtats språk; min oskuld, 
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min ungdom, allt har bidragit att förena mina tankar, mitt hopp, 
min kärlek med er. Och då jag ser er här, är endast fruktan för de 
faror i vilka vår gemensamma låga blottställer er, som blandar 
med ängslan den glädjen att återse er. 

Tsaren. 
   Vad dessa ord skulle tillfredsställa mitt hjärta! Ack Nata-
lia! Vad denna stund, vad de faror jag för er skull löper, skulle 
göra mig till den lyckligaste av älskare, om ej er ankomst hit, er 
närvaro här motsade edra ord.

Natalia. 
   Det är ej mitt val, men min morbrors befallning, som fört 
mig hit ; och hoppet att återse er har mildrat min oro över orsa-
ken till min ankomst. 

Tsaren. 
   Så vet ni då att, ärnad Tsaren … 

Natalia. 
   Jag vet att, efter gammal sed, jag så väl som alla de förnäms-
ta av Rikets tärnor skola framställas till Tsarens val. 

Tsaren.
   Och ni vet det? Ni älskar mig och ni kommer.

Natalia. 
   Skyldig att lyda min morbrors vilja … 

Tsaren  med harm. 
   Jag förstår. Er skyldighet fordrar att uppoffra er åt dess äre-
lystnad. Natalia vill väl låta mig tro att hon älskar mig, men tro-
nen, som erbjudes er, emottages av lydnad. Natalia tvingas att bli 
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mig otrogen, men hennes otrohet är endast av vördnad för dess 
morbror. Ack, otacksamma! Är det på det sättet den livligaste kär-
lek bemötes? O Gud! 

Natalia. 
   Jag förtjänar varken edra förebråelser, så mycken svartsju-
ka, eller så stor heder. Tsaren har ej sett mig. Jag är ej nog för-
mäten att tro, det min ringa skönhet segrar över alla deras, som 
nu tävla om Tsarens hjärta. 

Tsaren. 
   Men huru kan ni tvivla om er seger? Huru kan den som 
har ert behag, er skönhet, tveka en minut att ej vinna företrädet? 
Jag ser hela min olycka. Det är denna seger som smickrar er äre-
lystnad och har fullbordat att utplåna mig ur ert hjärta.

Natalia. 
   Vad orättvisa! Ack Ivan! Huru kan ni misstaga er om mitt 
hjärta? Huru kan ni tro att … 

Tsaren. 
   Och huru kan ni lyda er morbror och vara mig trofast? … 
Huru … 

FEMTE SCENEN. 

De Förre. MORISOW. 

Morisow  med glättighet. 
   Min systerdotter, jag har en glad tidning att berätta dig. En 
betjänt från hovet har hitburit den föräring som bruket äskar att 
Tsaren giver åt dem, som skola honom i afton föreställas. Juve-
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ler, pärlor, rika tyger, allt är utsökt, och din skönhet, upphöjd av 
denna prakt, kommer visst att utplåna alla dina medtävlarinnor. 
Vad! Du synes ej glad? Huru? En ung skönhet plär icke försmå 
det som tjänar till dess prydnad: Huru? Du säger ingenting? Du 
har, tror jag, litet sinne? Kan det vara av osäkerhet om din seger? 
Det vore besynnerligt. Ni andra unga flickor plä aldrig tvivla om 
er fägring; tro mig, om du vill behaga Tsaren, bör du lämna den 
trumpna min du tagit. (Till Tsaren:) Ack, förlåt mig! Jag såg Er 
inte. Jag vet väl att vi hade tagit oss emellan andra överenskom-
melser; men huru vill Ni att jag skall göra? Ni är för billig att 
icke finna, att om jag kan, så önskar jag att se min systerdotter 
upphöjd på tronen, och det bör icke störa vår vänskap. 

Tsaren. 
   Natalia vet mitt tänkesätt. Jag är ej kommen att tvinga dess 
hjärta ; men jag vill ej dela det med någon. Det bör mig från-
tagas, eller höra mig helt och hållit till.

Morisow. 
   Jag tror Er ej missnöjd att se Er övervunnen av Tsaren. 
Han allena förtjänar att bliva Er föredragen. 

Tsaren. 
   Det är åt Natalia allena att döma emellan oss. Hon allena 
kan avgöra vårt öde.

Natalia  med brydsamhet. 
   Tsaren har ej ännu talat. Dess val kan falla på en annan; 
och i den bestörtning jag är, tillåt mig att rådfråga min morbror. 
Hans vänskap skall leda min oerfarenhet. 

Tsaren. 
   Det var endast ert hjärta som bör rådfrågas. Jag trodde att 
… men jag vördar för mycket ert beslut, för att ej lämna er frihet 
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att det överväga. (I fonden avsides :) Vad skall jag tro om hennes 
tve hågsenhet? Jag stadgas ännu mer i min föresats att fortfara i 
min förställning. Om hon bedrar mig, skall jag njuta åtminstone 
det nöjet att se hennes ärelystnad kuvad. 

(Han går.) 

SJÄTTE SCENEN. 

MORISOW. NATALIA. 

Morisow  avsides. 
   Hon är helt tankfull, hon suckar, en häftig invärtes strid sy-
nes sysselsätta hennes sinnen. För att uppfylla Tsarens befallning, 
vill jag ännu mer öka hennes oro. (Högt:) Ja, så äro de meste äls-
kare gjorde: endast intagne av sig själva, veta de ej uppoffra åt den 
de älska deras egen fördel. Vem hade ej trott, att Gallitzin älska-
de dig uppriktigt? 

Natalia  med sinne. 
   Och vem kan därom tvivla? Hans kärlek synes visst och tar 
ingen omsorg att sig dölja. 

Morisow. 
   Ja, nog älskar han dig för sig, men ej för dig. 

Natalia. 
   Huru? 

Morisow. 
   Om han älskade utan egennytta, skulle han ej med glädje se 
dig upphöjd på tronen? Skulle han ej vara den förste att lära dig 
medlen, att vinna Tsarens tycke? Men långt därifrån, söker han 
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på allt sätt att missbruka det välde han har på ditt hjärta, för att 
hindra dig att följa den väg, som kan föra dig till tronen. Är det 
att älska dig? Nej, det är endast egenkärlek, endast egenkärlek. 

Natalia  kastar sig på Morisows hand. 
   Ack, min morbror! … 

Morisow. 
   Nå, vad nu då?

Natalia. 
   Min morbror, jag älskar honom mer än någonsin förr, och 
jag begär … jag vill ej … jag kan ej visa mig för Tsaren. 

Morisow. 
   Tänk på vad du gör. Vill du neka Tsaren den vördnad du 
honom är skyldig? Vill du blottställa mig för dess vrede? Ditt 
namn är satt på listan. Du har fått den föräring som gives : du kan 
ej annat än visa dig; (Småleende:) vem vet om Tsaren ej behagar 
dig? Ung, rask, artig, vettig, blir du kanske mer förundrad än du 
tror, när du får se honom: och sen får du göra som många stora 
Prinsessor, som måste uppoffra sitt hjärta för det allmänna bästa. 

Natalia. 
   Ack, min morbror, jag är ej Prinsessa. 

Morisow. 
   Nej ; men du skall det bli : det är ungefär detsamma. Sedan 
har jag nog haft besvär med din uppfostran, för att ej bli det förs-
ta offret av dina nycker. 

Natalia. 
   Det är det enda skäl, som kan råda på min föresats ; men 
vad plåga! … 

(Hon gör några steg för att gå ut.)
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Morisow. 
   Vart går du?

Natalia. 
   I den bestörtning jag är : i den grymma strid som mitt hjär-
ta, mitt sinne erfar, tillåt att en stund jag söker enslighet att sam-
la mina sinnen. 

(Hon bugar sig och går ut.) 

Morisow  allena, småleende. 
   Stackars liten, hon gör mig ont. Om Tsaren vill tro mig, så 
nöjde han sig med detta försök, och då klagade inte mera. De 
ung as sinnen äro så vanskliga: de gå så hastigt ifrån den ena yt-
terligheten till den andra, att den som är klok, som är försiktig, 
behåller snarare en villfarelse som gör honom lycklig, än söker 
sanningen, som ofta sårar och straffar nyfikenheten.
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ANDRA AKTEN. 

Teatern föreställer ett rum i Tsarens palats.

FÖRSTA SCENEN. 

TSAREN. En Hovman i Tsarens skrud.

Hovmannen  med glättighet. 
   Men betänker Ers Maj:t följderna av allt som han befaller 
mig? Om Natalia, förblindad av tronens glans, emottager min 
hand, så blir jag målet för er vrede, och då har jag den olyckan att 
segra över Er.

Tsaren. 
   Om Natalia glömmer den kärlek, som hon mig svurit : om 
hon uppoffrar sitt hjärta åt ärelystnaden, så förtjänar hon ej an-
nat än mitt förakt, min kärlek släckes genast, och …

Hovmannen. 
   Och harmen faller på mig, och saknaden blir hennes lott. 
Nej, nådig Herre, denna kommission är för farlig för mig. Så hed-
rande det är att föreställa er person, så litet smickrande är det, då 
slutet skall bli antingen att förtjäna korgen, eller att misshaga Er. 
Nej, jag lämnar rätt gärna denna hedern åt en annan som … 

Tsaren. 
   Som inte kunde så väl utföra min plan. Nej, du har påtagit 
dig den, och du får nu hålla ditt löfte. 

Hovmannen. 
   Ja, ja, så är det att lova oförsiktigt. 
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Tsaren. 
   Jag nekar det ej. Det är stunder som jag ångrar det beslut 
jag tagit. Jag hoppas, jag fruktar, och jag ville att jag aldrig fallit 
på denna tankan. 

Hovmannen. 
   Det är ännu tid att ändra den, och … 

Tsaren. 
   Nej, det är för sent. Jag känner, att om jag ej fullkomligen 
blev övertygad, blev alltid något som fattades i min lycka; och att …

ANDRA SCENEN. 

De Förre. FEDOR. 

Fedor.
   Alla samla sig i salen, och snart lär det vara tid att inträda. 

Tsaren. 
   Och Natalia? 

Fedor. 
   Natalia synes inte ännu. 

Tsaren. 
   Vad hopp! 

Fedor.
   Morisow har låtit säga mig att hon kommer. 
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Tsaren. 
   Visst? 

Fedor. 
   Hon har därtill nekat enständigt, men lydnad för sin mor-
brors vilja … 

Tsaren. 
   Vad? Hon ändrar beslut? Hon är osäker, vacklande? Vad 
plåga! Vad fruktan!

Hovmannen. 
   Tro mig, min Prins: ännu är tid att ej äventyra hennes hjär-
ta, och att … 

Tsaren. 
   Nej kom, följ mig: jag vill till slut underrätta dig om allt. 

Hovmannen. 
   Och jag göra mina skäl gällande, för att få Er att ändra ert 
beslut. 

Tsaren. 
   Det är fåfängt, ty det är tagit. 

TREDJE SCENEN. 

FEDOR. DARIA. 

Fedor.
   Vad? Ännu denna gamla maran? Ärnar hon också presen-
tera sig till Tsarens fästmö? (Till Daria:) Ack, välkommen! Hon 
lär också vilja bli Tsarinna? 
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Daria. 
   Fy! Fy! Det är inte vackert att skratta åt gammalt folk. 
Tycker han att jag ser ut som en ung skönhet? Nej, jag har min-
sann annat att syssla. 

Fedor. 
   Vad då? 

Daria. 
   Jo, Tsaren har valt mig till Postelnitza, som har att föra in 
alla dem, som sig till dess val inställa. 

Fedor. 
   Ack! God tjänst! God tjänst! Hederlig tjänst! och visst icke 
brödlös … 

Daria. 
   Om han räckte längre, men han räcker endast i dag. 

Fedor. 
   Jag beundrar Tsarens val i er person; det kan ej annat än 
behaga alla skönheterna, då ni presenterar dem. Det är att sätta 
svart emot vitt. 

Daria. 
   Vad? Alltid är ni ovettig. 

Fedor. 
   Jag? Gud bevars! Jag gör endast rätt åt era behagligheter. 

Daria. 
   Ni kunde väl ångra allt ert skämt, ty Morisow beskyddar 
mig: det är han som skaffat mig denna syssla, ty Tsaren har jag 
aldrig sett. 
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Fedor  halvhögt. 
   En stor förlust för honom. 

Daria. 
   Vad? Vad säger ni? 

Fedor. 
   Jag säger, att Tsaren blir visst intagen av edert vett. 

Daria. 
   Ja, det fordras att hålla ordning på alla de skönheter som 
samla sig här. Alla vilja synas, alla pocka, var och en tror sig ren 
vara Tsarinna; – men vem kommer hit? Här är förbudet för alla 
att vara. Detta rum är för Tsaren allena. Kors, det är emot all 
ordning, och … 

Fedor. 
   Ack, ni börjar bannas. Farväl ! Jag tar min person i säker-
het. Ödmjuke tjänare. 

(Han går ut på den sidan Tsaren gått.) 

Daria. 
   Jo, visste jag inte att det ej kunde vara någon annan än den 
högdragna Sophia? Hon lär hava tyckt mot sin höghet att vara 
därute: hon skall minsann få höra.
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FJÄRDE SCENEN. 

DARIA. SOPHIA FEDEROWNA. 

Daria. 
   Tillåt mig att föreställa er, att det är ej här ni bör vänta Tsa-
rens ankomst. Där innanför är salen, där Rysslands skönheter sam-
las. 

Sophia. 
   Är det åt mig att vänta? Är det åt mig att vara blandad med 
allmänheten? Befryndad med Tsarerne, köttsligt syskonbarn med 
den sista Tsarinnan, är Tsarens hand min säkra lott. Den kan ej 
givas någon annan, och jag tar genast den rätt i akt, som blir snart 
min ostridiga tillhörighet. 

Daria  småleende.
   Nå, nå, förlåt, förlåt ! Jag visste inte att Hennes Maj:t var 
så säker om tronen. Jag skall väl då anse er för vår Tsarinna. 
Herre Gud! Vad vi småfolk förstå oss litet på stora världens hän-
delser! Ja, det är visst : jag skulle ha svurit på, ja, jag hade gjort en 
stor ed på, att en annan än ni skulle få kronan; och så går det. 
Hennes Nåd berättar mig med visshet det jag aldrig kunnat tro.

Sophia. 
   Spar er allt detta skämt, och vet, att då en person som jag, 
med min börd, min skönhet, visar sig, faller allt för hennes föt-
ter. Och påminn er, att med mera vördnad hantera den, som blir 
er Tsarinna. 

Daria. 
   Då Hennes Nåd det blir, skall jag väl veta min skyldighet ; 
men till dess tänker jag nyttja min rätt över de sköna, som skola 
framställas för Tsaren. Den är att … 
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Sophia.
   Att tiga, att med vördnad och tystnad vänta dess val. Men 
det är jag som har orätt, att vilja nedstiga i samtal med er. 

Daria  mellan tänderna. 
   Hm, hm, vad hon är grötmyndig! Hon blir visst inte Tsa-
rinna.

Sophia  med förakt. 
   Vad mumlar hon mellan tänderna? Vad skall … 

Daria  med föraktlig illparighet.
   Hå, jag kom blott ihåg ett gammalt ordspråk. 

Sophia.
   Vad då? 

Daria  gör en djup nigning. 
   Att högmod går för fall. 

(Sophia ser på henne med högdraget förakt.)

Daria. 
   Men se här en annan ännu. Åh, det är den klemiga Theo-
dosia. 

FEMTE SCENEN. 

De Förre. THEODOSIA. 

Theodosia. 
   Ack, jag dör: jag är alldeles död. (Hon kastar sig i en länstol.) 
Mina ben bära mig ej mer: jag är alldeles uttröttad. Förlåt mig, 
mina damer; men jag måste vila mig. 
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Sophia  med högmod. 
   Jag dömer ert tillstånd av edra åtbörder: det måste vara 
vådligt, efter ni glömmer att jag är tillstädes. 

Theodosia. 
   Förlåt mig att jag sätter mig. (Hon lägger sina ben på en stol.) 
Men hur vill ni att mina nerver skola stå ut med denna dags mö-
dor? En faslig hetta, en osägelig trängsel. Femtie skönheter som 
alla vilja bli sedda, och med allt det ingen stol, inte det minsta 
säte, och det för mig, mig som knappt kan orka sitta, som med 
möda mäktar gå, och nu måste stå, måste vänta. Nej, nej, om det 
vore för hela världens kronor, kunde jag ej uthärda ett sådant 
besvär. Och sedan är det en oanständig sed, att så till sägandes 
föras till marknad att visas, för att bliva av Hans höga Nåd Tsa-
rens ögonkast tecknad, såsom den som sökte att få dess hand. 
För min del, som är uppfödd med grundsatser av en dygd som är 
ovanlig, måste jag bekänna att det är alldeles stridande mot deli-
katess, mot sentiment, att på sådant sätt tillbjuda sig själv. 

Daria  leende och med gäckeri. 
   Och ändå har Hennes Nåd kommit hit, fastän både kraf-
ter, ärbarheten och dygden varit däremot. 

Theodosia. 
   Vad vill ni man skall göra? Inte kan jag vara den enda som 
sätter mig emot bruket, och om jag ej hade kommit, hade visst 
hela min släkt förebrått mig att vara ett hinder för deras upphö-
jelse. 

Daria. 
   Ja så, ja så, jag förstår, jag förstår. Det är av ädelmod för er 
släkt ni uppoffrar er. Herre Gud! Vad dygden är för en skön sak, 
som så kan böja sig efter omständigheterna! Jo, jo, det blir visst 
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hedrande för er, att på sådant sätt befordra er släkts och er egen 
upphöjelse; ty ni lär vara säker om Tsarens hand.

Theodosia. 
   Och åt vem ville ni då att den kunde givas? Min dygd är 
känd i hela Moskow. Tsaren har visst hört den omtalas, och då … 

Daria. 
   Och då han får se er fägring, vill ni säga, kan han inte un-
derlåta att giva er sitt hjärta ; är det icke så? 

Theodosia. 
   Jo, det är en säker slutsats. 

Sophia. 
   Jag är förundrad, då ni ser mig, att ni ej fruktar bli bedra-
gen i ert hopp. Min börd, mitt namn, jag vill ej nämna mer, kan 
ej göra valet osäkert. 

Theodosia  med bitterhet. 
   Förlåt mig; det är jag viss på, att emellan oss kan ingen tveka. 

Sophia  med höghet. 
   Vad? Menar ni … 

Theodosia  med samma ton. 
   Jag menar att … 

Daria  går hastigt emellan dem. 
   Mina nådiga Fruar! Jag ber för Guds skull, vänta, vänta bara 
till dess Tsarens val förkunnas; då blir det först tid att träta. Vän-
ta till dess : den stunden kommer nog. – Vem kommer hit? Ack! 
Det är Eudoxia. 
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SJÄTTE SCENEN. 

De Förre. EUDOXIA. 

Eudoxia  mycket glättigt.
   Ack, änteligen finner jag er, min gamla Daria. Tycker ni väl 
det är anständigt, att låta oss alla vara därinne allena, utan att un-
derrätta oss, som er skyldighet är, på vad sätt vi skola ta emot vår 
tillkommande Gemål? Ty ingen därinne tvivlar om att hon ju blir 
Tsarinna. Det är rätt narraktigt att se alla deras miner: den ena 
öppnar sina ögon, att de ska se stora ut; den andra drar ihop mun-
nen, att den skall synas mindre: den tredje, högfärdig över sitt 
vack ra hår, har stor omsorg att bucklorna må falla med behag på 
hennes axlar och utbredas efter ryggen: den fjärde har tusen upp-
tåg att visa ett par vackra armar, som likna snön i dess skönaste 
vithet : den femte vet ej på vad sätt hon vill visa sina tänder, som 
tävla med pärlorna om glans; och jag emellan dem alla, skrattar, 
skämtar och roar mig åt deras hopp och åt deras planer. 

Daria.
   Det vill säga, att med samma säkerhet som de om Tsarens 
hjärta, är ni glättigare. 

Eudoxia. 
   Förlåt mig: det är mig alldeles så likgiltigt, att det kvittar 
mig lika. På tronen, eller långt ifrån tronen, där glädje och glät-
tighet finnes, är alltid där jag helst vill vara. Att skratta åt andras 
galenskaper och göra några själv, är målet för min ärelystnad. 
(Vänder sig om.) Ack! är ni här, mina Damer? 

(Med en affekterad vördnad bugar sig djupt för Sophia.) 
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   Emottag min vördnad och min djupa högaktning. 
(Hon ställer sig hastigt emellan dem, tagande dem båda  
i handen och säger halvhögt :) 

   Nog ser jag ert hopp, mina Prinsessor; men veten i förtro-
ende, att jag har sett komma ifrån Morisows trädgård en stjärna 
som snart fördunklar oss. 

Sophia. 
   Vem då? 

Theodosia  med ledsnad. 
   Ack! Hur orkar ni att höra på henne? Hon talar ju aldrig 
två kloka ord i sönder?

Eudoxia. 
   Nå, nå! ni får se ; men förråd mig ej. Jo, det är en skönhet, 
en skönhet, ja, just en lantskönhet … 

Sophia  med högdragenhet.
   En Fröken från landet? 

Eudoxia  härmar henne. 
   Just från landet, helt nyss ur barnkammaren utkläckt ; och 
det blir hon som segrar över oss alla. Mina ögon äro goda: de be-
dra mig inte. Se här kommer hon.

SJUNDE SCENEN. 

De Förre. MORISOW. NATALIA. 

Morisow  synes endast i dörren och för in Natalia. 
   Vänta här Tsarens ankomst: jag går att tillsäga honom att 
allt är tillreds. 
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Natalia  med sorg. 
   Ack, min morbror; men han lämnar mig allena. 

Eudoxia  springer till henne och med ironi men med glättighet för  
henne fram på teatern. Natalia synes sorgsen, modest och blyg.

   Kom fram, kom fram, Skönhet! som skall underkuva allas 
hjärtan. Mina Damer, jag har den äran att presentera er provin-
sens mästerstycke. Se med vad säkerhet hon framträder: med 
vad visshet hon kastar sina ögon. Vi andra, som äro uppfödda vid 
hovet, vi böra resa till provinsen, för att lära oss behaga; och jag 
kan ej nog beundra visheten av dem, som skicka så långt efter den 
som skall bli vårt efterdöme. Finner ni inte det som jag? Jo för 
henne kunna vi strax lägga ner våra vapen, och anse oss såsom re-
dan övervunna, och Tsarens val gjort.

Natalia  med oskyldig stolthet. 
   Jag vet ej att jag har förtjänt ert åtlöje, och av vad rättighet, 
efter så kort bekantskap, ni brukar ett så bitande skämt. 

Eudoxia. 
   Bliv inte ond, min ros lilla. Vi känna alldeles vår ringhet, 
och all vår uppfostran i stora världen tjänar oss mot er till ingen-
ting. Tsaren har för god smak att ej ge er genast företrädet. 

Natalia. 
   Jag är långt ifrån att det tro: och ännu längre ifrån att det 
önska. Det vore för mitt hjärta den största olycka. 

Sophia  högmodigt. 
   Jag börjar att ha medlidande med henne, ty hon känner sin 
ringhet. 

Natalia  med värdighet. 
   Förlåt mig: ni bedrar er. Jag vördar för mycket Tsaren, att 
vilja giva honom ett hjärta, som hör en annan till, som är för tro-
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get att ändra sitt val, för ädelt att vilja bedra, och för stort att, med 
en tvungen förställning, ej uppriktigt svara emot dens kärlek som 
hedrade mig nog, att vilja upphöja mig på sin tron. Jag älskar en 
fästman, värd all min kärlek. Jag vördar Tsaren som min Kejsa-
re, men kan ej älska honom som min maka. 

Theodosia  med förakt. 
   För att vara så ung, är hon vida kommen. 

Eudoxia. 
   Ack vad det är nyttigt att läsa romaner. Ingenting formerar 
bättre hjärtat på landet än de. Jag förstår, min sköna Fröken, er 
rena låga, er brinnande kärlek, ert beständiga hjärta, den oförän-
derliga tillgivenhet … hjärtats språk … Ack, vad det är vackert! 
Vad stor effekt det skall göra på alla edra grannfruar i socknen, 
på tre mil omkring; men här är det ett okänt språk. 

Natalia. 
   Jag beklagar den som icke känner hjärtats språk, och öns-
kar ej bättre än att få återkomma på den ort, där man känner 
värdet av en ren kärlek. 

ÅTTONDE SCENEN. 

De Förre. MORISOW. DARIA. 

Morisow. 
   Tsaren nalkas. Daria, för dem till det rum, där de böra vän-
ta hans ankomst: du, Natalia, bliv kvar. 

(De gå.) 
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NIONDE SCENEN. 

MORISOW. NATALIA. 

Natalia  kastar sig på knä. 
   Min morbror, om ni har godhet för mig, om ni ansett mig 
som ert barn, så för mig härifrån. Låt mig fly åsynen av en Prins, 
vars kärlek gjorde min olycka, vars hand jag ej kan emottaga. 

Morisow. 
   Så är du så säker om Tsarens val? Bekänn, att med all din 
kär lek för Gallitzin förenar sig hos dig den lilla egenkärleken, att 
ej vilja bli förbigången, eller se någon av dem, som nu gick ut, dig 
föredragen.

Natalia. 
   Nej, min morbror, ni känner illa mitt hjärta. Kärleken en-
dast, som det uppeldar …

Morisow. 
   Tyst! Tsaren kommer. Jag lämnar dig allena med honom. 
Han vill se dig, innan han inträder i salen. Det är ett nytt prov, att 
ryktet av din skönhet kommit ända till honom. Farväl.

TIONDE SCENEN. 

NATALIA. Hovmannen,  
som föreställer Tsaren. TSAREN i fonden.

Hovmannen. 
   Vad ser jag? Månn ej mina ögon bedra mig? Är det ni, vars 
skönhet gjort på mig ett så starkt intryck? Är det ni, vars porträtt 
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jag sett i Morisows kammare? Ack, Gallitzin, vad du är brottslig, 
som så länge döljt för mig att Natalia Narischkin var den, för vil-
ken mitt hjärta brann! 

Natalia.
   Huru skall jag kunna tro, att en så mäktig Furste som ni, 
som alltid synts endast sysselsatt med krig och hjältebragder, kun-
de brinna för den han aldrig sett? att en simpel målning kunde … 

Hovmannen. 
   Det var åt er skönhet, det var den endast förbehållit att röra 
ett hjärta, endast uppfyllt av ärans åtrå; det är därigenom ni bör 
se er seger desto säkrare befästad, och med den fägring som pry-
der er ungdoms glans, är det möjligt att ni ej kunde förese det 
häf tiga intryck den skulle på mitt hjärta förorsaka? 

Natalia. 
   Uppfödd långt ifrån hovet, i enslighetens oskuld, kunde jag 
ej våga ens att tro mig värd en sådan upphöjelse, och, om jag törs 
tillägga, en upphöjelse, den jag ej hoppades eller önskade. 

Tsaren  i fonden. 
   Vad gruvligt tillstånd, att kastas emellan hopp och fruktan! 

Hovmannen. 
   Vad! Är det ej skönhetens rätt att härska? Och då Moskows 
tron var ledig, kunde någon därtill vara mera värdig än ni? 

Natalia. 
   Jag, Prins … 

Hovmannen. 
   Ja, ni själv. Ni, vars oskuld, vars dygd, vars skönhet är gjord 
att pryda honom. Tillåt mig tro, att någon gång edra tankar fäst 



gustaf i i i

332

sig på kronan, och tillåt mig åtminstone att smickra mig med den 
tankan, att er Prins uppväckt hos er någon välvilja. 

Natalia  med vördnad. 
   Det vore brottsligt, att ej vara sin Kejsare tillgiven. 

Tsaren  avsides. 
   O Gud! Vad hör jag? Otrogna!

Hovmannen. 
   Fullfölj, fullfölj, att uppfylla mitt hjärta av erkänsla: säg mig 
att min kärlek rör ert hjärta … att värd spiran, är ni färdig att den 
emottaga, att Gallitzins kärlek hördes endast av lydnad för er mor-
bror, att hans hand … 

Natalia. 
   Var mig kär: att jag älskade honom, att jag älskar honom 
ännu, att min kärlek för honom blir även så oföränderlig, som 
min vördnad för er : att … 

Tsaren. 
   Himmel! 

Hovmannen. 
   Vad hör jag? Skall då en av mina undersåtar övervinna mig? 
Kan ej min kärlek, den kronan jag eder tillbjuder, vars glans …

Natalia. 
   Gör ej lycklig, utan hjärtats lugn … Jag älskar Gallitzin, 
och jag fruktar mindre er vrede, än jag fruktar att vara skild ifrån 
honom. Jag delar hans öde, och huru hård er hämnd kan det göra, 
så anser jag det ypperligare än en krona, som … 
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Tsaren  för hennes fötter. 
   Som ej fyllest kan betala ert hjärta, er trohet och er dygd. 

Natalia. 
   Gud! Vad ser jag?

Tsaren. 
   En Prins, som för edra fötter nedlägger sin spira, som först 
känner värdet av sin upphöjelse, då han kan dela den med er. För-
låt ; min kärlek, grannlaga, fruktande, ville vara övertygad att ni 
älskade mig för mig själv. Jag är det. Vad ljuv förnöjelse att se sig 
älskad av den man dyrkar, och kunna pryda hennes trohet med 
kronans glans! 

Natalia. 
   Jag känner även så mycket det nöjet att emottaga henne av 
er hand, som jag kände att allt uppoffra för er. Det var er jag äls-
kade, och Furste eller slav, är det ni allena som kan göra min lycka. 

Hovmannen. 
   Nu lär min roll vara all. Ers Maj:t lär ej befalla att jag spe-
lar den längre. 

Tsaren. 
   Jag räknar min lycka från denna dag, och är rätt nöjd med 
utgången. 

Hovmannen. 
   Det tror jag min sann visst. All hedern är för Er. Om jag 
hade någon den minsta känsla av egenkärlek, borde den alldeles 
försvinna. Men Ers Maj:t glömmer bort alla de skönheter, som 
vänta honom, och som visst ej bli så nöjda med sin afton som ni. 
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Tsaren. 
   Gå, Prinsessa, att för få minuter blanda er i deras hop, för 
att segra över deras skönhet, som ni segrat över mitt hjärta. 

(Tsaren lämnar Natalia till Morisow som inkommit. 
Natalia går med sin morbror ut genom dörren av fon
den, och Tsaren ut genom kulissen. Teatern förändras 
och föreställer salen, där alla medtävlarinnorna äro för
samlade. Eudoxia går emot Natalia, som man anser 
hava utkommit ifrån förra rummet. Morisow lämnar 
henne och går ut att följa Tsaren.)

ELFTE SCENEN. 

NATALIA. SOPHIA. THEODOSlA.  
EUDOXIA. DARIA. Medtävlarinnor.

Eudoxia. 
   Efter så långt samtal lär er seger vara säker: tillåt mig nu 
att vara den första som … 

Sophia  med högdragenhet faller henne i talet. 
   Tsaren har ej ännu förkunnat sitt val, och det är inte åt er 
att det förese. 

Eudoxia  med ironisk vördnad. 
   Jag förstår, Prinsessa. Förlåt min missvördnad, som ej ge-
nast gissade på er ; men med allt detta så tror jag mig vara sann-
spådd. 

Theodosia. 
   Huru kan ni tro ett ögonblick att … 
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Sophia. 
   Eudoxia tror sig kunna skämta om allt ; men om en liten 
stund lär jag väl sätta gränsor för dess glättighet. 

Eudoxia  småleende. 
   Åh, blir det ingen ann, så får jag nog länge skratta.

Sophia. 
   Denna dag kunde väl göra något hinder däri.

Eudoxia. 
   Åh, denna dagen? … denna dagen? … den kunde väl mins-
ka er egenkärlek.

Natalia  avsides. 
   Fast orsaken till dispyten är alldeles inte smickrande för 
mig, har jag svårt att inte skratta.

Theodosia  med samma ton. 
   Ni tar saken med en ton … 

Eudoxia. 
   Som tillkommer mig. 

Sophia. 
   Den är mycket näsvis i min närvaro.

Theodosia. 
   Den är oanständig, och jag … 

Eudoxia.
   Och jag skrattar och skämtar över allt efter min vana, och 
det blir inte ni som hindrar mig. 
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Sophia. 
   Vem då, om ej jag? 

Eudoxia.
   Åh det …

Daria  går hastigt emellan dem. 
   Åh Gud bevars, vad prat! (Till Eudoxia:) Det är nog att 
skäm ta; i ordning, mina Nåder! (Ställer opp dem.) Vördnad, tyst-
nad och uppmärksamhet.

(Daria ställer alla fruntimren i ordning på två led. 
Natalia är blandad med de andra, även som Eudoxia; 
men Sophia går ur ledet med högdragenhet, och stäl
ler sig främst till höger. Theodosia mittemot på vänst
ra sidan. Daria står mitt emellan nederst på vänstra. 
Under pukor och trumpeter inkommer Tsaren. Fram
för honom gå fyra Stolniker med deras silveryxor på 
axeln. Morisow bär spiran, och den andra Hovmannen 
en krona på ett hyende. Fedor går framför Tsaren, som 
är åtföljd av det övriga Hovet. Så snart Tsaren är in
kommen, falla alla på knä, utom Sophia, som bugar 
djupt. Trumpeterne stanna.)

TOLFTE SCENEN. 

De Förre. TSAREN. FEDOR. MORISOW. Hovet. 

Fedor  till Daria som han lyfter opp. 
   Kom, mamma lilla, och gör er uppvaktning åt Tsaren. 

Daria  bugar sig. 
   Allernådigste Herre … (I det hon upplyfter huvudet igenkän
ner hon Tsaren.) Vad ser jag? 
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Tsaren. 
   Tyst … inga frågor. 

Daria  ännu i sin förundran. 
   Ah, ha! 

Fedor  till Daria. 
   Vad nu, mamma lilla? Har hon förlorat koncepterna? Åh! 
för en så erfaren fru är det skam att så snart bli försagd: börja då 
på sin harang. 

Daria. 
   Vem hade kunnat tro det?

Tsaren  till Morisow. 
   Darias förundran roar mig. 

Morisow. 
   Ers Maj:t ser därav, att jag troget iakttagit tystlåtenheten. 

Tsaren. 
   Jag har svårt att hindra mig att skratta ; jag fruktar förlora 
min gravitet.

Fedor  till Daria. 
   Vad menar hon väl? Om Gallitzin fått korgen, hade det 
icke varit en skön sak?

Daria  sticken. 
   Alltid är han elak; jag är nog försagd ändå, utan att du be-
höver göra mig det värre. 

Fedor. 
   Bah! Det är en så sällsynt händelse, att det går väl hastigt 
över. Nå, se Tsaren väntar. Börja då er harang. Kommer ni av er, 
skall jag hjälpa er.
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Daria  till Tsaren. 
   Allernådigste Herre! Ni ser här de skönheter ert rike fram-
alstrar: Alexandra Andrewna, Proskowna Ivanowna, Helena Alex-
andrewna, Eudoxia Michaelowna, Natalia Kyrillowna … 

Tsaren  med hövlighet. 
   De förena alla skönhet, behag, ungdom … 

Daria. 
   Alla vänta med vördnad, med längtan, att höra ert val … 
Prinsessan Sophia Federowna, som … 

Sophia  stiger fram och faller Daria i talet. 
   Befryndad med Ers Maj:t, smickrar jag mig att vara av Er 
känd, utan att behöva föreställas av Daria … Ert rikes röst lär re-
dan hava upphöjt sig till Eder, och låtit Er känna mitt namn. 

Tsaren.
   Det kan ej vara mig obekant. Ryktet har sagt mig sant, 
Prinsessa. Er fägring är lika lysande som er börd är ädel ; men det 
fordras mer, för att göra sin maka lycklig: foglighet i sinnet, lätt-
het i umgänget, och den lusten att behaga, som är säker att vinna 
sitt ändamål, då den kommer från hjärtat, ej från högfärd; och 
jag tror …

Sophia  med höghet blandad med ilska. 
   Jag förstår : Van att härska, att se allt darra för er åsyn, kan 
ej den styrka i tänkesättet, det högmod i själen, varmed jag är känd, 
behaga en Prins, bortskämd av smicker, av slavisk undergivenhet. 
Tillåt jag lämnar Er, för att inte rodna på edra, på mina förfäders 
vägnar, för det val jag föreser Er göra. (Avsides då hon går ut :) Jag 
har möda att dölja min harm. Det är Morisows konster. Se mig 
föredragen en lantflicka! O tider! O vanheder! 

(Hon går ut.) 
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Daria  till Fedor som ser henne gå ut. 
   Farväl, farväl ! Vet du väl vad hennes förakt vill säga?

Fedor  småleende. 
   Kanske. 

Daria. 
   Att bären voro för sura. (Hon går fram att föreställa Theodo
sia.) Förlåt, nådige Herre! Jag har glömt att föreställa Er Theo-
dosia Proskowna.

Theodosia  med strävhet då hon bugar sig. 
   Lägg till : den dygdiga. 

Daria  småleende. 
   Ja, Theodosia Proskowna, den dygdiga, den dygdiga. 

Tsaren  med liten ironi. 
   Ett stort och rart tillnamn. 

Theodosia.
   Jag smickrar mig, att dess namnkunnighet hedrar ert tide-
varv. 

Tsaren. 
   Er skönhet, er dygd tävla med varannan. Jag beundrar dess 
stränghet, jag värderar den; men förlåt om den förskräcker mig. 
En man får ofta nog dyrt köpa sin makas stränga dygd, och med 
sitt lugns förlust umgälla den inbillningshedern, att frälsa sin pan-
na ifrån den allmänna olyckan. Tillåt mig därföre att inskränka 
min dyrkan för er, till en uppriktig aktning, och att avundas den, 
som får erfara all vidden av er dygd. 
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Theodosia  med en harm som hon 
under förakt söker dölja. 

   Om Ers Maj:t är så litet nogräknad, lär det bli lätt för Er 
att välja Tsarinna. Mängden allena kan göra valet vacklande. För 
min del är jag smickrad av orsaken till mitt uteslutande, och av-
undar ingen företrädet. (Avsides i det hon går ut mycket hastigt :) 
Ack, dygd! dygd! Vad är då din lott? 

Daria. 
   Och två. Tror du väl nu, Fedor, på mina spådomar? 

Fedor.
   Jag kan inte låta bli att skratta åt hennes ärbara förtrytelse. 

Tsaren  till Eudoxia.
   Och vad er angår, behagliga Eudoxia, vars glättighet, vars 
gracer tävla med Kärleksgudinnans, så förtjusar ni mina ögon, ni 
uppväcker nöje och glättighet endast genom er åsyn, men … 

Eudoxia  med vördsam glättighet. 
   Men kärleken talar för en annan, och dess röst bör följas. 
Nådige Herre! Jag vet göra mig rätt, och kanske är det en egen-
skap nog sällsynt bland oss. Jag är ej gjord för tronen; dess vär-
dighet, dess majestät är för allvarsamt för min glättighet: jag gjor-
de där en slät figur. Förlåt, men jag väljer hellre den lott att be haga, 
att förnöja, att roa mig, än all den glans er storhet åtföljer. Ert val 
är värdigt Er. Jag har varit den första att det förese; och då Ers 
Maj:t, trött av tronens bekymmer, ledsen vid dess storhet, behö-
ver glättighet att uppmuntra sitt sinne, att uppliva en kärlek; vars 
låga av sin egen eld småningom förtäres, och behöver någon för-
skingring, att desto livligare för Natalia å nyo upptändas, så hop-
pas jag att ej bli glömd, och då kommer min dag. 
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Fedor. 
   Den är god, den. Hon förbehåller sig minsann inte den 
minst förmånliga rätten; och fast hon inte blir Tsarinna, kunde 
väl hennes godhet ändå bli oss andra hovmän nyttig. 

Tsaren  till Natalia. 
   Låt hennes högmod trösta dess skönhet över den seger ni 
vinner. Låt henne säga vad hon vill : er fägring blir er en borgen 
för min kärlek, och den trohet ni mig visat, en säkerhet för min 
beständighet. Kom, min Prinsessa, att i edra likars åsyn, som nu 
bli edra undersåter, upphöjas på tronen och med min krona emot-
taga min hand. Och I, som här ären församlade, firen med eder 
dans och sång skönhetens och beständighetens seger, min lycka 
och Natalias upphöjelse.

Kuplet ter . 

Fedor. 
   Må skönheten till heder
I dag av nöjens lätta tropp, 
Det offer man bereder, 
Högtidligt tändas opp!
Två vackra ögons välde 
Naturen över oss befallt ; 
De själva hjälten fällde, 
Ty hjärtat dömer allt. 

Morisow. 
   Upphöjom Furstens ära, 
Som nu vår ro, vår vällust gör! 
Den fest han vill beskära, 
Först honom helgas bör. 
Om sig vårt nit förvillar,
När tacksamheten det befallt, 
Han dock vårt uppsåt gillar, 
Hans hjärta dömer allt. 
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Daria. 
   Jag just ej så bedrivit, 
Att jag förtjänat Furstens lov; 
Men allt på tok ju blivit, 
Där gummor styra Hov. 
    (Till Parterren:) 
Man helst med ungdom leker: 
Naturens lag det så befallt, 
Och man den skönsta smeker, 
Ty hjärtat dömer allt. 

Hovmannen. 
   Glad från min plats jag träder: 
Jag var befallt till överdåd;
Men dock min Prins mig gläder, 
Om blott jag har dess nåd. 
    (Till Parterren:) 
Vi här vårt bästa göra:
Åskådarns rätt det så befallt ; 
Er dom vi glade höra, 
Om hjärtat dömer allt. 
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DEN SVARTS JUKE 
NEAPO LI TANAREN.

DRAM

I

TRE AKTER. 
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PERSONERNE. 

Don DIEGO, Hertig av Casano, Riddare av Gyllene Skinnet,  
Generalkapten och Statsminister hos Kejsaren såsom Konung  
av Neapel. 

Donna ELVIRE, Hertigens av Casano hustru. 
Don FERNAND, Greve av Belmir, Casanos brorson, eremit  

under namn av THEOTIME. 
Don ALONZO, Don Diegos och Donna Elvires son, ett barn  

av tie år. 
Don CARLOS, Kapten av Neapolitanska Gardet. 
FABIO, Don Diegos Hovmästare. 
En okänd. 
Vakt. 
Don Diegos Betjänter. 

 Scenen är under Första Akten i en hermitage bredvid ett gammalt slott, 
tillhörigt Hertigen av Casano, några Italienska mil från Neapel, och i de 
övriga Akter i själva slottet. Händelsen sker under Kejsar Karl V:s tid på 
1530talet. 
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DEN SVARTS JUKE 
NEAPO LI TANAREN. 

—————
Teatern föreställer till vänster om åskådarne det inre av en eremits bo
ning. I fonden ses en dörr med en tapet före, som leder till det inre rum
met: på sidan en bönestol framför ett stort brunt träkors, framför vil
ket hänger en brinnande lampa. På bönestolen ligger en dödskalle, och 
mittemot står ett timglas. Längre bort står ett träbord med böcker och 
papper på. Två halmstolar utgöra alla möblerna. Högra sidan förestäl
ler en tjock skog. Längst fram formera träden ett valv: vid fonden sy
nes landsvägen, och på avstånd ett högt berg, varpå ligger ett gammalt 
Götiskt slott. Vid ingången av eremitens hus äro några stockrosor plan
terade, och mittemot står en stenbänk framför ett stort stenkors. 
 Ouvertyren bör beteckna början till ett oväder: åskan höres på långt 
håll ; den tar till och blir ganska stark. Då ridån upplyftes synes den de len 
av scenen, som är skog, förmörkad, och stark blixt som endast upplyser 
den. Man hör åskan slå ner, och genast stannar dundret, men ett starkt 
regn höres strax efter. Orkestern stannar härvid och Theotime in kom
mer ur den inre delen av sin boning. Regnet fortfar en stund, och mörk
ret skingras ej förr än vid det tecken, som vid scenen sättes, då dagen 
återtager sitt rum. 

FÖRSTA AKTEN. 

FÖRSTA SCENEN. 

Theotime  ensam i sin hydda.
I denna enslighet … åt Himlen allena ägnad … O Du! till vars 
dyrkan jag mig helgat … Härskare över vår själ ! Kan Du ej ur 
mitt hjärta utplåna den låga, som var dag mer stark, mer tärande, 
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återkallar minnet av en olycklig kärlek? Vid foten av detta alta -
re, bland dessa dödens tecken … vad namn, vad minne vågar jag 
an förtro dessa murar! Men Du vet, o Gud! … Elvire är allt vad 
jag älskar … Elvire … Elvire rår ännu i ett hjärta, som hon skilt 
ifrån världens umgänge, och ur djupet av dödens rike, där hon 
vilar, härskar hon över mig med samma makt, som då, i dess för s-
ta vår, hoppet och skönheten styrkte för henne den dyrkan, som 
evigt är införlivad med min själ … Belmir, vad säger du? Med 
vad brotts lig oro uppfyller du denna boning? … Du är ej mer 
den ömma Greven av Belmir … Du är skild från världen … Du är 
Theotime, en åt Himlens dyrkan helgad man, åt barmhärtighet, 
åt dygdens tjänst … Uppfyll det kall du själv valt, och bryt ej mera 
mot den skyldighet du dig pålagt! … Om du ej kan utplåna en 
älskad bild ur ditt hjärta, så kväv dock din kärlek, din sorg, och 
hav åtminstone nog mod att dölja din förtvivlan … 

(Han kastar sig med ansiktet ned framför korset.) 

ANDRA SCENEN. 

THEOTIME. En Okänd. 

Den Okände. 
   Förlåt att i denna nattens mörker, under en tid ämnad åt 
vi lan, jag vågar rubba den djupa tystnad, som här råder, och stö-
ra edra heliga betraktelser! 

Theotime. 
   Frukta ej, min Herre, att mig oroa. Min hydda och mitt 
bröst äro lika öppna för dem, som behöva min hjälp eller mina 
råd; och det Väsende, åt vars dyrkan mina timmar uppoffras, an-
ser med största behag den tjänst, som ägnas våra likar.
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Den Okände. 
   Edra tänkesätt äro kända på denna ort … Det ärende jag 
nu har, är ett bevis därpå … en hemlighet av mycken vikt … 

(Ser sig omkring.)

Theotime. 
   Tala, min Herre. Vi äro ensamme. 

Den Okände. 
   En gammal man, vid ett slott i denna nejd, nära att skiljas 
från världen … uppfylld av oro, samvetsagg och ånger … har på 
sin dödssäng överlämnat mig detta brev, för att eder tillställas … 
Tag det emot, och besörj att det överlämnas till sin ägare. 

Theotime. 
   Vad ser jag? Ett brev till Kejsaren! 

Den Okände. 
   Döm om dess angelägenhet. 

Theotime. 
   Men huru skall jag våga söka tillträde vid Hovet? En per-
son av mitt stånd … mitt utseende … min dräkt …

Den Okände. 
   Om ej dygden och en helig vandel skulle drista träda fram 
för dem som regera världen, vem skall då ha djärvhet att göra det? 
Kejsaren är upplyst. En man av eder vishet skall av honom sna-
rare emottagas, än en annan som all höghetens fåfänga glans be-
täcker … Detta brev innehåller en döende människas sista bekän-
nelse … En annans liv beror därpå … Det är allt vad jag därom 
vet.
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Theotime. 
   Det gör mig tillfyllest. Men vem har det skrivit? Vem skall 
jag underrätta?

Den Okände. 
   För dem som likna er, är en god gärning mera dyrbar då 
föremålet är okänt och den göres utan avseende på belöning. 

Theotime. 
   Edert tänkesätt är ädelt. I morgon skall brevet lämnas till 
Kejsaren. 

Den Okände.
   Men ännu en sak av största vikt : Detta brev får ej falla i 
Hertigens av Casano händer. 

Theotime.
   Er vilja skall uppfyllas. (Den okände går.) O Gud! Casano 
… min farbror … orsaken till mina olyckor … detta eviga före-
mål för mitt hat … och som jag aldrig sett ! Vad betyder denna 
hemlighet? … mitt hjärta brinner av åtrå att den upptäcka. Svaga 
Theotime! Glömmer du än vem du nu är? … vad ditt stånd, din 
plikt äskar … Kväv, och för evigt, allt minne av din forna varelse 
… av Grevens av Belmir öden! 

(Han går in i inre rummet.) 
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TREDJE SCENEN. 

DIEGO. FABIO. ALONZO.
(Man ser Diego hastigt komma fram mellan träden, 
åtföljd av Fabio, som bär den unga Alonzo.) 

Fabio. 
   Gud! Vilken olycklig händelse! … Så nära ert slott, hade 
vi snart blivit krossade tillika med hästarna och vagnen, genom 
detta förskräckliga fall. 

Diego. 
   Säg snarare: vilken lycka! att under nattens mörker, stör-
tade ifrån en gruvlig brant, undvika döden … Men är du säker att 
ej min son är sårad? 

Fabio. 
   Ja, Herre; men han dör snart av matthet, om ni ej tillåter oss 
söka ett ögonblicks vila i denna koja, dit eldskenet lockat våra steg. 

Diego. 
   Du vet, Fabio, hur angeläget det för mig är att snart komma 
fram till slottet, efter denna persons död, i vars sköte alla mina 
angelägenheter och de största hemligheter varit anförtrodde … 
Du vet att jag i hela denna nejd ej bör igenkännas … En timmas 
uppehåll kan röja allt och blottställa mig för stora olyckor … Men 
gå, sök skydd för ovädret i denna hydda, under det jag tillbringar 
det övriga av natten i skogen under något träd. Nämn allenast ej 
att du tillhör Hertigen av Casano. 

Fabio. 
   Men, Herre! Regnet, stormen, åskan … och vem skulle här 
er igenkänna?
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Diego. 
   Gå, uppfyll min vilja, vårda min son och lämna mig åt mitt 
öde. 

(Fabio nalkas hyddan och klappar på dörren. 
Innan Diego går in i skogen säger han:) 

   Avundsvärda tillstånd! Varföre känner jag ej som han, med 
lugnet i hjärtat, inga andra stormar än dem som skaka dessa sko-
gar, ingen annan fasa än ljungeldens?

FJÄRDE SCENEN. 

THEOTIME som kommer ut.  
FABIO med ALONZO. 

Fabio. 
   Vem ni är som vistas i denna boning, hav medlidande med 
en resande, som under nattens mörker blivit störtad utför bergs-
branterna och söker här fristad för ovädret, jämte detta späda 
barn, som snart förgås av matthet. 

Theotime. 
   Jag har valt till mitt hemvist detta ödsliga ställe vid lands-
vägen, för att stundom kunna äga det nöje ni nu tillbjuder mig. 
Känslan av egna olyckor har lärt mig att taga del i andras … (De 
gå in.) Välkommen i min hydda! Ni skall finna här tarvlighet och 
lugn: det är allt vad Theotime äger, och allt vad han äger tillbju-
der han er. 

Fabio. 
   Vad hör jag? Ni Eremiten Theotime? Min tacksamhet för 
den tjänst ni visar mig, ökas genom den vördnad jag länge hyst 
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för ert namn. Tag emot detta barn: dess vila är mig kärare än min 
egen. 

Theotime. 
   Min Herre, jag märker ni har en faders hjärta. (Han be
traktar Alonzo.) Men vad ser jag? O Gud! Vilken likhet! Vem är 
ni? … Vems är detta barn? Leva dess föräldrar? Lever dess mor? 

Fabio  med förvirring. 
   Ja, dess föräldrar leva, men okände i världen … i ett ringa 
stånd har aldrig deras namn förtjänt någon uppmärksamhet. (Av
sides :) Himmel! Månn han känt Casanos son? 

Theotime  med häftighet för sig själv, i det 
han tar emot barnet och kysser det : 

   O Gud! Förtjusande bild! Är du en ängel lämnad av Him-
melen att trösta min sorg? eller en plågoande, utsänd att uppriva 
mina sår? … 

Fabio  avsides.
   Vilken häpenhet vid detta barnets åsyn? (Till Theotime:) Jag 
bör ej dölja för er, att mitt namn är Fabio. 

Theotime. 
   Förlåt min förvirring … Förlåt min nyfikenhet! … Detta 
barns anletsdrag upplivade i mitt minne hågkomsten av en per-
son, som ej mera är till och som ägt en stor del i mina händelser. 

Fabio  avsides. 
   Min fruktan var fåfäng. Han känner ej Casanos son. 

(Åskan fortfar och kastar ned träd i skogen.) 

Theotime. 
   Ovädret fortfar, mörkret ökar sig. Tillåt mig visa eder det 
rum jag utsett till eder vila. 

(De gå in i det inre rummet.) 
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FEMTE SCENEN. 

DIEGO kommer fram ur skogen. 

   De gå till vila : deras ögon kunna tillslutas av sömnen, och 
deras hjärtan utestänga bekymret. Men du, Casano! … Olycklige 
Casano! … Vem släcker den avgrund, som brinner i ditt bröst? 
… Vem? … annat än döden? … De gå till vila … vilddjuren i den-
na skog vila … ja, mitt under denna storm, denna blixt … i denna 
elementenas strid … synes mig jord och himmel njuta lugn, emot 
de våldsamma känslor som sönderslita mitt hjärta. Kärlek … 
svartsjuka … hämnd … när skolen I upphöra att plåga den olyck-
liga Casano? (Med häftighet :) Otrogna maka! Du är ej fri, fast 
döden bortryckt din väktare … jag skall bliva det själv … min 
närvaro skall öka din plåga och ditt straff … Tro ej att åtta års 
fångenskap under dessa valv hunnit försona Casanos outsläckli-
ga hämnd … och denna hemlighet, som ditt otrogna hjärta så 
länge döljt för mina böner, mina tårar, min förtvivlan … jag 
måste nu veta den, eller skall i morgon, innan solens uppgång, 
densamma med oss bägge i dödens eviga mörker insvepas. 

SJÄTTE SCENEN.

DIEGO. FABIO. 

Fabio. 
   Kom in i denna hydda, min Herre; hon bebos av en eremit 
… Theotime, denne för sin dygd och gudsfruktan allmänt be-
römde man, har här sin boning. Ni känner hans rykte … ni vå gar 
ej något att eder honom anförtro. 
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Diego. 
   Hans namn är mig bekant … jag vill följa ditt råd.

(De gå bägge in, Fabio i det inre rummet, 
och Diego stannar i det yttre.) 

   Var är du, Casano? I vilket rum har du inträtt? … O Gud! 
Detta heliga lugn är ej gjort att av mitt hjärta smakas.

SJUNDE SCENEN. 

DIEGO. THEOTIME. 

Diego.
   Jag har med nöje hört, att den mannen, som lämnar mig 
till flykt i denna hydda, är den vise Theotime, som tillvunnit sig 
allas förundran. 

Theotime. 
   Jag har gjort intet för att vinna människors förundran … 
jag skulle göra allt för att av dem vara glömd, om ej jag kände det 
hopp, att ännu någon gång kunna vara dem nyttig. 

Diego. 
   Jag tänker som ni. Man bör tjäna människor … och förakta 
dem. Den sällhet, detta lugn eder skänker er vishet och dygd …
 

Theotime  infaller. 
   Detta beröm tillkommer icke mig. All min vishet består i 
att se huru litet jag är visare än andra människor … all min dygd, 
att finna hur litet jag är dygdigare än de … all min sällhet, att 
glöm ma mina forna olyckor och skild från världen dem undvika. 
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Diego. 
   Vördnadsvärde man! Ert tal, ert utseende, allt ingiver mig 
för eder person en aktning, som jag ej kan uttrycka, ett förtroen-
de, som jag än för ingen människa känt … Ni ser i mig en olyck-
lig, söndersliten av kval, som vördar edra grundsatser, men ej 
äger styrka att dem följa.

Theotime. 
   Jag har trott mig ifrån första början av vårt samtal i edra 
ögon upptäcka ett hjärta, förtärt av en hemlig sorg. Jag begär ej 
att veta ursprunget därtill ; men jag har själv fordom känt mina 
plågor lindras, då jag gjutit dem i en väns sköte. 

Diego. 
   Det är sant : jag är olycklig; men ett evigt mörker betäcker 
mitt öde. Min välfärd, min heder äskar att det förtiga. 

Theotime. 
   Ni finner själv huru mycket ni kan mig upptäcka, och jag, 
att man ingen rätt äger till andras förtroende, innan man lämnat 
sitt eget … Vet då, att under detta tak, vars lugn ni synes skåda 
med avund, andas ett hjärta, fordom rov för de våldsammaste pas-
sioner, och som ännu, oaktat det namn av vishet, varmed man mig 
hedrar, dagligen sönderslites genom blotta minnet av vad det för 
evigt förlorat.

Diego  med djup sorg. 
   Ni har då känt kärleken … 

Theotime. 
   Ack ja, till min plåga och till min förtvivlan. 

Diego  häftigt. 
   Och känner ni svartsjukan? 
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Theotime. 
   Tiden har ej gett mig tillfälle att utösa hela kalken av kär-
lekens plågor … Evigt skild ifrån den jag älskat, men förvissad om 
dess kärlek … 

Diego  med ökad häftighet. 
   Theotime, ni var aldrig olycklig … Kärleken kan sänka oss 
i sorg, men han är dock vår vän … Svartsjukan är vår bödel. 

Theotime. 
   Ni ser i mig en olycklig man, som, förvillad genom kärle-
kens makt, gjort hela sin släkts olycka, störtat i graven sin far och 
föremålet av sin kärlek, upplyftat en av brottet beväpnad arm emot 
sin egen släkt, och änteligen kastat sig själv i ett djup av sorg och 
förtvivlan, som denna dräkt fåfängt söker dölja, och som enslighe-
ten av detta rum, mina tårar vid foten av detta altare, och betrak-
tel sen av dessa dödens sinnebilder aldrig kunna stilla. 

Diego. 
   Ert öde är grymt … men ni har varit älskad. 

Theotime. 
   Ack ja! Men skild genom min faders stränghet från dens 
åsyn, som jag älskade, övergav jag emot hans vilja ett fädernesland, 
som blev mig förhatligt, och en släkt vilken jag ej sett sedan min 
barndom, och som hoppades i mig finna ett stöd … Kastad av åt-
skilliga skiften och av de flesta ansedd för död, blev jag efter någ-
ra års förlopp underrättad, att min fader lämnat världen av sorg 
över en förlorad son, och att min älskarinna genom tvång skulle 
med en annan ingå oupplösliga band … Förtvivlad skyndar jag mig 
hem att hindra denna förening, eller att i dens blod som gjorde 
min olycka, utsläcka min hämnd … Kärleken styrde mina steg … 
hämnd och svartsjuka beväpnade min arm … Då jag nalkas sta-
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den … stället … det hus där mitt hjärta var fängslat … I samma 
ögonblick … O Gud! Huru leker Din Försyn med oss dödliga! 
… I samma ögonblick ser jag ur detta hus komma emot mig en 
mängd av folk … långsamt gående, med alla tecken av bedrövelse 
… Ack Herre! Har ni älskat, så har ni redan gissat att man förde 
till graven min älskarinna. 

Diego. 
   Ni har varit olycklig … men älskad. 

Theotime. 
   Slagen som av ljungelden, darrande, faller jag på en sten … 
Du skall ej dö ohämnad! ropade jag i min maktlösa förtvivlan … 
Du skall ej dö allena! … Ännu återstå två offer : han, som velat 
leva endast för dig, och denne tyrann, som gjort vår olycka … 
Beväpnad med en dolk, efterfrågar jag hans namn … O Gud! 
Döm om min förskräckelse … min fasa! Denna person, efter vars 
blod jag törstade, som mitt brottsliga hjärta ville uppoffra, var min 
närmaste anhörige … den sista lämningen av vår släkt … med ett 
ord: min farbror … 

Diego. 
   Ert öde väcker allt mitt medlidande.

Theotime. 
   Väckt av denna grymma tidning, såsom ur en förskräcklig 
sömn, uppgick på en gång ett himmelskt ljus i min själ … Berövad 
allt vad jag kunde älska, kände jag på en gång alla band falla, som 
fästat mig vid världen, och mitt hjärta blev lättat från den börda 
detsamma så länge tryckt. Jag beslöt att åt Himlen helga de få 
dagar, som ångerns smärta kunde lämna mig övriga … Sedan den 
tiden har jag bebott denna hydda … Man anser mig för död, och 
ingenting är i stånd att mera bryta de heliga förbindelser jag här 
ingått. 
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Diego. 
   Theotime! Edra olyckor hava sett sitt slut ; men mina kun-
na aldrig upphöra. Vem var mer än jag av ödet ämnad åt sällhe-
ten? Född i ett högt stånd; arvinge till stora rikedomar, Kejsa-
rens rådgivare och vän, förenad med det skönaste fruntimmer i 
Neapel … är det denna otacksamma, för vilken mitt hjärta brin-
ner, för vilken jag allt uppoffrat … som, då jag äger hela hovets 
avund, gör mitt öde olyckligare än den lägsta slavs … och då jag 
endast för henne andas, med ormar uppfyller mitt bröst … 

Theotime. 
   Ni är då ej älskad! Men vänta allt av tiden, skyldigheten 
och förnuftet. 

Diego. 
   Ack, min vän! Om jag endast vore hatad! … Jag hade då 
övrig en gnista av hopp; men … den grymma är mig otrogen. En 
annan har intagit dess hjärta … Kort efter vår förening har ett 
brev, skrivet av henne själv, fallit i mina händer. Allt sedan bär 
jag en avgrund i detta hjärta. 

Theotime.
   Men detta brev kan vara diktat … Vad visshet äger ni om 
dess trovärdighet?

Diego.
   Hon har erkänt det, den trolösa; men det är mig omöjligt 
att avtvinga henne bekännelsen om den förrädarens namn, som 
gör min olycka. 

Theotime. 
   Men glömmer ni då hederns lag? Kan ni vara nog svag att 
ännu hysa en låga, som är er ovärdig? … att uppoffra edra dagars 
lugn åt en maka, som förtjänar allt ert förakt? … 
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Diego. 
(Under det följande förvandlar sig Diegos häftighet 
i ett slags förvirring.) 

   Ack, Theotime! Vad säger ni? Jag kan älska den grymma 
… Jag kan hata henne … Jag förbannar den stund som först vi-
sade henne för mina ögon … Men förakta henne … Theotime! 
Det står ej i min makt. 

Theotime. 
   Beklagansvärda människa! 

Diego. 
   Och under dessa kval, varmed hon mättar mitt hjärta, svär 
hon att hon är mig trogen … att detta brev är skrivet innan vår 
förening … Än mer (Med mer häftighet :) skulle ni tro det? Den 
grymma! Hon svär att hon älskar mig … mig allena … Den tro-
lösa! 

Theotime. 
   O! Måtte ej svartsjukan förblinda edra ögon? 

Diego. 
   O Gud! Ni tar hennes försvar … Blinda människa! Har ni 
ej känt kärleken? Varföre denna eviga hemlighet, om hon ej 
ännu älskar honom? Varföre denna förtigenhet för mig, om jag 
är älskad? Nej, min vän! Hon fruktar att uppoffra denna förrä-
dare, men ej att lämna kvar den dolk hon tryckt i mitt hjärta. 

Theotime. 
   Jag beklagar er häftiga känsla, utan att densamma gilla … 
Om detta namn en dag blir er bekant, vad ämnar ni då? 

Diego  förvirrad. 
   O Gud! Vad hör jag? … Om detta namn blir mig bekant 
… Theotime! … Min vän! Min välgörare! … Säg … Ack! Skul-
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le ni känna honom? … Ni frälsar mig … Ni skänker mig livet … 
hedern … 

Theotime. 
   Stilla er förvirring. Vad upplysning skulle jag kunna lämna 
er? Men om eder maka lät sig beveka till det förtroende ni så 
ivrigt söker, vad vore då er föresats?

Diego  häftigt. 
   Att med den förmätnes död hämnas min oförrätt och min 
förtvivlan … att i hans blod utsläcka min svartsjuka, min harm 
och åtta års plågor. 

Theotime. 
   Grymma människa! Det är då ej kärlek ni söker; det är 
blod: och ni begär av mig tröst och råd? och ni vågar träda in i 
denna åt den Högstes dyrkan och åt människokärleken helgade 
fristad? … Förtär er själv med svartsjukans gift ! … Mördar en 
kanske oskyldig maka! … Bär ibland vilddjuren i denna ödemark 
ert tigerhjärta! … men ohelga ej detta rum med ett raseri, som 
skall ådraga er himmelens straff och förbannelse. 

Diego  efter någon tystnad. 
   Ack Theotime! Ni förkrossar mitt redan sönderslitna hjär-
ta … Skona mig! … Förlåt min förtvivlan! … Hav medlidande 
med min olycka! … 

Theotime. 
   Svaga människa! Om ni ej genast återkommit från detta 
utbrott av raseri, så hade mitt hjärta evigt för eder varit tillslutet. 

Diego. 
   Theotime! Ni är från denna stund min enda tillflykt … 
Följ mig till det slott i denna nejd, där min olyckliga maka i åtta 
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års tid, döljd för människors åsyn, tillbragt sina dagar i ett hem-
ligt valv … 

Theotime. 
   O Gud! Vilken grymhet! 

Diego. 
   Ack! Måtte ni (Himlen ingiver mig denna tanke) måtte ni 
med era föreställningar, med eder vältalighet bringa henne att 
upptäcka denna hemlighet, på vilken min sällhet och mitt lugn 
bero! 

Theotime. 
   Den Högste allena kan eder dem återge. 

Diego  fattar hans hand och för den till  
sitt hjärta med en koncentrerad känsla. 

   Här, här … sitter en dolk … djupt intryckt. Ryck den ut, 
el ler stöt den ner, och sluta mitt kval : det beror av er. 

Theotime. 
   Olycklige! Jag skall tala med er maka, och om ej er vilja blir 
tillfredsställd, skall dock ej vårt samtal bli onyttigt för ert lugn. 
Men en angelägen förrättning kallar mig genast till Neapel … 
Detta brev, som jag fått i natt, som bör överlämnas … 

Diego. 
   Giv åt mig: jag vill besörja … Fabio! 
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ÅTTONDE SCENEN.

De Förre. FABIO.
(Morgonen nalkas och fonden ljusnar.)

Diego. 
   Tag detta brev, för det genast till Neapel och överlämna 
det …
 

Fabio  ser på brevet. 
   Till Kejsaren? 

Diego.
   Vad hör jag? Till Kejsaren? 

Theotime.
   Ja … och med det uttryckliga förbehåll, att ej komma i Her-
tigens av Casano händer. 

Diego. 
   Vad säger ni? (Avsides :) Vad för en hemlighet … Vad bör 
jag tro? (Till Fabio häftigt :) Giv mig detta brev! (Avsides, efter nå
got besinnande:) Nej, Casano! Kärleken kan göra dig svag; men han 
skall ej förföra dig till en nedrighet. (Vill lämna brevet till Theoti
me.) Detta brev är av för mycken vikt, för att anförtros åt … 

Theotime. 
   Nej, min Herre! Misstroende bodde aldrig i min själ. Jag 
antager det tillbud ni gör mig. 
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Diego. 
   Så gå, Fabio! Uträtta vad man dig befallt … (Med styrka:) 
Ditt huvud är mig ansvarigt, att ej detta brev lämnas till Herti-
gen av Casano. 

(Diego och Theotime gå ut åt fonden. Fabio går till 
det inre rummet.)
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ANDRA AKTEN. 

Teatern föreställer en sal i ett gammalt slott i götisk smak. På båda si
dor om teatern äro två järndörrar: den till höger med en stor järnstång 
och ett lås före. Salen är prydd med stora familjporträtter i naturlig 
storlek. Det mellersta i fonden är en Riddare av Gyllene Skinnet. Två 
sto ra länstolar och ett bord äro de enda möbler där finnas. Det är mörkt. 

FÖRSTA SCENEN. 

DIEGO ensam. 
(Han inkommer från dörren till höger, håller en silver 
ljusstake med tvenne ljus i handen och en korg övertäckt 
med ett kläde, läser igen dörren efter sig, sätter ljusstaken 
och korgen på bordet, och ser sig omkring om allt är tyst.) 

   Allt är tyst i detta slott … och jag, jag allena, drager över 
allt min oro, min vrede, min kärlek, min förtvivlan … (Med djup 
bedrövelse :) och min ånger … Svage Casano, rodna! Är det åt dig 
att ännu älska en otrogen, som glömt vad hon var dig, sig själv 
skyldig? Ack, om hon ej vore brottslig! Vad tanka! Vad tvekan 
efter åtta år uppkommer i mitt sinne! Är det kärlek? Är det med-
ömkan? … Nej, jag kan ej bedraga mig … Det är kärleken allena. 
Den övervinner, den tär mitt hjärta … Jag nalkas darrande denna 
boning, jag fruktar att visa för hennes ögon en maka, vars miss-
tankar, vars stränghet bör göra honom så förskräcklig … och mitt 
öde tvingar mig därtill. Döden har berövat mig den enda hjälp, 
som jag vågat anförtro dess öde … Men, Elvire! Din svartsjuka, 
din vredgade, din stränga maka darrar ännu mer för att mista dig, 
än du kan darra för hans åsyn. Vad blandning av åtskilda tänke-
sätt! av misstankar, hämnd, ömhet! … Tiden försvinner och stun-
den nalkas, som jag utsett till Theotimes ankomst … Casano, 
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samla din styrka! Din ömhet bör ej göra dig svag. Du har haft 
nog mod att straffa : hav nog ståndaktighet att se den du straffat ! 

(Han rör på en fjäder, vilken för det stora porträttet, 
som är i fonden av teatern, på sidan; då det är från
skjutet, ses en stor järndörr, den Diego öppnar, och då 
synes igenom ett järngaller, som även öppnas, ett mörkt 
valv, ej mycket djupt, i fonden av vilket man ser El
vire sovande på en matta, över vilken är kastad en 
björnhud. Hon är vitklädd, med håren utslagna; ena 
armen har hon under huvudet, den andra ledig : en 
lampa häng er nästan över henne och upplyser henne 
med sitt sken.)

ANDRA SCENEN. 

DIEGO. ELVIRE. 

Diego  sedan dörrn är öppen. 
   Det är hon! Gud! Vad hon är skön! Hennes olyckor ha ej 
haft makt över hennes fägring … En ljuv sömn synes intaga hen-
nes sinnen … Det är oskuldens vila! Kan man njuta den, och 
vara brottslig? … Hon drömmer … En behaglig inbillning sys-
selsätter hennes själ … Hon talar i drömmen … Otrogna! Du 
tror dig allena; men en rättvis Himmel vill låta mig känna dina 
hemligaste tankar … Ack! Om hennes mun i sömnen förrådde 
hennes brottsliga kärlek! 

Elvire  sovande. 
   Diego! 

Diego. 
   Mitt namn! 
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Elvire  sovande. 
   Hårda maka! Jag älskar dig. 

Diego. 
   O Gud! 

Elvire  sovande. 
   Min son … Alonzo! … Kom i mina armar, och blidka din far! 

(Hon sträcker ut armarna i sömnen, såsom ville hon 
omfamna sin son, och vaknar av den häftiga rörelsen.) 

Diego  med skri. 
   Himmel! Är det nog? Jag uthärdar ej denna syn. 

Elvire  vaknande. 
   Gud! Jag trodde se honom … Himmel! Vittne av min 
oskuld! Du har snart skingrat den ljuva dvala, som skilde mig 
från mina plågor … Min lycka var kort … (Hon lyfter sig från mat
tan och ser att dörren är öppen.) Men vem har öppnat dessa dödens 
boningar? 

Diego  som fallit på knä helt rörd vid öppningen  
av dörren, säger med darrande röst : 

   Elvire! 

Elvire  som går längre fram. 
   Mitt namn! Vem kallar mig? 

Diego  med mycken rörelse. 
   Det är … den … du hatar.

Elvire. 
   Gud! Vad röst? 



gustaf i i i

366

Diego.
   Dens röst, som ej kan leva utan dig … som ej kan leva med 
dig … 

Elvire. 
   Min man! … 

Diego  som söker repa sig. 
   Han själv … Kom, frukta inte … nalkas! 

(Elvire skrider långsamt fram.) 

   Mina krafter övergiva mig och mina darrande knän bära 
mig ej mer … O Gud! Är det jag som straffar, och är det hon som 
är målet för mitt straff ? 

(Hon är vid slutet av meningen utkommen ur valvet 
i salen, och ser på Diego med förundran, blandad med 
ömhet och säger :) 

Elvire. 
   Casano! Är det du? … O Gud! Efter så många år … Är din 
vrede ej försonad? 

Diego. 
   Elvire! Grymma! Du ser huru lätt det är för dig att förso-
na mig. Ett ord: och din nåd är säker. 

(Det ljusnar på teatern.) 

Elvire. 
   Jag begär inte nåd. Jag begär rättvisa … Jag är oskyldig, 
värn lös, överlämnad utan försvar i ditt våld, och det är till din 
rättvisa jag vädjar. 

Diego. 
   Vad spotskhet! Hon trotsar mig, då hon borde söka att 
mig blidka.
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Elvire  med douceur. 
   Jag trotsa dig? Vad vore väl mitt ändamål? Oskulden var-
ken trotsar eller blidkar: den lider med tålamod, beklagar den 
orättrådige och väntar hans ånger. 

Diego.
   Jag ångra? Jag, som du har förolämpat? 

Elvire. 
   Förolämpat? … Aldrig … Himlen är mitt vittne … 

Diego. 
   Åkalla inte fåfängt dess namn! Frukta Dess vrede! 

Elvire. 
   Hans vrede? … Han är min enda tröst. Han vet min oskuld. 

Diego.
   Då du mig förtvivlar, då du … 

Elvire. 
   Jag älskar dig … jag har det alltid gjort … Huru länge vill 
du vara bedragen av en falsk anledning? 

Diego. 
   Men, om du är oskyldig, varföre längre dölja dens namn, 
som du tillskrivit?

Elvire. 
   Jag ökte endast din svartsjuka, dina misstankar … jag blott-
ställde för dem ett nytt offer, även så oskyldigt som jag. Påminn 
dig de lyckliga stunder, som tecknade vår första förening … Följ 
hela min vandel från den tid, då jag lämnade mina fäders hus att 
inträda i ditt … och döm själv om dina misstankar äro sannolika. 
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Diego  med ömhet. 
   Elvire! Vad makt har du ej ännu på mitt hjärta! … Vad säll-
het för mig, om du kunde övertyga mig att … (Efter en paus, med 
annan ton:) Men huru skall jag tro dig, då din egen hand vittnar 
emot dig? … Upptäck denna gåta, och allt är glömt. 

(Han stannar framför henne: hon sitter lutad vid bordet; 
han ser stint på henne, hon med en öm stolthet på honom. 
Efter en lång paus börjar Diego åter tala, likasom förd av 
en ny reflexion.)

   Men vi böra ryckas båda ur detta tillstånd: det är för grymt 
att kunna fortfara … (Med ett tvunget lugn:) Det är för mycket 
äska, efter det du lidit, att du bekänner dens namn som uppväck-
er mina misstankar … men Religionen och dygden kan emotta-
ga i sitt sköte de förtrycktas tårar och de brottsligas ånger … Det 
finnes en vördad man, vars helgade vandel förtjänt honom dessa 
nejders allmänna förtroende och aktning. Låt honom bli medla-
re emellan oss. Kallad av mig kommer han hit att emottaga din 
bekännelse, att trösta dig … 

(Man hör tre slag på dörren till vänster.)

   Han är kommen … Dessa slag äro de tecken, som skulle 
båda hans ankomst … Elvire! Betänk dig väl ! På denna stund 
ankommer ditt öde. Jag äskar endast att, betäckt med denna slö-
ja, du ej nämner varken ditt eller den makas namn, som du gjort 
olycklig. 

Elvire. 
   Jag lovar dig det. Jag skall höra denna mannens tal, jag 
skall gjuta mina tårar i hans sköte … 
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TREDJE SCENEN. 

De Förre. THEOTIME. 

Diego  öppnar dörren till vänster ; den går in åt teatern,  
så att han skyler Diego för Theotime som inkommer.

   Kom! Det är hon. Påminn dig dina löften och uppfyll mitt 
hopp!

Theotime.
   Jag skall uppfylla allt vad mänskligheten, vad din sorg av 
mig äska. Gå, var tillfreds! 

(Han träder fram, och Diego går ut och slår igen dörren.) 

FJÄRDE SCENEN. 

ELVIRE. THEOTIME. 
(Elvire har ansiktet betäckt : hon står framför länstolen, 
som är till höger om åskådarne, och lutar sig emot bordet 
fördjupad i sorg. Theotime stannar i början på det stället 
han inkommit.)

Theotime  med rörelse.
   O Gud! Vittne av min svaghet, vittne till mina tårar! Styrk 
min röst, att med dessa båda söndrade makars förening, jag må 
förtjäna eftergift för den kärlek, som i mitt hjärta ännu strider 
emot Dina bud! (Han skrider långsamt fram.) (Högt:) Medömkans-
värda föremål av Ödets stränghet! Frukta inte den, vars första 
önskan är att kunna sluta edra plågor! 
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Elvire  avsides.
   Vad röst! 

Theotime. 
   Den Gud, till vars tjänst jag helgat mina dagar, den Gud 
som straffar, vet ock att förlåta. Han försonas lätt, och då en sann 
ånger anropar Honom, är man säker om tröst. Det är Dess god-
het jag endast tror mig böra bruka, att kväva i ert hjärta en olyck-
lig men brottslig kärlek. 

Elvire  avsides. 
   Vad likhet i hans röst! Vad hågkomst den uppväcker! … 
Svaga! Är det ett sådant minne du bör nära i din själ? … (Högt :) 
Jag ser det nog: min maka har förekommit ert sinne emot mig; 
min oskuld är av er misstänkt, och ni dömer mig värd det öde jag 
erfar. 

Theotime. 
   Vare långt från mitt hjärta en så brottslig fördom! Oväldig 
i mitt omdöme … (Med ömhet och halv röst :) För väl underrättad 
om kärlekens makt, om det grymma öde som för hjärtan i bojor, 
mot deras vilja, mot skyldighetens lag, nalkas jag er ej med hot av 
himlens stränghet, med fruktan för dess hämnd; men att rätta den 
villa, som förleder ert hjärta … att deltaga i edra sorger … att 
dem trösta genom mina råd. 

(Han ger henne tecken med handen att sätta sig, 
och sätter sig i en länstol på något avstånd.)

   Öppna därföre utan fruktan ert hjärta för mig. 

Elvire  sätter sig. 
   Ack om ni där kunde se, så skulle dess renhet övertyga er! 
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Theotime.
   Det är ej blott jag, det är även er maka, som bör övertygas 
… Han tror ert hjärta från honom skilt … Han tror en annan 
däri härska. 

Elvire  med värdighet. 
   Jag vet det ; men hela min vandel borde rättfärdiga mig för 
hans ögon, och jag vet för mycket värdera min dygd att nedstiga 
till undskyllan. 

Theotime. 
   Jag bekänner det : oskulden har rätt att föra detta språk; 
men är det ej med för mycken stolthet blandat, då er make tror 
sig äga bevis, som billiga dess svartsjuka? 

Elvire. 
   Jag ser att han upptäckt alla sina misstankar för er. (Efter 
en liten paus, med mycket lugn och värdighet :) Känn därföre mitt 
öde: det skall visa er min oskuld. (Med annan röst :) Av lika börd 
som han, lupo mina första ungdomsår i naturens, i vänskapens 
sköte. Jag kände ingen annan känsla, än den en öm moders om-
sorg uppväckte i mitt erkännsamma hjärta, och den sötma en 
väns förtroende ingöt i en själ, full av livlig känsla … Lycklig, om 
Himlen låtit mig behålla denna sällhet! Men en yngling störde 
snart mitt hjärtas lugn … Uppfostrad med min väns maka, för-
enad med honom genom den ömmaste vänskap, fann han hos 
dem båda de kraftigaste beskyddare … Hans hjärta, hans förstånd, 
deras förord hos ett menlöst hjärta, ännu ej vant vid sig själv … 
okunnigt om kärlekens makt, om dess fara …  tillvunno honom 
snart mitt … 

Theotime  avsides. 
   Vad likhet! 
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Elvire. 
   Allt syntes gilla denna låga … Lika år, lysande härkomst, 
stora rikedomar, lovade mig mina föräldrars samtycke; då min 
älskares fader, som för honom utsett en annan förening, nödga-
de sin son att besöka främmande hov och skiljas från mig … Jag 
hade bort för min moder allt bekänna, åt hennes ömhet anförtro 
den ändring, som mitt hjärta erfarit ; men, säker att mitt hjärta 
var fritt, bortlovade hon min hand … En stor släkt, ännu mera 
upphöjd av ett vidfrejdat namn … omgiven av den ära lagrar och 
segrar skänka … rikedomar … allt förblindade hennes ögon … 
allt talte för hennes val … Om ni någonsin älskat … 

Theotime  med en suck avsides.
   Om jag älskat! … 

Elvire  fortfar. 
   Så föreställ er vad jag erfor, då på en gång min mor förkun-
nade mig sina löften och att följande dagen de skulle uppfyllas. 

Theotime  med ömhet. 
   Vad jag er beklagar! 

Elvire. 
   Förundrad, häpen, förskräckt föll jag dånad för min mors 
fötter. Hon tog min bestörtning för en följd av min ömhet och 
av den rörelse mitt sinne erfor, så nära att skiljas från henne … 
och då jag återkom till mig själv, utan styrka att upptäcka mitt 
hjärtas tillstånd, stum, nästan halvdöd, stavade jag, darrande, vid 
altarfoten de löften, som föreskrevo mig att för evigt kväva min 
kärlek. 

Theotime. 
   Vad jag känner ömt er sorg! Och huru skulle jag ej den 
dela! jag, som … Om ni visste! … Edra tårar ha ej i mitt sköte 
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förgäves runnit … ja, jag har lärt att ömma en olycklig kärlek … 
Vad säger jag? (Avsides :) Vad svaghet jag förråder! 

(Han söker hämta sig och säger med en lugnare röst :) 

   Skilj ert hjärta från en kärlek, olyckligt ursprung till svag-
het, till brott … Kom ihåg, att den är för er en orsak till sorg, till 
förföljelse. Kom ihåg vad ni är er maka skyldig. 

Elvire  med värdighet.
   Jag har ej att rodna därföre; jag har segrat över min svag-
het : min förra kärlek är kvävd, eller snarare min makas dygder; 
ty hans svartsjuka är dess enda fel. Tiden … den makt ett ädelt 
sinne tar över sitt hjärta … ja, naturens röst, en son, en kär pant 
av vår förening, hava befästat mitt hjärta i sina skyldigheter … 

Theotime. 
   Men det brev han har, det talande bevis han tror sig äga av 
er kärlek för en rival … huru skall det förenas med den tro som 
ni honom lovat? 

Elvire. 
   Den låga, jag däri omtalar, var ej brottslig. Ni känner dess 
föremål, dess ursprung … Knappt från altaret förd, anförtrodde 
jag åt ett brev den sista gnistan av en kärlek, som skulle för alltid 
i glömskans mörker gömmas. Sådant har varit mitt hjärtas till-
stånd … Jag har därav intet för er förtegat. Skild från en öm mor, 
en kär vän, en son, min enda tröst … för världen död … väntar 
jag nu att snart få sluta mina dagar … Må mitt tålamod, min 
saktmodighet övertyga min maka om min kärlek, om ej mina 
tårar kunna vittna om min oskuld.

Theotime. 
   Men varföre neka er själv, neka honom den lyckan att älska 
er … att, övertygad om er oskuld, kunna känna all den orättvisa 
han eder gjort? … Varföre, då ett ord kan tillfredsställa honom … 
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Elvire. 
   Men detta ord blottställer en oskyldig.

Theotime.
   Anförtro mig denna hemlighet! Tro att jag skall överväga 
vad jag bör säga, vad jag bör dölja! Betänk att efter en så lång ens-
lighet, denna stund är er av Himlen beskärd att ändra edert öde! 

Elvire  efter en paus. 
   Ni övervinner min ståndaktighet … Ert nit, ert stånd, den 
dygd som i ert tal framlyser … allt segrar över den fruktan, det 
misstroende, som olyckor alstrat i min själ … Ja, jag tror att 
Himlen, som prövat mig, utvalt er till min tröst, utsett er att åter-
ge mig den makas hjärta jag älskar. Vet då, (Med darrande röst :) 
vet då, att den yngling som älskade mig … den unga man, som 
min vän beskyddade, men som jag sedan mitt giftermål aldrig 
sett … har allt att vänta av min mans godhet eller vrede … att han 
är honom genom blodsbandet på det närmaste förenad. Döm 
själv om jag bör rädas att honom upptäcka! Det är … Greven av 
Belmir, Casanos brorson. 

Theotime  lyfter sig från stolen med båda armarna  
utsträckta och med ett skri säger : 

   Elvire! 

Elvire  med häpen förundran. 
   Mitt namn! … 

Theotime  faller med samma skri tillbaka  
dånad på stolen. Vid fallet skrider hans huvudbonad tillbaka  

och lämnar hans ansikte helt bart. 
   Det är hon!
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Elvire  stiger opp att hjälpa honom och kastar slöjan  
av sig ; men då hans huvudbonad blottat hans ansikte, känner hon  

igen honom och säger med ett anskri :
   Belmir! O Gud! Belmir! 

(Hon faller dånad för hans fötter.) 

Theotime  återkommen från sin svimning, stiger opp  
och lyfter, under Elvires tal, henne opp i länstolen. 

   Elvire lever! och det är min åsyn som ger henne döden? 

Elvire. 
   Belmir! … Är det en dröm? Belmir! … Himmel! Är det nog? 

(Hon lyfter sitt huvud från stolkarmen och lägger sin 
högra hand på Belmirs axel, som ligger för henne på 
knä, och säger med ömhet :) 

   Belmir! Är det du? 

Belmir. 
   Ja, det är jag som älskade dig … som av sorg, av kärlek, i tie 
år betagen, ej upphört att dig sörja, att dig dyrka. Ja, det är jag … 
det är Belmir, som vill dö för dina fötter! 

Elvire. 
   Belmir! På vad ort, i vad stund förenar oss ödet? Gud! Vad 
säger jag? Casano! Hämnas … straffa din maka! Nu är hon först 
brottslig. 

Belmir  med hänryckning. 
   Jag är då älskad! 

Elvire. 
   Håll! Glöm ej var du är! … Vörda mitt stånd … mina olyck-
or! … Betänk att dessa murar … att ett vakande öga … Gud! Om 
han visste! … Fly! Låt mig dö oskyldig! … Spar mig den grym-
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heten att se dig uppoffras i min åsyn! … Låt mig dö vördnads-
värd, ej brottslig! 

Belmir. 
   Nej, du skall inte dö! Nej, du skall leva! … Du skall leva, 
för att se mig dyrka din skönhet, dina dygder. 

Elvire. 
   Vad säger du, olycklige? Vad bedräglig inbillning förvillar 
dig? Se omkring dig! … darra … och kom ihåg allt som för evigt 
skiljer oss! … Jag, din farbrors maka! … Jag, ett offer för hans 
svartsjuka! … Jag, oskyldig till denna stund, då ödet förenar oss, 
för att göra oss båda brottsliga! … Du, helgad åt den Gud, som 
förlåter en sann ånger, som tröstar en oskyldig sorg, men som 
hämnas på vanvördiga, som straffar förhärdelse … Fly, då allt 
skiljer oss! 

Belmir. 
   Nej, allt förenar oss … Din makas hårdhet, det grymma 
mörker han sänkt dig uti, har brutit de band som eder förente … 
Du är fri ! och jag, förförd av en osann, av en grym berättelse … 
övertygad om din död … helgade mig åt en Guds dyrkan, i vars 
sköte jag sökte en tröst, som mig flytt … Men min första ed, 
mina första löften voro att älska dig; de voro endast sanna, och 
jag skall uppfylla dem. 

Elvire. 
   Vi älska! Vi uppliva en eld, som är så brottslig! … Gud! 
Vad är din tanka? 

Belmir. 
   Att hämnas din oskuld! Att frälsa dig … att återföra dig till 
din mor, till världen; med ett ord: att allt uppoffra för att förtjä-
na din hand. 
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Elvire  med förskräckelse men med ömhet. 
   Belmir! 

Belmir. 
   Jag hör ej något mer. Jag känner ej något annat än min 
kärlek, mitt hat, min hämnd. Himmel! Var vittne till mina löf-
ten! Se där den maka, som kärleken nämnt till min … för vilken 
jag endast vill leva, för vilken jag vill dö … 

Elvire  med värdighet. 
   Theotime! Är det sådana råd jag bör vänta av dig? 

Belmir  med häftighet. 
   Jag är ej mer Theotime: jag är Belmir; Belmir, en förtviv-
lad älskare … Det är raseri, det är kärlek som talar … Hör dess 
röst ! 

Elvire. 
   O Gud! Vad tänker du? 

Belmir. 
   Befria dig, hämna din olycka, straffa Casano, överlämna ho-
nom till lagens stränghet … till ett förtjänt öde. 

Elvire. 
   Casano? Din farbror? 

Belmir. 
   Han är det ej mer: han är din bödel.

Elvire. 
   Han är min maka. 
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Belmir.
   Han! … Den grymme? 

Elvire.
   Ja, han! 

Belmir. 
   Detta namn ökar ännu mitt hat, och … 

Elvire. 
   Belmir! Jag kan ej höra mer. Min skyldighet förbjuder mig 
att längre tåla min maka förolämpas … 

Belmir. 
   Vad! Då han glömmer sina plikter …

Elvire. 
   Vet! Min skyldighet är ej underkastad hans. Låt honom 
den glömma! Jag bör likafullt göra min. 

Belmir. 
   Allt förundrar mig hos dig, men allt förtjusar ännu mera 
mitt hjärta. 

Elvire. 
   Belmir! Jag vore brottslig om jag hörde dig mer. Jag trod-
de mitt öde ej kunna bli hårdare än det var : jag ser att olyckan 
har ingen gräns; men oskulden ger ståndaktighet, och min dygd 
skall trotsa ödets lag. Hör mig, utan att störa mitt tal.

(Efter en tystnad, då hon sätter sig och söker samla sina  
sinnen, tar hon en lugn ton och fortfar :) 

   Theotime! Det är min maka som fört dig hit : dess vörd-
nad för din dygd har öppnat dessa valv, där ingen dödlig inträtt 
sedan min ankomst … Du har ej något val … Som Theotime är 
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Himlen ditt vittne: Han pålägger dig att kväva din låga, att upp-
fylla det värv du dig påtagit … Som Belmir, som en ädel och 
värdig riddersman, talar hedern allena: dess stränga röst före-
skriver dig, att ej missbruka det förtroende du fått ; och kärleken 
äskar av dig att ej mer sönderslita ett hjärta, vars tillstånd du kän-
ner. Fly, lämna mig! Låt mig dö oskyldig! Låt mig leva okänd! 
Stör ej mera denna dödens stillhet! Gå! … 

Belmir. 
   Ack! Det är ej en människa som talar med dessa uttryck. 
Det är en Gudomlighet, och dess röst överväldigar mina sinnen 
… (Efter en paus.) Jag skall visa dig huru högt jag dig dyrkar … 
jag skall lyda dig … jag skall dig fly. Men om en så stor lydnad är 
möjlig, om den förtjänar någon erkänsla, så äskar jag den. 

Elvire. 
   Vad då? 

Belmir. 
   Att du blir lycklig, att du uppoffrar mig, att du gör dig fri. 

Elvire. 
   Att jag uppoffrar dig? Nej, aldrig … Denna boning är min 
grav. Låt mig där sluta min levnad.

Belmir. 
   Nej, Casano skall blidkas. Ett ord, och du är fri !

Elvire. 
   Men detta ord uppoffrar dig. 

Belmir.
   Det rättvisar din oskuld, det gör dig fri. 
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Elvire. 
   Nej, aldrig! 

Belmir  med iver. 
   Gör vad jag äskar, eller frukta min förtvivlan. 

Elvire. 
   Lyd mig för sista gången: lämna mig åt mitt öde! 

Belmir. 
   Nej, du är därav ej mästare mer. Om du ej lovar mig att blid-
ka din maka, att befria dig; så hör jag ej mer än min förtvivlan … 
jag upptäcker allt, vem jag är och vem jag älskat, din hårdhet och 
mitt raseri … Jag anklagar mig för allt, jag övertygar Casano om 
dess orättvisa, och hörande ej mer än min förtvivlan … med sam-
ma hand jag dig skulle giva, genomborrar jag det hjärta som dig 
dyrkar och för Casanos fötter utgjuter ett blod, som endast av 
kär leken ännu livas. Om jag ej detta uppfyller, så må Himlen för-
krossa mig, och jorden neka mig sitt sköte! – Han kommer … 
Säg min dom! 

Elvire. 
   Grymme! Fly! … 

Belmir. 
   Lova … eller …

Elvire. 
   Blottställ mig ej ! Fräls dig! … 

Belmir. 
   Betänk dig! … Han tror mig död, och det blir du som 
tvingar mig att mig upptäcka.

Elvire. 
   Förtig ditt namn! … Jag skall …
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FEMTE SCENEN. 

THEOTIME. ELVIRE. DIEGO. 

Diego  då han inkommer. 
   Har hon uppfyllt min önskan? Har hon följt edra råd? Läm-
nar hon sitt sinne åt skyldigheten, åt förnuftets röst? 

Theotime  med tvungen röst. 
   Om mina råd följas, om jag är hörd, så blir ni snart under-
rättad. (Med ett starkt uttryck då han går ut :) Ja, innan dagens slut 
skall ni vara förvissad om hennes hjärta … Dens namn skall av er 
bliva känt, som uppväcker er oro … Det är jag … som går eder 
därföre i borgen … Jag underkastar mig er vrede, er hämnd, om 
ni inte blir tillfredsställd. 

(Han går.)

SJÄTTE SCENEN. 

DIEGO. ELVIRE. 
(Elvire har satt sig med betäckt ansikte, lutad med 
armen på bordet, och i en bestörtning vilken Diego ej 
märker genom slöjan, som betäcker hennes ansikte, 
och den uppmärksamhet han gör på Theotimes tal. 
Sedan denne är utgången och Diego läst igen dörren 
med järnstången, går han till Elvire, som lyft opp 
slö jan och sitter helt nedslagen, hållande huvudet mot 
handen och lutande armbågen på bordet. Diego stan
nar mittemot henne och ser på henne med uppmärk
samhet. Efter en stunds tystnad börjar han:) 

Diego. 
   Elvire! … Du tiger … Vad beslut? Vad skall jag döma? 
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Elvire. 
   Att jag är värdig din hand, ditt hjärta. 

Diego. 
   Om du det är, vad tjänar denna tystnad? Ett ord, och jag är 
tillfreds. Säg … låt sanningen kännas! 

Elvire. 
   Casano! Om du litar på mina löften, på min uppriktighet, 
vad gagnar dig att veta ett namn, som kanske döden utplånat ur 
människors sinne? 

Diego  med häftighet och skri. 
   Han har då slutat att leva, och jag kan ej hämnas!

(Han hämtar sig åter och tar en lugnare åtbörd.) 

   Efter han är ej mer … efter du är oskyldig … varföre tveka? 

Elvire  med ädelhet. 
   Jag tvekade ej, om jag ej kände ditt sinne, om jag ej såg att 
jag gav ny anledning åt svartsjukan att fräta ditt hjärta. Casano! 
Jag älskar dig nog, för att hellre tåla din stränghet, än att öka din 
olycka. 

Diego  med häftighet men ömhet. 
   Men grymma! Du allena … Du förevigar den … Du upp-
offrar åt en falsk noggrannhet dig, din maka, din son. 

Elvire  med en öm och djup suck. 
   Min son! Min son! … Ack vad namn! Vad minne! 

Diego.
   Du älskar honom? 
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Elvire.
   Jag är mor. 

Diego. 
   Och du kan öka ännu mer de hinder, som skilja dig ifrån 
honom? 

Elvire. 
   Kanske han känner mitt namn som en skamfläck! … Jag är 
död för honom … Grymme! Vad minne har du väckt, att sön-
derslita mitt hjärta! 

Diego. 
   Att visa dig allt vad du uppoffrar … allt som, med ett ord, 
du förenar, som du kan göra lyckligt. 

Elvire. 
   Min son! 

Diego. 
   Du älskar honom mer än mig? Det är honom du sörjer … 

Elvire  med ömhet. 
   Jag sörjer er båda … Du är föremål för min kärlek, han för 
min ömhet … Men efter så många år, skild från mig, har han mig 
glömt.

Diego. 
   Han älskar dig. 

Elvire  med glädje. 
   O Gud! Mitt namn är känt av honom? 
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Diego. 
   Han vördar det. Jag har lärt honom att aldrig det nämna 
utan ömhet. Han tror dig död … han gråter vid din åtanka … 
hans menlösa själ saknar en mors ömhet. Vad glädje för honom, 
Elvire! … för mig … om alla tre förente! Elvire! Ett ord, och 
Alonzo är i dina armar. 

Elvire  med öm förundran. 
   Han? 

Diego. 
   Han är här. 

Elvire  med häftig glädje. 
   Han är här! Casano! Betänk, att mitt hopp bedraget ger 
mig döden. 

Diego  med köld och styrka. 
   Elvire! Ditt öde är i dina händer. Säg, befall ! 

Elvire. 
   En mor … Kan du tveka? 

Diego. 
   Betänk dig väl ! Du gör hans olycka, om du upptäcker vem 
du är … Du känner din dom: du tolkar den, om du, sedan du sett 
honom, nekar dig till sanningen.

Elvire  alltid utom sig. 
   Låt mig se min son! 

Diego.
   Du lovar? 
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Elvire  med samma häftighet. 
   Låt mig se min son! 

Diego. 
   Jag går … Kom ihåg … (Avsides :) Mitt hopp stärkes … (Då 
han är i dörren:) Elvire! Vår lycka beror på denna dagen … Kom 
ihåg dina löften!

SJUNDE SCENEN. 

ELVIRE ensam. 

   Jag får återse min son! … O Himmel! All min sorg är glömd 
… Vad säger jag? Skall jag då upptäcka? … Vad vågar jag? … Jag 
är oskyldig … Belmir är död för världen … Men Casanos svart-
sjuka … Belmirs förtvivlan … Om Casano en gång upptäck te … 
Men min son, mitt barn … Att aldrig mer se honom … Gud! 
Vad tillstånd! … Vad beslut taga? … Han kommer … Himmel! 
jag överlämnar mig till Dig. En mor … en maka … Han kommer! 
O Gud! Styr mitt hjärta!

ÅTTONDE SCENEN. 

ELVIRE. DIEGO. ALONZO. 
(Diego inkommer med sin son från den dörren han utgick ; 
han för Alonzo vid handen, som har förbundna ögon. Diego 
ger tecken åt Elvire att sätta sig och att icke tala. Hon ut
märker sin glädje att se sin son, och sedan hon gått några 
steg emot honom, sätter hon sig enligt Diegos tecken, men 
hennes ögon följa alla Alonzos åtbörder.)
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Alonzo. 
   Vart för ni mig, min far? 

Diego.
   Är du rädd? 

Alonzo. 
   Varföre rädd? Jag är ju med er. 

Diego. 
   Det är rätt : du är min son. 

Alonzo. 
   Är det för att försöka mig, som pappa bundit för ögonen, 
så var tillfreds! Intet förskräcker mig. 

Diego. 
   Det är ej nog att vara oförsagd: du bör ock vara tystlåten. 

Alonzo. 
   Allt vad min pappa vill. 

Elvire  med halv röst.
   Ömma barn! 

Diego. 
   En stor hemlighet kommer att anförtros dig: en hemlig-
het, på vilken mitt liv beror. 

Alonzo. 
   Och pappa kan tvivla om Alonzo? 

Diego. 
   Du är så ung. 
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Alonzo. 
   Alonzo är din son. 

Diego. 
   Du lovar? 

Alonzo. 
   Allt.

Diego  till Elvire. 
   Och du! Kom ihåg … 

(Elvire sträcker ut armarna med en häftig åtbörd.) 

   Det är nog! (Under det han tar bandet från Alonzos ögon:) 
Var ej förundrad av vad du får se, allt vad dig bliver upptäckt! 

(Alonzo tar på sina ögon, likasom dagen gjorde honom ont. 
Han vänder huvudet och ser omkring sig, och blir till slut 
varse Elvire.) 

Alonzo. 
   Var är jag? Vad för rum! … Ett fruntimmer här! … Vad hon 
är intagande! Hennes ögon … de äro så ömma. Ack, pappa! Ge-
nom vad händelse … 

Diego. 
   Ett strängt, men rättvist straff ; ett brott … berövar henne 
sin frihet. 

Alonzo. 
   Ack, pappa! Hon kan ej vara brottslig. Nej, jag känner det ; 
det är omöjligt. 

Elvire  förd av det första intrycket,  
men hejdad av Diegos tecken. 

   O min s… Vad tvång! … Himmel! … 
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Diego. 
   Talande skäl anklaga henne. 

Alonzo. 
   De bedra säkert … 

Diego  rörd. 
   Vad säger du? 

Alonzo. 
   Se hur hon suckar! … Vad hon rör mig!

Elvire  kan ej tvinga sig mer. 
   Gudomliga barn. Du tar mitt försvar.

(Diego gör henne ett tecken, varvid hon avbryter talet.) 

Alonzo. 
   Varföre hindra henne att tala? Pappa, tillåt mig att om-
famna henne! 

Diego  med stark rörelse. 
   Omfamna henne? 

Alonzo. 
   Bara kyssa hennes hand … (Till Elvire:) Tillåter ni mig det? 

Elvire  går emot honom och räcker honom handen, fast Diego  
gör henne tecken. Han ställer sig emellan dem. 

   Jag kan ej styra mig längre … Ja, mitt barn … mitt kära 
barn! … 

Alonzo  till sin far. 
   Hon kallar mig sitt barn … (Till Elvire :) Jag har ingen mor 
… Om ni vore fri, ville ni det vara? 
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Elvire. 
   Om jag det ville! … (Avsides :) O Gud! Vad plåga! (Till 
Die go :) Och du kan … 

Diego.
   Ett ord fordras blott, och allt kan försonas. 

Alonzo  med ömhet till Elvire. 
   Ett ord! Säg då det! 

Diego. 
   Det är en orättvisa att det neka. 

Alonzo  till sin far. 
   Ack! Om hon har orätt, så förlåt henne ändå för min skull !

Diego  rörd. 
   För din skull? 

Alonzo. 
   Ja, för min skull. Det är så ljuvt att förlåta.

Diego. 
   Gud! Var är jag?

Elvire. 
   Jag kan ej längre stå emot ett så grymt prov. Alonzo! 

Alonzo  med glädje. 
   Mitt namn, pappa! Hon vet mitt namn! … 

Elvire. 
   Casano! Du hör, och är obeveklig … 
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Diego  mera lugn. 
   Ja, jag hör att allt bjuder dig att tala … Kan du emotstå 
oskuldens röst? 

Alonzo  med hopknäppta händer, till Elvire. 
   Tala, för min skull ! 

Elvire. 
   Himmel! Vad tillstånd! 

Alonzo. 
   Om ni har orätt, så ångra er. Pappa är god: han förlåter. 

Elvire. 
   Jag är oskyldig.

Alonzo. 
   Pappa! Du hör, hon är oskyldig.

Diego  med tvungen ståndaktighet.
   Jag väntar därav prov. 

Alonzo  med bedjande röst, till Elvire. 
   Min söta mam… jag vet ej huru jag får kalla er ; men jag 
ville väl att ni … älskade mig, som jag älskar er, så gjorde ni pap-
pa till viljes. 

Elvire  utom sig. 
   Ack min … min … ömma barn? Vad begär du? 

Alonzo. 
   Du gråter, jag gråter … och pappa också!
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Diego  högst rörd. 
   Detta tillstånd är för grymt, jag uthärdar det ej … Min 
son! … Elv… och du … du som jag ville, men ej kan nämna … 
Se allt vad du övergiver! … Straffa oss ej längre alla tre! 

Alonzo  till Elvire. 
   Se, pappa är även så rörd som jag! 

Elvire  med ett skri. 
   Jag kan ej längre emotstå … Detta prov är för hårt … Min 
son, du segrar. 

Alonzo  med förundran. 
   Hennes son? 

Diego. 
   Hon har nämnt dig … Allt försonas. 

Alonzo  med glädje. 
   Jag hennes son? 

Diego. 
   Ja, omfamna din mor! 

    Alonzo.              Elvire  tillsammans. 
   Min mor!              Min son!

Diego. 
   Din tystnad är övervunnen av naturen: den ger dig igen en 
son, en maka! 
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Elvire.
   Ja, du är min son, mitt hopp, min tröst! Låt mig trycka dig 
i mina armar! 

(Hon tar sin son i sina armar och visar honom åt Diego.) 

   Se din son! Låt honom bliva en medlare emellan oss! 

Diego  med ömhet men oro. 
   Elvire! Du vet …

Elvire  med ömhet och värdighet.
   Jag vet … jag har lovat … jag skall hålla mina löften … Him-
mel! Du som ser min oskuld, som känner mitt hjärta! Låt ej den-
na stund bli orsak till nya olyckor! … (Till Diego:) Lova endast … 

Diego  med styrka. 
   Jag lovar intet … Tala! … Kom ihåg att du förlorar allt … 
att din son … 

Alonzo  med sorg. 
   Skall jag på nytt förlora min mor? 

Elvire  med häftighet. 
   Förlora dig? … O Gud! … Nej, aldrig! aldrig! … Så vet … 
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NIONDE SCENEN. 

De Förre. THEOTIME. 
(Man hör buller till vänster med hårda slag på dörren. 
Theotime utanföre med några andra.) 

Theotime.
   Öppna, öppna! En sak av högsta vikt! …

Diego  med häpenhet. 
   Gud! Vad hör jag? 

Elvire. 
   Himmel! Är du i fara? 

Diego  med vrede drar ut en dolk och hotar henne. 
   Dölj din röst, eller är du död? 

Alonzo  kastar sig emellan honom och Elvire på knä. 
   Ack, min far! Gör inte söta mor illa ! 

Diego  skjuter honom ifrån sig. 
   Lämna mig! 

Alonzo  med skri. 
   Nåd! Nåd! 

Diego  förtvivlad. 
   Vill du förlora din far? 

Elvire  tar sin son i famn. 
   Min son, mitt barn! Lyd din far! 
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Theotime  utanföre. 
   Öppna, skynda er! 

Diego  öppnar valvet. 
   Elvire! Gå in igen! … och du, min son, följ mig! 

Alonzo  tar sin mor om livet. 
   Ack nej ! Ack nej ! 

Elvire. 
   Min son! Lyd din far! 

Alonzo. 
   Nej, aldrig … aldrig … jag lämnar ej min mor! 

Diego  förtvivlad. 
   Så följ då henne; men frukta att detta valv för evigt tillslutes!

(Han för dem in i valvet, som på vanligt sätt tillslutes.)

TIONDE SCENEN. 

DIEGO. THEOTIME. 

Theotime. 
   Fräls er, Hertig av Casano! Ert liv är i fara … Här är ingen 
tid att förlora. 

Diego. 
   O Gud, Mitt namn är upptäckt! 

Theotime  allvarsamt. 
   Större upptäckter återstå … Man känner hemligheten av er 
makas fångenskap … er grymhet emot henne … Detta brev, som 
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jag lät överlämna till Kejsaren, var ifrån er döda vän. Man vet allt 
… Hela Neapel är i rörelse … Kejsaren har befallt ni skall arres-
teras … Jag kommer att varna er för faran. Frälsa er … ännu är 
tid därtill. 

Diego. 
   Jag fruktar intet … jag kan rättfärdiga mig. Tag dock emot 
min tacksamhet. 

Theotime. 
   Hertig av Casano! Spar edra tacksägelser tills ni lär känna 
mig! … Det är jag, som ämnade bli er anklagare … man hade 
före kommit mig … Jag följde såsom ni en blind hämndlystnad. 
Him melen har upplyst mig om mina skyldigheter. Jag är åter 
Theotime … jag är ej mera er rival … 

Diego. 
   Min rival ! O Gud! Vad säger ni? … 

Theotime. 
   Detta namn, som ert svartsjuka hjärta brunnit att upptäcka 
… denna okände person, som varit målet för ert raseri och en 
oskyldig orsak till ert tyranni mot er maka … Ni ser honom här 
för edra ögon. 

Diego  med raseri drar ut sin dolk och hotar Theotime. 
   Falske! Bäva för min hämnd! 

Theotime. 
   Se här! Genomborra detta bröst, sedan det fått vittna om 
er makas oskuld … Hertig av Casano! Det återstår er det brott, 
att utgjuta en brorsons blod. 
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Diego.
   Himmel! Vad hör jag? Greven av Belmir! 

Belmir. 
   Han själv. Vi kände varandras öden, utan att känna varand-
ras namn … Han har hotat edra dagar … Ni bör hämnas. 

Diego. 
   Ert uppförande är ädelt, Greve av Belmir! Men det sår ni 
givit mitt hjärta, är farligare än de ni mig fordom ämnat … Det 
blöder ännu i detta ögonblick … Vet att en älskares vittnesbörd 
kan ej tillfredsställa … 

ELFTE SCENEN. 
(Ett starkt buller med hårda slag på dörren till höger 
avbryter samtalet. Man hör Fabios röst, och strax dä r på 
larmtrumman samt stora klockan, likväl på avstånd.) 

De Förre. FABIO. Don CARLOS. 

Fabio  bultar på dörren till höger. 
   Herre! Herre! Öppna!

Diego  med vrede. 
   Vad djärvhet för dig hit? 

Fabio  hårdare. 
   För Guds skull, öppna! 

Diego  öppnar dörren. 
   Vad söker du, förmätne? 
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Fabio.
   Herre! Beväpnade män … slottet är omringat! 

Diego. 
   Gå, väpna alla mina! … Försvaren er! 

Carlos  bultar på dörren till vänster. 
   Öppna i Kejsarens namn! 

Belmir. 
   Jag har varnat eder för faran: ni har föraktat den. 

Diego. 
   Jag fruktar den ej … men Elvire! … 

Belmir  ser sig omkring med förundran. 
   Var är hon? Var har ni lämnat henne?

Diego. 
   Jag anförtror mig till ert ädelmod. – Under denna sal … 

Carlos. 
   Hertig av Casano! Lyd, eller darra! 

Belmir. 
   Under denna sal? …

Carlos  till vakten som stöter in dörren. 
   Uppfyll Kejsarens befallning … Kasta ner denna dörr! 

Diego  sedan vakten uppstött dörren. 
   Jag är övermannad … men jag är ännu Casano. 
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Carlos  inträder med vakten.
   Här är han! 

Diego  som går emot dem med stolthet. 
   Ja, det är jag, det är Casano, er anförare, under vilken ni seg-
rat … Vad vågar ni? 

Carlos  med vördnad men med fermitet. 
   Att lyda Kejsarens befallning. Förlåt! men den pålägger att 
försäkra mig om er person. Tillåt … 

Diego  med högmod. 
   Min värja! 

Carlos.
   Ni är angiven för ett stort brott.

Diego  med ädelhet. 
   Välan! (Han tar värjan och ger den.) Se här! Tag! Giv den-
na värja till Kejsaren! Säg honom, att detta svärd, som för hans 
fiender varit så ofta en skräck, ej har förtjänt att ur min hand ryck-
as av honom … Men han vill det … jag följer er … Kom! … 

Theotime  går häftigt mot Diego. 
   Och ni glömmer … 

Carlos  ställer sig emellan honom att  
hindra honom nalkas Diego. 

   Förlåt ! Min befallning är sträng: ingen får tala med Her-
tigen. 

(De föra bort honom. Diego blir varse korgen med mattan, 
som han glömt på bordet : han vänder sig om med häftighet 
och säger :) 
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Diego.
   Gud! De olyckliga! Theotime! Jag anförtror dig mitt slott 
och den skatt däri är gömd! … Var stund är dyr! … 

(Till sitt folk, som inkommit och ser på honom med sorg och 
förundran:) 

   I andra, lyden honom!
(Vakten omgiver honom och för honom bort.) 

TOLFTE SCENEN. 

THEOTIME. FABIO. Betjänter. 

Theotime  till Fabio häftigt.
   Var är hon? Var är hon? För mig till henne! 

Fabio  med förundran. 
   Vem?

Theotime. 
   Vad! Tvekar du att lyda din Herre? 

Fabio. 
   Jag vet intet, jag känner intet.

Theotime. 
   Under denna sal … 

Fabio. 
   Under denna sal?
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Theotime.
   Du hör det : han har mig allt anförtrott. 

Fabio. 
   Men var är Don Alonzo? 

Theotime. 
   Alonzo? 

Fabio. 
   Ja, Hertigens son! 

Theotime. 
   Gud! De äro båda förlorade … (Med häftighet :) Mina vän-
ner! Mina vänner! Hjälpen mig att söka henne! Veten, att ett 
frun timmer, ett oskyldigt offer … för misstankar, för hämnd … 
är här! … Hon dör kanske av sorg, av hunger … Hennes son! … 
O Gud! Följen mig! Hjälpen mig! Jag är ej en främling: jag är er 
Herres brorson: jag är Greven av Belmir. 

Fabio. 
   Ni, Greven av Belmir? 

Theotime. 
   Ja, hav medlidande! Ni har hört min farbrors vilja? … Hans 
son … hans maka! … Följ mig! Ni känner slottets inre valv : led 
mig! Låt oss söka! … O Himmel! Hjälp min förtvivlan! … 

(Han går ut, åtföljd av folket, i den största sinnesrörelse.)
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TREDJE AKTEN. 

Teatern föreställer det inre av valvet, där Elvire vistas. Man ser i fon
den fem till sex trappsteg till järngallret som sågs i förra akten; genom 
detta galler ses en järndörr, som leder ur valvet till salen i förra akten. 
En lampa, nära att slockna, upplyser valvet. Elvire, till vänster, ligger 
på knä framför sin säng: hon har somnat i denna ställning och har hu
vudet liggande på sin sons fötter. Då ridån går opp, vaknar hon: efter 
de första orden ser hon på Alonzo, och hennes uppmärksamhet fästes på 
hennes sons tillstånd. Alonzo har somnat, och hon söker att täcka över 
hans fötter med ändan av björnhuden. 

FÖRSTA SCENEN. 

ELVIRE. ALONZO. 

Elvire  vaknar. 
   Var är jag? … O Gud! Alltid i samma fängsel ! … En ljuv 
dröm stillade mitt bedrövade sinne … Jag trodde mig denna natt 
se min man blidkad, min son i hans armar … Allt har försvunnit 
ur mitt minne … (Hon blir varse sin son.) Men Himmel! Vad ser 
jag? (Med glädje :) Är det en inbillning? … Nej, det är han, det är 
Alonzo! … Och här … med mig instängd! … Mina krafter äro så 
svaga … Ja, det är min son, mitt barn … Jag påminner mig nu … 

(Hon nalkas honom och söker att med fliken av björnhuden  
betäcka hans fötter.)

   Han sover, han njuter en ljuv vila … Sov sött, mitt barn! 
Må denna stilla ro giva dig styrka att se din mors tårar! … O 
Gud! Var ej mitt tillstånd nog hårt, för att nu öka det med fruk-
tan för min sons öde? 

(Hon stiger opp och lyssnar omkring sig.) 
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   Allt är tyst, allt lämnar mig i dödens enslighet … Stackars 
barn! Du känner ej ditt tillstånd … utan ånger, utan fruktan … 
Du väntar ej, att nödens röst väcker din oskyldiga stillhet … Du 
sover … och din olyckliga mor, söndersliten av sorg, krossad av 
sin makas stränghet, darrar för den stund, då dina ögon öppnade 
skola söka dagen, utan att den finna … och du får känna olyckan 
att vara född av mig, innan du känt livets nöjen … 

(Hon går längre fram åt teatern.) 

   Men tiden är redan förbi, då man bär hit den ringa hjälp, 
som uppehåller mitt usla liv … 

(Likasom hon söker påminna sig en tanka som försvunnit.) 

   Casano hade med sig en korg … Men vad tvingade honom 
att skynda mig in i dessa valv? Vad rop hördes? … Allt detta för-
villar mitt sinne … det är som en dröm … Min son allena! … Men 
han vaknar … Har redan sömnen lämnat honom? 

(Hon omfamnar honom med ömhet.) 

Alonzo. 
   Ack, min mor, jag är hungrig. 

Elvire  avsides. 
   Gud! Vad skall jag säga honom? (Till Alonzo:) Jag är det ock-
så, min vän; men giv dig tillfreds! … Timman nalkas då vi få mat. 

Alonzo. 
   Min söta mor! Var ej bedrövad! Jag väntar väl. 

Elvire. 
   Ömma barn! 

Alonzo. 
   Jag är ju med dig … Vad kan jag begära mer? 
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Elvire  utom sig, men sökande 
att dölja sin sinnesrörelse. 

   Ack, Alonzo! Du var värd ett annat öde. 

Alonzo  omfamnande henne. 
   Var tillfreds, min mor! … Inte lämnar söta far oss utan 
hjälp. 

Elvire. 
   Du har rätt. Hopp och ståndaktighet understödja i olyckan. 

Alonzo. 
   Men, jag vet ej … jag är så svag … Det måtte vara länge vi 
är här … Jag har så ont. 

Elvire.
   Gud! … 

Alonzo  som av vanmakt lutat sig på sängen, gör en  
effort att icke skrämma sin mor; hans röst minskas, och till slut  

faller han ner på sängen av vanmakt, i dvala.
   Mamma! Det är ingenting … Var inte förskräckt! … Håll 
av Alonzo! … Jag … behöver … vila …

Elvire  med skri. 
   Gud! Han dör! … Min son! Min son! … 

(Hon kastar sig över honom.)

   Hungern … den kvävda luften … O Gud! O Gud! Är jag 
ej prövad nog? Och ingen hjälp! 

(Hon går åt fonden.)

   Hjälp! Hjälp! … Men ingen kan höra dem … Och min 
son! … Ja, döden allena väntar oss … Så kom då! … Jag kallar 
dig! … Kom att sluta mitt liv, mina plågor! … 
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(Hon har under detta med största häftighet än gått
till fonden av teatern, än till sin son, än åt sidorna; 
hon kas tar sig på knä framför honom och söker kän
na om han andas.) 

   Han lever än! … Men fåfängt hopp … Allt är förlorat, och 
vi äro här begravne för alltid! … Mina ögon skola ej skiljas från 
dig, och i döden blir min sista syn fästad på mitt barn! … 

(Lampan kastar ett sken och slocknar.) 

   (Med skri :) Och ända till denna tröst är den mig betagen … 
Mörker höljer oss … 

(Hon faller med ansiktet till hans fötter. En paus, 
un der vilken är en djup tystnad, som räcker högst 
två minuter. Den avbrytes av bullret, som spadar, 
pikar och järnstänger göra under arbetet att öppna 
valvmuren till höger. Elvire, uppmärksam, lyfter 
opp huvudet och lyssnar; hon sträcker ut armarna 
med häpnad och hopp, och säger :) 

   Vad ovant ljud bryter dödens tystnad, som härskar under 
dessa valv! … Himmel! Vem kommer till min hjälp? 

(En sten av valvet lossnar och faller ner; genom hå
let den gör kasta arbetarnes facklor ett sken som tind
rar på teatern.) 

   Gud! jag ser ljuset … Min son! Min son! Du befrias! Him-
mel! Den rena luften, som här intränger, uppfriskar honom.

Alonzo  kommer sig före.
   Min mor!

(Under detta ha arbetarne lossat åtskilliga stenar, 
som falla ner, och på en gång falla stora huggna ste
nar från valvet och muren, på sådant sätt, att de göra 
som en trappa, på vilken Theotime kan med lätt het 
hoppa ner. När Elvire ser stenarna falla, kas tar hon 
sig över sin son för att skyla honom.) 
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Elvire.
   Gud! Valvet faller över oss! Fräls … Alonzo …! jag dör … 

(Hon dånar över honom.) 

Theotime  i öppningen. 
   Vår möda är belönt: här är valvet! 

(Han lyser in med sin fackla, och då han blir varse Elvire, 
hoppar han ner på stenarna och kastar sig för hennes föt
ter. Fabio och två av arbetarne följa, med mera försiktig
het, Theotime utföre : de ha facklor ; de andre sätta sig på 
muren, lutade mot sina verktyg.) 

   Det är hon! Det är hon! Följen mig! … Gud! Hon är död! 

ANDRA SCENEN. 

ALONZO. ELVIRE. THEOTIME. FABIO.  
Arbetsfolk med facklor. 

Elvire  kommer sig före. 
   Vad röst! Är jag fri? 

(Hon kastar sig i Theotimes armar genom en naturlig 
rörelse, men då hon känner igen honom, med ett skri :) 

   O min befriare! … Gud! jag i Belmirs armar! 

Belmir. 
   Offer för en grym, en orättvis maka! Kom, du är fri ! Fly 
den na dödens ort … Följ mig! 

Elvire  med styrka. 
   Vad dristighet! Vad är din tanka? Du grymme! … Är du  
i samråd med min förföljare? … och vill du ej tillåta mig vara 
oskyldig? … 
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Belmir. 
   Jag vill frälsa dig från döden, jag vill visa din oskuld i san-
ningens dag … Allt är upptäckt, och du är ej mer i Casanos våld. 
Lagarne tala, och det är under deras beskydd jag skall sätta dig.
 

Elvire. 
   Gud! Vad hör jag? Belmir, påminner du dig ej vad du är 
min maka skyldig? … att endast dess förtroende har gjort dig mäs-
tare av mitt öde? … Brottslig, eller oskyldig, är Casano min maka 
… Se här dess son, och jag skall försvara honom till döden … 
Detta valv är min grav … Ingen annan än en maka, en moder kan 
taga mig därur … 

Belmir. 
   Elvire misstänker mig för nedrighet! 

Elvire. 
   Jag gör min skyldighet : uppfyll din! 

Belmir  med iver. 
   Den är att föra dig härifrån … att tvinga dig att återse lju-
set … att visa för din maka, för Neapel, för din släkt, din oskuld … 

Alonzo. 
   Ack, min mor! Han vill ju befria oss? 

Elvire  såsom av en ny tanke. 
   Gud! jag kunde glömma dig … Alonzo, följ honom … bed 
för din mor … blidka din far! … Jag väntar dig här.

Alonzo  fäster sig vid henne. 
   Nej, jag lämnar dig icke; jag vill leva, eller dö med dig. 
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Belmir. 
   Kan du vara döv för naturens röst? Obevekliga! Så känn 
mitt öde! Det är ej jag, det är din maka, som skickat mig hit. An kla-
gad, bortförd, har han darrat för ditt, för sin sons liv … och jag … 

Elvire. 
   Tror du bedra mig med denna dikt? … Nej, mitt beslut är 
fast : det kan ej ändras.

Belmir. 
   Och mitt kan ej rubbas. Kamrater! Hjälpen mig att frälsa 
henne, att föra henne till dagen tillbaka! … 

(Belmir med betjänterna gör en rörelse att taga E lvire 
och föra henne bort. Belmir tar henne om livet : hon blir 
varse en dart vid hans bälte, kastar sig på den och säger:) 

Elvire. 
   Hedern är kärare än livet ; och den som ej fruktar döden, 
kan ej övervinnas. 

Alonzo  ser sin mors tanka, kastar sig  
på hennes arm och hindrar henne. 

   Nej, övergiv mig icke! 

Belmir  håller armen tillbaka. 
   Grymma! Vad raseri ! 

(Under detta öppnas järndörren med häftighet och någ re  
av Konungens vakt uppskjuta gallren. Casano med vak
ten, anförd av Don Carlos, av vilka några hålla facklor, 
springa hastigt utför trapporna till Elvire.)
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TREDJE SCENEN. 

De Förre. DIEGO. CARLOS. Vakt. 

Diego  då han inkommer. 
   Hon är här! Hon är oskyldig! 

Elvire  som släpper dolken då hon hör detta. 
   Vad röst! Är det han? 

Diego. 
   Gud! Vad ser jag? 

Belmir. 
   Er maka, som, hellre än se sig misstänkt, valde döden. 

Elvire. 
   Casano! Känner du mig nu? 

Diego. 
   Ja, allt är upptäckt. Du ser för dina fötter den brottslige, som 
misstänkt din dygd … den maka som gjort din olycka; men som 
hämnats …  sin orättvisa. Läs! (Han ger henne ett brev.) Känn igen 
en hämndgirig älskarinna, som straffat mig för det hjärta jag dig 
givit och som hon trodde tillhöra sig … Hon är orsaken till alla 
mina brott : döden har slutat hennes, och döden hämnar mina. 

Elvire  läser.
   »Casano! Jag dör. Mitt hat slutas ej med mitt liv. Elvire, 
»den du uppoffrat, var oskyldig. Det brev jag dig lämnat, var 
»skrivet till en vän. Hon älskade dig … Lev i ånger! Lev i för- 
»tvivlan! Jag dör nöjd, ty jag har hämnats. 

Donna Isabella.« 
   (Med glädje :) Du älskar mig ännu! 
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Diego  med svag men dyster röst. 
   Jag har dig hämnat. Din brottsliga maka var dig ej mera 
värd. Glöm dess minne! … Påminn dig åtminstone ej dess namn 
med vrede! Låt min ånger blidka dig … och … 

Elvire  med förundran. 
   Vad säger du? Vilka mörka ögonkast störa glädjen av vår 
förening! … Jag älskar dig, du älskar mig! … Allt är glömt … Vi 
äro försonade … Försona dig med din brorson! 

Diego. 
   Belmir! 

Elvire. 
   Han själv, som … 

Diego. 
   Elvire! Stunderna äro dyra: hör mig med tålamod! Jag har 
känt mitt brott … jag har icke haft styrka att bära dess tyngd. 
Casano, som segrat i spetsen av härarna: som vid Kejsarens sida 
fört rådslagen: som i tjuge år beskyddat eller styrt detta rike: har 
ej kunnat se sig vanhedrad och övertygad om brott. Lämnad till 
la  gens stränghet, till straffets nesa, har jag genom ett dödligt gift … 

Elvire. 
   Gud! Skynda till hjälp!

Diego. 
   Den är fåfäng. Jag känner redan all dess kraft … En dödlig 
köld stelnar blodets gång … mörkrets dimma skymmer mina 
ögon, och döljer för mig den jag älskade mest i världen, den mitt 
raseri förföljde … Jag är straffad, jag har det förtjänt. Himlen är 
rättvis … Älskvärda maka! vars dygd, vars ädelmod, vars stånd-
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aktighet förtjänt ett annat öde! Lev säll ! … Hata inte en brotts-
lig, men öm makas minne! … (Till Belmir:) Du, i vars sköte jag 
an förtrott mitt raseri … min kärlek; övergiv ej min son, min 
maka. Jag överlämnar dem i din omsorg. (Till Alonzo:) Och du, 
ömma och oskyldiga barn! Du, som har ej mera en far … vörda 
din mor, trösta henne … och om en gång kärleken … se mitt öde! 
Elvire! … O min son! … jag dör! … 

(Elvire ger till ett skri och kastar sig över hans kropp:  
Alonzo fattar om hans liv : Belmir lyfter opp handen 
mot himlen, och under det ridån faller ner :) 

    Elvire.       Alonzo.            Belmir. 
   Himmel!      Min far!      Gud! Han dör! 
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TA L
vid Svenska Akademiens instiftelse, den 5 April 1786.

—————

Att befrämja allt som kan lända till Rikets nytta, är städse mitt 
högsta syftemål; att bidraga till Svenska namnets ära, är min störs-
ta önskan. Dess namnkunnighet, utspridd kring Europa, genom 
dess segrande vapen, har ofta gjort dess medborgares bekymmer, 
då det upphöjt dess glans. En annan ära återstår oss ännu att för-
värva, den som är vitterhet och bokliga konster följaktig, som 
trotsar tiden och den vanskliga lycka som erövringar åtföljer, men 
som försvinner med deras förlust. Den kan endast vinnas i lugna 
tider, där inhemsk sämja, utländsk säkerhet tillåta snillen att sig 
lämna fritt till den eld som upptänder dem, och som döljes, fast 
ofta den födes, i oroliga tider. Men om en lång fred, en ostörd ro 
bidrager till ett Rikes väl, till undersåtares sällhet, så föder den 
oftast av sig en orklöshet i själen, som alstrar barbari och förkol-
nar de snillen, som i andra tider upplyste och hedrade fädernes-
landet. Ty människorna äro så skapade, att endast rörel sen upp-
eldar dem, att de äska starka drivfjädrar att upptäcka de gåvor 
naturen dem givit, att lugnet, under vilket de äro allena lyckliga, 
förbereder större välvningar, då ej en försiktig vaksamhet bere-
der dem tillfällen att göra sig nyttiga och vidfrejdade, och hind-
rar dem, genom hoppet av ära och namnkunnighet, att falla i en 
lättjefull dvala, lika farlig för dem som för det allmänna. 
 Den tävlan, den livlighet, som vetenskaper och vitterhet upp-
väcka, är det enda medel att i lugna tider bibehålla den värma i 
sinnen, som kan tjäna fäderneslandet och dana i fredens sköte de 
medborgare, vilkas själar en gång kunna bidraga att frälsa Riket 
då stormar uppväckas. 
 Men utan språkets namnkunnighet i främmande länder, bliver 
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deras ära, som i vitterlek det odla, ej kunnig; och utan dess stad-
gande med säkra lagar, blir dess namnkunnighet omöjlig; ty utan 
stora skribenter blir ej språket känt, och utan säkra reglor kan ej 
ett språk väl skrivas. 
 Det är till detta stora verk jag lägger i dag den första grundval, 
och det är Eder jag utsett att stifta för språket lagar, att fullborda 
mitt verk. 
 Till detta fordras kunskap, vitterhet, lärdom och smak; desse 
äro oskiljaktige till ändamålets vinnande, fast de sällan äro för-
enade. Därföre fordras ett samhälle, sammansatt av dem, som, 
brinnande av kärlek för vitterhet, hava fritt följt sin böjelse och 
endast sysslosatt sig med dess yrken; av dem, som genom en vid-
sträckt lärdom stadgat sina omdömen på grunder, som tider och 
sekler dem förelagt; av dem, som i Rikets högsta värv, eller i all-
männa sammanlevnaden, ifrån barndomen stadgat deras smak, 
genom den noggrannhet de stora ämbeten de beklätt alltid äska, 
eller genom det ständiga ombyte av människor deras kall krävt 
av dem att umgås med, vilka nödvändigt fordra en aktsamhet i 
tal, ett noggrant val av ord, som utgör den fina känslan, vilken 
giver vart ord sin rätta mening och föreskriver den gräns, över 
vilken de ej kunna föras. 
 Om ett samhälle, på sådant sätt förenat, kan bidraga till det 
verk jag nu påsyftar, vad skall jag ej hoppas av det samhälle jag nu 
stadfäster, då, vid dess första stiftelse, jag ser det av sådana lem-
mar sammansatt, vilka jag nu till dess inrättande har utnämnt? 
Och det är ej en ringa ära för min regering, att under min spira 
se sådana Herrar och Män förenade, som lova Svenska språket så 
mycken heder, och som visserligen bliva en gång av det hedrade. 
Vad skall ej samtiden vänta av en inrättning, som i sin första 
början lyser av sådana ledamöter; men huru mycket större blir ej 
eftervärldens omdöme? Eftervärlden, för vilken I kommen att ar-
beta; den vilken ser med sundare ögon de stora egenskaper, utan 
att låta sig förblinda varken av det falska sken samtidens smicker, 
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eller de skuggor dess oförtjänta tadel söker att kasta på de med-
levande; då den i Akademiens tidböcker igenkänner de samma 
namn, som Rikets akter ägna även så mycket åt historien som åt 
Vitterheten; då en gång den får se, att den förste av Rikets Råd 1), 
den förste stiftaren av ett lärt samhälle i Riket, är ock den förste 
ledamoten i denna Akademi, och att han ej endast bekläder detta 
rum som en älskare av bokliga konster, men som den värdigaste 
och säkraste domare av smak och vitterhet. 
 Näst honom kan med skäl räknas för en värdig Ledamot av ett 
vittert samhälle den Rådsherre 2), som, nu frånvarande, har med 
den patriotiska kärlek, som framlyst i alla hans gärningar, före-
nat en även så säker smak som behaglig skrivart, och om vilken 
jag ville säga långt mera, om jag ej fruktade att man kunde tilläg-
na en skyldig erkänsla, det endast sanningen av mig kravde till 
min uppfostrares lov. 
 Att förena i en hög ålder det mest glättiga sinne, och det pryd-
ligaste skrivsätt med styrelsen av ett Rikets Verk, som fordrar mer 
arbetsamhet, mera noggrannhet än snille, och som oftast kunde 
förkväva det, är ett sällsynt efterdöme, men som vittnade mer än 
mina ord, huru mycket den Rådsherren 3) lär både gagna och he d-
 ra Akademien, om ej hans snilles gåvor, förvarade i Rikets Hand-
lingar, hade redan förtjänt honom en namnkunnighet, som han 
nu går att dela med Akademien. 
 Men vilken har mera rätt att deltaga i ett samhälle, ägnat Svens-
ka språket, än den Herren 4), som så ofta fört ordet i Rikets allmän-
na sammankomster, som med så mycken ordning, med så stor 

 1) Riksrådet Greve Höpken var en av de Män, som först inrättade Vetenskaps- 
Akademien, och blev den förste ledamoten i Vitterhets-Akademien, då den instifta-
des 1753.
 2) Riksrådet Greve Carl Fredrik Scheffer.
 3) Riksrådet Greve Hermansson, tvenne gånger President i Rikets Kammarkol-
legium.
 4) Riksrådet och Fältmarskalken Greve Axel Fersen, trenne gånger Lantmar-
skalk.

vältalighet



gustaf i i i

416

klarhet, med en så segrande styrka låtit höra sin röst? I återkal-
len, Gode Herrar, minnet av de tider av det gamla Rom, då man 
såg de förnämsta medborgare förena bokliga konsters skötsel med 
Rikets yppersta värv, och med samma röst de styrkte rådslagen, 
med samma hand de tecknade besluten, upplysa medborgare med 
sina skrifter och pryda språket med sin vitterhet, och kanske ännu 
därigenom mera gagna sitt fädernesland, då de stadgade dess 
språk på fasta grunder: ty vad är renheten av ett språk? skönhe-
ten av dess uttryck? Vad är det annat än vetenskapen att tolka 
rediga tankar med korta, starka och sanna ord, till vilka ej kan 
givas tvenne bemärkelser, och som framföra tankan med samma 
klarhet som den är alstrad? och vem finner ej den stora förmån 
som det förorsakar det allmänna, ja i allt som är mest angeläget 
för samhällets nytta och lugn? Avhandlingar, överenskommelser, 
lagar, författade i ord, vilkas rätta mening och ostörda uttryck 
äro stadgade och erkände, bliva ej mer underkastade det mörker, 
den tvekan, den ständiga uttydning, vilken ofta, för att bättre för-
klara en mening, ändrar alldeles de visaste föreskrifter ; och huru 
många exempel hava vi ej av de olägenheter sådana uttydningar 
alstra av sig? Våra tidböcker bära därav vittne.
 Med Eder, Gode Herrar, förenas i dag sådane Män, som redan 
både riktat och hedrat vårt språk, och huru kunde i ett samhälle, 
helgat till Rikets välgörares och hjältars lov, som skall fira sin 
högtid på den stora Gustav Adolfs födelsedag, huru kunde, säger 
jag, förbigås den, som med ett namn 5), nästan i våra minnen för-
livat med Gustav Adolfs, har själv med en så rörande stämma be-
gråtit dess död, och som med en säker smak förenar all den behag-
lighet i sina skrifter som dess naturliga ömhet, dess kända from het, 
dess umgängessätt giver honom i den enskilda sammanlevnaden.
 Den vittre Man, som med en så ädel skrivart vet att pryda de 
allmänna författningar, som utgå av det ämbetes skyldighet han 

 5) Överste Kammarjunkaren Greve Oxenstjerna. Ode över Gustav Adolfs död.
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i Riket bekläder 6), och som enligt den plikt honom i mina Or-
denslagar är föreskriven, tolkat med så mycken sanning och väl-
talighet den ålderstigna Riddarens 7) äreminne (vilken, sedan han 
börjat sin livstids lopp i Nordens Alexanders tjänst, grånat och 
slutat sina dagar i mitt Hov); har visserligen rätt att räknas för en 
värdig medlem i ett samhälle, vars föremål är vältalighet.
 Den skald 8), som med en så hög stämma sjungit Karl Gustavs 
segrar 9), vars kända arbeten redan i mer än tjuge år prytt Svenska 
språket 10), hedrar visserligen mera detta samhälle, av vilket han 
nu blir ledamot, än han av det blir hedrad. 
 Akademiens angelägenheters ständiga förvaltning kunde ej an-
 förtros i säkrare händer, än i den mans 11) vård, som skall dana fä -
der neslandets och mitt framtida hopp, vars behaglighet i undervis-
ningssättet, vars lärdom, vars vidsträckta vitterhet har gjort honom 
av främmande aktad, och banat honom vägen till den ypperliga 
förtroendes beställning han nu innehaver. 
 Att skriva Historien med sanning, därtill fordras lärdom och 
frimodighet; att skriva den med behaglighet och nytta, därtill ford-
ras förstånd, filosofi och vitterhet. På huru mycket sätt förtjänar 
icke denne ledamot 12) sitt säte i detta samhälle, och huru mycken 
nytta bör man ej vänta av dess förstånd och lärdom, av honom, 
säger jag, som redan gjort en så vacker början 13) till det arbete 
Akademien nu ålägges. 
 Huru kunde ock därföre de bägge skalder glömmas, som, den 
ene 14) med så mycken behaglighet låtit på Svenska skådeplatsen 

 6) Statssekreteraren Schröderheim.
 7) Åminnelsetal över Riksrådet och Riksmarskalken Greve Liewen.
 8) Greve Gustaf Fredrik Gyllenborg.
 9) Tåget över Bält.
 10) Världsföraktaren och flera andra arbeten, tryckta dels i Vitterhets-Akademi ens 
Handlingar, dels särskilt.
 11) Kanslirådet Rosenstein, Kronprinsens Informator.
 12) Kammarrådet Botin. Utkast till Svenska Folkets Historia.
 13) Svenska språket i tal och skrift.
 14) Kungl. Sekreteraren Adlerbeth.

vältalighet
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tala Euripides och Homers hjältar 15), och med så mycken själ tol-
kat Coras och Alonzos kärlek 16); den andre 17), som med all skalde-
konstens styrka upplivat Gustav Vasas patriotiska själ, vist honom 
så till sägandes uppstiga ur graven, och låtit Svenska Folket ännu 
en gång 18) hylla med den livligaste glädje den hjälten, som för 
mer än tvåhundrade år sedan frälst våra förfäder ifrån världsligt 
och andligt tvång.
 Jag saknar ibland Eder i dag tvenne värdiga lärare, vilka med 
skäl förtjäna att intaga sina rum ibland Eder. Den ene, Gustav 
Eriksons hävdetecknare 19) i en tid, då historien var förvandlad till 
krönikor, har, den förste med ett manligt skrivsätt upptecknat 
Gustav Eriksons förtjänster och rättfärdigat Sonen ifrån många 
orättvisa beskyllningar 20). Den andre 21) har på ett sällsamt sätt 
med all vältalighetens behaglighet tolkat de himmelska sanning-
ar,22) och tjänt språket och smaken, då han med ovanliga gåvor 
uppfyllt det viktiga kall han bekläder.
 Av sådana domare kan Svenska språket vänta sig ett nytt och 
ärefullt tidevarv, och detta verk är ej ovärdigt dem, som uppoff-
rat sin hela tid i Rikets yppersta värv; och jag behövde ej andra 
skäl att rättfärdiga en inrättning, som för en så stor nytta med 
sig; ty jag vet att det finnes de som tro, att bokliga konster och 
vitterhet äro onödiga, att de äro av det slags överflöd, som försva-
gar styrkan av själen, som är endast tjänande till ett vekligt folks 
tidsfördriv; som bör bannlysas från en allvarsam, en tapper na-
tion: men för vad belöning skall tapperheten strida, om ej för ett  

 15) Ifigeni i Auliden, Tragedi med Körer, uppförd 1776.
 16) Cora och Alonzo, Opera, uppförd 1782.
 17) Konungens Handsekreterare Kellgren.
 18) Gustav Vasa, Lyrisk Tragedi, vilken med en ovanlig mängd åskådare uppförts 
23 gånger under 1786 års vinter.
 19) Biskopen i Lund, Doktor Celsius. Gustav I:s Historia.
 20) Konung Erik XIV:s Historia.
 21) Biskopen i Göteborg, Doktor Vingård.
 22) Biskop Vingårds predikningar, utmärkte genom deras rena skrivsätt, och i syn-
nerhet likpredikan över Änkedrottningen Lovisa Ulrika.
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odödligt namn? För vad en nyttig ämbetsman uppoffra all sin 
ro, tåla samtidens orättvisa klander, avundens motstånd, om ej 
för det hopp, att en upplyst eftervärld rättvisar hans minne? Och 
huru kan det hoppas, om ej det finnes de, som genom sina snil-
lens yrken kunna förvara deras namn för eftervärlden; och vad 
behagligare skyldighet för vittra snillen, vad ädlare tidsfördriv för 
statsmän, än omsorgen att ständigt återkalla minnet av fädernes-
landets välgörare? Men vem kan på säkrare grunder känna vär-
det av deras förtjänster och dem tolka, än de som ifrån barndomen 
varit sysslosatte med språkets renhet, eller de som, uppfödde i 
Rikets angelägnaste ämbeten, känna så väl de stora reglor, som 
utgöra Regeringskonsten.
 Ära stora mäns minne, det är bjuda deras avkomma att dem 
lik na; det är säga: Krigsmän, Domare, Statsmän, Medborgare! 
I, som haven ärvt dessa hjältars namn, eller som bekläden deras 
ämbeten, hören, sen de offer en tacksam eftervärld frambär till 
deras minne; förtjänen, om I det kunnen, förtjänen dessa äre-
minnen. Edra namn äro framställda för eftervärldens domstol ; 
vansläktens ej. Det ankommer på Eder allena, att göra dem även 
så namnkunniga.
 Sådant är det värv som Eder nu är anförtrott, till vilket jag Eder 
nu kallar. Jag har uppfyllt min plikt, det är åt Er att fullgöra eder; 
och då I ären så mycket uppmärksamme på det framfarna, lären 
I visst ej glömma eftervärlden; och denna ständiga påminnelse 
gör Eder säkert värda dess aktning. 
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TA L
till Rikets Ständer på Rikssalen, den 21 Augusti 1772.

—————
Välborne, Ädle och Välbördige, Ärevördige,
Vördige, Vällärde, Äreborne, Förståndige,

Välaktade, Hedervärde och Redlige

Gode Herrar och Svenske Män!

Uppfylld av den innerligaste bedrövelse över det tillstånd, fäder-
neslandet sig nu befinner uti, och tvungen att visa Eder sanning-
en i sin fulla dag, då Riket står på brädden av dess fall, bören I ej 
vara förundrade, om Jag i dag ej emottager Eder med de glada 
känslor, som alltid uppfyllt mitt hjärta, då I inför tronen varit för-
samlade. Mitt hjärta kan ej förebrå mig, att hava döljt något för 
Eder. Jag har tvenne gånger tilltalat Eder, med all den sanning, 
som mitt kall krävde, med all den uppriktighet, som den rätta äran 
äskar. Samma uppriktighet skall nu föra mitt tal, då det framfar-
na måste upprepas, för att kunna bota det närvarande. 
 Det är en bedrövlig, men allmänt känd sanning, att hat och 
tvedräkt sönderslitit Riket. Nationen har, sedan längre tider till-
baka, varit skild genom tvenne partier, vilka delt henne, så till sä -
gan    des, i tvenne folkslag, förenade allenast att sönderslita fädernes-
   landet. I veten, huru denna söndring fött av sig agg, agget hämnd, 
hämnden förföljelser, förföljelserne nya revolutioner, vilket änte-
ligen blivit en periodisk sjukdom, som sargat och förnedrat hela 
Samhället. Dessa välvningar hava skakat Riket, för några perso-
ners ärelystnads skull ; strömmar av blod hava runnit, än av det 
ena partiet utgjutet, än av det andra, och Folket har alltid måst 
bliva offer för misshälligheter, som dem föga angingo, men vil-
kas olyckliga följder de först och mest kände. Att befästa sitt väl-
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de, har varit de rådandes enda föremål; allt har måst därefter 
lämpas, ofta på andra medborgares bekostnad, alltid på Rikets ; 
då lagen var tydlig, har bokstaven blivit vrängd, då han uppen-
bart stritt emot avsikten, har han blivit bruten; ingenting har 
varit heligt för en av hat och hämnd upprörd menighet, och vil-
lervallan har änteligen gått så långt, att den mening uppenbarli-
gen blivit bekänd, att pluraliteten är över lag, och hade ej annat 
rättesnöre än godtycke.
 Således har Friheten, den ädlaste av mänsklighetens rättighe-
ter, blivit förvandlad i en olidlig aristokratisk despotism, i det rå-
dande partiets händer, som själv varit kuvat, och efter godtycke 
fört av några få män ibland dem. Man har darrat vid tidningen av 
ett nytt Riksmöte, och långt ifrån att tänka huru Rikets angelä-
genheter bäst skötas kunde, har man endast sysslosatt sig att till-
skynda sitt parti pluraliteten, för att vara skyddad ifrån det andra 
partiets laglösa tilltagsenhet och våld. Om således Rikets invär-
tes ställning varit vådlig, huru hisklig är ej dess utrikes belägen-
het. Jag blyges att därom nämna. Född Svensk och en Sveriges 
Konung, borde det vara för mig en omöjlighet att tro, det främ-
mande avsikter kunde råda på Svenska män, än mer, att de ned-
rigaste medel därtill brukade blivit. I kännen vad jag menar, och 
min blygsel är för Eder nog att finna, i vad nesa edra misshällig-
heter nedsänkt Riket. 
 I ett sådant tillstånd fann jag Riket, då efter den Högstes för-
syn jag emottog Svenska spiran. I veten själve, att jag ej haft nå-
gon möda ospard att förena Eder; jag har yrkat, så i mina Tal ifrån 
tronen till Eder, som eljest, enighet och laglydnad; jag har både 
uppoffrat det, mig enskilt kunde röra, som ock det, vilket mig som 
Konung kunde vara kärt ; inga förbindelser, inga steg har jag fun-
nit svåra och tunga, att undergå eller göra, till att komma till ett 
för hela fäderneslandet så hälsosamt ändamål. Om det finnes nå-
gon ibland Eder, som kan neka denna sanning, han stige fritt opp! 
 Jag hoppades, att mitt bemödande skulle rycka Eder ifrån de 
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bojor, som utländskt guld och inhemskt hat och självsvåld Eder 
ville påföra, samt att andra länders hiskliga efterdömen skulle för 
Eder bliva en hotande varning; men allt har varit förgäves. I ble-
ven förledde, dels av edra anförare, dels av eder egen hämnd; alla 
förmurar blevo kullkastade, alla avtal brutna, självsvåldet har fritt 
fått rasa, och blivit så mycket mera tygellöst, som man haft mera 
bemödande att det hindra; de dygdigaste, de värdigaste, de för-
nämste medborgare hava blivit uppoffrade; ålderstigne, för nit 
och lång trohet kände ämbetsmän förklenade; hela Magistrater 
avsatte; ja, ända intill själva Folket tryckt, dess klagan ansedd för 
uppror, och Friheten änteligen förvandlad i ett aristokratiskt ok, 
olidligt för var Svensk man. Den Högste Själv har synts förtörnad 
av de styrandes orättvisa. Jorden har nekat sin gröda, och en dyr 
tid, med hunger och nöd, har tryckt hela landet. Långt ifrån, att 
i tid tänka på bot, då jag därpå yrkade, haven I synts mer upp-
märksamme att utöva eder egen hämnd, än att tänka på deras 
hjälp, som Eder befullmäktigat ; och änteligen då nöden tvingat 
Eder att taga mått, för att hjälpa det nödlidande Folket, har det 
varit nästan för sent. På sådant sätt har ett helt år tillbragts, under 
en för Landet ganska tung Riksdag, utan att på något sätt vara nyt-
tig. Sedan alla mina föreställningar blivit fåfänge, och allt mitt 
be mödande varit förgäves, har jag med sorg över mitt kära fäder-
neslands öde, men med stillatigande avvaktat, vad Nationen själv 
skulle tänka om sina fullmäktiges gärningar, både emot mig och 
dem. En del av Nationen har burit oket, med suckan och klagan, 
dock med stillasittande, ej vetande var räddningen vore att finnas, 
eller vad för medel som därtill brukas kunde. I en vrå av Riket 
har man blivit bragt i förtvivlan, och gripit till vapen. I en sådan 
belägenhet, och då Riket, rätta friheten och säkerheten stodo i 
största fara, för att ej tala om mitt liv, har jag ej funnit annan ut-
väg, än, näst den Högstes bistånd, gripa till de medel, som hulpit 
andra frimodiga folkslag, och fordom Sverige själv, under Gus-
tav Vasas fana, ifrån ett olidligt välde och förtryck. Gud har väl-
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signat mitt verk, och jag har sett på en gång upplivas i mitt folks 
sinnen det nit för fäderneslandet, som fordom brunnit i Engel-
brekts och Gustav Eriksons hjärtan; allt har lupit lyckligen av, 
och jag har frälsat mig och Riket, utan en enda medborgares för-
fång. 
 I misstagen Eder mycket, om I tron, att här sökes annat än Fri-
het och Lag. Jag har lovat att styra ett fritt Folk; detta löfte är så 
mycket heligare, som det var självkravt ; och det som sig nu till-
drager, skall ej föra mig ifrån en föresats, som ej är grundad på 
nödvändighet, men på övertygelse. Långt ifrån att vidröra Fri-
heten, är det endast självsvåldet jag vill avskaffa, och det god-
tycke, med vilket Riket blivit styrt, förvandla i en ordentlig och 
stadgad regering, sådan, som Sveriges urgamla lag den stadgar, 
och i mina största Företrädares tid Sverige blivit styrt. 
 Detta är det syftemål jag endast haft i allt som nu företages; att 
stadga en rätt frihet, som endast kan göra Eder, mine käre under-
såtare, lyckliga, genom säkerhet under lagen och av lagen, i alla 
edra besittningar; genom frihet i alla lovliga näringar; genom 
rättvisans ovälduga skipande; genom ordnings vidmakthållande 
i städer och å landet ; genom sorgfälligt bemödande till befräm-
jande av allmän välmåga; genom dess nyttjande i rolighet och 
frid; samt änteligen genom en ren Gudsfruktans bibehållande, 
utan skrymteri och vidskepelse. 
 Allt detta kan ej vinnas, utan att Riket styres efter en orygglig 
lag, vars bokstav ej får vrängas; vilken förbinder icke allenast Ko-
nung, utan ock förbinder på lika sätt Ständerna; vilken ej kan hä-
vas eller ändras, utan bägges fria samtycke; vilken tillåter en för 
fäderneslandet nitisk Konung, att överlägga med Ständer, utan att 
de anse honom som en buse, för vilken de böra rädas, och änte-
ligen vilken sammanbinder både Konung och Ständer, i ett ge-
mensamt intresse, som är Rikets väl. 
 En sådan Lag, lika bindande för mig som för Eder, är den Jag 
nu Eder skall föreläsas låta. 

vältalighet
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 I lären lätt finna, av allt vad jag nu sagt, att långt ifrån att hava 
någon enskilt avsikt, är allting gjort för Rikets skull, och om jag 
varit tvungen att visa Eder sanningen i sin fulla dag, har det ej 
varit av någon bitterhet, utan blott av kärlek till edert sannskyl-
diga väl. Jag tvivlar därföre icke, att I ej, med erkänsla, lären upp-
taga allt detta, och att I därigenom med mig lären lägga en fast 
och orygglig grund till eder sannskyldiga lycksalighet och frihet. 
 Store och odödlige Konungar hava fört den spira jag nu haver. 
Det vore visserligen mer än djärvt för mig, att vilja på något sätt 
likna dem; men i nit och kärlek för Eder tävlar jag med dem alla ; 
och då I för Fäderneslandet bären samma hjärta, hoppas jag att 
Svenska namnet skall återfå den ära och den aktning, som det sig 
i våra förfäders tid förvärvat. 
 Den Högste Guden, för vilken ingenting är dolt, Han ser mitt 
hjärtas tankar i denna stund; Han sände sin nåd och välsignelse 
till edra beslut! 



dramatik

425

TA L
till Rikets Ständer på Rikssalen, vid Riksdagens 

öppnande, den 30 Oktober 1778.

—————
Välborne, Ädle och Välbördige, Ärevördige,
Vördige, Vällärde, Äreborne, Förståndige,

Välaktade, Hedervärde och Redlige

Gode Herrar och Svenske Män!

Då vi på detta rum sista gången åtskildes, lovade jag att efter sex 
år Eder åter sammankalla. 
 Sex år äro nu förflutna efter edert senaste Riksmöte, och utom 
den glädjen jag alltid hyser, att se Eder, mine käre undersåtare, 
in för tronen församlade, njuter jag i dag en innerlig förnöjelse, då 
jag här emottager Eder, utan att behöva anlita eder hjälp och un-
derstöd till Rikets behov.
 Fast utgifterne varit store och behoven trängande, har dock en 
försiktig hushållning tillåtit mig att åter sätta Riket i försvar och 
anseende. 
 I påminnen Eder i vad skick I lämnade mig Riket. Av de berät-
telser jag låtit författa, skolen I finna, om mitt bemödande varit 
fruktlöst, att återställa skick och ordning. 
 Ståndaktighet i beslut och trofasthet i löften hava bibehållit fre-
den och skingrat de moln, som hotade att störa Rikets lugn, och 
jag emottager Eder i dag i frid och ro, då de övrige Makter i Eu-
ropa dels äro redan i örlig försatte, dels rusta sig att krig emotstå. 
 Jag har ej åsidasatt att bibehålla de gamla förbund, som i så lång-
liga tider sammanbundit Riket med sina trognaste och naturliga 
bunds förvanter; och jag har med personlig bekantskap stärkt de 
blodsband, som mig förena med Rikets mäktigaste Granne. Jag 
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äger en vän i en Prinsessas person, som, på alla sidor med Svea 
Ko nungablod befryndad, uppväcker samtidens förundran och 
bereder sig eftervärldens vördnad. 
 Detta lugn, denna stillhet är ej endast mitt verk. I och edre 
hem mavarande medbröder hava på det högsta därtill bidragit, 
genom eder enighet, eder vördnad för lagar och eder lydnad för 
de bud, jag Eder föreskrivit till eder egen välgång, till fädernes-
landets lycka. Och det är ej för mig en ringa tillfredsställelse, att 
se Sverige, genom sin enighet, sin vördnad för lagarna, giva Eu-
ropa även så hedrande efterdömen, som det, ty värr, i forna tider, 
igenom oordning och inbördes tvedräkt, ofta uppväckt och retat 
dess ärelystnad. 
 Om bibehållande av Rikets utvärtes aktning varit mig angelä-
get, har dess inre förkovring ej kravt mindre sorgfällighet. Rätt-
visans befordran har varit mitt första syftemål, jag har sökt den 
handhava både med stränghet och lämpa. Nya Domstolar hava 
blivit instiftade, där de gamla ej varit tillräcklige, och de gamle 
rättade, då de avvikit ifrån Lagen. 
 Invärtes hushållningen är befrämjad både med uppmuntran och 
nya inrättningar. Där Hövdingdömen varit för vidlyftiga, hava 
de blivit delade, durkfarter öppnade, de gamla återställde i deras 
förra skick, och nya dels började, dels påtänkte. Åkerbruket är i 
tilltagande, och om jorden under eder senaste sammankomst syn-
tes neka sin skörd, har Försynen på ett besynnerligt sätt visat sin 
nåd emot Riket, och man finner nästan intet exempel av en så 
stän dig och ymnig välsignelse, som i dessa senaste åren. 
 Av de berättelser edre Fullmäktige i Banken lära Eder giva, och 
av vad jag vill meddela edra medbröder i Utskottet, skolen I fin-
na, att en även så stor som angelägen förbättring i detta Verk sig 
tilldragit. Jag har ej heller allena därtill bidragit. De män jag till 
detta grannlaga verk nyttjat, hava, genom deras mogna råd och 
oförtrutna bemödande, gjort sig till både medborgares och efter-
kommandes erkänsla värdige.
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 Rikets krigsmakt både till lands och sjöss har ej blivit urakt-
låten, och lären I även i denna del finna en märklig förkovran.
 Om alla brister på en så kort tid ej kunnat botas, om mycket 
ännu återstår ; så påminnen Eder, att Konungar äro människor, 
och att tiden slutligen kan bota de sår, som tiden själv har gjort. 
 I finnen mitt hus förökat med en Prinsessa, som gör en av dess 
största prydnader, härstammande liksom jag av den store Gustav 
Vasa, och som, ehuru utländsk född, redan alldeles Svensk, har 
blivit ett nytt föreningsband emellan mig och en kär Broder. En 
Broder, vars dygder, tillgivenhet för mig, kärlek för fäderneslan-
det, ofta lindrat mina bekymmer och lättat den tunga Rege ments-
bördan, och vilken, alltid lika i alla omskiften aldrig avvikit, för 
vad orsak ehuru smickrande den vara må, ifrån den skyldighet som 
honom binder vid fäderneslandets lugn och välgång samt de för-
troendes och vänskapsband, vilka oss ifrån spädaste åren förenat. 
Detta tänkesätt jag för en kär Broder hyser, har av alla mina gär-
ningar ej kunnat undfalla Eder; men det är för mitt hjärta en in-
nerlig fägnad, att kunna det för hela Nationens ögon ådagalägga 
och det i edert sköte anförtro. 
 Riket återställt i ro, njuter nu ett fullkomligt lugn både inom 
och utom dess landamären, och den Högstes hand, som på ett så 
besynnerligt sätt beskyddat detta Rike, som så ofta dragit det ur 
de största faror, synes nu på ett märkligt sätt vaka över vårt till-
kommande öde, och befästa tronen för långliga tider. 
 Mitt hjärta för Eder, Gode Herrar och Män, är av Eder känt. 
Född Svensk, har jag från de spädaste åren älskat mitt Fäderne-
rike, och sedan Försynen upphöjt mig på min Faders tron och 
satt styrelsen i mina händer, har mitt första syftemål varit att 
övertyga Eder, att jag anser mitt Folk som mina Barn. Då allt på-
lägger mig denna skyldighet som Konung, som Medborgare, huru 
mycket mera bliver den icke ökad, då jag nu snart som Fader får 
arbeta för mitt Barns Arvrike. 
 Få dagar återstå till dess jag hoppas uti edra armar kunna an-
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förtro den, vilken Försynen mig givande varder till min ålder-
doms tröst och min trons stöd. 
 Till vilken kunde jag väl med mera trygghet anförtro den, som 
näst Riket mig kärast bliver i världen, än åt Eder, Gode Herrar 
och Män, som här föreställen hela det Svenska Folket? Det är 
ännu ej någon av oss kunnigt vad nåd Försynen oss ämnar; men 
jag emottager den med lika erkänsla, förvissad, att om det är en 
Dotter, I dragen försorg för hennes svaghet och kön; men skul-
le Försynen uppfylla målet av sin nåd och en arving till min tron 
födas; så glömmen aldrig bort, att I den uti edra armar till Her-
rens Altare framburit, och med Religionens insegel ännu krafti-
gare bekräftat de skyldigheter, som Eder med honom redan för-
enat: anhållen med mig om den Högstes välsignelse över den, för 
vilken jag begär av Eder all den kärlek och all den erkänsla, jag 
under loppet av min regering kan förtjäna. Måtte han bliva vär-
dig, att en gång uppträda på Gustav Eriksons och Gustav Adolfs 
tron! Men om detta Barn skulle en gång glömma de dyra plikter, 
som allt ifrån första stunden av hans livstid honom äro pålagde: 
om han glömde, att en Svensk Konungs första skyldighet är att 
älska och hedra ett fritt Folk: om han skulle avvika ifrån den väg 
de store Konungar honom visat, som suttit på denna tron; så an-
såg jag för en nåd, att Herren återtog sin gåva, så stor min glädje 
bliver att honom få, så stor min sorg att honom mista; men jag 
blev otröstlig, om mitt blod en gång efter min död skulle glöm-
ma, att om Försynen satt dem till Regenter över ett stort Rike, 
hava de tillika fått fria och ädelmodiga undersåtare, vilkas lycka 
och trevnad är anförtrodd i deras händer. 
 Med sådant tänkesätt öppnar jag i dag denna Riksdag. Den 
oenighet, som så länge sönderslitit Riket, är försvunnen, och det 
ankommer på vårt gemensamma bemödande att utrota de sista 
fröen därav. Bibehållom endast för efterkommande minnet av 
vår forna split, till en varning för dem, att hämnd ej annat åstad-
kommer än hämnd, samt oenighet och parti ådraga de mäktigas-
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te Riken förakt och ett slutligt fördärv. Låtom därföre detta Riks-
möte tjäna till en evig förening emellan Konung och Ständer; och 
det förtroende I mig visen, blive ett evärdeligt exempel för mig 
och mina Efterträdare att förtjäna Nationens kärlek, och för edra 
efterkommande, att enighet, uppriktighet och inbördes förtro-
ende äro de säkraste grundvalar att befästa Frihet och Lag. 
 I lären finna av de Propositioner jag nu skall låta Eder föreläsa, 
att allt detta är mitt uppriktiga uppsåt. Jag önskar Eder den Hög s-
tes nåd till edra rådslag: förblivandes alla i gemen och var och en 
i synnerhet med all Kungl. nåd och ynnest välbevågen. 

vältalighet
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TA L
till Rikets Ständer på Rikssalen, vid Riksdagens 

öppnande, den 8 Maj 1786.

—————
Välborne, Ädle och Välbördige, Ärevördige,
Vördige, Vällärde, Äreborne, Förståndige,

Välaktade, Hedervärde och Redlige

Gode Herrar och Svenske Män!

Det är alltid med den livligaste ömhet jag Eder emottager inför 
tronen, och de stunder äro de käraste av min levnad, då jag i trog-
na undersåtares sköten överlämnar mina faderliga bekymmer 
för deras väl. Åtta år äro nu snart förflutna, sedan eder senaste sam-
mankomst. Fred och lugn har bibehållits både inom och utom 
Ri  kets gränser. Enighet och förtroende emellan mig och Eder 
stad fäster Rikets säkerhet och föreskriver gränser för dem, som, 
avundsjuke över vår enighet, ville störa vår säkerhet. 
 Ty vem vågar att oroa ett förenat folk, som alla för en och en 
för alla hava samma föremål, samma vilja, samma tankar: fäder-
neslandets självständighet och ära. 
 Om mina Företrädare ofta sammankallat Eder, att med eder 
tillhjälp hämna Rikets heder, försvara och hjälpa våra bundsför-
vanter mot våld, beskydda våra trosförvanter mot samvetstvång, 
eller freda våra egna gränser av fiender antastade, så ären I en-
dast nu sammankallade att med mig överlägga om edert gemen-
samma väl. 
 Det är ej att äska nya gärder, det är ej att kräva nya pålagor jag 
kallat Eder; jag är nöjd med dem I mig given; med försiktighet 
använda, kunna de understöda Rikets tarvor; men det är att över-
lägga med Eder om edert eget väl, det är att utse mått att frälsa 
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Eder ifrån hunger och nöd, då Riket med svåra år betungas: det 
är för ett sådant föremål jag Eder sammankallat. 
 Om min regering varit av Himmelen välsignad med en ständig-
varande fred, om nyttiga inrättningar kunnat befrämjas, om alla 
de olyckor som hotade Riket vid min Faders död, blivit försking-
rade, om jag nu kan för andra gången tilltala ett Fritt, Självstän-
digt och Enigt Folk, om allt detta (näst Guds nåd) är mitt verk; 
har dock den vansklighet som följer mänskligheten ej kunnat skil-
jas ifrån våra öden: jordens gröda, den första av alla sanna rike-
domar, har varit oss förnekad i snart trenne år, och denna saknad 
har ej litet ökt tyngden av min krona; ty eder nöd, mine käre un-
dersåtare! är min nöd, och vår ära och lycka äro oskiljaktige. Den 
omsorg jag tagit att förekomma de följder, som dessa hårda år 
åstadkommit, den stora hjälp jag sökt giva de nödlidande, har re-
dan genom sin verkan kommit till eder kunskap: I haven kunnat 
därav finna min ömhet för Eder. 
 Av de berättelser jag Eder själva och edra medbröder i Utskot-
tet skall låta meddela, skolen I döma huru stort detta biträde 
varit, och huru angeläget det är för Eder själva att med mig sam-
manstämma i de mått, som kunna bidraga att för framtiden före-
komma sådana omsorger. 
 Av de utvägar jag edra medbröder i Utskottet vill låta meddela, 
skola de döma, att fast människor ej kunna råda över naturens om-
skiften, kan dock mänsklig försiktighet förekomma dess tryck-
ande följder. I finnen härav, att det är endast för edert bästa jag 
Eder sammankallat, och att varken ärelystnad, penningåtrå eller 
någon med Rikets sanna väl mindre överensstämmande orsak 
stadgat detta beslut. Ty Riket är i fred med sina grannar, jag har 
bibehållit ett ömt förtroende med dess urgamla vänner, och jag 
har gjort det aktat av de övriga främmande Makter genom en 
krigs makt, som är i stånd att freda Riket, genom en sjömakt, som 
redan fredat dess handel, tvenne grundpelare, på vilka Rikets lugn, 
aktning och sä kerhet sig stödja. 
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 Om sådana skäl föranlåtit detta Riksmöte, så blandar sig en 
även så kär som öm känsla i de orsaker som föranlåtit eder sam-
mankomst, den att för Eder visa det Barn, som på så många sätt 
kan anses för edert, och, sedan I varit vittnen till dess födelse, 
låta Eder se de framsteg han gör och döma om det hopp I kun-
nen fatta om honom för framtiden. Jag anser för en lycka, att det 
första som för dess menlösa ögon sig visar och som i dessa späda 
år gör desto djupare intryck, som hjärtat och själen är ännu redo 
att emottaga alla de känslor som först dem röra, att, säger jag, 
dess späda ögon få skåda föreningen av ett fritt men laglydigt 
Folk med en lagbunden men maktägande Konung, och att detta 
stora efterdöme uppfyller hans hjärta från dess barnaår med vörd-
nad för regeringssättet och aktning för Nationen, samt att, då föd-
seln och lyckan satt honom så högt över andra, han lär från sin 
barndom känna den aktning han är skyldig ett Fritt Folk, och att, 
om han av Försynen en gång är ämnad att bliva Sveriges Ko-
nung, han därtill endast upphöjes att bidraga till sitt Folks lycka.
 I dessa oryggliga grunder är han undervist, då honom läres dess 
Förfäders, Sveriges stora Konungars bedrifter ; men då han får 
själv känna värdet av det Folk han en gång skall styra, bliva dessa 
efterdömen med levande exempel i hans hjärta stadfästade, och 
då uppfylles min önskan och ert hopp. 
 Med sådana patriotiska avsikter har jag sammankallat Eder, och 
öppnar jag i dag detta Riksmöte; detta tankesätt jag Eder visat 
under loppet av hela min regering, befästes och fortplantas i min 
ätt genom edert förtroende för mig, eder enighet, eder vördnad 
för lagen, och det lugn och förtroende som kommer att härska i 
edra överläggningar. Av de propositioner jag skall Eder nu låta 
föreläsas skolen I finna, att allt syftar på Rikets väl och eder bärg-
ning. 
 Jag önskar Eder den Högstes nåd till edra rådslag, förblivan-
des Eder alla i gemen och var och en i synnerhet med all Kungl. 
nåd och ynnest välbevågen.
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TA L
till Rikets Ständer på Rikssalen, då Riksdagen 

slutades, den 23 Juni 1786.

—————
Välborne, Ädle och Välbördige, Ärevördige,
Vördige, Vällärde, Äreborne, Förståndige,

Välaktade, Hedervärde och Redlige

Gode Herrar och Svenske Män!

Om endast Rikets nytta, eder egen bärgning varit orsaken till 
det ta Riksmöte jag nu i dag slutar, har mitt uppförande under lop-
pet av denna Riksdag bort vara Eder ett övertygande vedermäle 
av min kärlek för Fäderneslandet. 
 Om farhågor, ogrundade till deras natur, oförtjänte för den som 
givit Eder friheten, som Eder nu hade samlat endast för eder bärg-
ning: om dessa farhågor, dessa irrbloss uppkommit och hotat att 
störa den enighet, som jag i fjorton år med så mycken möda, så 
stor försakelse av allt eget missnöje, sökt bibehålla, har jag ansett 
dem som de moln, vilka uppkomma efter ett långt lugn, men ett 
ståndaktigt tålamod endast kan skingra; ty sanningens kraft ver-
kar i längden och upplyser slutligen, då man mest sökt att den 
för dunkla. Våra tidböcker bära därom vittne, och en av mina 
störs ta Företrädare, den Konung vars namn jag har den äran att 
bära, Gustav Erikson, Fäderneslandets Förlossare, erfor under 
sin äre rika regering mer än en gång detta öde; men sanningen 
har segrat till slut, och dess ärefulla namn har förts lika lysande 
till efter världens förundran, fast avund, enskilta avsikter, ärelyst-
nad, lättsinnighet och regeringssjuka sökte att i dess tid oroa dess 
regering, och trötta honom vid den spira han ryckte ur tyran-
nens hand. Det är ock till eftervärldens domstol Konungar böra 
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vädja, ty den är ensam oväldug; samtidens tadel eller lov äro ge-
menligen lika orättvisa : den dömer med fördomar, eftervärlden 
på säkra grunder; samtiden anser ofta en god Konung för svag, 
en rättvis för hård, foglighet för eftergivenhet, ståndaktighet för 
ärelystnad; eftervärlden dömer säkert, ty den är utan avund, utan 
hat. Det är den, som kommer att döma om detta Riksmötes åt-
skilliga skiften, om deras uppsåt som där mest visat sig, om mitt, 
som föregått Eder med efterdömen av foglighet, saktmodighet 
och förtroende: som sökt visa Eder beredvillighet i allt som kun-
de röra eder frihet, eder säkerhet : som skingrat allt som kunde 
uppväcka hetta eller oro bland edra överläggningar; ty jag upp-
offrar allt som mig enskilt rör, av kärlek för Riket, vårt gemen-
samma Fädernesland, och denna känsla fäster mig städse vid den 
stig, jag vid min regerings början valt. En stig, ofta strödd med 
törne, men på vilken omvårdnaden om edert väl och mina store 
Företrädares efterdöme mig uppehåller ; och jag anser ej för en 
ringa belöning för min möda, hoppet att de medel I på min an-
modan mig lämnat, kunna frälsa Eder ifrån följderna av hårda år, 
om den Högste oss ännu med denna plåga hemsöker; ty jag bär 
en Faders hjärta för Eder, det har jag redan mer än en gång visat, 
och därifrån kan jag ej avvika. Det är åt Eder att svara däremot, 
genom eder lydnad, eder vördnad för lagar och mina bud, och 
det förtroende för mig jag har rätt att av Eder både äska och 
vänta. Fören dessa tankesätt till edra hemorter; de äro för Eder, 
för mig och för fäderneslandets lugn nyttiga. 
 I återtagen i dag edra vanliga kall ; men jag vill, innan I skiljens 
ifrån detta rum, lämna Eder ett nytt vedermäle av min omvård-
nad för Eder. Jag återlämnar Eder det fjärde året av den Bevill-
ning I mig givit. Mine undersåtare, tryckte av hårda år, behöva 
att i de goda återtaga krafter, och det är mig kärt att därtill på så 
märkligt sätt bidraga. Rikets nu varande skick lovar mig fred och 
lugn, samt att inga sådana omständigheter på lång tid sig förete, 
som kunna äska eder sammankomst; men då vi nu på lång tid 



dramatik

435

skiljas åt, önskar jag Eder den Högstes välsignelse, att med gläd-
je återse edra hemorter. Förblivandes Eder alla samtligen och var 
och en i synnerhet med all Kungl. nåd och ynnest välbevågen.
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TA L
till Rikets Ständer på Rikssalen, vid Riksdagens 

öppnande, den 2 Februari 1789.

—————
Välborne, Ädle och Välbördige, Ärevördige, 
Vördige, Vällärde, Äreborne, Förståndige, 

Välaktade, Hedervärde och Redlige

Gode Herrar och Svenske Män!

Då jag senaste gången slutade eder allmänna sammankomst, till-
talade jag Eder med all den sanning jag Eder är skyldig, och med 
den frimodighet kärleken för Fäderneslandet hos mig alltid upp-
väcker. 
 Samma frimodighet, samma sanning skall i dag föra mitt tal; och 
vilken tid fordrar mera uppriktighet, vilken tid äskar mera förtro-
ende än denna tidpunkt? 
 Vårt lugn är försvunnit, Riket skakat av inhemska och utländ-
ska fiender, tvedräktsandan färdig att bryta de fjättrar som den 
tyglade, Rikets självständighet, dess ära, dess bestånd i fara: så-
dant är det tillstånd, som nu fordrat eder sammankomst; men ju 
större faror omgiva mig och Eder, ju större svårigheter att över-
vinna, ju större är äran att med frimodighet dem emotstå. Och 
då jag tilltalar detta ädelmodiga Folk, vars förfäder aldrig förtviv-
lat om Rikets tillstånd, vars frimodighet frälst det ur större faror, 
och vars mandom upphöjt Sveriges ära och makt, känner jag mitt 
mod styrkas av eder åsyn, och anser jag redan Riket fredat ge-
nom edert mod. 
 Vår urgamla fiende har uppvaknat. De svaga gnistor av oenig-
het, som vid vårt sista möte syntes framljunga, hava gjort tillfyl-
lest att uppväcka dess håg att därav begagna sig, för att igenom 
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våra misshälligheter försvaga vår styrka, skilja den yppersta av 
mina besittningar ifrån min spira, och änteligen kränka vår själv-
ständighet. Vad som sig tilldragit, vad som fienderne försökt, vad 
deras hemliga stämplingar åstadkommit, vad deras synbara för-
förelser erfarit, ligger för var mans ögon. I veten det, I haven dels 
själve det sett, dels har ryktet därom talat. 
 I veten det i synnerhet, I Gode Herrar och redlige Män av Fin-
lands inbyggare, I, som närmast oket kännen bäst dess tyngd, 
och som mest prövade genom förförelse, haven så frimodigt som 
ståndaktigt den emotstått. Jag skyndar mig att giva eder trohet 
rätt, på det att edre här församlade medbröder ej må bortblanda 
ett helt och troget folkslag med några få otrogna, förförda och 
brottsliga, som äro dels redan lämnade under lagens stränghet, 
eller som flytt dess åtgärd, och genom deras samvetes rättvisa själ-
ve sig dömt till landsflyktighet. Jag påminner mig och skall alltid 
med erkänsla påminna mig de tillgivenhetstecken I gåven mig, 
då jag nästan allena genomreste edert land, tvungen att det läm-
na, för att hasta till Sveriges försvar, hotat av nya fiender; men 
om jag själv ej kunde tjäna Eder till beskydd, lämnade jag Eder i 
dens omvårdnad, som näst mig var närmast förbunden med ed ert 
väl, och då jag anförtrodde Eder i dess segrande händer, var jag 
trygg att intet skulle åsidasättas till edert beskydd. 
 Gode Herrar och Svenske Män! Tie år äro förflutna då vid vår 
första sammankomst efter enighetens återställande, jag från det-
ta rum för Eder ådagalade det förtroende, den kärlek, som mig 
med en älskad Broder förente. Med huru mycken större tillfreds-
ställelse kan jag visa Eder i dag i hans person en hjälte, vilken åter-
ställt Rikets flottas gamla aktning, och som, understödd av en tap-
per och ädelmodig Adels frimodighet, av oförfärade och erfarna 
sjömäns dristighet, segrat på en överlägsen styrka. Det är för mig 
en glad skyldighet, att inför Svenska Folket hedra dessa tappra 
stridsmän och visa dem min erkänsla.
 De stämplingar, som fienden försökte på östra sidan av våra 
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gränser, blevo snart av dem förde till hjärtat av Riket ; men för 
att desto lättare oss underkuva, borde oenighet och misstroende 
uppväckas emellan mig och mina undersåtare. Här kunde nu ej 
brukas de irrbloss, med vilka man försökt förföra Finlands in-
vånare; det kunde icke smickra det ena landskapet av Sverige att 
skil jas från det andra; men den fruktan, de faror som omgåvo 
Ri ket, den osäkerhet sinnen kastades uti av det som sig tilldrog i 
Fin land, den farhåga som därav uppkom, skulle kastas på min 
per  son, och då jag skulle anses för orsaken till alla olyckor, skul-
le till givenheten för mig i alla sinnen förkolna, och tvedräktsan-
dan hos några, regeringssjukan hos de andra, svaghet hos många, 
för tvivlan (då ej hopp till räddning syntes kvar) hos hopen, kas -
ta Riket i en så stor oenighet, att fienden skulle utan svårighet 
underkuva oss och föreskriva Eder de lagar, genom vilka han 
trod de bäst bibehålla Eder under oket ; därföre ställdes alla för-
klaringar, alla skrifter av honom emot mig, emot min person; det 
var jag allena emot vilken fienden krigade, och då han med väp-
nad hand ingick i vårt land, då han utskrev gärder och tryckte 
allmogen, var det dock endast emot mig han vände sina vapen. 
Jag allena syntes honom farlig, och jag, stött ifrån tronen, hade 
han varit tillfredsställd. Jag skulle vara högmodig, Gode Herrar 
och Svenske Män! över denna iver som visats emot mig, det skul le 
hava varit den största heder för mig att Rikets fiende kunde anse 
mig för sig så farlig, att på min person allena skulle bero Rikets 
självständighet och bestånd; men hemliga uppsåtet att skilja mig 
och Eder lyser för klart, för att jag, eller I själve, kunnen därom 
misstaga Eder. Omgivit av så många faror, syntes Rikets grund-
valar skakade; men det är under en stor våda stora dygder sig visa. 
Fienden kände oss ej rätt, och av själva faran förenade, syntes 
Svenskarnes patriotiska kärlek upplivas. 
 Det var Eder förbehållit, I redlige Dannemän, att först giva det-
ta frimodiga exempel, och like edra tappra förfäder, frivilligt be-
väpnade, skynda till min och fäderneslandets hjälp. Densamme 
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Allmoge, vars förfäder följt Gustav Eriksons fanor, voro de förs-
te som togo till vapen, och ärans oövervinneliga röst uppmunt-
rade snart alla Stånd att följa detta ädla efterdöme. Städernas 
invånare, ja själva det Stånd, vars fredliga händer äro endast hel-
gade till den Högstes dyrkan, visade att den rätta Gudsfruktan 
äskar trohet emot fäderneslandet och att manneligen emotstå 
fienden. I haven ej heller velat synas mindre nitiske, I Gode Her-
rar av Ridderskapet och Adeln, än edra Medständer. Gamle strids-
män, som grånat under vapnen och genom deras mandom köpt 
den rätt, att kunna utan skam njuta en stilla ålderdom, hava frivil-
ligt sig tillbudit att lämna deras hemvist, för att med deras efter-
döme, deras kunskaper föregå de nya stridsmän som sig beväp-
nat, och då Europa förundrat över vad som hänt, då de Makter 
som deltogo i vårt öde, trodde oss hava övergivit oss själva, och 
tvekade att komma till vår hjälp, syntes på en gång Sverige åter-
taga sitt gamla mod. Mäktige Furstar förenade togo sig vår sak 
an. En Konung, igenom de närmaste blodsband med mig för-
enad, visade på ett kraftigt sätt den nära del han tager i vår själv-
ständighet, och molnen som hotade oss, skingrades. Vi hava vun-
nit tid, den är dyr, det är åt oss att veta den väl använda. – Detta 
är orsaken, detta är ändamålet av eder sammankomst; men om 
jag nu samlat Eder under krigets buller, är ändock ingen av Eder 
som älskar freden mer än jag: men jag vill hava en trygg fred, en 
fred ärefull för Sverige, säker för vår självständighet, och nyttig 
för våra bundsförvanter. Den enda utväg att den erhålla är att 
med kraft utföra kriget, och till detta väntar jag eder åtgärd. Jag 
väntar den med så mycken större tillförsikt, som jag är viss, att I 
ej emotsägen hela Nationens allmänna röst, som på ett så hed-
rande sätt sig i dessa sista månader visat ; ty det är ej min sak al-
lena, det är eder gemensamma. På de beslut I tagen kommer icke 
edert eget allena, men edra efterkommandes öde att bero; deras 
aktning eller förebråelser komma att rätta sig efter de steg som 
nu skola tagas. Kommen därföre ihåg, att edert minne av dem 
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bliver antingen vördat, älskat och aktat som frimodige Svenskar, 
vilka ej övergivit fäderneslandet, eller ock ansett med sådana ögon, 
som vi anse de fega och frånfälliga förfäder, som sveko Sturarne, 
förrådde fäderneslandet i Kristierns händer, stämplade med fi en-
den att införa ett främmande ok, och kastade Riket i de fjättrar, 
som, utan Gustav Eriksons ädelmod och Sveriges redliga Allmo-
ges tapperhet, hade kanske ännu tryckt Eder. Öppnen Rikets tid-
böcker, och påminnen Eder det ohyggliga tidevarv av Kalmar- 
uni onen, då främmande förmynderskap oss påtrugades under 
sken att försvara edra rättigheter, att förkovra de högas myndig-
het, att tjäna några fås ärelystnad: allt på det allmännas bekost-
nad. Påminnen Eder vad blod, vad tvedräkt, vad förödelse desse 
falske vänner Eder ådrogo, och igenkännen dessas språk, dessas 
försäkringar, jämfören dem med de framställningar fienderne nu 
göra. Igenkännen samma tänkesätt, samma drivfjädrar, samma 
föremål; kommen ihåg följderna, kommen ihåg edra förfäders 
olyckor, det förakt med vilket deras minne är överlämnat åt efter-
världen, och dömen själve vad I haven att vänta, om ej, upplyste 
av deras olyckor, vi med enighet och med den frimodighet äran 
och en sann fäderneslandets kärlek endast giver, alla för en och 
en för alla oss förena, att genom ett enigt och mäktigt motstånd 
låta dem vörda ett tappert Folk, och tvinga dem till en för oss 
säker och ärerik fred. Frånskiljen därföre ifrån edra överlägg-
ningar allt som ej leder till detta ändamål, som nu påsyftas. Va-
ren Eder värdige, värdige edra medborgares förtroende, och stif-
ten ifrån denna stund en förening emellan Konung och Folk, som 
gör oss fruktade av våra fiender och återför lugn och förtroende 
ibland oss. 
 För min del är jag färdig att uppoffra all personlig hämnd, allt 
det rättmätiga misshag, vilket det som i dessa senare månader sig 
tilldragit, kunde rättvisa. 
 Sådant har jag redan en gång gjort för Rikets skull, sådant är 
jag å nyo färdig att göra. Rikets fiender äro endast mine. Jag är 
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Konung, jag är Medborgare, och dessa namn äska att allt uppoff-
ras för det allmänna bästa. Den Högste Guden give sin nåd till 
edra överläggningar! Jag önskar det av det innersta av mitt hjär-
ta. Förblivande Eder alla i gemen och var och en i synnerhet med 
all Kungl. nåd och ynnest välbevågen. 
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TA L ,
hållit på Rikssalen, i alla Fyra Ståndens närvara,

den 17 Februari 1789.

—————

Fjorton dagar äro i dag förflutne, sedan jag från detta rum un-
derrättade Eder om de viktiga skäl som gjort eder sammankomst 
nödvändig. Jag yppade för Eder utan förbehåll allt vad sig till-
dragit under den viktiga tidpunkt av dessa senare månader; jag 
föreställde Eder nödvändigheten av skyndesamma måtts tagande 
till att sätta Riket i försvar, dess sjömakt i stånd att freda våra kus-
ter, krigsmakten i möjlighet att avtvätta sig den skam, som, ej den 
själv (ty den har tappert stritt mot fienden var han råkat honom), 
men några fås otrohet kastat på Svenska namnet; med ett ord: 
jag äskade ett Utskott enligt Grundlagen, enligt den rätt mig där 
är förvarad, att överlägga om alla dessa viktiga ärenden. Jag sade, 
att tiden hastade, att fienderne rustade, och att skyndsamma an-
stalter allena kunde frälsa Riket, freda dess gränser och änteligen 
genom ett hastigt och med styrka utfört fälttåg förskaffa oss en 
säker och ärefull fred. Min proposition var kort, den var fotad på 
Grundlagen, på min rätt, på sakernas natur, i synnerhet på ti-
dens skyndesamma lopp. Det hade lagligen ej fordrats mer än tre 
dagar att sätta detta Utskott ; nämligen, för Eder, Gode Herrar 
av Ridderskapet och Adeln, en dag att välja edra Elektorer, en dag 
att uppbryta deras val och för dem välja Utskottet, och änteligen 
den tredje dagen, att uppbryta valet till de utsedda Deputerade, 
och mig det meddela. Detta haven I, Vördige, Förståndige och 
Redlige Män av Präst-, Borgare- och Bondeståndet uppfyllt ; med 
samma tillgivenhet för mig och Riket, med samma angelägenhet 
att befordra det stora verk (Rikets frälsande), som uppfyller edra 
hemmavarande medbröder i landsorterna, haven I med enighet, 
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med ordentlighet, med skyndsamhet fullbordat Lagen. Men I, 
Gode Herrar av Ridderskapet och Adeln, långt ifrån att gå edra 
Medständer före med sådana efterdömen, eller åtminstone följa 
deras efterdöme, haven I uppehållit Eder med onödiga överlägg-
ningar över ämnen, som ej tillhöra eder åtgärd, som redan voro 
utstakade i Grundlagen, och som, om de än hade synts tvetydiga, 
tiden, omständigheterne och själva Rikets tillstånd hade äskat att 
i tysthet förbigå, och således noga frånskilja från edra överlägg-
ningar ämnen som kunde uppväcka oro, förhala tiden och däri-
genom gynna fiendernas stämplingar och intresse. Men vad mera 
är, då jag, för att förekomma sådan tidsspillan, låtit påminna Eder 
om Lagens föreskrift, befallt Lantmarskalken att Eder det för-
kunna och att, enligt sin plikt, ej tillåta överläggningar stridande 
emot Grundlagen, haven I, utan aktning för en hedervärd man, 
utan vördnad för mina bud, utan efterlevnad av vad Riddarehus-
ordningens 18:de §. stadgar, ej hörsammat dess föreskrift ; och 
ibland Eder hava änteligen funnits de, som missfirmat honom på 
sitt Ämbetes rum, på den stol han innehaver som min Fullmäk-
tig bland Eder; som den, vilken är tillsatt av mig att bibehålla ord-
ning, »att, som orden av Riddarehusordningen lyda, »förordna 
tider och timmar till diskurser och deliberationer; moderera dis-
kurserna och talet ; föreskriva varjom och enom huru länge och 
vitt han att gå är efterlåten; näpsa dem som sig immoderate för-
hålla«, som den store Gustav Adolfs ord lyda; och änteligen har 
en del ibland Eder gått så långt, att tvinga för sin heders, för sitt 
goda namns och ryktes skull, eder Lantmarskalk, en sjutieåra man, 
känd för redlighet, för foglighet, för en ren dygd, en man, som 
utan någon avsikt på vinning (ty lyckan har givit honom nog, att 
ej något behöva, och dess hedrande vandel förtjänt honom redan 
alla de hedersförmåner, man kan i detta Rike ernå), som endast 
av tillgivenhet för sitt Stånd, sin Konung, sitt Fädernesland, emot-
tagit detta besvärliga Ämbete, har, säger jag, oordningen gått så 
långt, att denne redlige man tvungits att vända sig till mig, för att 
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avskudda sig den förebråelse framtiden kunde göra honom, den 
jag själv hade haft rätt att honom tillvita, om han med stillatigan-
de låtit sitt Ämbete vanvördas. Jag vet väl att det finnes ibland 
Eder de, som ej deltagit i alla dessa oordentligheter, men som, 
överröstade, ej en gång kunnat få tala, ty så mycket hava över-
läggningarne varit bullersamme (och jag beder Eder, Gode Her-
rar, Riddare och Svenner, ej tro att jag innefattar hela edert Stånd, 
alla dess Ledamöter i den rättmätiga klagan jag här framför); men 
då jag är tvungen att tala sanning, är det endast de som brutit, som 
böra taga mina ord åt sig, och de andras samveten frikänna dem 
för förebråelser. Jag är så mycket mera befogad att säga detta, som 
de Riddersmäns namn, vilka bevittnat Lantmarskalkens skrift, vitt-
na om deras och många andra av deras medbröders tänkesätt. 
 (Här upplästes Skriften som är särskilt tryckt, sedan fortsatte Ko nung
en sitt Tal.) 
 Sådant är förloppet av det, som sig på Riddarehuset tilldragit ; 
olagligt till dess grund, oordentligt till dess utförande, oanstän-
digt till sättet att det utföra: och sådant sker på en tid, då allt for d-
rade andra tankesätt, andra överläggningar, då alla landsorter täv-
la om att bispringa Riket, taga mig under armarna till dess för  svar 
och möta fienderna. Men vem känner icke här igen den gamla 
självsvåldsandan, som så länge legat förborgad? som så sorgfälligt 
sökt att skilja mitt Folks hjärtan ifrån mig? som föreställt mina 
gärningar (ja de oskyldigaste), som farliga: som under Frihetens 
namn (Friheten! som jag själv återställt), som, säger jag, under 
Frihetens namn vilja endast framföra sin enskilta ärelystnad, åter-
ställa det aristokratiska väldet (som jag vid början av min rege-
ring trott krossa), och som, under namn att styrka Regeringssät-
tet, genom uttydningar vill det undergräva, och änteligen göra 
med 1772 års Regeringsform, som det verkställdes med 1720, av 
vilken nästan icke en enda §. var i behåll då Regeringssättet änd-
rades. Vem känner här icke igen de samma, som med en järnspira 
styrde Riket, då de voro uppsatte i välde, som nu ej kunna tåla att 
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hava sett det i sexton år av mig styrt med mildhet; och som nu 
änteligen tvinga mig att tala ett språk så mycket skilt från min 
naturliga böjelse, och vilka, då de uppretat sinnena, vilja kasta på 
mig skulden av den hetta, de med så ospard möda sökt under en 
lång tid att föda och bibehålla, och som nu änteligen, då de ej kun-
na hoppas missleda edra sinnen, Gode och Redlige Män av de 
tre Stånden, från den tillgivenhet för mig, som gör både min och 
eder styrka, söka att förskräcka Eder med farhågan för Suveräni-
teten, detta förhatliga ord jag så frivilligt avsvurit ; och detta be-
skylles den, som tre dagar varit den mest enväldige Konung i Eu-
ropa, som otvunget därifrån avstått, som givit tillbaka en sann 
frihet, men ej tänkt åter uppliva självsvåldets och anarkiens re-
gering. Jag förklarar Eder därföre här ifrån min tron för andra 
gången (och jag är förundrad att se mig nödsakad att det förkla-
ra), att jag aldrig vill hava Suveräniteten, och att, om loppet av 
oordningar satte den åter i min hand, jag den aldrig behåller ; att 
jag gör mig en heder att vara den rätta frihetens försvarare, men 
att jag anser för den första av mina skyldigheter, som Huvud för 
Riket, att nedtrycka och näpsa självsvåld, att ej tåla, att de som 
burit sina förmätna händer på min Faders krona, få ryckas med 
mig om den spira jag för, och att i synnerhet jag ej kan, att jag ej 
bör tillåta att en annan del av dem genom tidens utdräkt gynna 
fiendens intressen; ty om jag ej snart blir underhjälpt att få flot-
tan i sjön, och armén klädd, bevärad och betald, förklarar jag här 
uppenbart, att, om våra kuster härjas, Finland brännes, denna Hu-
vudstad hotas, är det ej min skuld, utan deras, som såge med nöje 
Ryssen snarare här i Stockholm och ett Ryskt Sändebud före-
skriva mig lagar, än att de ville överlämna sin ärelystnad, sin 
hämnd girighet eller sina enskilta begär, och som med alla dessa 
tidsutdräkter tro sig kunna tvinga mig till en vanhedrande fred, 
en fred, som I Gode Män och alla edra Barn skulle en gång före-
brå mig såsom neslig, som brottslig mot Riket, mot det namn de 
store Konungar burit, vilket jag har den hedern att bära; men 
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den na hand blive snarare förkolnad, än att underskriva något som 
vore nesligt för Riket ; och avryckes snarare från mitt huvud och 
sönderbrytes denna krona, denna Gustav Adolfs krona, som jag 
tagit emot, om ej så lysande som han lämnat henne, åtminstone 
obefläckad. Jag säger Eder det, Gode Herrar av Ridderskapet och 
Adeln, I kommen att vara därföre mig och edra Medständer an-
svarige, om I genom edra misshälligheter, edra tillgrepp förlo-
ren en tid som är så dyr, och om I genom de farhågor I söken att 
utsprida, missleden edra medundersåtare. Ty allt uppsökes, allt 
uttydes till det värsta ; Riket säges undergrävt av skuld, den är av 
mig samkad, då alle veta, alle känna, som varit för aderton år se-
dan på Riksdagar, att jag emottog Riket med Karl XII:s skuld 
och den större skuld som 1740 och 1757 års krig åsamkat: att var-
ken det fanns skepp i flottan som kunnat brukas, eller fästning-
arne på något sätt fullbordade, och att jag upprättat stora flottan, 
byggt å nyo den Finska flottan, och att jag aldrig av Eder varken 
äskat eller fått större Bevillning än den vanliga, och änteligen att 
jag betalt Banken vad Kronan henne skyldig var, och att, om så-
dane utgifter fordrat tillgångar, skall jag bevisa att de icke över-
skridit vad sakernas naturliga lopp fordrade. Men jag har ej för-
tjänt sådant varken av Eder, Gode Herrar, eller kunnat förvänta 
mig det av Eder, som jag på så mångfaldigt sätt uppdragit för 
edra Medständer, för dem som ej övergiva mig i nödens tid, som 
mangrant gått ur sina hus till mitt och Rikets försvar, då I åter 
endera tadlade eller skämtade över deras nit ; ty jag vet att I högt 
föreställen Dalkarlarnas ankomst som högst farlig, högst brotts-
lig, och sedan I sökt förklena Borgerskapets i Stockholm nit för 
mig och Riket, ansen I nu Dalkarlarne som de farligaste fiender; 
och vad kunnen I med rätt förebrå mig, då jag befaller dem att 
komma? Äro de ej Svenske Män, som ej för penninglystnad, men 
frivilligt väpnat sig till min och Rikets tjänst? Äro de ej kom-
menderade av Svenske infödde Män, både av Ofrälse som Frälse 
Ståndet? vad kan dem då förebrås mer? kan man då räkna dem 
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för lika med sådana främmande besoldade trupper, som Konung-
arne i Unionstiden lovade att ej införa? är det endast tillfyllest, 
att de synas vara mig fullt tillgivne, för att de skola anses för far-
liga, ty redan ifrån min första resa till Dalarna, har deras ankomst 
varit bebådad, avskildrad som stunden än av stadens, än av Ban-
kens, än av allmänna lugnets förstöring. Men allt skall illa utty-
das, på det hatet måtte samkas på mitt huvud, och jag slutligen 
digna under bördan, lämna fritt självsvåldsandan störa Rikets själv-
ständighet. Det är sant, på Bondeståndets tillbud är en del av Fri-
kåren av Dalarna beordrad hit, ej för att taga vakten i staden, ej 
för att taga vakten på slottet, den är anförtrodd i Borgerskapets 
händer, och jag känner inga händer i vilka jag mera tryggt kan an-
förtro mitt, min Hustrus, Sons och Bröders liv, än i Stockholms 
nitiska Borgerskaps vård; men dessa trupper komma att freda sta-
den, då eldsvådor fordra Borgerskapets hjälp, i en tid, då sinnena 
upprörda på alla sidor, kan med skäl hota allmänna säkerheten; 
men de skola ej inkomma i staden förr än nöden tränger: jag tager 
dem på mina Kungsgårdar att lisa staden för inkvartering. Så dant 
är den trupps ändamål, med vilken man sökt injaga så mycken far-
håga; allt ställt emot mig i en tid, då i Ridderskapets och Adelns 
församling det oklandrat hållits tal, förklenliga och brottsliga mot 
min höghet, då Diktamina utgivits på trycket lika stötande: men 
det blir åt lagen att dem ivra. Allt detta har jag med saktmodig-
het tålt, så länge icke oordningen sträckt sig för långt; men nu är 
jag nödsakad att tala, att förklara Eder min vilja, som är, att I till-
fredsställen eder Lantmarskalk, att I gören honom den tillbörli-
ga ursäkt, som I honom skyldige ären: att I utplånen ur edra Pro-
tokoll alla överläggningar stridande mot Riddarehusordningen 
och emot den vördnad I mig ären skyldige, och i synnerhet den 
av Lördagen och Måndagen den 7 och 9 Februari, då I velat 
tvinga Lantmarskalken att göra mot sin ed en olaglig proposi-
tion. Alltså haven I nu genast att begiva Eder härifrån till Ridda-
rehuset, där formera en Deputation, som den förste Greven an-
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för, med vilken Ni Greve Fersen, Ni Friherre Carl De Geer, och 
I andre som äro nämnde i Lantmarskalkens skrift, kommen att 
följa, för att på tillbörligt sätt göra honom ursäkt för vad som sig 
tilldragit, och beledsaga honom upp i sin Lantmarskalksstol, där 
han kommer att ur Protokollet låta uttaga det, som sig olagligen 
tilldragit.
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TA L
till Rikets Ständer på Rikssalen i Gävle, 

vid Riksdagens början, den 27 Januari 1792.

—————
Välborne, Ädle och Välbördige, Ärevördige,
Vördige, Vällärde, Äreborne, Förståndige,

Välaktade, Hedervärde och Redlige

Gode Herrar och Svenske Män!

Ett och tjuge år äro snart förflutna, sedan jag första gången, som 
Sveriges Konung, emottog Eder inför tronen. 
 Rikets grundvalar voro skakade, dess självständighet hotad, dess 
gamla aktning, som edre förfäder så ärefullt med deras blod för-
värvat, försvunnen, krigshären i lägervall, stora flottan blott på 
papperet, den lilla endast påtänkt, knappt börjad, Riket sönder-
slitet av främmande partier, uppoffrat åt några stores ärelystnad, 
Banken utan redbart mynt, ingen enskilt säkerhet, med ett ord: 
Samhället nära att upplösas. Den Högstes mäktiga beskydd, som 
så ofta frälsat detta Rike från undergång, upphjälpte Rikskrop-
pen. Allt tog ett annat skick. Fjorton års lugn följde dessa skak-
ningar. Enighet, samdräktighet, inbördes förtroende lättade mitt 
bemödande, hjälpte min ungdoms oförfarenhet, understödde mitt 
brinnande nit att upphjälpa Riket. 
 Penningväsendet iordningställdes, Banken, av Eder i min om-
vårdnad överlämnad utan redbarhet, blev Eder av mig sex år där-
efter i fullt stånd återställd. Åkerbruket tilltog, krigsmakten öva- 
des, iordningsattes, flottorna uppbyggdes, handeln fredades ge-
nom Svenska flaggans beskydd, och den som påminde sig huru 
Riket få år förut varit, och såg vad det var, kunde knappt tro, att 
så kort tid förorsakat en så stor förändring. 
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 Jag uppehåller mig med en hemlig tillfredsställelse vid minnet 
av dessa mina första regeringsårs lyckliga tider, då ej fanns nå-
gon skillnad i tänkesätten, och då ett allmänt lugn troddes vara 
en borgen för en lång sällhet. 
 En annan tid följde denna: det syntes som vi själve, ledsne vid 
vår inbördes lycksalighet, ej voro mäktige att den längre bära, 
och att den hemliga åtrån, som för mänskligheten att ändra till-
stånd, ej tillåtit oss att längre njuta vårt lugn. Det tyngde på våra 
sinnen och ryckte oss ur vår stillhet. Stormar uppkommo, tve-
dräktsandan upplivades, Riket skakades, kriget utblossade, och 
allt syntes i största våda.
 Jag kände sinnenas jäsning, jag kände vad jag vågade; men jag 
förtröstade på Nationens ädelmod: jag bedrog mig ej. 
 Jag samlade Eder. 
 Överläggningarne blevo brydsamme; men Riket behövde en 
snar hjälp. I gåven den. Krigshären visade sig Svensk, den visade 
att den ej vansläktats sina förfäder, han stridde tappert. Finland 
beskyddades och utvärtes lugnet återställdes. 
 Sådant har varit loppet av händelserna, som tecknat dessa för-
flutna ett och tjuge år ; om ej alla lyckliga, om ej alla förmånli - 
ga, dock alla hedrande för Riket, tjänande att styrka främmande 
Makter i den tankan, fordom Svenska namnet sig tillvunnit, av 
Sveriges makt då det är förenat : en tanka som våra förra misshäl-
lighetstider nästan utplånat ur deras minnen; men som gjort hos 
dem desto större intryck, som det var åt edert mod, eder stånd-
aktighet förbehållit, att giva edra samtida detta stora efterdöme, 
i en tid, då ett fordom så mäktigt Folkslag, vår urgamla bunds-
förvant, giver ett så hiskligt exempel av de gruvliga följder, som 
ett tygellöst självsvåld till staters undergång åstadkommer. 
 En hedrande Fred har varit frukten av eder ståndaktighet, en 
fred, säker, avsluten emellan tvenne självständiga Folkslag, utan 
annan medlare, än den inbördes aktning tvenne Nationer, som 
mätt sin mandom, sin styrka, hyst för varannan. 
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 En Fred, stadfästad igenom vänskapsförbund tvenne närskyl-
da bundsförvanter emellan, som lovar Riket säkerhet, lugn, och 
giver det en fördubblad aktning i Europa, genom den dess in-
vånares tapperhet det förvärvat, med den styrka en så mäktig 
bundsförvant det tillskyndar. 
 Om jag därtill något kunnat bidraga, bliver min enda förtjänst 
den, att ej hava förtvivlat om Fäderneslandet, att ej hava miss-
tagit mig om Nationens oförtrutna styrka i själen, att hava vetat 
värdera dess ståndaktighet, dess ädelmod, dess nit för Fädernes-
landet, att hava synts säker att Svenska Folket aldrig svikit deras 
Konungar, då de gått i spetsen för dem. 
 Det är efter dessa åtskilliga omskiften jag emottager Eder i 
dag, och med vad sinnesrörelse får jag icke se Eder nu församla-
de för min tron, I Gode Herrar och Svenske Män, mine käre och 
trogne undersåtare, då jag påminner mig det nit vart Stånd sär-
skilt visat i dessa brydsamma tider: när jag ibland Eder, Gode 
Her rar av Ridderskapet och Adeln, igenkänner dem, som jag sett 
strida vid min sida, som igenom insikter, mod och förtjänster, ja 
segrar, visat sig vara värdige Svenske Riddersmän, och som nu 
ibland Eder synas med de hederstecken, de på valplatsen eller 
ock på böljans yta så rättvist förvärvat, eller ock märkte med de 
ärefulla sår, som deras tapperhet dem erövrat ; eller då jag på-
minner mig det trogna nit, vilket I, Gode Män av det Vördiga 
Prästståndet, mig och Riket bevisat, då, igenom folkets uppmunt-
ran till ståndaktighet när lyckan var mindre blid, I uppfyllde vid-
den av det dyra kall Eder är anförtrott, att med vördnad för Guda-
makten styrka det samband, som förenar Konung, Folk och Rike. 
 Då jag nämner dessa skiften, huru kunde jag glömma den ädla 
tävlan Rikets Borgerskap visade, att återställa Skärgårdsflottan, 
då den fordrade en snar hjälp, efter ett ärefullt slag, emot en mer 
än tvådubbel styrka; men om jag nog otacksam skulle den glöm-
ma, så glömmer visst icke eftervärlden detta märkliga prov av 
eder förmögenhet och edert nit för Riket, I Gode Män av det 
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Lovliga Borgareståndet, då den i våra tidböcker får se en gång 
upptecknat, huru nästan var stad uppbyggde beväpnade fartyg, 
och huru Europa förundrad, såg en ny flotta tredubbelt större än 
den som troddes förkrossad, efter knappt sex månader uppstiga 
ur havet, att på dess bölja söka striden, att där freda våra strän-
der. 
 Och I, Gode Dannemän av det Hedervärda Bondeståndet;  
I, som haven visat Eder vad I alltid varit, vad Rikets fiender, för-
tryckare eller befriare under Karl Knutssons och Gustav Erik-
sons fanor, ja i alla tider, Eder funnit, som mangrant gått till 
Rikets försvar, frivilligt ägnat därtill edra barn, lämnat eder plog 
för att själve bestiga de fartyg edra händer beväpnat, och styrt 
dem till striden, eller ock med edra idoga armar rört jordens yta, 
att uppföra försvarsverken. Att tolka Eder min tacksamhet finner 
jag inga andra ord, än att säga Eder: I haven visat Eder Svenske, 
I haven visat Eder vara deras värdiga efterkomma, om vilka Gus-
tav Vasa sade: Gud och Sveriges Allmoge. 
 Sedan utvärtes lugnet nu är stadgat, återstår oss ett även så 
viktigt verk att fullborda, det, att återställa den ordning i pen-
ningväsendet, som krigets utförande har stört. Och detta är or-
saken till eder sammankomst. Av de berättelser jag vill meddela 
edra medbröder i Utskottet, skolen I finna, att tillgångarne äro 
större än man dem förväntar, och att om besluten äro eniga, bli-
ver det ej nödigt att åtaga Eder en större tyngd, än den I nu bä-
ren.
 Jag har sammankallat Eder i en tid, då en fanatisk villa nästan 
skakar alla länder, och då få av mina samtida hade ej litet tvekat 
att sig blottställa för den jäsning, som stora sammankomster ofta 
alstra av sig; men jag har ej fruktat dem, jag har litat på eder 
tillgivenhet och på den uppriktighet, med vilken jag vill förestäl-
la Eder de ämnen, som vi hava att rådslå om, och då I med edert 
förtroende gån emot mitt, kan av en så ädel förening ej annat alst-
ras än gemensamt väl, Rikets styrka, utlänningars aktning och 
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allmänt lugn. Det är till detta stora verks fullbordan, det är till 
dessa viktiga rådplägningars lyckliga slut jag önskar Eder den 
Högstes nåd och välsignelser! Förblivandes Eder alla i gemen 
och var och en i synnerhet med all Kungl. nåd och ynnest välbe-
vågen. 

vältalighet
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YT TRA N D E
till Protokollet i Rådkammaren, angående

Tryckfriheten, den 26 April 1774.

—————

Vore det frågan endast om 1766 års Förordning är upphäven 
genom 1772 års Regeringsform eller ej, bleve svaret ganska lätt. 
Alla ifrån 1680 såsom Grundlag ansedde stadgar äro avskaffade 
genom 39 §. av samma Regeringsform. I sista §. av 1766 års För-
ordning är denna Stadga deklarerad böra anses som en Grund-
lag, ergo är han nu ock upphäven. Men nu är frågan: om Tryck
friheten är nyttig eller ej, på sätt som 1766 års Förordning den stad gar? 
och denna fråga, som synes röra allmänheten så nära, kan ej med 
nog grannlagenhet övervägas. Jag har ock därföre med den öm-
maste sorgfällighet och med den uppmärksamhet, som ett så vik-
tigt ämne fordrar, genomläst Herrar Rikets Råds yttrade tankar 
i detta ämne. Jag finner dem instämma i den mening, att Tryck
friheten är ej skadlig i gemen, men endast farlig igenom dess missbruk. 
 Missbruk är en följd av mänskliga svagheten; den finnes i de 
bäs ta inrättningar; skulle man ej tillåta någon nyttig inrättning, 
av farhåga för missbruk, som därav kunde födas, blev aldrig något 
gagneligt gjort i det allmänna. I en söndrad nation, delad i två åt-
skilda flockar av tänkande, av principer och intressen, sådan som 
den Svenska varit, ansågs aldrig en sak lika å båda sidor, då han 
på någondera sidan var tvetydig. Tryckfriheten blev dock med en 
allmän glädje antagen, och törhända hava Rikets Ständer ej sedan 
Suveränitetens avskaffande gjort någon stadge, för vilken Na tio-
nen visat mera sin glädje, och som den då i synnerhet borde mer 
skatta. Detta skedde i en osäkerhetstid, där äganderätten som of-
tast blev av våld och egennytta nedtrampad. Vårt närvarande Re-
geringssätt är byggt på Frihet, Säkerhet och Proprietet. 
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 Under en sådan Regering bör var och en äga frihet att tänka, 
tala och skriva i allt, som ej strider emot Lagen och Rikets höghet. 
 Desse äro lika fredade i 1766 års Förordning, som i den allmän-
na Lagen; och om man har sett i dessa senare åren utkomma oan-
ständiga skrifter, så bör man ej tillskriva det Förordningen, men 
dess elaka handhavande, i en tid då självsvåld och en arbiträr makt 
i menighetens händer gjorde allt osäkert och vacklande. 
 Dessa tider äro ej mer; Lagen kan nu handhavas med den styr-
ka som allmänna friden äskar, och för att ej återföras till dessa 
ohyggliga tider, fordras att Tryckfriheten, beskyddad och bibe-
hållen, upplyser allmänheten om dess sannskyldiga väl, och låter 
ej Regenten vara okunnig om folkets tänkesätt. Hade Tryckfri-
heten varit tillåten i förra hundradetalet, att upplysa Regenten 
om dess sannskyldiga väl, undersåtarnes välgång, hade törhända 
Konung Karl XI ej gjort sådana författningar på säkerhetens be-
kostnad, som gjorde Konungamakten förhatlig, och kastade grun-
den till de Provinsers söndring, vilka Riket miste i dess Sons tid, 
och vilkas påföljd varit all den oreda, som nyss tagit sin ända. 
Hade Tryckfriheten kunnat upplysa Karl XII om dess sannskyl-
diga ära, hade denne ädelmodige Konung prefererat att styra ett 
lyckligt folk, och ej strävat att härska över ett vidlyftigt men obe-
bott Rike. I England var ej Tryckfriheten tillåten, då Karl I ned-
lade sitt huvud på stupstocken, eller när Jakob II landsflyktig 
övergav sin ärvda tron till en äregirig måg. Denna rättighet har 
folket först lagligen innehaft i slutet av Vilhelm III:s eller i bör-
jan av Hannoverska Husets regering; ett Hus, som besuttit Eng-
elska tronen med mera gloria och säkerhet, än något Hus som 
regerat för detta. Och om Wilkes åstadkommit buller, bör man 
snarare tillskriva det den oförsiktiga attention Regeringen gav åt 
hans skrift, än densammas tryckning, som snart nog hade blivit 
med så många andra dylika bortglömd. 
 En Konung får genom Tryckfriheten veta sanningen, som man 
med så mycken omsorg och, ty värr! ofta nog med så mycken 
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fram gång för honom döljer. Ämbetsmän njuta den förmån, att 
emottaga väl förtjänta och oförfalskade beröm; eller ock äga de 
tillfälle, att upplysa allmänheten över falska uttydningar om de-
ras göremål. Folket äger änteligen den säkerheten, att frambära 
dess klagan; den trösten att sig beklaga, och ofta bliva övertygade 
om ofoget av dess klagan. 
 Försäkrad om sanningen av allt detta, har jag genomläst med 
mycken uppmärksamhet Tryckfrihetsförordningen av d. 2 Dec. 
1766. Jag har därvid ej funnit någon essentiell ändring nödig att 
göras, vidare än vid de få §§., som jag här bifogar, med de rätt-
ningar som jag tycker tarvas. De äro endast underkastade denna 
ändring igenom 1772 års Regeringsform, och det åtskilda sätt Re-
geringen nu hanteras. Jag har där endast tillagt en obligation för 
boktryckaren, till att förekomma oanständigheter och ovett en-
skilda emellan, samt vad som är redan förbudet igenom Kungö-
relsen av d. 24 Aug. 1772, som genom advokaters konstgrepp ej 
annorlunda kan förekommas. Men allt som rör rättegångssaker 
och domar eller domare, bör bliva till allmänhetens kunskap orub-
bat tillåtet.
 Slutligen kan jag ej underlåta att anmärka Assessor *** votum. 
Han tillåter sig där att argumentera över orden i 39 §. av Rege-
ringsformen, och söker att dem vränga till dess mening, då likväl 
det är klarligen utstakat i ingressen av denna oryggliga Funda-
men tallag: att dess bokstavliga innehåll skall följas, vilket gör ba-
 sis av säkerheten av denna Grundlag; så finner jag att Hovrätten 
bör anbefallas, att allvarsamligen honom förehålla denna dess 
oför  siktighet. Men då jag tror min Konungsliga plikt likmätigt, 
att sådant anmärka; så uppfyller jag med så mycket mera nöje 
densamma, då jag låter vederfaras den som det förtjänar, något 
tecken av min nåd. Jag har funnit så mycken grundlig insikt, så-
dan im partialitet, samt så grundliga skäl i Assessor Borgs votum, 
att min vilja är, att för honom utfärdas en Lagmansfullmakt. 
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TA L ,
hållit vid Vasa Hovrätts Installationsakt,
på Stockholms Slott, den 28 Juni 1776.

—————

Då, efter Förfäders sed och Sveriges Lag, jag min Eriksgata för-
rättat, har mitt förnämsta föremål varit, att bota de brister, som 
tryckt mina undersåtare i de landsorter jag genomfarit. 
 Rättvisans ovälduga skipande har förnämligast fästat min upp-
märksamhet. 
 Där jag den funnit kränkt, har jag den sökt att återställa i dess 
lagliga skick: där jag den funnit i dess fulla kraft, har jag den sökt 
att bibehålla.
 Belöning och nåd hava blivit rättvist utdelte bland dem dem för-
tjänt, och den vrångvise Domaren har ej blivit skonad. 
 I den bästa ordning har jag funnit Åbo Hovrätt : dess lagskip-
ning allmänt aktad och vördad i dess vidsträckta Domsaga. 
 Denne Hovrätt, instiftad av den store Gustav Adolf till högsta 
Nämnd i Storfurstendömet Finland, var då tillräcklig för ett land, 
mera vitt än bebott : börjande knappt att upplysas ur den okun-
nighet, som inbördes krig och vidskeplig tro det hade förskaffat. 
Ett nytt tidevarv har utspritt nytt tänkesätt. Omsorg för landets 
uppkomst har gjort det bebott, och ett land, överhöljt av skogar 
och ödemarker, odlas och bebos nu av idoga och nyttiga med-
borgare. De gamla inrättningar, avpassade efter landets dåvaran-
de skick, hava blivit otillräcklige till dess nuvarande tillväxt. 
 Min omsorg har därföre varit, att fullborda det verk, den störs-
te av mina Företrädare börjat : och jag har så väl däri följt den väg, 
han för mig banat, som ock den livliga kärlek jag hyser för ett folk-
slag, lika känt i alla tider, bland Svea inbyggare, för dess nit emot 
Konung, som mannamod och kärlek för fäderneslandet. 

vältalighet



gustaf i i i

458

 Landskapens delning emellan flera Hövdingar, att närmare ge-
nom dem känna invånarnes behov och landets tarv, städers upp-
hjälpande, andras utstakande, näringars uppmuntrande, hava va-
rit de medel jag trott nyttigast till Finlands uppkomst. 
 Men utan rättvisans skipande med den skyndsamhet hon äs-
kar, hade allt detta varit otillräckligt. 
 En ny Hovrätts instiftande, vilken, delande den gamlas göremål, 
skulle uppmuntras av dess efterdömen, har därföre funnits nödig. 
 Det är detta verk jag i dag i eder närvaro fullbordar: då jag, en-
ligt det efterdöme Konung Gustav Adolf mig lämnat, med min 
Konungsliga makt och myndighet bekläder dem, jag utsett att vara 
min Högsta Nämnd i Vasa. 
 (Sedan Ledamöterne blivit utnämnde, fortfor Konungen:) 
 De dyra Ämbeten, med vilka jag Eder i dag bekläder, pålägga 
Eder viktiga skyldigheter: I ingån med mig, med edra medbor-
gare, med hela den menighet, vars lagskipning jag Eder i dag an-
förtror, en stor förbindelse.
 Rikets övriga Hovrätter hava endast att bibehålla sig vid den akt-
ning, en stor längd av år dem förskaffat. 
 I haven Eder att den förtjäna. 
 I större avlägsenhet stadde ifrån mina ögon, bliver eder skyldig-
het större, eder uppmärksamhet noggrannare, att vaka på den me-
nighets sinnen, vars lugn jag Eder anförtror: att Underdomare, 
som närmare än I själve nalkas menigheten, skilja ifrån dem träto-
ämnen, som föda rättegångar: att de förlika, snarare än döma: att 
de övertyga dem om enighetens nytta : att de genom deras ef ter-
dömen införa dygd, seder och lugn; det är åt Eder, att genom edra 
exempel pålägga denna skyldighet edra underhavande: att svär-
det, som blivit Eder anförtrott, bliver allenast missgärningsman-
nens förskräckelse och den oskyldigas beskydd. 
 Att viktskålen, jämn i edra händer, aldrig överväges av hopp el ler 
fruktan: och att den fattige eller förtryckte finner en rättvis fri-
stad emot den mäktigare och orättvises förföljelse. 
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 Beskydden i synnerhet emot intrång den delen av medborga-
re, som föda och försvara fäderneslandet; men då eder omsorg 
förtjänt deras förtroende, så upplysen dem om deras sannskyldi-
ga väl, som är, att aldrig av ärelystnad låta förleda sig ifrån det 
kall, dem födseln pålagt: viljande inkräkta sig rättigheter, vilka den 
allmänna ordningen och gammal hävd dem förbjuda att nyttja. 
 Att den sanna Gudaläran bibehålles i sin renhet: att den Högs-
tes namn vördas: att Han fruktas, men i synnerhet älskas. 
 Beskydden och underhållen Dess tjänare vid utövningen av de 
viktiga Ämbeten dem äro anförtrodda: bibehållen dem vid deras 
tillständiga aktning, så länge de utöva de dygder, de äro satte till 
att folket lära; men att de som missbruka ett ämbete, instiftat till 
frid, enighet och försoning, förledande folkets sinnen till kall-
sinnighet emot sin Konung, och inbördes oenighet, bortglöm-
mande vad de äro skyldige Gud, Fäderneslandet, Konungen, ja 
deras eget ämbete, ej måga undslippa den laga näpst, till vilken 
de sig vunne göra. 
 Försvaren och handhaven Ridderskapets Privilegier ; men till-
låten ej dem att trycka Allmogen, eller att Allmogen må dem tred-
skas. Med ett ord: låten lagen, rättvisan och goda seder regera 
den vidsträckta Lagsaga, jag Eder anförtror; och då uppfyllen I 
vad jag av Eder väntar, och det hopp den delen av mina underså-
tare fattat, vilkas välfärd jag Eder i händer satt. 
 Dessa skyldigheter och de vilka innefattas i Lagens rum, som 
skall Eder nu föreläsas, blive städse rättesnöre för eder vandel! 

vältalighet
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TA L ,
hållit på Stockholms Rådhus, den 20 December 1788.

—————

Tjuge år äro förflutna, sedan jag på detta rum första gången 
uppträdde, och frambar till Magistraten, Borgerskapet samt Sta-
dens invånare min Faders hälsning och beslut på en tid, då Ri-
kets självständighet skakades av invärtes oro, då dess bestånd var 
hotat ifrån flera sidor, och då dess upprätthållande krävde enig-
het emellan Konung och Medborgare. I påminnen Eder detta 
märkvärdiga tidevarv. Den trohet och tillgivenhet, som jag rön-
te hos Eder vid min ungdoms första steg, voro följder av det nit 
och kärlek I alltid ådagalagt för Fäderneslandet, och som gjort 
denna stad till det första Konungasätet i Norden. Samma trogna 
undersåtare hedrande tänkesätt har jag rönt i början av min Re-
gering, vid utförandet av det värv, Fäderneslandets räddning ford-
rade; sexton år äro snart förbigångna, sedan jag därföre tolkade 
min tacksamhet emot Magistraten, Borgerskapet och stadens In-
vånare. Vitt utseende omständigheter, faror, krig, invärtes oro: allt 
sådant har efter den tiden omgivit min person och hotat Fäder-
neslandet. Med äventyr har jag varit tvungen att flytta mig till de 
ställen, där landets försvar äskat min närvaro; jag har lämnat min 
Gemål, min Son och mitt Hus; jag har ej ägt andra känslor än 
den, att de voro i Stockholms invånares händer; den mest bryd-
samma ställning, kanske någon av mina Förfäder erfarit, har va-
rit min. Då krigets behov fordrat de truppers avtågande, dem jag 
givit till eder bevakning, har allt, vad mig kärast är, varit anför-
trott Eder att skydda emot våldsamheter. Återkommen ifrån de 
orter, där lugnet blivit återställt, anser jag det vara min första plikt, 
att ådagalägga vad jag känner vid åtankan av edert patriotiska upp-
förande, eder osparda möda, eder oinskränkta ömhet om mig, 
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mitt Hus och Fädernesland, alltid oskiljaktiga för Rikets ära och 
självständighet. Jag tvivlar ej om fortsättningen av dessa edra tän-
kesätt, av vilka mitt hjärta städse skall behålla minnet. Det åter-
står att med enighet och samdräkt gå de anfall till mötes, som 
ännu hota: det återstår åsidasätta särskilta avsikter, att glömma 
enskilta förbrytelser: därtill skall vara mig kärt att giva efterdöme. 
Svenska Folket, under en Svensk Konungs anförande förenat, kan 
då möta alla faror och emotstå en stolt fiende. Emellertid behål-
ler Stadens Borgerskap Vakten, till dess att krigets omständighe-
ter tillåta mig att här förlägga regementer; och efter vad jag nu 
talat till Eder, är det ett överflöd att försäkra Eder om den nåd och 
ynnest, varmed jag är Eder samt och synnerligen välbevågen. 

vältalighet
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R E F LE X I O N E R ,
angående en ny Nationell Klädedräkt,

daterade den 16 Februari 1778.

—————

När yppighet får inrota sig i ett fattigt land, bliver den snart dess 
mest tryckande plåga. Man har här sökt att sätta alla slags bom-
mar däremot, och har vid de allmänna Riksmöten Nationens röst 
alltid högt ropat emot detta onda. Lagstiftande Makten har med 
hoptals lagar sökt utestänga dess överhandentagande; men allt 
har varit förgäves, sjukdomen har i sitt utbredande kullkastat alla 
motstånd, yppigheten i kläder har bibehållit sig och fortfarit, un-
derstödd ej mindre av fruntimrens mäktiga bifall och uppmunt-
ran, än av den håg en var naturligen hyser, att i bruk av en kläde-
dräkts form, som en annan Nation påfunnit, ej giva den efter i 
sam ma dräkts prydnad och omskiften. 
 När man icke kunde gå längre i utsökt smak å tygers art och ut-
seende, icke heller i kostnad och dyrbarhet av fruntimmerskläd-
nadens garneringar, överträffade modenas täta ombyten alla öv-
riga nycker, och vållade dyrhetens så mycket mera tilltagande å 
alla de ämnen, som till modets omskapning tarvades. Dessa äm-
nen, redan för flera tider tillbaka till införsel här förbudna, och till 
sitt pris över rätt värde vida uppsatta, till lurendrägarens skades-
löshållande för äventyret vid deras hemliga införande, mångdubb-
lade utgifterna ytterligare för den behövande, och genom det väl-
de kvinnokönet äger över allmänna tycket, samt det de så lätt veta 
taga över hjärtan, har omsider hänt, att den olovliga införseln av 
sådana varor blivit ansedd för en artighet och ett medel att dem 
behaga. 
 Lagen är otillräcklig emot opinioner. Genom stränghet kan man 
väl bliva lydig; men i vissa fall är strängheten kraftlös och upp-
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muntrar endast till olydnad. Erfarenheten är mera övertygande 
häri, än slutkonstens alla sammanfogade skäl, och besannar hos 
oss, att Nationens Fullmäktige sedan trettie år tillbaka städse be-
mödat sig att utfinna medel till hämmande av yppighet och över-
flöd i klädedräkter, men att ock i lika lång tid alla utvägar icke 
mindre sorgfälligt blivit upptänkte, att göra de i detta ämne giv-
na lagar fruktlösa. 
 Så länge utländskt Hovs klädedräkt bäres, söker man även lik-
hetens ernående i densammas dyrbarhet och prakt, och man föl-
jer trälaktigt modens förändringar.
 Den förste yngling, som från sina resor hemkommer, eller den 
första krämerska av moder, som medför det sist uppfunna, för-
orsakar ständiga ombyten i så väl Hovs- som Stadsdräkten, och 
påföra ej allenast var enskilt, utan ock hela Rikskroppen de tyngs-
ta utgifter, så mycket mer förhatliga, som i det de skada handels-
vågen, de tillika äro neslige för självtänkande förmågan, då man 
eftersinnar, huru ett slikt nytt mod oftast leder sitt ursprung ifrån 
någon fåfäng hjärnas påfund av ena eller andra könet, om det icke 
kanske härflutit ifrån sådana personer, vilkas näringssätt är även 
så angenämt, som det är föraktligt. 
 Förgäves vill man hindra tullförsnillningar. En armé av tullbe-
tjäning försloge därtill näppeligen. Framfarna tiders erfarenhet 
och den närvarandes skick ådagalägga nogsamt sanningen härav. 
Man behöver blott kasta ögonen på Rikets geografiska läge, för 
att finna våra kuster för vidsträckta att fredas mot lurendrägare, 
så länge desse, av vinst uppmuntrade, icke sky de mest vågsamma 
tilltag. Därföre måste vi utrota det onda till sin grund, och beta-
ga oss möjlighet att längre kopiera andra, genom det vi för alltid 
avlägga den nuvarande form av vår klädebonad, och skilja oss från 
den utländska, samt sätta oss ur stånd att önska alla de onöden-
heter, som hittills oss översvämmat, och vilka nu för tiden blivit 
för oss nästan oumbärlige. Jag föreställer mig nogsamt huru en 
sådan tanke ( jag vågar säga just genom sin storhet) torde före-
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komma ny, sällsam, ja kanske ock för långt driven, vid första på-
seendet; men denna utväg bliver dock den enda övriga och till-
räckliga, att mota de olägenheter varöver klagas. 
 Vill man blott hava avseende på hälsan och kroppens bekväm-
lighet, vinner man lätt ett allmänt instämmande, att ingen dräkt 
kan vara obekvämare än den, som tränger alla de kroppsdelar den 
skyler, som man ej kan knäppa igen, som bevarar varken brös tet 
eller låren, som är öppen genom själva sin snitt, och som ige nom 
nuvarande allmänna bruk är bliven så trång, att den just därige-
nom från kölden icke bevarar de delar av vår kropp, som för häl-
sans bibehållande fordra den mesta värma. Sådan är likväl den 
klädebonad vi nu bära, uppfunnen i Europas södra och varmare 
landstreck; men ingalunda gjord för vårt Nordiska klimat. 
 Vill man åter hava avseende på det utvärtes anseendet, tvingas 
man snart att tillstå, det föga någon klädnad gives fulare och mind-
re behaglig för ögat, än den vi bära. Jag åberopar mig endast vitt-
nesbörd av våra mästare i god smak: jag menar Målare och Bild-
huggare. Ingen av dem skulle våga kläda en Staty efter denna 
tidens kostym; så litet passar den att falla i ögonens tycke. 
 Om vi efter mansdräkten på lika sätt granska fruntimrens, fin-
na vi dem föga bättre än halvnakna, blottställda för Nordiska köl-
dens stränghet, deras halsar och halva ryggar oskylda, deras armar 
betäckta med handskar, mera tjänande att förvara från vädret de-
ras hy, än att utestänga kölden; vida styvkjortlar, som, under det 
de tränga deras liv, lämna fritt utrymme åt vintrarnas strängaste 
kyla ; det är mig ej tillåtit att längre sträcka min forskan; men 
kanske finnas bruk ännu mindre passande till det stränga klimat, 
vari vi leva. Vanan blott förmår frälsa könet från den hastiga död, 
som deras dräkt dem eljest skulle ådraga; men en försvagad häl-
sa bland flesta delen av dem, deras mångfaldiga nervsjukdomar, 
de täta konvulsioner, som bland dem sedan några och tjuge år 
tillbaka blivit så gångbare, äro säkert en följd av skillnaden emel-
lan södra Europas klädedräkt och det norras klimat. Om man då, 
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i stället för en kall och ovig klädbonad, antoge en dräkt, mera 
värmande, mera bekväm, mindre trång och tryckande, som bätt-
re klädde, i det den skylde och bevarade, och som med de flera 
stycken, varav den sammansättes, gagnade oss, att vara mer eller 
mindre varmt klädde, allt efter luftens omskiften, vilka hos oss 
tätare än annorstädes infalla : månne, säger jag, vi då icke visligen 
förhöllo oss och handlade som klokt folk, vilket, då det följer egna 
tankar, befrias ifrån en trälaktig andras efterföljd. Lägger man 
till dessa skäl vad en god hushållning fordrar, synes icke minsta 
anledning till tvehågsenhet återstå.
 Vad Fruntimren beträffar, lämnar Ryssland oss ett friskt bevis 
väl av det motstånd de i början gjort, men också av den korta tid 
samma motstånd varat ; de bekvämade sig villigt, övertygade om 
den nya dräktens mera bekvämlighet och nytta. Det som här sö-
kes är av än större vikt, nämligen, att jämte en mera bekväm, 
vacker och för hälsan nyttig klädbonad, avböja från våra Frun-
timmer de odrägliga och fåfänga penningutgifter, vartill främ-
mande modens så tätt infallande ombyten föranlåta. De bland 
dem, som hava ymnigt försedda garderober, torde väl härvid i 
början visa något motstånd; men jag hyser intet tvivel, att de ju 
icke snart finna ändringens nytta, och att vanan sedermera stad-
gar vad förnuftet begynt. 
 Emellertid tycker jag mig höra flera rop upphäva sig häremot. 
Jag ser farhåga och fördomar väpna sig mot alla nyheter. Vad! 
säger en, byta om klädedräkten för en hel Nation? Jag svarar: 
varföre icke? om denna ändring blott har till föremål, att för all-
tid utestänga utländska moder: om den verkställes genom efter-
dömen, genom hågen att behaga sina förmän, genom lusten att 
likna de förnämsta i Riket : om den införes småningom, godvil-
ligt, utan tvång, utan förordning: om dräkten, som i stället anta-
ges, är mera bekväm, mera varm, mera gjord efter klimatets skick, 
och framför allt mindre kostsam, medelst dess varaktighet och 
oförändrade form, i jämförelse med ständiga ombytligheten av 
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den man avlägger. Vad! lär åter en annan säga, mot adertonde 
seklets slut vilja utmärka sig genom en klädedräkt, som ej skulle 
likna andra Nationers? Det vore att åter vilja bliva barbarer, just 
då Peter I i början av samma sekel infört ibland sitt folk Europas 
kostym, till deras så mycket snarare civiliserande. Härtill svarar 
jag: Peter I fann barbariska seder, högfärd, alstrad av okunnig-
het, förakt för upplysta nationer, en följd av denna högfärd. Re-
genten eftersträvade mer än dess företrädare, att nalkas det övriga 
Europa, för att ock omsider ernå sederna och de ädla konsterna. 
Honom ägnade således på allt vis, att bringa sina undersåtare till 
kännedom av deras ännu vida avstånd därifrån och av deras bar-
bari. Han ville förmå dem mot deras egen vilja, att medgiva de 
öv riga folkslagens framför dem ägande företräde. Sådan var hans 
plan. Han kunde ej annat än mycket vinna, då han eftersträvade 
att likna andra. Vi skulle kanske även så mycket vinna, att bibe-
hålla oss vid vad vi redan äro. Våra seder ( jag vågar säga det till 
Nationens heder) överträffa vida den södra delens av Europa, och 
måste väl Svenska Nationen äga stort förråd av hedrande egen-
skaper, för att icke hava blivit alldeles bortskämd under 50 års 
anarkisk regering. Vane att under den villervalla och split bland 
oss härskat, emottaga främmandes intryck, och styrde av främ-
mande tänkesätt intill närvarande Regering, hava vi vant oss att 
icke nog högakta oss själva samt att sätta för mycket värde på vad 
utländskt är. Om Peter I med skäl borde söka, att hos sitt folk ut-
rota dess nationella sätt att döma och tänka, för att väna detsam-
ma vid ett sinnelag, mera fromt, mera upplyst, mera Europe iskt ; 
om han såg sig nödsakad att säga till sina undersåtare: upphören 
att mera vara Ryssar, bliven Fransoser, Tyskar, Engelsmän, tror 
jag det för oss vara även så angeläget att säga: förbliven Svenske, 
varen det edre förfäder varit under edra forna Konungar, tappre, 
trogne undersåtare, lydaktige söner, ömsinte män, hulde fäder, 
gode medborgare, trogne Kristne, med ett ord: varen vad andra 
Nationer snart upphöra att vara, ikläden eder alla en nationell es-
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prit, och jag vågar säga, att en nationell dräkt härtill mera bidra-
ger än man tror. Detta torde väl för mången synas en paradox; 
men förfarenheten är åter här den säkraste ledaren: den bevisar 
mer än de bästa slutskäl. 
 Bland oss äro blott tvenne klasser medborgare, igenom kläde-
dräkten ifrån den övriga Nationen skilde: den ena av dem är den 
militariska, vilken inom sig bibehåller en esprit de corps, som i 
egna ögon upphöjer dem över andra. Låtom nu oss nedstiga från 
högsta befälet till manskapet : månne icke den enighet, som rå-
der inom vart Regemente, vilket anser sig som en liten avskild 
Nation inom sig, beror mycket på likheten av klädnaden? utmärk 
en enda bataljon därav med annan uniform, skall snart visa sig 
den förändring blotta klädnadens skiljaktighet verkar. Ifrån den 
stunden lär av den Befälhavande ej minsta företräde kunna läm-
nas åt den ena bataljonen framför den andra, utan att väcka miss-
nöje, och snart därpå forna samdräkten bland den lilla Nationen 
försvinna.
 Prästerskapet är andra Ståndet i Riket, skilt ifrån de övriga ge-
nom sin klädedräkt. Dess seder, dess allvarsamhet, den aktning 
det bevisas, hänga mera vid densamma, än man sig förestäl ler. 
Bleve för de Andelige fritt och öppet, att efter behag anlägga 
världs  lig dräkt emellan de tider och stunder, då de ej förrätta den 
allmänna Gudstjänsten, i likformighet med det missbruk som nu 
inritat sig i England; skulle man snart få se den forna deras Stånd 
tillhöriga allvarsamma anständighet dem övergiva. 
 Ännu yppar sig ett inkast. Vart, säger man, skola så många slags 
hantverkare taga vägen, som nu försörja sig med förfärdigandet 
av vad hör till vår närvarande dräkt? Inkastet vore betydande, 
och skulle i första påseendet tyckas svårt att upplösa; men i slika 
saker vägleder omständigheternas granskning till rätta omdömet. 
Låtom oss då anmärka vad slags hantverkare man påstår drivas 
till tiggarestaven, och tvingas att flykta ur ett fädernesland, där 
icke mera någon utväg till föda för dem gives: Skräddare? De äro 
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med sitt hantverk sysselsatte så länge kläder bäras. Skomakare? 
Vi behöva i alla tider skor. Hattmakare? Runda hattar eller tre-
kantiga giva dessa lika mycket att göra. Gulddragare eller de som 
hos oss förfärdiga guld- och silvergaloner? Efter de förordning-
ar och stadgar som ännu efterlevas, är ej någon tillåtit att sådana 
bära, utom de personer som höra till Hovstaten och Militären. 
Om i stället att bära galon kring kanten av hatten, man med den-
samma omgiver kullen av hatten, är däri ej mera ombytt än stäl-
let. Sant är väl, att några alnar mindre därav torde åtgå; men om 
ock så vore, lindras i lika mån utgifterne för den mindre förmög-
na Officeren. Dessutom har redan det inkomna nyare bruket häri 
mera gjort, och galonerade hattar äro nu urmodige. Gördelma-
kare, som förfärdiga metall- och förgyllda mässingsknappar? Hela 
Militären, i vad uniformer den ock klädes, kan dock däri aldrig 
umbära metallknappar; och vad andra personer vidkommer, ses 
nu mera rätt få bära knappar gjorda i Sverige; om man därom 
noga undersökte, skulle de fleste finnas antingen Franske eller 
Engelske. Klädesfabrikörerne? Icke allenast bliver den nya klä-
dedräkten i allmänhet av kläde, utan får den även bäras vid Ho-
vet, varjämte hela Militären ej kan umbära sina kläder av kläde 
gjorda, vilket allt bereder en rik avsättning för klädestillverkaren; 
men då färgorna en gång äro utstakade, hava ej mera våre Fabri-
körer att befara en så stor inpraktisering som hittills av främman-
de klädessorter, och i synnerhet Ratiner, som nu för tiden så till 
sägandes överflöda i alla Stockholms krambodar. Samme Fabri-
körer måga hädanefter blott söka större förbättring i färgningen, 
och genom dess vunna fullkomliga godhet i deras kläden, kun na 
de försäkra sig om god försäljning framför utlänningens. 
 Vad åter angår de få Silkesfabriker, som ännu kunna vara hos 
oss övrige, är ostridigt för dem fördelaktigare, att blott förfärdi-
ga tyg av en färg, om vilkas avsättning de ej kunna missräkna sig, 
än att städse med förlust tävla med de utländska fasonerade, dem 
de ändå ej kunna till lika godhet och utseende åstadkomma, eller 
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hinna att eftergöra dessängen, innan modet därav redan är förbi. 
Återstå således endast de, som handla med moder, för vilka nå-
gon förlust kunde uppkomma, efter desse troligen icke mera få 
sina varor avsatta till dubbelt och ofta tredubbelt över deras vär-
de. Men som fruntimmershuvudbonader, av mindre betydenhet 
för Staten, fast en ganska kär sak för dem själva, ej vidröras ; så 
torde dessa handlerskor med moder ändå alltid finna ett vidsträckt 
fält att utöva deras händighet, och tillräckliga utvägar att vinna 
deras livsuppehälle. 
 Men ännu torde någon säga: varföre skall en klädedräkt om-
bytas, då till yppighetens hämmande i den som nu bäres, endast 
behövdes ett av Regenten ådagalagt behag, att med beröm ut-
märka dem, som flydde all utsökt grannlåt, och däremot uppen-
bart ogilla de övriga, som genom dyrbarheten i sina dräkter kas-
tade sig i dåraktiga utgifter, föga överensstämmande med deras 
förmögenhet? Jag begär endast att man kastar ögonen på det öv-
riga Europa, då man snart skall finna svar på detta inkast. Alla fika 
efter att härma och vara de förste som antaga främmande moder, 
ja själva de folkslag som styras av Furstar, vilka minst vinnlägga 
sig om prydnad i kläder? Vem känner icke en stor Regents för-
akt för sådana prydnader? Vördad i Europa, fruktad och åtlydd 
i sina minsta tycken av sina undersåtare, vars livstid blir märkvär-
dig i alla tidböcker, och som vid kvällen av sin levnad sett sig, så 
till sägandes, Europas skiljeman, har han likväl icke med så stora 
titlar, med så mycken rätt att kräva lydnad, förmått dem som äro 
vid dess Hov och ej äro Militärer, att icke kläda sig i dess eget 
slott med främmande tyger, vilkas införsel dock i hans land är på 
det strängaste förbuden. Prinsessorna av dess eget hus bära un-
der dess ögon ej andra tyger och grannlåt, än utifrån införskriv-
na, då likväl fabrikerne i dess länder ernått en höjd av godhet, 
vilken föga eftergiver de utländska. Till sådan grad är klädedräk-
tens begärlighet människorna om hjärtat ; till sådan höjd kan till-
givenhet för moden, och särdeles deras roande omskiften, be-
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mäst ra sig deras sinnen, som bära enahanda form av klädebonad 
med en utländsk nation. 
 I övrigt vad här sökes, är att dämpa eller snarare att för alltid 
utrota de så jämt fortfarande ombyten av moder, vilka nu så till-
tagit, att om ett Fruntimmer visade sig denna tiden lika klätt som 
hon var endast för fem år sedan, skulle man redan finna henne 
ur åldrig och föga bättre än löjlig, vilket allt påfört oss ett nytt slags 
yppighet, okänd av dem som framför oss levat, och i synnerhet 
plågsam för dem av könet som bo i landsorterna, vilka efter ett 
eller högst två års frånvaro från huvudstaden, finna sig nödsaka-
de att förnya hela deras förråd av kläder. Denna yppighet, så nyt-
tig den ock kan vara för ett rikt land, där alla rudimaterier, som 
till densammas underhåll tarvas, finnas i överflöd, där modenas 
täta omskiften snarare äro en källa till ny rikedom, genom den 
skattläggning som främmande sig underkasta; så dödande för-
därv påför den dock en fattig Stat, som måste hämta från utlän-
ningen dessa behov.
 Änteligen hava vi hunnit till sista motskälet, som skulle synas 
det starkaste, det mest övervinnande. Här frågas: Vad skola väl 
våra samtida tänka, när vi vilja så långt avsöndra oss ifrån dem? 
De lära snart tro oss gå tillbaka till forna barbarismen. Jag vågar 
svara: om de gilla de skäl som föranlåtit oss att byta om kostym, 
om de finna klokt att vi velat välja oss en dräkt, bekväm till sin 
egenskap, förnäm även i utseende genom sin enfald, då vi icke 
varit nog förmögne att uppnå deras dräkters dyrbarhet, eller nog 
villige att efterfölja deras överflöd, lär ock snart deras bifall följa ; 
men om bland myckenheten nog lättsinta sinnen skulle givas, som 
trodde ett folkslag barbarer, för det de buro kläder, kortare eller 
längre skurne än hos dem; svarar jag dem: I hören icke till det 
adertonde seklet ; den sunda filosofi, som där fått upplysa villfa-
relser och bortjaga fördomar, har ännu ej hunnit till eder. Det är 
denna filosofi jag kallar till mitt försvar; icke den fördärvliga, som 
undervisar att förakta allt, att kuva förnuft med åtlöje, som till-
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skapar sekter, och som, för att ensam härska, kullkastar allt vad 
borde vördas; jag vädjar till den välgörande filosofien, som i det 
den undanröjer alla skadliga fördomar, alla de små betänklighe-
ter, som merendels läggas i vägen att avhålla från stora ändamål, 
ensam förmår frambringa nyttiga ting i ljuset, samt älskar att hed-
ra med sitt uppmuntrande bifall vart dristigt företag, som riktas 
till ostridigt allmänt väl. Sådant är, vågar jag säga, det ombyte jag 
här föreslagit ; det lär säkert utgöra en märklig epok i detta Rikes 
historia. Av följderna skall man snart känna sannskyldiga nyttan, 
och kanske giva vi ett efterdöme, som flera folkslag torde åtfölja. 
 Ungrarne bibehålla ännu den dräkt de av ålder burit. Ryska 
Kejsarinnan, driven av samma ädelmodiga tänkesätt, som upp-
höjer henne icke mindre över dess kön, än dess samtida, och för 
att icke längre härma de utländska bruk, har redan återställt frun-
timren vid sitt Hov en nationell dräkt. Polen, som redan så myck-
et förlorat i sitt anseende, sysselsätter sig med sin hushållning nu, 
och synes vilja återtaga sin forna dräkt. Skyndom oss då att före-
gå andra, och undvikom den förtreten, att, sedan vi varit de förs-
te som väckt denna tanke, vi skulle bliva de siste att den fullfölja 
och verkställa.
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Ä R E M I N N E
över Riksrådet och Fältmarskalken 

LENNART TORSTENSON, Greve till Ortala.

Skrift som vunnit stora Priset 
i Svenska Akademien 1786.

—————

… Om denna hjältens ära
Europa häpen än kan evigt vittne bära. 

Svenska Friheten. 

En lång och orättvis tystnad har avvänt Svenskars minne från de 
hjältar, som dels omgivit, dels följt Gustav Adolf. Det synes som 
vi hade skytt deras namn *), då vi förlorat frukten av deras segrar; 
och att, likasom själva minnet av en försvunnen lycka vore en ny 
sorg; åtanken av fäderneslandets förra ära icke borde återkallas, 
då vi endast sysslosatte oss att med split, oenighet och förföljelser 
sönderslita det. Men dessa tider äro försvunna; Gustav Adolfs 
namn, ägnat av segern och dygden åt odödligheten, har blivit oss 
även så kärt, som det varit våra förfäder, och upplivandet av dess 
lagar har upplivat vördnaden för dess dygder. 
 Sånggudinnorna, helgade till hjältars ära, fira nu för första gång-
en den dag, som för etthundrade nittietvå år sedan, såg födas **) för 

 *) Det har varit en tid, då för särskilta orsaker och avsikter man sökt bestrida Gus-
tav Adolf de stora tjänster han gjort Riket ; man har velat påstå, att dess ärefulla re-
gering har varit mera lysande än gagnande för Riket, att den bidragit mera till na-
tionens ära än lycka. Men om denne store Konung erfarit efter dess död det öde, de 
fleste nu levande Konungar erfara under deras livstid, så har hans minne ock delat 
den tidens parti-iver; ty han har funnit även så häftiga förfäktare som motståndare: 
desse hava vunnit till slut, och nu synes att hela nationen sammanstämmer med Eu-
ropa i vördnad och förtjusning för denna stora Konungs minne.
 **) Enligt Svenska Akademiens Stadgar är det Gustav Adolfs födelsedag, på vilken 
dess allmänna fest årligen firas. Konung Gustav Adolf föddes den 9 December 1594.
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Sverige en fader, för Tyskland en befriare. En vördad lärare *) tol-
kar i Herrens tempel eftervärldens tacksamhet för den Gud, som 
gav oss en så stor, en så god Konung; och då hans namn av reli-
gionens väktare upphöjes, av skaldens röst sjunges **), förgätes ej 
den hjälten, som han själv danade, som bibehöll och fullbordade 
dess verk. Vältaligheten bereder sig att tolka Torstensons förtjäns-
ter, och ett samhälle, som förenar Rikets yppersta män med Rikets 
yppersta snillen, med ett ord, Svenska Akademien samlar sig att 
kröna den vältaligaste. De förnämste medborgare, de skönaste, 
de vördnadsvärdaste av det kön, som så väl vet att värdera stora 
gärningar, vänta det utslag, som så upplyste domare skola utfär-
da. Vem skulle ej darra vid åsynen av en så ypperlig samling? Jag 
vågar dock framträda, förundrad själv över min dristighet ; men 
som Svensk är jag oförskräckt, och som medborgare vill jag upp-
fylla den skyldighet, att frambära ett fastän svagt rökverk på det 
altare, som nu till Torstensons ära upptändes. Ämnet upphöjer 
mig: jag talar om en hjälte ; hjärtats språk är den rätta vältalig-
heten. 

FÖRSTA DELEN.

Karl IX regerade ännu. Sigismund, förskjuten ifrån sitt Fäderne-
rike, understödd av det Folk, som valt honom till Konung, sökte 
hämnas på Sverige sin egen oförrätt, och på Karl det oskyldiga 
blod, som på Linköpings torg flutit. Sveriges adel, delad emellan 
kärleken för deras Lära och tillgivenheten för sin lagliga Konung, 
hatade Karl som en tyrann, men fruktade honom som en stor 
man: ömmade Sigismunds oförrätt, men ansåg honom ej mäktig 
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 *) Ärkebiskopen Doktor Uno v. Troil av Svenska Akademien anmodad att hålla ta -
let för Altaret.
 **) Konung Gustav Adolfs upphöjelse på Tronen var det utsatta tävlingsämnet för 
Skaldekonsten.
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att bära Gustav Eriksons krona. Detta tänkesätt ökade enskilta 
olyckan, då det underhöll den allmänna. Man såg medborgare mot 
medborgare, frände mot frände, broder emot broder strida mot 
varandra, för den Konung, deras kärlek, deras erkänsla eller de-
ras fruk tan tvang dem att följa ; och alla bidraga till Rikets olycka. 
Nästan ingen enskilt släkt kunde räkna sig förenad. Om Anders 
Lennartson till Forstena *) stridde vid Stångebro för Karl, såg åter 
brodern, Torsten Lennartson, trogen Sigismund, sig tvungen att 
övergiva sitt fädernesland, och till sin moders vård, under sin flykt, 
anförtro en enda son, ett barn av elva veckor. 
 O du trogne Svenske Riddersman! Om dina ögon kunnat läsa 
i framtidens bok! Om du kunnat förese, att denne son, detta fader-
lösa barn skulle en gång bliva den hjälten, som tyglade örnens 
högmod, och för vars arm Sveriges fiender skulle darra, så hade 
ditt hjärta varit tröstat, och nöjd med ditt öde, hade du utan sorg 
följt den väg din trohet dig föreskrev. 
 Margareta Ekeblad, änka av en krigsman, som uppoffrat och 
för  lorat sitt liv **) emot Rikets fiender, använde all sin omsorg, 
att hos sin sonson fortplanta det hjältemod, som var ärftligt i For-
stenaätten. 
 Hela livstidens öde ankommer ofta på de första intryck, som 
själen i barndomen erfar. De ämnen, som livligast måla sig för 
ungdomens ögon, fästa dess uppmärksamhet, uppelda dess in-
billning, och föra dess åtrå att härma det, varav den är intagen. 
Torstenson, född i ett tidevarv, då utländskt och inbördes krig 
sysslosatte allas sinnen, kände en brinnande håg att följa sin far-
faders fotspår och genom krigsbragder göra sig namnkunnig. 
 Karl IX var död; stor Konung, elak medborgare, ypperlig stats-
man; hård, sträng, tyrannisk, men mån om Rikets heder, dess själv-
ständighet; farlig medtävlare, ännu farligare undersåte: den ende 

 *) Han anförde högra flygeln av Hertig Karls armé vid Stångebro slag, och bidrog 
mycket genom sin tapperhet till segern. Se von Dalins Svea Rikes Hist. 3 Del. 2 B.
 **) Lennart Torstenson till Forstena, slagen i Konung Eriks krig emot de Danske.
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av sina syskon lik sin stora Fader, om ödet låtit honom födas till  
en krona, och skonat honom för att den med våldsverkan förvär-
va. Han hade lämnat sitt Rike i krig: emot Polen, som mera trak-
tade att få Livland, än att återsätta Sigismund på sin förlorade 
tron: emot Danmark, som trodde tiden vara inne att nyttja Sve-
riges invärtes oenighet till sina gränsers utvidgande: mot en del 
av Ryssland, som, förenat med Sigismund, ville störta Sveriges 
bundsförvant, Vasili Schuski, från en tron, den Sigismunds son 
hoppades, och på vilken en bedragare *) hade uppstigit ; men som 
efter Schuskis fall syntes ämnad till en Prins av Vasahuset **). Inom 
Riket var allt i bestörtning, i osäkerhet : trenne Arvfurstar, men 
ingen säker tronföljare †) : främmande krigsfolk, obändigt och 
knor rande, ut tömda kassor, upprörd menighet. Ingen förnäm ätt, 
som ej sörjde en fader, en man, en bror, en son, uppoffrad av Karls 
hämnd. Kalmar i Danmarks våld; Jönköping hotat av Danska 
härar, och en sjutton års Prins det enda hopp att upprätthålla Ri-
ket. Men denne yngling är Gustav Adolf ! Han syntes, han upp-
steg på tronen, och allt tog ett annat skick. Hans tapperhet emot-
stod fienden; hans mildhet, hans dygder återvunno medborgaren. 
Man glömde snart bort Karl IX:s son, för att endast vörda och 

vältalighet

 *) Man antager i detta Tal för avgjort, att Demetrius var en bedragare, fast nu i 
senare tider åtskillige Ryske skribenter synas tro, att han verkligen var Ivan Vasil-
jevitschs son.
 **) Hertig Karl Filip, vald vid Karl IX:s död till Storfurste.
 †) Hertig Johan av Östergötland, såsom Konung Johans son, syntes hava den när-
maste rätt till kronan, då likväl Gustav Adolf, Karl IX:s äldste son, var genom Norr-
köpings beslut ansedd som tronföljare; men fast Karl IX var död på Nyköpings slott 
d. 30 Okt. 1611, blev ej Riksdagen i Gustav Adolfs namn, men i Hertig Johans samt 
Änkedrottningens utskriven, och vid Riksdagens öppnande var det Hertig Johan som 
förde ordet d. 10 Dec., samt gjordes i Änkedrottningens namn Ständerna en före-
ställning, att de skulle yttra sig: Vilken av de tre Arvfurstarne de ville erkänna för 
Konung; Karl IX:s söner förpliktande sig, att, i fall valet fölle på Hertig Johan, er-
känna honom för Konung. Änteligen gjorde Hertig Johan sin formliga avsägelse på 
Rikssalen d. 14 Dec. 1611, och Gustav Adolf erkändes både för Konung och för myn-
dig. Av allt detta synes tydligast, att den skakning, som Karl IX gjort i Successions-
ordningen, icke var rätt stadgad vid dess död, men blev det först, då Gustav Adolf 
utropades för Konung.
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älska en ung Prins, begåvad med alla kroppens och själens egen-
skaper, danad att frälsa Riket ; och snart samlades kring honom 
de ras barn, som mest lidit för Sigismunds sak, och vilka nu blevo 
de tryggaste stöd av Gustav Adolfs tron. Torstenson, vilken fun-
nit i sin fas ters hus ett skygd, som döden honom i sin farmoders 
berövat, brann av håg att följa den Konung, vars namn redan upp-
fyllde Sverige med förundran. Riksrådet Boo Ribbing för honom 
till Konungen, och han emottages av honom till Kammarsven. 
Att uppfödas i Gustav Adolfs Hov, var att uppfödas i läger. Fre-
den i Knäred hade skiljt Sverige ifrån en fiende; men Sigismund 
levde än, och Livland var det fält, där hjältar skulle uppammas. 
 Gustav Adolf skyndar till Rigas erövring; den unge Torstenson 
följer honom. Rigas murar stormas, och Jan Baner stiger först på 
muren; han fördriver fienden, han tager till fånga befälhavaren; 
Riga erövras, och Gustav Adolf på valplatsen upphöjer Baner till 
överbefäl. Detta var det första krigsprov, som visade sig för Tor-
stensons ögon; en hjältes seger, dess belöning, dess tapperhet: vad 
uppmuntrande syn för den, som brann av håg för äran! Ett stil-
lestånd sätter snart gränser för dess åtrå, att vid sin Konungs sida 
visa sig; men redan hade Gustav Adolf känt värdet av den yng-
ling han uppfostrade. 
 Nederländerne voro den tiden skolan för krigsvetenskapen. Ett 
folk stridde där emot den mäktigaste Konung i Europa, att be-
fria sig ifrån ett ok, som Hertigens av Alba grymhet och Filip II:s 
tyranni velat pålägga dem: de hade sitt mod, sin förtvivlan, och 
Vilhelm av Oranien, för att möta Spanska makten, Perus rikedo-
mar och Österrikiska huset. Striden hade varat i sextie år, och den 
hade danat stora anförare på båda sidor och en grundelig kunskap. 
Maurits av Oranien, Vilhelms värdige son, underhöll det verk fa-
dern börjat, och Spinola, värdig att strida mot en så stor krigsman, 
bibehöll en del av Nederländerna under Spaniens välde. Det var 
till denna skola Gustav Adolf skickade Torstenson med en del av 
Sveriges unga adel. Gustaf Horn, redan känd i Svenska härarna 
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för en stor anförare, vars olyckor *) Torstenson skulle en gång ut-
 plåna med segrar**), förde dessa unga riddersmän. Det var under 
denna stora mans uppsikt, och under Maurits och Fredrik Hen-
riks av Oranien befäl (de mest ryktbare krigshövdingar på den 
tiden), som Torstenson i tvenne år stridde. Men stilleståndet med 
Polen lider till slut, och Gustav Adolf kallar tillbaka till fädernes-
landet dessa unga riddersmän. Torstenson hade redan vid sin Ko-
nungs sida och under Prinsen av Oranien visat, att han trätt ur 
barnaåren. Svärdet, en riddersmans värdigaste kännetecken, var 
ej den tiden ansett som en blott prydnad: ungdomen skulle för-
tjäna rätten att bära hederstecken, och då först ansågs den hava 
skiljt sig vid barndomen; Gustav Adolf gör Torstenson till var-
aktig †) ; ett svärd är honom av Konungens hand givit ; Livfanan 
av Gardet är honom anförtrodd! 
 Wallhofs fält ! I kunnen bära vittne av Torstensons tapperhet! 
Då fienden fördriven, och soldaten kring Livfanan återsamlad, 
gav Gustav Adolf segern, och visade vad Torstenson en gång skul-
le bliva. Hans insikt, hans tapperhet föra honom snart till över-
befäl ; då Sigismund, tröttad att fåfängt tävla om en krona, som 
Gustav Adolfs dygder honom mera beröva, än Karl IX:s list och 
stränghet, slutar ett stillestånd på sex år med en fiende, den han 
funnit oövervinnelig. 
 Torstenson vänder hem till sitt fädernesland, och anländer 
knappt förrän Gustav Adolf anförtror honom artilleriets befäl. Ett 
större fält öppnar sig för hjälten; ett fält, på vilket Samtiden och 
Eftervärlden skola fästa sina ögon. Fråga är ej mer, vem av Gustav 
Eriksons sonsöner skall bära Svenska kronan; det angår Europas 
öden; det angår Tysklands frihet och Evangeliska lärans bestånd. 

vältalighet

 *) Bataljen av Nördlingen, varest Gustaf Horn blev tillfångatagen av Romerska 
Konungen Ferdinand, Ärkehertig Leopold av Österrike och Piccolomini. 
 **) Andra bataljen av Leipzig, som Torstenson vann emot Leopold och Piccolo-
mini.
 †) På Gripsholms slott 1624 den 23 Oktober.
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ANDRA DELEN.

Österrikiska Huset, ur Habsburgiska bergen utgångit, att upp-
stiga till den höjd av makt, som under Karl V redan hotade Eu-
ropa med bojor: delat efter hans död, men ännu förfärligt, hade 
genom Ferdinand II:s upphöjelse på kejserliga tronen synts få 
ny styrka; ty en ärelysten Prins giver nytt liv åt regementskrop-
pen, även då han, genom sin ärelystnad, sätter den i fara att för-
krossas. Tysklands Furstar darrade för dess tilltagsenhet. Retade 
av dess högmod, uppeldade av religionen till motstånd, voro alla 
beväpnade, men ej förente. Böhmen hade givit första tecken till 
motstånd, och Fredrik av Pfalz, vald till Konung, övervunnen, 
bortdriven ifrån sin nya tron, hade sett sig berövas sina fäderne-
länder, och flyktig erfarit, att en olycklig Konung är den olyckli-
gaste av människor. Dess fall hade ännu mera stärkt Ferdinands 
makt och ökat Tysklands bojor. Dess Furstar, bortjagade ur de-
ras länder, berövade deras städer, tvungne i deras religion, utan 
skydd av lagarna, som föraktades, överträddes och förtrampades, 
hade änteligen sett sig bringas till den förtvivlan, som födes, då 
hoppet om bättre tider anses för omöjligt. Kristian IV, den enda 
Konung som dristat sig antaga deras beskydd, hade synts, hade 
stritt, men, övervunnen och bortjagad, hade med möda frälst sig 
genom en neslig fred undan Ferdinands vrede och hämnd. Allt 
syntes förlorat, och Tysklands frihet för alltid fjättrad, då en 
hjäl te, som Ferdinand hade förolämpat, kom att hämna dess egen, 
dess religions och Tysklands oförrätt ; och allt tog ett nytt anse-
ende. 
 Man såg på ena sidan Ferdinand, understödd av Ungern, Böh-
men, Italien, Katolska Ligan, Spaniens makt, nya världens skat-
ter : Tilly, Wallenstein, ännu oövervunne, och av trettie års seg-
rar ; på den andra åter Protestanterne, som hade sin religion, sin 
förtvivlan och Gustav Adolf. 
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 Torstenson, sin Konungs lärling, och i vars händer dess tor-
dön *) är anförtrott, följer honom lik härarnas Gud. Demmin, 
Frankfurt vid Oder, Landsberg, Greiffenhagen! triumffält, som 
voren första ämnen för dess segrar! Edra kullramlade murar, edra 
torn utan försvar, buro förskräckande vittnen om styrkan av hans 
vrede: edra flyktande invånare spridde ryktet av hans namn kring 
Tyskland, och detta rykte, som injagade förskräckelse bland fi en-
den, upplivade hopp att Ferdinand ej vore oövervinnelig. Pom-
mern, Mecklenburg underkasta sig med glädje deras befriares 
beskydd. 
 Gustav Adolf framtågar, Berlin öppnar sina portar ; Kurfurs-
ten, förundrad att i sin svåger finna en herre, men darrande ännu 
för örnens tordön, följer Gustav, och lämnar sina fästen i hans 
händer. Sachsen, närmare Ferdinands makt, är mera vankelmo-
digt. Gustav nalkas, fruktan förvandlas i hopp, och hoppet stad-
gas genom förening med hjälten. Ferdinand, förtörnad att en Gö-
tisk Prins dristar mäta sin styrka med dess makt, sänder Tilly att 
hämnas, att straffa, och att på en dag sluta kriget, Tysklands öde 
och Gustavs ära: Tilly, trettie års anförare, trettie års segervinna-
re, som aldrig rönt motstånd, och som förtjänt namn av oöver-
vinnelig. 
 Vart hastar du, förmätne anförare? Du hastar till ditt fall. Du 
skall på en dag förlora frukten av sextie års möda. Lyckan, som 
du fäst vid dina fanor, skall rycka sig ifrån dem; segern flyr dig; 
hon skall förklara sig för den rättmätiga sidan: hon har länge nog 
tjänt makten och orättvisan. En ung Prins, en ännu yngre an-
förare, äro beväpnade till ditt fall ; stunden är kommen, lär att kän-
na dina övermän.
 Leipzig! Du såg för första gången Svenska härarna segervinna-
re. Gustavs mod, Finnarnas **) tapperhet och Torstensons ära. 

vältalighet

 *) Torstenson förde vid Tyska krigets början överbefälet av artilleriet.
 **) Det var förnämligast den flygeln av Svenska armén, som bestod av Finska krigs-
folket, vilken bidrog till segern.
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Det var ej förgäves Gustav Adolf hade anförtrott honom artille-
riet ; han visade på denna märkliga dag, att han var värd detta 
förtroende. Gustav segrade, Tilly flydde, Tyskland upplyfte hu-
vudet, skakade sina fjättrar, och ansåg sig redan befriat. I skolen 
ock bliva det, tappre Germaner! men än återstår mycket att våga; 
frukten, att en för hastig förhoppning ej förkolnar eder åtrå att 
strida; frukten att Kejsarens list förleder er ; bibehållen endräkt, 
förtroende till edra befriare. Eder osämja, edra farhågor *) äro en-
dast farliga. Ännu tvenne segrar, och örnens styrka är försvunnen. 
 Gustav framtågar, och Torstenson förebådar hans ankomst med 
städers erövring.
 Erfurt, Königshofen, Würzburg underkuvas. Rhen- och Lech-
strömmens stränder! högmodige av edra fästen; I fån erfara eder 
övervinnare. Förgäves ären I med torn och murar bekrönte; de 
göra endast hans seger mer ärefull. 
 Torstenson finner vid Kreutznach ett oväntat motstånd; storm-
stegarne äro fästade mot murarna, och soldaten, uppmuntrad av 
sin anförare till storm, ser honom först stiga på muren. De följa 
honom med en fördubblad iver; men snart råkad av en sten i hu-
vudet, försvinner hans styrka, men ej hans mod; han lyfter sin 
arm att hämnas; svärdet nedfaller utan makt; hans fötter dar ra, 
stormstegen försvinner ur hans händer, och dånad störtas han 
ifrån murens höjd. Soldaten tror honom död; hämnd och för-
tvivlan fördubblar dess mod, Kreutznach är intagit, och Torsten-
son, återkommen ifrån dödens portar, ser sig för mycket häm-
nad. Gustav Adolfs segrande vapen uppliva alla de Furstar, som, 
förtrampade, förföljde eller övervunne av Ferdinand, se lyckan 
övergiva Kejsaren. 
 Ibland dessa den olyckligaste och själva upphovet till kriget, 

 *) Gustav Adolf och, efter hans död, dess Generaler, hade mera möda och besvär 
av de Tyska Furstarnas avundsjuka och hemliga stämplingar med Kejsaren, än att 
strida mot hela Österrikiska makten. Detta tänkesätt upptäcktes i synnerhet strax 
efter Gustav Adolfs död, och sedermera efter Nördlingska slagets förlust.
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Fredrik, Konung av Böhmen, berövad sina arvländer genom en 
slaktning, tror tiden nu vara inne att förjaga Maximilian av Bay-
ern ifrån dess huvudstad, och att hämna sitt fall. Gustav Adolf be-
sluter att föra kriget in i Bayern. Maximilian och Tilly hasta ho-
nom till mötes. En flod skiljer båda härarna. Segern allena kan 
öppna en väg däröver. Lech! Din hastande bölja blir även så 
odödlig som Granikens stränder, och den hjälten, som skall tygla 
dig, övergår även så mycket i krigskonst, i försiktighet, den Ma-
kedoniska Konungen, som han övergår honom i dygder. 
 Torstenson, som med artilleriet visar en ny och för världen 
okänd styrka, en eld beständig, långvarig, hastig, för, ifrån höjden 
av Lechströmmens stränder, döden ibland fienderna, och i moln 
av rök höljer Gustavs här. Fienden förundrad, villrådig, hastar 
till motstånd, och redan äro Finnarne överkomne. Jorden synes 
höjas över dess yta, och på alla sidor förvandlas till vallar, som 
betäcka Nordens hjältar. Du blev själv däröver förundrad, tapp-
re Tilly! men ditt mod, din erfarenhet hade dyrt sålt segern åt 
dina fiender, om ej ett skott, ett dödligt skott slutat din ärefulla 
vandel med en ärefull död, och lämnat segern och Bayern i Gus-
tavs våld. 
 Maximilian, övervunnen, tvungen att övergiva sitt land, sina 
städer, flyr, och ångrar för sent sin hårdhet emot sitt blod och sin 
tillgivenhet för Tysklands våldsverkare. Gustav segrande inför 
Fredrik i sin förföljares huvudstad; München darrar för Fredriks 
hämnd, men tröstas av Gustavs ädelmod. Augsburg och Nürn-
berg underkasta sig segervinnaren. Men Maximilian anropar Fer-
dinands beskydd. Ferdinand, som har att tacka honom för sin 
första seger *), för en krona; Ferdinand, för vars skull han nu av 
Fredrik förföljes, uppoffrar för honom sin rättmätiga vrede; han  

vältalighet

 *) Maximilian av Bayern hade vunnit den stora segern vid Prag 1620 den 8 No-
vember, som störtade Fredrik av Pfalz ifrån Böhmiska tronen och befäste Böhmiska 
kronan på Ferdinand II:s huvud, vilken gjorde Maximilian till Kurfurste efter den 
avsatta Fredrik.
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gör mer: han tvingar sitt högmod och kallar Wallensteins hjälp; 
Wallenstein, som han förskjutit efter så många segrar; Wallen-
stein, som glömt att han var undersåte, och trotsat sin Herre. Fer-
 dinand övervinner sig själv, att frälsa Maximilian och hämnas på 
Gustav Adolf ; Tilly är död; Wallenstein är den ende, som kan 
återföra segern, och Wallenstein är nog stor, nog högmodig att 
förlåta sin Kejsare, att förenas med sin fiende Maximilian *), för 
att återföra honom till sin huvudstad. Deras bägge härar förena-
de nalkas Nürnbergs murar, men måste vika. Gustav Adolf an-
griper deras eget läger. Den mest häftiga strid börjar nu, och Tor-
 stenson, i spetsen av den Svenska hären, trotsar alla faror; han 
synes över allt ; man skulle tro att det är hans första krigsprov. 
Maximilian, Wallenstein äro stridsmän värdige att strida mot 
ho nom; han söker dem över allt, då omringad, sargad, blodig, 
han tvingas att lämna sig i fiendens händer och fången föras till 
Ingolstadt.
 O blygd! O tider av barbari och våldsverkan! En sårad fånge, 
en hjälte, tagen med vapnen i händerna, är ansedd som en miss-
dådare; ett mörkt valv, en boning ämnad åt mördare, är den, vari 
Torstenson instänges: dess osunda luft, det gula vatten som tär 
sig igenom murarna, den svavelaktiga dimma **) varav den upp-
fylles, det mörker som blandar dagen och natten, äro hedran - 
de vittnen av den skräck din ära injagat hos dina fiender; detta 
ohyggliga rum gör deras skam och din heder: Torstenson, var 
frimodig! Wallenstein själv rodnar för den medfart du erfar, han 

 *) Denna underhandling med Wallenstein var så mycket kinkigare, som Wallen-
stein var personligen Kurfurstens av Bayern fiende. De överdrivna förmåner äro all-
mänt kunnige, som Wallenstein äskade och undfick av Kejsaren, innan han ville 
återtaga befälet : förmåner, som ännu mer uppblåste dess högmod, och som föror-
sakade slutligen dess olycka.
 **) Detta fängelse, fullt av svavelaktiga ångor, blev orsaken till Greve Torstensons 
sjuklighet, som änteligen berövat dess fädernesland denna hjälte i en ålder, som bort 
lova längre liv. Han var endast 48 år när han dog. (Se Berchs namnkunniga Herrar 
och Fruar sid. 144 om dess personalier.)
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själv skall bidraga att lösa dina bojor *). Din Konung gråter ditt 
öde. Ack, du får snart fälla tårar över honom!
 Nie månader framskrida, och Torstenson med en hjältes stånd-
aktighet utstår Maximilians nesliga hårdhet. Änteligen öppnas 
por tarne, hans bojor avtagas, han är fri, han går. 
 En allmän glädje uppfyller staden, fröjdeeldar äro upptända; 
klockornas klang kallar menigheten i Herrens tempel att lov-
sjunga Honom, all Romerska kyrkans prakt användes att fira en 
allmän fröjd. Torstenson, likasom ifrån dödens boning återkal-
lad, underrättar sig förundrad om orsaken till så stor glädje – Fer-
dinands, Roms fiende är ej mer. Gustav Adolf är slagen. – O min 
Konung! O hjälte! O mitt fosterlands hjälte! Du är ej mer! Var-
före är jag ej kvar i mörkrets boning? Varföre fick jag icke där 
sluta mina dagar? Jag hade trott mitt fädernesland segrande, 
min Konung leva; jag hade dött nöjd … Han är ej mer … Sveriges 
fiender, darren! Så länge denna arm kan bära ett svärd, så länge 
detta blod rinner i mina ådror, så ägnar jag eder åt min hämnd, 
åt döden, åt undergång. 
 Han säger, och hastar ifrån en ort, varest allt visar honom en 
förhatlig fröjd **). Oxenstjerna, Gustavs förtrogne vän och upp-
lyste rådgivare, hade upprätthållit allt efter Konungens död. Det 
syntes som Gustavs stora själ svävade över sina bundsförvanter, 
och bibehöll deras mod. Det var Oxenstjerna som lossade Tor-
stensons bojor, men det var ej nog; han kände hans kärlek för sin 
Kung; han föresåg hans förtvivlan efter dess död; och Oxen-
stjerna ville lämna Torstenson den värdigaste tröst för en hjälte : 
den, att genom segrar hämnas på fienden. Torstenson, i spetsen 
av de trupper Rikskanslern tillsänt honom, rycker över Lech- 

vältalighet

 *) Wallenstein betalte själv till Kurfursten av Bayern Torstensons ranson, och ut-
växlade honom sedermera mot sin svåger Greven av Harrach.
 **) Ingenting bevisar mera Gustav Adolfs framgång och den skräck dess stora egen-
skaper injagade hos fienderna, än den oanständiga och överdrivna glädje Katolska 
ligan visade vid tidningen av dess död.
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strömmen och anfaller Landsberg. Få dagar hava förflutit, sedan 
hans bojor blivit lossade, och fienderne finna med harm och för-
undran, att Landsberg är intagit. Men om hans hjärtas ädelmod 
föraktat fängelsets grymhet, kunde hans kropp ej emotstå så svåra 
prov, och sorgen över Gustav Adolfs död hade fyllt måttet. Hans 
krafter giva vika, och han överlämnar till Gustaf Horn befälet. 
Han måste söka stillhet, för att återvinna en styrka, som han vill 
nyttja till fäderneslandets tjänst. Hans sorg för honom till den 
ort, där Gustav Adolfs jordiska överlevor ännu förvaras. Den arm, 
som fjättrat Österrikes ärelystnad, som lossat Tysklands bojor, 
som beskyddat dess frihet, är förstelnad: det hjärta, som brunnit 
för äran, som ömmat för olyckliga, som med en så livlig kärlek 
äls kat sina undersåter, är förkolnat : Gustav Adolf är ej mer … 
dess odödliga själ är uppstigen till dygdens boning; men dess 
namn uppeldar ännu dess undersåter till hämnd, Tysklands Furs-
tar och Ständer till försvar, och dess andelösa kropp, omgiven av 
segertecken, av erkännsamma undersåter och främlingar, föres 
till fäderneslandet, att där i Herrens tempel förvaras. 
 Torstenson hastar till Wolgast ; han vill ännu en gång se den 
Konung han älskat, den hjälten som varit hans fosterfar, hans lär-
mästare; han vill skölja dess händer med sina tårar, han vill nju ta 
den sista trösten, att nalkas jordiska kvarlevorna av den, vars liv han 
ville återköpa med sitt. Han finner där Jan Baner, Maria Eleo nora, 
Tysklands förnämsta Furstar, Sveriges ypperligaste adel ; det är 
med detta majestätiska följe av hjältar, av en öm maka, av seger-
tecken, av bestörta undersåter, Gustav Adolf återföres till fä der-
nes  landet. Torstenson igenkommer till Stockholm. De ömma 
käns lor, som hjärtat erfar, då, efter en lång frånvara, återkommen 
till sitt fädernesland, man finner sig omgiven av släktingar, av vän-
ner, kan ej Torstenson erfara. Hel och hållen överlämnad sin sorg, 
upplivar allt vad som visar sig för hans ögon, minnet av den hjäl-
ten han saknar. Han återser Stockholm; men vad skillnad ifrån 
den tid han lämnade denna Sveriges huvudstad! I stället för en 
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Konung, omgiven av hjältar, av ett folk som han för enat, finner 
han ett sörjande folk; Rådsherrar, samdräktige till Rikets upprätt-
hållande, men bekymrade över de stora värv dem äro anförtrodda: 
och änteligen på tronen ett spätt barn, som endast av sin oskuld 
väntar sitt stöd. Men detta barn var Gustav Adolfs Dotter. Han 
omfamnar hennes fötter, han svärjer henne, han svärjer ännu mera 
Faderns minne en evig trohetsed, och in tagen av den renaste till-
givenhet för Kristina, överlämnar han sig endast åt sin sorg och 
sitt viktiga ämbetes förvaltning. Kärleken förenar sig snart att lind-
ra hans sorg; en ung skönhet, härstammad av en ätt, van att tygla 
Sarmatens övermod, intager hans hjär ta. Äktenskapet helgar hans 
låga, och oupplösliga band fästa honom med Beata De la Gardie. 

TREDJE DELEN.

Med Gustav Adolfs död hade manliga linjen av Vasahuset ut-
slocknat på Svenska tronen. Kristina, den store Gustavs Dotter, 
enhälligt hyllad och erkänd för Konung, hade med sin Faders kro-
na ärvt dess fiender, och ibland dem den, som var i verket minst 
farlig, men vars namn, vars rättigheter syntes kunna rubba Kris-
tinas tron, så vida han med Polska kronan förenade den äran, att 
vara den enda Gustav Eriksons manliga avkomma; ty hans bäg-
ge bröder *) voro döde för världen. Vladislav, Sigismunds son, 
boren Svensk Kronprins, och ännu efter faderns olycka därföre 
erkänd av Sverige, men endast genom dess fel förlustig kronan, 
utan att honom själv något kunde förebrås, var nu utkorad Ko-
nung av Polen på samma tid, som det av Gustav Adolf fastställda 
stillestånd upphörde. Kristinas förmyndare, orygglige i deras till-
givenhet för Gustav Adolfs blod, voro sorgfällige att befästa på 
hennes huvud kronan och att bibehålla Tysklands frihet, erbjuda 

vältalighet

 *) Johan Casimir var Kardinal, och Karl Ferdinand var Jesuit och Biskop.
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Polen fred, och anbefalla Jakob De la Gardie, vars enda namn var 
nog att injaga förskräckelse i Polska härarna *), som med heder 
stritt under trenne Konungar **), och som till den äran att hava 
grånat under lagrar, räknade den ännu högre, att ha en Gustav 
Adolf till sin lärling, nu lämna Kristinas förmynderskap, för att 
vid aftonen av sin levnad ännu strida för sin unga Drottning, och 
begär sin nya släkting, den tappre Torstenson ***), till följeslaga-
re och understöd för sin ålder. Han nalkas Polens stränder, och 
ryktet av dess ankomst hastar ett nytt stillestånds avslutande †). 
Han lämnar sin här till Torstenson, och återvänder till sitt fäder-
nesland. Torstenson emottager av honom icke utan sinnesrörelse 
befälet : av Gustav Adolfs lärmästare hoppades han ännu mycket 
kunna lära; men större faror fordra hans närvara: Svenska vap-
nens ära kallar honom till Tyskland. Baner väntar honom; hans 
blotta närvara kan återföra lyckan till de Svenska härarna. Vem 
kan emotstå Baner och Torstenson förenade? Städer, som i tro-
het vacklen! Furstar, som frukten Ferdinands hämnd! Bunds-
förvanter, som tron Sveriges lycka försvunnen! Fiender! som för-
häven er över edra segrar! Otrogne vänner, som förråden edert 
fädernesland, edra beskyddare, som övergivit dem för edra vålds-
verkare! Lären vad tvenne store män kunna göra ††). Torsten- 

 *) Greve Jakob De la Gardies segrar emot Demetriernas parti och Polackarna 
hade injagat en sådan skräck ibland dessa folkslag, att hans namn sattes i Litanian, 
varest det bibehållits i många år.
 **) Jakob De la Gardie hade blivit uppfödd i Konung Johan III:s hov, och tjänt i 
krigshären under Konungarna Sigismunds, Karl IX:s och Gustav Adolfs regering. 
Han var Konung Johan III:s dotterson, genom dess naturliga dotter Lucretia Gyl-
lenhjelm, och var nu som Riksmarsk den andre av Drottning Kristinas förmyndare.
 ***) Beata De la Gardie var Riksmarskens broders, Friherre Johan Pontusson De 
la Gardies dotter.
 †) Stilleståndet emellan Sverige och Polen, avslutat på 26 år i Stumsdorf genom 
Frankrikes bemedling.
 ††) Nördlingska slaget samt freden i Prag, igenom vilken Kurfurstarne av Sachsen 
och Brandenburg, med andra Furstar, övergåvo Sverige, hade förändrat Sveriges lycka 
och gjort dess makt i Tyskland vacklande; till dess Baners och Torstensons segrar samt 
Traktaten avslutad av Rikskanslern med Frankrike i Compiègne gav nytt liv åt sakerna.
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son skyndar till Baners hjälp, och knappt är han inkommen i Tysk-
land, förrän en seger förkunnar dess ankomst. Marazini, över-
vunnen vid Wollin, frälsar sig med möda under Stargards murar. 
Torstenson låter honom fly, övertygad att en försiktig krigs man 
bör ej låta sig förleda av vad orsak, huru lysande den ock må vara, 
från målet dit han går. Torstenson hastar till Baner, och de för-
ena sin styrka vid Malchin *). Här stannar min röst. Jag känner 
nu vidden av det ämne jag företagit mig. Vart jag kastar ögonen 
på de märkliga händelser hävdetecknare förvarat, finner jag svå-
righeten att dem rätt utföra; att ej trötta med uppräknandet av så 
många segrar, att nämna, att rätt välja de yppersta, att ej glömma 
dem, som, utan att ådraga märkliga följder, dock äro märkliga 
igenom anförarnes snille. Vad mönster! Vilken skola för strids-
män! Baner och Torstenson strida ihop! Sveriges lycka, nyss vack-
lande, i Tyskland, är redan återställd, segern återkommen, fienden 
flyr över allt. Här fattas mig ord att beskriva så åtskilliga segrar, 
så många erövringar, dels då Torstenson på Wittstocks fält, un-
der Baners befäl, med Svenska förtrupperna bereder Baner en 
fullkomlig seger, och vid Chemnitz bidrager att förskingra fien-
den: eller då Torstenson allena försvarar Saalströmmens strän-
der, gör dem till gräns emot en överlägsen fiendes anfall, och un-
der Baners frånvara lämnar denna hjälte tid att samla sina sinnen, 
vilka sorgen över en kär makas död hade förkrossat ; eller då, 
förkastande smickrets och tvedräktens falska röst, uppfylld av nit 
för fäderneslandet, han bibehöll den förtroligaste vänskap med 
Baner, ty bägge voro värdige varann, bägge voro utan avund, utan 
annan ärelystnad, än att bäst tjäna Riket : stora mäns rätta känne-
tecken. Så viktiga omsorger, så mycken möda hava medtagit dess 
krafter : Torstensons kroppsstyrka liknar ej dess mod; han tving-
as till vila ; honom tillåtes att återkomma till fäderneslandet, han 
kallas till den högsta Rikets värdighet, han intager sitt säte i Rådet. 

vältalighet

 *) Man har följt, vid alla dessa Torstensons bedrifter, Kanslirådet Berch i dess Le-
verne av namnkunniga Svenska män.
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 Men snart kallas han till svårare värv. Baner är ej mer; Baner 
är bortryckt då hans liv var nödigast, och Sveriges makt hotas å 
nyo med fall. Baners armé är utan anförare. Oenighet, egennyt-
ta, självsvåld bemästra sig alla sinnen, och alla vilja taga befälet ; 
fienderne glädja sig över den oenighet, som röjer sig i Svenska 
och Franska förenade härarna, och de vänta redan att skörda sam-
ma förmåner som efter Nördlingska slaget. 
 I fröjdens för hastigt, Sveriges fiender! Ert hopp bedrager eder. 
Gustav har uppammat mer än en hjälte; I haven förlorat edra an-
förare; Tilly är död på ärans bana; Wallenstein, uppoffrad av edra 
mördares händer, har ej lämnat någon efterträdare: men Gustav 
Adolfs död har blivit hämnad av Weimar, av Horn, av Baner, av 
Oxenstjerna; de hava bibehållit segern och lyckan; Weimar och 
Horn, slagne på Nördlingens fält, hava förgäves visat er möjlig-
heten att segra: Oxenstjernas ståndaktighet, Baners mod hava 
allt återställt. Baner är död; men Sverige, lik den jord, som fa-
beln föreställer framalstra krigsmän, har redan en annan hjälte 
tillreds att taga Baners ställe. Torstenson lever, och härarnas spi-
ra är anförtrodd i dess segrande händer *).
 Torstenson går att uppfylla sitt värv. Förgäves äro hans krafter 
avmattade, förgäves Ingolstadts fängelse och ännu mera Gustav 
Adolfs död har lämnat ett intryck, som dess kropp ej kunnat emot-
stå. Det angår att uppfylla sina skyldigheter; Sverige åstundar 
dess tjänst : allt är uppoffrat för fäderneslandet. 
 Han anländer, hans närvara återställer ordning, hans försik-
tighet bemedlar enighet emellan anförarne; redan tillreder han 
fiendens fall. Men hans krafter äro ej återställda, de fjättra hans 
mod och hindra hans företaganden: trenne månader förloras för 
Torstensons ära, men ej för Sveriges tjänst **). Fienden tror ho- 

 *) Torstenson blev gjord till Fältmarskalk d. 31 Aug. 1641.
 **) Under det Torstenson hindrades i tre månader, genom podager, sysslosatte 
han sig att underhandla med Tyska Furstarna, som ingått i Pragiska freden; så att, 
fast han ej kunde göra någon rörelse med armén, blev ej tiden fruktlöst använd.



dramatik

489

nom ännu i dödens armar, och redan är han i Schlesien; Stora 
Glo gau är belägrat och efter tre dagar intagit. Fienden, förtör-
nad att se sig av Torstenson bedragen, samlar sig och rycker has-
tigt emot honom; det är åt Albrecht av Lauenburg, som dess 
hämnd anförtros. Torstenson går honom till mötes; han har mer 
än en orsak att strida med iver mot denna Prins *). Schweidnitz’s 
murar bliva vittnen av hans seger. Fienden nedergjord och för-
driven lämnar åt segervinnaren valplatsen, och sin anförare, Her-
tig Albrecht av Lauenburg, fången och sårad. Han dör i Svenska 
lägret av ärefulla stygn; han dör på hjältars vis … han som … 
frånvändom våra ögon … jag ryser vid hans namn … O min Ko-
nung! O du store Gustav! Vi hava förlorat dig … och på vad sätt! 
 Nyss, Olmütz, Eulenberg, Neustadt, Oppeln falla i segervin-
narens händer; han går till Lausnitz, han vill hämna Pragiska fre-
den och Kurfurstens avfällighet. Kurfursten, förskräckt, kallar 
Leopold och Piccolomini till sin hjälp. Leopold och Piccolomi-
ni, högmodige av Nördlingens seger, tro sig vara alla Svenska 
an förares övermän.
 Men Torstenson på Leipzigs fält hämnar Nördlingens för-
lust ; du stridde där för första gången, du stridde där, du ädelmo-
dige Karl Gustav, du förde över allt Torstensons bud **), du såg 
honom där segra på samma fält, där han först sett, för Tysklands 
frihet, Gustav Adolf segervinnare. Leipzig är intagit ; Leopold 
flyr till Böhmen; Torstenson följer honom, Gallas betäcker Leo-
polds förskingrade här, Torstenson och Gallas visa här prov av 
alla krigskonstens utvägar, dess marscher, dess mest lärda och 

vältalighet

 *) Denne Hertig Franz Albrecht av Sachsen-Lauenburg är ansedd nästan allmänt 
för Gustav Adolfs baneman. Uppfödd i Sverige med Konungen, var själv annan med 
Gustav Adolf, då han stupade, och genast efter denna olycka övergick han till Öster-
rikiska sidan, tog där tjänst, och ändrade religion. Han var nu Fältmarskalk, då han 
dödligen sårad föll i Torstensons händer.
 **) Detta slag hölls på slätten vid Breitenfeld d. 26 Okt. 1642, och kallas gemen-
ligen den andra bataljen av Leipzig, eller bataljen av Breitenfeld. Konung Karl Gus-
tav tjänte där som Fältmarskalkens Adjutant.
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konstiga rörelser, och, utan att komma till strids, uppehålla de 
sig i lika förmåner. Men på en gång saknar fienden Torstenson; 
ovanliga rörelser, marscher, vilkas orsak ingen kan förutse, sätta 
hela Tyskland i förskräckelse; var stad tror Torstenson för sina 
murar: ingen vet var detta moln, som hotar med tordön, skall 
stanna, då ryktet av dess seger upptäcker denna hemlighet. Han 
är mästare i Holstein och Jutland; Kristianspris är intagit, de 
Danske slagne vid Kolding; staden erövrad och Danska hären, 
flyktig till Fyen, lämnar hela landet i Torstensons våld. Det gam la 
agg, som allt sedan Kalmarunionen skiljt Sverige och Danmark, 
hade på nytt uppväckts. Ett krig hade uppblossat, och Torsten-
son, åt vilken Sveriges hämnd anförtroddes, hade lik åskan följt 
blixten, och uppfyllt allt med skräck och fasa. Gallas, som förlo-
rat sin fiende ur ögonsikte, underrättad genom ryktet av dess seg-
rar var han är, skyndar sig att söka honom. Han tror nu tiden vara 
inne att innestänga honom emellan Tyskland och Danmark. Tor-
stenson, lik ett ungt lejon, vänder sig till den farligaste fienden, 
lämnar Hemold Wrangel i Jutland att fullfölja sin seger, och går 
själv emot Gallas, tvingar honom att kasta sig in i Magdeburg, 
håller honom där inspärrad, hindrar Sachsarne vid Güterbock, 
strider, segrar. Gallas anser sig lycklig att kunna fly, men Tor-
stenson följer honom i Böhmen. Ferdinand är i Prag, och har sam-
lat all sin styrka; Hatzfeld, Götz, de förnämste anförare äro till-
reds. Torstenson väntar dem icke; han går dem till mötes, och 
Jankowitz fält blir ett nytt vittne till en seger, som allena hade 
gjort honom odödlig. En av anförarne stupar, den andre faller i 
hans händer *) ; Kejsaren flyr, och Torstenson fullföljer sin seg-
rande fart ända till Wiens portar. Men där stanna hans segrar: 
det syntes som naturen samlat hos honom den sista styrkan, att 
låta honom föra sina baner till Kejsarens huvudstad: och att trött, 

 *) Fältmarskalk Hatzfeld, fem andra Generaler, 4000 man, 70 fanor och standa-
rer, samt 26 stycken blevo tagne vid denna slaktning, som stod vid Jankowitz den 27 
Juni 1645.
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hon där velat visa honom målet för hans ärefulla lopp. Tvungen 
av omöjligheten, att mera kunna föra befälet, begär han enträget 
sin efterträdare; han fruktar att förlora sin ära sedan han förlorat 
sin kroppsstyrka; han fruktar ännu mer att våga Rikets lycka: 
Kristina samtycker på det mest hedrande sätt till dess begäran; 
han överlämnar till Karl Gustaf Wrangel *) sin krigsmakt, och 
återvänder till det fädernesland han i så många år gjort segrande. 
 Freden följer snart hans hemkomst. En fred, som gav åt Tysk-
land lagar, frihet, säkerhet : som beseglade Gustav Adolfs verk: 
som utvidgade Sveriges gränser, och som stadfäste den jämvikt i 
Europa, vilken Österrikiska husets makt och ärelystnad velat stö-
ra. 
 Sverige, återställt i fred efter ett så långt krig, såg sin unga Drott-
ning uppväxa; omgiven av de lagrar som höljt hennes vagga; av 
en krigshär i fyratie år segervinnare; av statsmän, som föreskrivit 
Europa lagar; av hjältar, varav en enda varit nog att hedra sitt fä-
dernesland, och Torstenson främst bland dem alla, emottaga av 
sin monarkinna de mest rörande, de mest hedrande prov av akt-
ning, av vänskap, av erkänsla **). Det var ibland dessa glädjerop, 
det var under dessa lysande fröjdebetygelser, Torstenson såg Gus-
tav Adolfs krona fästas på Kristinas huvud. 
 Store hjältar förlora ofta under fredens lugn den glans, den 
vördnad de genom segrar förvärvat. I läger, under krigens om-
skiften, då hela rikens öden äro anförtrodda i deras händer, då de 
äro likasom framställde för samtidens och eftervärldens ögon, er-
far deras själ en så stor rörelse, en så mäktig skakning, att hon ofta 
upphöjes över mänskligheten. Men Torstensons ära segrar över 
det lugn hans bedrifter skaffat Sverige. Alltid sig lik, även så av- 

vältalighet

 *) Torstenson förmådde icke avvänta Wrangels ankomst, utan lämnade armén un-
der Rikstygmästaren Wittenbergs befäl ; men överlämnade befälet i Eulenberg, där 
han på hemresan råkade Wrangel.
 **) Han blev av Drottningen vid sin hemkomst gjord till Greve till Ortala och Fri-
herre till Virestad, samt Generalguvernör över Västergötland, Värmland, Dal och 
Halland.
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lägse ifrån egna avsikter, från egen ärelystnad, som tillförne: även 
så brinnande för Rikets väl vid Rådsbordet och under Västergöt-
lands, Dals och Hallands styrsel, som vid härarnas anförande, 
bi behåller han Kristinas förtroende, Oxenstjernas vänskap, sina 
med bröders aktning, det allmännas vördnad: beständigt tillgi ven 
Gustav Adolfs minne, motstår han frimodigt alla försök att på 
tronen upphöja en ny Konungaätt *). Jag vet att det synes oss för-
undransvärt (vi som nu döma på mer än hundra års avstånd), att 
så store män, så nitiske medborgare, som en Oxenstjerna, en Bra-
he, en Torstenson, med all den makt ypperliga tjänster och en 
förtjänt vördnad kunde giva dem, motstått Karl Gustavs upphö-
jelse. Jag vet att det räknas dem till last, att det förebrås dem hava 
förborgat en större ärelystnad, än gode medborgare böra tillåta 
sig. Men tör hända äro vi för stränge i vårt omdöme. Jag lämnar 
Oxenstjernas, Brahes, andra deras medbröders uppsåt, jag talar 
endast om Torstenson. Att döma oväldigt, böra vi flytta oss till 
det tidevarv, vari han levde, påminna oss den djupa vördnad, var-
av alle voro intagne för Gustav Adolfs minne, för dess ätt : deras 
förtvivlan att se Kristina ej vilja fortplanta den; och på den andra 
sidan, den mängd av hjältar, av stora krigsmän av alla stånd, av 
alla åldrar, som omgav hennes tron; som alle dels tjänt, dels häm-
nat Gustav Adolf, och som vane att se Furstar lyda deras befäl, 
ansågo Karl Gustav endast som en ung stridsman, den de fört på 
ärans bana, knappt som deras like, ännu mindre som över dem, 
och som osäkre, om ej Kristina kunde en gång ångra vad hon 
gjorde, och vilja giva sin hand, fruktade med skäl, att genom tven-
ne Konungahus erkännande uppliva de inbördes oenigheter, som 
under Erikska och Sverkerska husens blodiga osämja, sönder-
sleto Riket. Och då vi flytta oss till Kristinas hov, då vi skilja från 
Karl Gustavs namn tanken av segervinnare, av den stora Konung, 
som förenat med Riket de länder, vilka vi i våra olyckor bibehål- 

 *) Se Mémoires de Christine, par Archenholtz. I Tome, p. 172, 173 i noten.
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lit : då vi anse honom endast som en ung Prins, vilken gav hopp, 
men vars egenskaper ännu mognade i skuggan av en till större de-
 len enskilt levnad, och vars glans bortblandades med så många sto-
ra mäns, som omgåvo honom; så böra vi snart finna, huru na tur-
ligt det motstånd kunde synas, som Kristinas vilja erfor. Last om 
därföre ej dessa stora mäns uppsåt, men hembärom till Kristinas 
minne en rättmätig tacksamhet. Kristina allena föresåg Rikets 
fara vid tronens ledighet ; hon föresåg allena Karl Gustavs stora 
egenskaper. Värdigt Gustavs Dotter, var hennes val även vär digt 
den tron hon gav. Torstenson, upphöjd till det högsta äre ställe i 
Riket, till det högsta ämbete bland krigsmän, till den högsta ärf-
teliga värdighet : begåvad av Kristinas frikostighet med egen do-
mar, som gjorde honom till en den rikaste man på sin tid, kunde 
ej hava någon önskan för sig enskilt övrig. Karl Gustavs lärmäs-
tare på krigets bana, förenad med honom genom vänskapens band, 
kunde han, även som ärelysten man, ej annat vänta under hans 
spira, än aktning, förtroende och makt; men endast medborga-
re, lämnade han sig åt sin övertygelse, och yttrade fritt utan svek, 
utan förbehåll sin mening. Men om något tvivel kunde om hans 
uppsåt uppkomma: om man kunde tveka om en mans tänkesätt, 
som (fast i sina bästa år, redan på gravens brädd) visat sig i hela 
loppet av sin levnad nitisk för sitt fädernesland och utan all en-
skilt avsikt : om, säger jag, alla dessa skäl ej gjorde tillfyllest, så 
vädjar jag till Karl Gustav själv, det tillhör honom att rättfärdiga 
Torstensons minne. Karl Gustav, den mest ädelmodige av våra 
Konungar, har i Rikets handlingar förvarat det mest hedrande 
om döme, som av en stor man, en stor Konung kan givas en död 
hjälte : Om Segersjö låge på min borggård, skulle Torstensons arving
ar det behålla, ty Riket kan ej nog betala dess stora tjänster ; och vad jag 
vet, det har jag att tacka Torstenson före *).
 Det är Polens segervinnare, det är Skånes, Hallands och Ble- 

vältalighet

 *) Dessa Konung Karl X:s ord finnas antecknade i Rådsprotokollerna.
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kingens intagare, det är Bältens överherre som talar. Avund stan-
na! Belastare bliven stumme! Vem är nog dristig, att vädja ifrån 
en sådan dom? 
 Torstenson, omgiven av vänner, av släktingar, tillbringar i de-
ras sköte de få övriga dagar av en livstid, så kort, men så ärefull. 
Plågor och värk uppfylla dess dagar; men med samma hjältemod, 
med samma ståndaktighet, som han uthärdade krigets faror och 
besvärligheter, emottager han även döden. Han anser den som 
ett mål, dit alla skola nalkas ; och såsom lyckligare att dö för ti-
digt, än att överleva sig. Han dör, och Sverige tror hava allt för-
lorat ; ty en stor mans död är en allmän förlust ; och vad kan det 
fordras mer till beröm, än att säga: i krig voro Baner, Horn, 
Weimar, Wrangel, Turenne, Condé, Montecuculi, Gallas, Pic-
colomini hans medtävlare. I fred voro Oxenstjerna, Brahe, Karl 
Gustav, Jakob De la Gardie, Gyllenhjelm hans vänner, hans um-
gänge. Kristina ansåg honom som sin trons stöd: Karl Gustav 
som sin fader; värdig lärling, värdig lärmästare av tvenne odöd-
liga hjältar, lyser hans namn i krigets handlingar emellan Gustav 
Adolfs och Karl Gustavs ; och hans namn är ej fördunklat av all 
den glans dessa stora Konungar sprida. 
 O mitt Fosterland! O Sverige! (tillåt denna sista önskan, innan 
jag slutar det tal jag till en stor mans ära hållit) måtte du länge 
njuta fredens lugn; men då fienderne rusta sig, då krigets fackla 
upptändes av tvedräktens hand, måtte du finna många hjältar, 
som, då de likna Torstenson i mod, i försiktighet, i kunskap, lik-
na honom även uti kärlek, i vördnad för sina skyldigheter, och i 
de saktmodiga dygder, utom vilka en hjältes ära fördunklas, och 
blir ofta en tung börda för dess fädernesland.
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Kommentarer och ordförklaringar

Föreliggande urval av Gustaf III:s dramatik och vältalighet byg-
ger på den utgåva i sex band som på nådigt uppdrag föranstalta-
des av Johan Gabriel Oxenstierna (Konung Gustaf III:s skrifter i 
politiska och vittra ämnen; tillika med dess brefvexling, vol. I–VI, 
1806–12). Oxenstierna följde sin tids utgivarpraxis. Han såg det 
som sin uppgift att presentera texterna som fläckfria verk, inte 
att nödvändigtvis i alla enskildheter redovisa handskrifternas ut-
seende. Uppgiften att utge Gustaf III:s skrifter, brev och efter-
lämnade manuskript på ett sätt som motsvarar vår tids veten-
skapliga fordringar återstår att utföra och torde vara en av de 
mer angelägna uppgifterna för den svenska kulturarvsvården. 
 I motsats till Oxenstiernas utgåva har här inga brev medtagits. 
Det finns ungefär två tusen bevarade brev av Gustaf III:s hand, 
de allra flesta skrivna på franska. Vad som återges hos Oxenstier-
na motsvarar en fjärdedel av denna mängd, och med detta mate-
rial förefaller utgivaren ha tagit sig särskilt stora friheter. Senare 
har några brevväxlingar blivit föremål för tillförlitliga editioner, 
till exempel den mellan kungen och hans mor Lovisa Ulrika (med 
Henrik Schück som utgivare). Det finns dessutom två moderna 
urval av hans brev som uppfyller högt ställda textkritiska krav 
och även erbjuder värdefull kommentar, det ena med franska ori-
ginal, det andra med brev i svensk översättning (Gustave III par 
ses lettres. Édition par Gunnar von Proschwitz, i Svenska Akade-
miens handlingar från år 1986, Del 8, Norstedts 1986 respektive 
Gustaf III. Mannen bakom myten. Ett självporträtt i brevform pre-
senterat av Gunnar von Proschwitz, Wiken 1992). von Prosch-
witz’ urval kan med fördel läsas parallellt med de arbeten av Gus-
taf III:s hand som presenteras i denna bok.
 För att underlätta läsningen har – i enlighet med principerna 
för serien Svenska klassiker utgivna av Svenska Akademien – stav-



gustaf i i i

496

ningen i Oxenstiernas utgåva moderniserats. Utöver de löpande 
ordförklaringarna återfinns sist i volymen en alfabetisk ordlista 
som förklarar i texten ofta förekommande ord vilkas betydelse av-
viker från nutida bruk. Förhoppningen är att föreliggande utgå-
va skall bidra till att öka intresset för Gustaf III:s litterära alst-
ring.
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Gustav Adolf och Ebba Brahe

Gustav Adolf och Ebba Brahe blev färdig sommaren 1783 och uruppför-
des den 11 september samma år på Drottningholmsteatern. Sofia Alber-
tina, kungens syster, spelade Ebba Brahe, hertig Karl utförde Gustav 
Adolfs roll och Armfelt uppträdde som Jakob de la Gardie. Gustaf III 
lät publicera stycket i fransk översättning i Paris året därpå. Kungens 
huvudkälla har varit Gottfried Sacks novell om kärleken mellan Gustav 
II Adolf och Ebba Brahe, tryckt 1768, men han hade även läst åtmins-
tone några av de brev som växlades mellan de älskande. Med poetisk 
frihet lokaliseras handlingen till Kalmar slott (jfr »Historiska upplys-
ningar« nedan).
 Johan Henric Kellgren bearbetade på kungens uppmaning föreliggan-
de taldrama till ett operalibretto på vers 1787, och abbé Vogler satte det 
till musik. Verket uruppfördes i en praktfull uppsättning i januari 1788 
men mötte övervägande negativ kritik från den förnäma världens sida. 
Däremot rönte det folkligt gensvar och användes av Stockholms borga-
re under kriget mot Ryssland för att hylla hertig Karl efter slaget vid 
Hogland och för att stödja kungen under Anjalaupproret. Gustaf på-
verkade den musikaliska utformningen genom att föreslå Vogler att an-
knyta till folkvisans tonspråk. Operaversionen har uppförts i modern tid 
av Kungl. Operans ensemble och en inspelning finns på en skiva av mär-
ket Sterling.
 Pjästexten åtföljs i Oxenstiernas utgåva av följande redogörelse för 
dramats verklighetsbakgrund.

Historiska upplysningar

Greve Magnus Brahes Husfru, Brita Lejonhufvud, hade med framgång 
sökt att giva sin dotter, Ebba, en lika så vårdad uppfostran, som dess be-
hag och natursgåvor voro utmärkta. På sin dödssäng bad hon Greven 
att för henne anhålla om ett ögonblicks samtal med Karl IX:s Gemål. 
Drottningen, som alltid för henne hyst en öm vänskap, infann sig hos 
den döende, att fullgöra hennes sista önskan, som var att vid sitt Hov 
antaga Grevinnans enda dotter, Ebba, att i anseende till henne företrä-
da en Moders ställe, och att själv draga omsorg för hennes vidare upp-
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fostran, emedan Grevens viktiga ämbetsgöremål icke gåvo honom nog 
ledighet att därtill överlämna sig. Drottningen försäkrade Grevinnan 
härom, och tog strax efter hennes död den unga Ebba till Hovet, där 
hon bemöttes och uppfostrades på ett hennes Stånd värdigt sätt. Redan 
från sitt sjunde år väckte hon beundran både genom sin fägring och sina 
tidigt utvecklade natursgåvor.
 Gustav Adolf, som var halvtannat år äldre, visade Ebba en öm tillgi-
venhet, som tilltog med åren. Att förekomma följderna av denna böjel-
se, lät Konungen undervisningen för sin Son upphöra, och skickade 
honom vid 14 års ålder i spetsen för 6000 man till Öland, vilken ö han 
borde försvara mot Danskarna, som där landstigit. Aftonen före sin av-
resa tog Prinsen ett rörande avsked av Ebba, och försäkrade henne om 
sitt oryggliga beslut att till dödsstunden förbliva henne trogen. Det sätt, 
varpå hon emottog denna förklaring, gjorde Gustav Adolf nöjd. Han 
reste till Öland, varest han avlade de första prov av den tapperhet, som 
i framtiden skulle bliva Germaniens skräck. Vid sin återkomst hastade 
han till den som ägde hans hjärta. Men hans kärlek hindrade honom 
aldrig från att uppfylla sina plikter mot Staten. Gustav Adolf besteg tro-
nen vid 17 års ålder, och ådagalade redan sådana egenskaper, som be-
rättiga till eftervärldens förundran.
 Änkedrottningen, vilken med missnöje såg, att Ebba vann mer och 
mer välde över Prinsens hjärta, föresatte sig emellertid att förhindra en 
sin undersåtes upphöjelse till sin like. Sedan hon upptäckt, att de bägge 
älskande voro i hemligt förstånd med varandra, blev hon till den grad 
uppretad, att hon förböd Ebba tillträde till sin taffel och sina rum, så 
ofta Konungen där infann sig. Förgäves bemödade sig Gustav Adolf att 
mildra det hårda i detta bemötande; han kunde icke förekomma Ebbas 
begäran att lämna Hovet, för att begiva sig hem till sin far. Drottningen 
samtyckte härtill så mycket hellre, som hon hoppades att, genom det 
älskade föremålets avlägsnande, dämpa Konungens kärlek. Men detta 
hopp bedrog henne. Gustav Adolf fortsatte sina täta besök hos den unga 
Grevinnan under hela den tid han vistades i Stockholm. En dag befann 
han sig hos sin älskarinna, då Greve Brahe oförmodat inträdde. Ko-
nung en förekom faderns misstankar, erkände att han ifrån sin första 
ungdom älskat hans dotter, och förklarade sin föresats att strax efter 
krigets slut förmäla sig med henne. Greven, som fann sig smickrad av 
den heder en sådan förening skulle tillskynda hans familj, hastade att ge 
sitt samtycke.
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 Vid samma tid hade Kristian IV av Danmark förklarat Sverige krig, 
och Gustav Adolf tog själv befälet över de mot denna Konung upp-
bådade trupper. Under hans frånvaro återkom Jakob De la Gardie, son 
av den namnkunniga Fältherren Pontus De la Gardie, från sina resor i 
främ mande länder, där han odlat de lysande natursgåvor och förvärvat 
de egenskaper, som gjorde honom värdig att snart upphöjas till Rikets 
högsta äreställen. Änkedrottningen utsåg honom till Ebba Brahes make, 
dock mindre av aktning för hans personliga förtjänster, än av begär att 
för alltid åtskilja de tvenne älskande, vilkas tillämnade äktenskap sårade 
hennes ömtåliga stolthet.
 Mot detta anbud, som naturligtvis smickrade den unga Greven, hade 
han intet annat skäl att anföra, än Konungens förmodade avsikt att själv 
taga Ebba till äkta. Änkedrottningen försäkrade honom, att Konungen 
aldrig ärnat förmäla sig med Ebba, men att den aktning man borde hava 
för hennes börd, och Drottningens havda omsorger för hennes upp-
fostran voro henne för kära, att tillåta Ebba bliva offer för en olaglig 
pas sion. Slutligen erhöll hon Grevens samtycke genom den försäkran, 
att hon själv skulle ansvara för följderna och beskydda De la Gardie för 
Konungens hämnd. Dessa skäl verkade även på Ebbas far, som i Änke-
drottningens händer överlämnade sin dotters öde. Gustav Adolfs mor 
ärnade till och med bruka våld, för att vinna sitt ändamål. Hon kallade 
därföre Ebba till sig och förkunnade henne med myndig ton, att hon 
borde hålla sig färdig att giva De la Gardie sin hand. Förgäves kastade 
Ebba sig för Drottningens fötter ; förgäves åberopade hon naturens och 
mänsklighetens rätt ; Drottningen förblev obeveklig och ville icke till-
låta något uppskov med bröllopets firande, emedan hon fruktade, att 
Konungen kunde emellertid återkomma. Det förböds den unga Gre-
vinnan att begiva sig hem till sin far, till och med att gå ur slottet, förrän 
vigseln med De la Gardie för sig gått. Oaktat detta tvång och de perso-
ners stränga uppsikt, som Drottningen förordnat att bevaka hennes per-
son, fann hon likväl en trogen budbärare. En vid namn Julius framförde 
till Konungen ett brev, som underrättade honom om den våldsamhet, 
för vilken hon skulle bliva ett offer. Konungen, som fick detta brev på 
tredje dagen, reste genast till Stockholm, sedan han lämnat befälet till 
sina Generaler och lovat att inom åtta dagar återkomma till armén.
 Emellertid inföll den utsatta bröllopsdagen. Förgäves bönfaller Ebba 
om uppskov. Hennes matta och försmäktande blick kan ej röra Drott-
ningen till medlidande. Allt, till och med den ibland gästerna rådande 
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tystnad, utmärker snarare en dyster sorg, än den på bröllop vanliga 
glädje. Brudgummen själv synes orolig och tankfull. Vid midnattstiden 
blev Ebba av sin far förd i brudstolen, varvid Jakob De la Gardie tillika 
anmodades att framträda, för att med henne sammanvigas. Knappt var 
ceremonien slutad, förrän Konungen anlände. Häpnad och fruktan in-
togo nu de närvarandes hjärtan, vilka hittills endast känt medömkan 
över den bedrövade Bruden. »Ni kommer för sent«, sade Drottningen; 
»Ebba är redan vigd.« Konungen utgjuter först sin vrede mot De la Gar-
die, vilken han gör de starkaste förebråelser. Denne kastar sig för Gus-
tav Adolfs fötter och åberopar Ebbas eget vittnesbörd, att han måst giva 
efter för Drottningens uttryckliga vilja. Brudens far anför även till sin 
ursäkt, att hans samtycke blivit honom avtvingat. Konungen övertygad 
att de alla voro oskyldiga offer för hans mors ränkor, säger henne rent 
ut, att han skulle nyttja den rätt han ägde, att upplösa de band, som vål-
det knutit. I brist på andra skäl, föreställer Drottningen sin Son det stö-
tande exempel han skulle giva en Nation, av vilken han nyss blivit krönt 
och hyllad. Denna bevekelsegrund torde dock hava saknat vikt hos den 
unga Konungen, så framt en Gustav Adolf icke redan lärt att besegra 
sig själv.
 Sådant är väsentliga innehållet av en på Svenska längesedan utgiven 
och på flera språk översatt berättelse, kallad Gustav Adolfs och Ebba Bra-
hes Kärlekshändelser, i vilken bok åtskilliga romaneska uppträden bli-
vit tillagda, som icke låta sig väl förenas med tidens historia. Den av 
Konung Gustaf III författade Dram är till sina omständigheter hämtad 
ur nämnda tradition, vilken bestyrkes genom Gustav Adolfs egna brev, 
som ännu förvaras i Biblioteket vid Åbo Akademi och på Drottning-
holms Lustslott. Dessa brev bevisa att Konungen verkligen älskat Ebba 
Brahe med en ren och uppriktig kärlek, och att han lovat taga henne till 
äkta. Han yttrar däri ingen annan fruktan, än för sin Mors Änkedrott-
ningens motstånd. Själv uppmuntrar han Ebba, att söka blidka Drott-
ningen och vinna hennes ynnest, genom sin undergivenhet och visade 
tålamod vid det hårda bemötande, som hennes trohet och beständighet 
för honom ådrogo henne. Ebba Brahe rättvisade Konungens val genom 
sin skönhet, dygder och börd. Hennes farfars farmor var Gustav Vasas 
syster, och hennes morfar Drottning Margareta Lejonhufvuds bror. 
Hon var således i skyldskap med Gustav Adolf. Alle Svenske Historie-
skrivare instämma i det vittnesbörd, att Konungen ämnat sin hand och 
sin tron åt Ebba Brahe, att han begärt henne av hennes far; men att hans 
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stränga och stolta Mor däremot använt alla medel, som hennes egen 
makt och inflytelse på Konungens sinne lämnade henne, ja till och med 
list och ränkor, för att hindra denna förening; att hon uppmuntrade 
och underhöll De la Gardies hemliga böjelse för den sköna Grevinnan, 
och slutligen tvingade henne till uppoffring av sin kärlek för Gustav 
Adolf, och till giftermål med Riksmarsken. Utom scenen med bondfol-
ket, förekomma således i denna Dram inga diktade händelser *).

 *) Ända till den stora vådeld, som år 1697 lade Stockholms Slott i aska, fanns där 
en fönsterruta, på vilken Ebba ristat följande rader: 

Jag är förnöjd med lyckan min, 
Och tackar Gud för nåden sin. 
Därunder hade Änkedrottningen tecknat: 
Det ena du vill, det andra du skall ; 
Så plär’et mest gå i sådana fall. 

   dess : ’hennes’.
   kurtinen: En kurtin är en befästningslinje som förbinder två när-

liggande bastioner.
   appareljer : En apparelj är en uppfart till valvgången i en befäst-

ning. 
   Teatern: ’scenen’.
   tidning: ’underrättelse’.
   Livknektar: Tjänare hos högt uppsatt militär person, i synnerhet 

en kung. 
   dess : ’hans’.
   menlöst : ’oskyldigt’.
   ömt: ’kärleksfullt’.
   ömhet : ’kärlek’.
   stadgat : ’givit stadga’.
   Erik Johanson: Anspelar på handlingen i Gustaf III:s dram Gustaf 

Adolphs Ädelmod.
   dess : ’hans’.
   Vasablodets hetsighet : Det ansågs i äldre tid som ett tecken på för-

nämhet att ha ett koleriskt temperament.
   dess : ’hans’.
   fodrade: ’utfodrade sin häst’.
   fänika: Avdelning av krigsfolk som kämpade under egen fana, vid 
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den tid då dramat utspelar sig vanligen motsvarande en batal-
jon.

   Stångebro slag: Slaget vid Stångebro ägde rum 1598 i närheten av 
Linköping och utkämpades mellan hertig Karl (sedermera Karl 
IX) och Sigismund, som då var kung av Polen och Sverige. Her-
tigens trupper vann en fullständig seger, vilket avgjorde kriget 
till Karls fördel. 

   kunnigt : ’bekant’.
   fredssammankomsten i Knäred: Freden i Knäred slöts den 20 ja nu a-

ri 1613 mellan Danmark under Kristian IV och Sverige un der 
Gustav II Adolf.

   ömmar: ’berör’.
   hans faders grymhet : Syftar särskilt på Linköpings blodbad, som 

följde på hertig Karls seger vid Stångebro, varvid fem rådsher-
rar som hade varit Sigismund trogna avrättades.

   ökstock: ’ekstock’, en mindre träbåt.
   vid Stäket, […] miste sin häst : Johan rör ihop olika episoder i det 

tidiga 1500-talets konflikt mellan Kristian II av Danmark och 
Sten Stures anhängare, vilkas kamp fullföljdes av Gustav Vasa.

   Kristianopel : Ort i Blekinge, anlagd som befäst stad 1599 av den 
danske kungen Kristian IV; intogs under Kalmarkriget av en 
svensk styrka ledd av kronprinsen Gustav Adolf. 

   Livland: Historiskt namn på södra delen av Estland och norra de-
len av Lettland, en svensk besittning mellan 1629 och 1721.

   Småflat : ’En smula förlägen’.
   ölänning: ’ölandshäst’ (numera utdöd ponnyras från Öland).
   Karl Filip : Gustav II Adolfs yngre bror. Fältmarskalken Jakob De 

la Gardie försökte få honom vald till tsar i Ryssland, vilket var 
nära att lyckas. Karl Filip avled kort därefter under ett fälttåg i 
Baltikum.

   kyller : Rock, vanligen av älghud, som bars i stället för pansarskjor-
ta under rustningen, senare även utan rustning.

   träffade : ’mötte i strid’, ’fick stridskontakt’.
   kronohemman: Lantegendom tillhörande kronan som uppläts till 

en brukare mot avgift. 
   upptäcka: ’uppenbara’.
   föresett : ’förutsett’.
   i morgons : ’i morse’.
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Frigga

Frigga författades vintern 1783 och gavs för första gången den 15 maj 
detta år på Ulriksdal i slutet av kungens intensiva teaterkampanj vid ho-
vet. 1786 fick Leopold uppdraget att omstöpa stycket till ett operalib ret-
to. Åhlström skrev musiken och operan hade premiär den 31 maj 1787. 
Leopolds versifierade version saknar emellertid originalets spirituella 
lätthet, och operan hade ingen framgång. 

   flat : ’förlägen’.
   arghet : ’svekfullhet’.
   undskylla : ’ursäkta’.
   Gylfes dotter : Gylfe var enligt myten svearnas konung.
   Gudinnan Frigga: Frigg eller Frigga (’den älskade’) är i nordisk 

my tologi gu darnas drottning och Asgårds härskarinna. Enligt 
sagalitteraturen är hon Odens legitima maka och moder till Bal-
der. Hon identifieras med planeten Venus och hennes namn 
an ses av som liga språkforskare vara ursprunget till benämning-
en på den fem te veckodagen.

   blinda: ’förblinda’.
   hjärtat : På 1700-talet omtyckt eufemism för en annan kroppsdel, 

se till exempel Chevalier de Boufflers av Kellgren översatta dikt 
»Hjertat« (Samlade skrifter del II, s. 79 ff ). 

   livade: ’väckte till liv’.
   trumpenhet : ’glädjelöshet’.
   återbörjade : ’fortsatte’.
   svara sig : ’svara varandra’.
   lydd: ’åtlydd’.
   försöka: ’pröva’.
   gör ej tillfyllest : ’är inte tillräckligt’.
   upplyser : ’avslöjar’.
   Det lär behaga er att : ’Det verkar som om ni finner behag i att’.
   jag tar däri för mycken del : ’det är för viktigt för mig’.
   förbehållsamhet : Varsamhet att inte röja sina tankar och känslor.
   småsticken: ’en aning uppretad’.
   blindar: ’bländar’.
   upphöja dess seger : ’öka värdet av hans seger’.
   dess hjärta: ’hans hjärta’.
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   Svitiods : ’Sveriges’.
   Tro: ’Var förvissad’.
   menlösa : ’oskyldiga’.
   blindar er : ’förblindas’.
   intrycka: ’ingjuta’.
   livades : ’upplivades’.
   uppoffra er : ’uppoffra för er skull’.
   dess tron: ’hans tron’.
   Fornjoterska: Fornjot var i nordisk mytologi en jätte som dödades 

av Tor. När man efter kristendomens införande valde att se 
Oden som en mänsklig kung som hade invandrat i Norden med 
sitt folk, antog man att jättarna hade varit en stam som tidigare 
befolkade landet och regerades av den fornjoterska kungaätten, 
som skulle ha börjat med Fornjot och slutat med Gylfe.

   prosternerade: ’knäböjande’.
   bandå: ’pannband’.
   faller igen: ’faller samman’.

Gustav Vasa

Gustaf III:s arbeten i operans form, samtliga fullbordade genom sam-
arbete med andra författare, ligger utanför ramen för denna utgåva, som 
begränsar sig till ett urval av de taldramer för vilka kungen själv bar det 
fulla ansvaret som författare. Det har emellertid, trots textkritiska bryd-
sam heter, tyckts ogörligt att utesluta det verk som mer än något annat 
fäste samtidens uppmärksamhet på den nygrundade Kungl. Teatern i 
Stock holm och som förblir en av den svenska scenkonstens största tri-
um fer genom tiderna. 
 Kungen överlämnade ett utkast till operan Gustav Vasa på fransk pro-
sa till sin handsekreterare Kellgren, som förvandlade det till rimmad 
svensk vers och i samverkan med kungen och med verkets tonsättare 
Johann Gottfried Naumann gav texten dess slutgiltiga utformning. Vad 
som återges här, efter Oxenstiernas utgåva, är en version som bitvis lig-
ger så nära formuleringarna i det färdiga librettot att man en tid antog 
att det skulle röra sig om en av Oxenstierna utförd upplösning på prosa 
av Kellgrens verser. Förhållandet mellan den text Oxenstierna presen-
terar och de förlagor som skulle kunna ligga till grund för den har under-
sökts med storartad noggrannhet av Lennart Breitholtz i Studier i operan 
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Gustaf Wasa (Uppsala universitets årsskrift 1954 :5). Källäget visar sig 
vara komplicerat. Man har, utom Kellgrens text, att räkna med bevara-
de utkast och möjliga (men i så fall försvunna) utkast på både franska 
och svenska samt den svårbedömbara faktor som utgörs av dialogen mel-
lan kungen och hans litteräre medarbetare under arbetet med att färdig-
ställa librettot. Breitholtz’ försiktiga slutsats är att den text vi finner i 
Oxenstiernas utgåva är en hoparbetning av ett eller flera utkast på prosa 
av kungens hand och Kellgrens verslibretto, varvid spåren av versmått 
och rim nödtorftigt har avlägsnats – alltså ett slags ouvrage collectif, där 
även Oxenstierna måste betraktas som medförfattare. Grunden har emel-
lertid varit Gustaf III:s konception av dramat och hans disposition av 
handlingsförloppet, som har sträckt sig till detaljerade anvisningar för 
uppläggningen av de olika scenerna samt det huvudsakliga innehållet i 
många repliker. Man skulle helst vilja skriva på författarraden: Gustaf 
III med Johan Henric Kellgren och Johan Gabriel Oxenstierna.
 Gustav Vasa uruppfördes den 19 januari 1786 och spelades under den 
första vintern tjugotre gånger för fulla hus. Verket förblev ett repertoar-
stycke på Kungl. Teatern till en bit in på 1820-talet och återupplivades 
även senare. Gustav Vasas aria »Ädla skuggor, vördade fäder« blev myck-
et omtyckt och har nämnts som Sveriges första nationalsång. 
 Dramat åtföljs i Oxenstiernas utgåva av följande noter, som torde vara 
författade av Kellgren.

Historiska upplysningar

a) Severin Norrby, Danmarks Rikes Råd och Amiral, en av de största 
krigsmän i detta tidevarv. Han tjänte Kristiern med en frimodig till-
givenhet, så länge dess grymheter ej hade skilt honom från tronen; men 
då Norrby ej såg något hopp övrigt för sin Herre att återvinna de tro-
ner, från vilka hans tyranni en gång hade störtat honom, uppeldades 
Norrbys ärelystnad. Han bibehöll sig länge som Herre över Gotland, 
och hade blivit en farlig fiende för Gustav I, om Kristina Gyllenstjerna, 
som han hade fången, velat ingå med honom i förbund. Hans omsorg 
att frälsa de flesta av Svenska Adeln ur Kristierns händer, hade gjort 
honom vänner; men änteligen måste han övergiva Gotland, tvungen av 
Svenska och Danska Konungarna. Han levde sedan i landsflykt hos Kris-
tiern, i Kejsar Karl V:s Hov, och blev slagen i de Italienska krigen un-
der Kejsarens fanor.
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 b) Kristina Gyllenstjerna, Riksrådet Nils Erikson Gyllenstjernas och 
Fru Sigrid Eskilsdotter Baners Dotter. Har varit en av de mest förtjän-
ta mot sitt fädernesland. Hennes ståndaktighet i motgång, hennes mod, 
hennes tillgivenhet för Riket, bör göra hennes namn även så vördat som 
stort. Vid 19 års ålder Änka efter Riksföreståndaren Sten Sture den Yng-
re, och Moder för tvenne barn, Nils och Svante Sture, var hon den enda, 
som i den allmänna förvirringen ej glömde Riket. Hon försvarade Stock-
holm mot Kristiern II i 7 månader, och fast hon såg sig övergiven av de 
förnämsta hennes Mans vänner, nekade hon ännu att böja huvudet under 
oket, till dess Borgerskapet och själva besättningen på Slottet tvungo 
henne att ingå förlikning; och då överlämnade hon dock ej Slottet, förr 
än hon låtit i fredspardon intaga alla de Herrar, som ännu ej underkas-
tat sig Kristierns välde: och sedan dessa heliga löften av Tyrannen ble-
vo brutna, emottog Kristina sitt öde med en hjältemodig ståndaktighet, 
som kostat henne livet, om ej Severin Norrbys böner förmått frälsa hen-
ne. Förd av denna Amiral i fångenskap till Gotland, emotstod hon ock 
med samma frimodighet alla de anbud, som hans ärelystnad gjorde hen-
ne, och som kunnat återföra henne på den tron, som hon med Sturen 
förut besuttit ; men kärleken för fäderneslandet övervann både ärelyst-
naden och dess ömhet för sina barn, vilka genom Gustav I:s upphöjelse 
sågos för alltid skilda ifrån den värdighet så väl deras Fader som Far-
fader beklätt. Frigiven efter Kristierns olycka, och återkommen till sitt 
Fädernesland, som blivit befriat av Gustav Eriksons hjältemod, blev hon 
en av hans trognaste undersåtar ; och sedan hon vid 19 års ålder visat 
den största själ och mandom, visade hon nu 10 år därefter de mest stilla 
och fromma dygder (ett sällsamt exempel!), och levde i ro, sedan hon 
ingått ett senare gifte med Riksrådet Johan Tureson Roos, en son av 
den oroliga och upproriska Riksmarskalken Ture Göranson Roos; med 
honom hade hon en Son, Gustav Johanson Roos, som vid Konung Erik 
XIV:s kröning blev, tillika med Svante Sture, hennes enda Son av första 
giftet, till Grevlig värdighet upphöjd. Kristina slöt sin ärefulla levnad 
1559, tvenne månader efter dess förföljares Kristiern II:s död, och ett 
år före dess Vän och Fosterson Gustav I, som hedrade henne med sin 
ömma saknad. 
 c) Margareta Vasa, den enda av Gustav I:s Systrar, som överlevde sin 
Broders upphöjelse. Genom sitt första gifte med Riksrådet och Rid-
daren Joakim Brahe, är hon Stammoder för Braheska ätten. Hon gifte 
sig andra gången med Greve Johan av Hoja, tysk Riksgreve och en av 
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de utlänningar, som med stor otacksamhet bemötte Gustav I:s väl gär-
ning ar.
 d) Anna Turesdotter Bjelke försvarade Kalmar Slott på samma tid, 
som Kristina Gyllenstjerna innehade Stockholm, och var den enda med 
Riksföreståndarens änka, som motstod Kristiern. Hon emottog Gustav 
Vasa i Kalmar, då han, flyktig ur Kristierns fängelse, återkom till Sveri-
ge, att rädda det ur tyrannens händer. Hon överlämnade ej Kalmar 
genom någon dagtingan, utan blev förd fången till Gotland, då Slottet 
genom storm intogs av Norrby.
 e) Lars Siggeson Sparre, Svea Rikes Råd och Marsk, alla nuvarande 
Sparrars Stamfader, var en av de sex Herrar som jämte Gustav Vasa gå-
vos Kristiern till gisslan 1518, då denne skulle hava sammanträde i Stock-
holm med Riksföreståndaren Sten Sture den Yngre, och vilka Kristiern 
emot all folkrätt bortförde såsom fångar till Danmark. Han var Son av 
Riksrådet Sigge Larsson Sparre till Skoteby och Fru Kristina Månsdot-
ter Natt och Dag. Han var Gustav I:s trognaste vän, och blev av honom 
vid dess död 1559 ömt saknad.
 f ) Sten Erikson Lejonhufvud, Drottning Margareta Lejonhufvuds 
Broder och Stamfader till alla nu levande Grevar Lejonhufvud. Hans 
åtskilliga beskickningar till Frankrike, England, Hessen och Danmark, 
K. Gustavs förtroende och Konung Erik XIV:s misstroende, allt detta 
har gjort honom även så namnkunnig i Svenska Historien, som den del 
han tog i alla de märkliga händelser, som timade i detta tidevarv. Han 
blev till döds sårad d. 29 Sept. 1568 vid Konung Erik XIV:s avsättande, 
och dog tvenne dagar därefter. Upphöjd i Grevligt stånd efter dess död, 
vid dess Systerson Johan III:s kröning. 
 g) Gustav Olofson Stenbock, Sveriges Rikes Råd och Marsk, Stam-
fader för alla nu levande Stenbockar, en av de första Svenska Friherrar, 
vid Konung Erik XIV:s kröning. Var Drottning Katarina Stenbocks 
Fader, och Drottning Margareta Lejonhufvuds Svåger genom sitt gifte 
med Brita Lejonhufvud, följakteligen Konung Gustav I:s både Svåger 
och Svärfader.
 h) Tord Bonde, alla nu levande Bondars Stamfader. 
 i) Knut Erikson Kurck, så väl som Erik Fleming, Axel Posse till Hel-
lekis och Tord Bonde, alla fyra Rikets Råd, undertecknade Strängnäs 
Valakt 1523, genom vilken Gustav I blev till Svea Konung upphöjd. Erik 
Fleming förde Svenska flottan med heder och lycka. 
 k) Peder Olofson Hård till Häringe, Svea Rikes Råd och av Konung 
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Gustav I satt till Ståthållare på Stockholms Slott, då han det erövrade 
från Kristierns folk den 21 Juni 1523. 
 l ) Svante Sture, Sveriges Rikes Råd och Riksmarsk, Greve till Stege-
holm och Västervik, var vid Stockholms befrielse ej mer än fem år gam-
mal. Hans förstånd och snille skall ej varit svarande mot hans goda hjär-
ta och nit för sitt fädernesland. Hans trohet mot Gustav I blev satt på 
många prov, men var aldrig tvivelaktig, fastän kärleken och ärelystna-
den tycktes båda förena sig att göra honom till Gustavs ovän; ty det var 
icke nog för honom att se Gustav innehava det äreställe, som syntes, 
genom hans Faders och Farfaders förtjänster, honom själv vara ämnat. 
Brinnande av kärlek för Margareta Lejonhufvud, och redan med henne 
förlovad, måste han dock lämna henne åt Gustav till Gemål, och nöja 
sig med att bliva dens Svåger, vars älskare han varit. Han vägrade ofta 
med frimodighet Svenska Kronan, så väl då Lübeck tvenne gånger er-
böd honom sitt bistånd, som i synnerhet, och ännu mera med förakt, då 
den upproriske Dacken ville utropa honom för Konung. Sedan han vid 
5 års ålder undsluppit Kristierns blodgirighet och Severin Norrbys po-
litik, måste han i en hög ålder av 60 år och då han beklädde den högsta 
Rikets värdighet, se sig med de sina ett offer för Erik XIV:s raseri, och 
blev tillika med sin son, Nils Sture, mördad av Konungens egen hand, 
på Uppsala Slott den 4 Maj 1567. 
 m) Per Brahe, Konung Gustav I:s Systerson, var endast 5 år gammal 
vid Stockholms erövring. Hans Fader, Joakim Brahe, miste livet vid 
blodbadet den 4 Nov. 1520. Modern, Margareta Vasa, lämnade vid sitt 
senare gifte alldeles sin Son i Gustav Eriksons vård. Av denna Konung 
blev han upphöjd till Riksrådsvärdigheten, och av Konung Erik XIV till 
Greve av Visingsborg och Riksdrots. Han var Stamfader för Grevarna 
Brahe, en lärd man, mycket brukad i Rikets värv, och känd i den lärda 
världen av dess historia om Konung Gustavs regering. 
 n) Erik Johanson Vasa till Rydboholm, Sveriges Rikes Råd, Konung 
Gustav I:s Fader, var den förste av de världsliga Herrar, som måste böja 
sitt oskyldiga huvud under bödelsyxan, då Kristiern uppoffrade de för-
nämsta av Sveriges Adel och Medborgare, den 4 Nov. 1520.
 o) Av alla de grymheter, som Kristiern utövade under dess korta men 
blodiga regering, var de bägge unga Ribbingars mord den mest omänsk-
liga och minst tjänande till hans avsikter. Dessa bägge oskyldiga tyran-
nens offer voro Lindorm Ribbings söner, den ene åtta, den andre fem år. 
När den yngre brodern såg den äldres blod, sade han till bödeln: kära, 
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fläcka icke så mina kläder, jag får bannor av min mor. Bödeln rörd kas-
tade svärdet ifrån sig men Kristiern lät strax kalla fram en annan, som 
först halshögg barnet och sedan den medlidande.
 p) Sten Sture den Yngre undfick ett dödligt skott i låret vid slaget som 
stod emot Kristierns trupper vid Bogesund, fördes till Strängnäs, där 
han avled den 9 Febr. 1520, och begravdes i Riddarholmskyrkan. Någ-
ra dagar efter blodbadet i Stockholm och nie månader efter Riksföre-
ståndarens död, lät Kristiern uppgräva dess döda kropp och den stycka 
att ikring Riket uppsättas på stegel.
 q) Anders Person, en rik Bergsman på Rankhyttan i Dalarna, som 
va rit känd av Konung Gustav I i hans ungdom och då han vistades vid 
Aka demien i Upsala, var den förste hos vilken Konung Gustav tog tjänst 
vid sin ankomst till Dalarna, och av vilken han då njöt bistånd och tro-
het. Han lät sedan förleda sig att deltaga i det bekanta Dalupproret 1531, 
i anledning av klockornas utlevererande.
 r) Detta är blott en dramatisk dikt. Cecilia av Eka, Gustavs Moder, 
bortförd i fångenskap till Danmark, ändade där med tvenne dess Dött-
rar sina dagar i tyrannens bojor. Hennes dödsår är obekant.

   våldskräktare : ’troninkräktare’, ’usurpator’.
   Vapendragare : Yngre krigare som bär en anförares vapen.
   bedrövligt : ’dystert’.
   Vid Teaterns öppnande: ’När ridån går upp’.
   blod: ’härstamning’.
   tillredd: ’ordnad’.
   maka: ’make’.
   Lyckligtvis hava de tider försvunnit etc.: En förtäckt syftning på fri-

hetstidens samhällsförhållanden.
   vanbörding: Vansläktad person (här bildligt).
   reträtten: ’taptot’.
   änteligen: ’till slut’.
   vårdslöst : ’handlöst’.
   Teatern: ’scenen’.
   demantspira: ’diamantspira’.
   faslig : ’fasansfull’.
   Prins : ’furste’.
   emellertid : ’samtidigt’.
   föresyn: Bild av något som skall inträffa längre fram i tiden.

kommentarer och ordförklaringar

99

101

102
104
110
114

120
122

123

124



gustaf i i i

510

   föreställas : ’framställs’.
   Genier : ’andeväsen’.
   blygd: ’skam’.
   vevar: ’sveper’.
   Kommer sig något före : ’Återvinner fattningen’.
   förvillar : ’vilseleder’.
   stormen: ’stormningen’.
   under gevären: ung. ’med vapnen beredda’.
   raseri : ’vanvett’.

Siri Brahe

Dramat tillkom huvudsakligen under hösten 1787, på grundval av ut-
kast som torde gå tillbaka till 1783 eller 1784. Schröderheim berättar om 
en första lektyr som kungen gjorde för honom, Rosenstein och Adler-
beth på Haga. Texten fullbordades vintern 1787 och gavs till Leopold 
för en språklig granskning. Tillkomsten av Ristells dramatiska teater har 
inspirerat kungen till förnyat dramatiskt författarskap. Manuskriptet tor-
de ha överlämnats till teatern i januari 1788. Under Leopolds och Arm-
felts ledning repeterades pjäsen på operans lilla elevteater. Kungen be-
vistade själv alla repetitioner och ingrep för att instruera skådespelarna 
och fordra mer eld och uttryck. Leopold fick recetterna och ansågs av 
några till en början felaktigt vara styckets författare.
 Följande »historiska upplysningar« åtföljer dramat i Oxenstiernas ut-
gåva.

Historiska upplysningar

Det lyckades Karl IX att bestiga en tron. Ständerne utropade honom för 
Sveriges Konung, och Sigismund, hans brorson, som redan förut förde 
Polska spiran, uteslöts från ett Rike, vars behärskare han i sju år varit 
såsom son och arvtagare efter Johan III. Karls anspråk och Sigismunds 
medfödda rättigheter hade tillskapat partier, vilkas inbördes förbittring 
slutligen blev en orsak till Sigismunds förnämsta anhängares landsflykt 
eller död. 
 Siri Brahe, Dotter av Riksdrotsen, Greve Per Brahe, vilken var Gus-
tav I:s systerson, hade mot sin vilja blivit trolovad med Erik Bjelke, men 
själv fäst sitt hjärta vid Johan Gyllenstjerna, som var av Sigismunds par-
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ti. Såsom i nära skyldskap med denna Konungs syster, Prinsessan Anna, 
och hörande till hennes Hov, blev Siri Brahe i stånd att till den grad 
väcka hennes deltagande i sitt öde, att denna Prinsessa hävde alla hin-
der emot hennes äktenskap med Gyllenstjerna, och en dag, då hon själv 
var frånvarande, för att bevista Polska Ambassadörens högtidliga emot-
tagning, lät deras bröllop firas på Stegeborgs Slott, varest hon då (1595) 
vistades. Ingen av de nygiftas släktingar var tillstädes vid ceremonien, 
och Johan Gyllenstjernas egen far hade icke kunskap om sin sons gifter-
mål. Följden härav blev ett outsläckligt hat mellan bägge familjerna. Den 
Bjelkiska ville ej antaga någon annan upprättelse för den skymf, som 
den påstod sig hava lidit, än Johan Gyllenstjernas död. Förgäves använde 
Prinsessan Anna sin bemedling: ingenting var i stånd att blidka de upp-
retade. Av denna enskilda tvist blev, såsom en samtida historieskrivare 
anmärkt, en Statssak, emedan bägge familjerne redan gripit till vapen. 
Utom dåvarande Riksföreståndarens, Hertig Karls mellankomst, skulle 
de ock hava skridit till uppenbara fientligheter; men Hertigen bemed-
lade Stillestånd, tills Rikets Ständer, som instundande September må-
nad skulle församlas, kunde i saken fälla utslag. Genom domen på Riks-
dagen blevo Johan Gyllenstjerna och Siri Brahe ålagde att ett års tid 
uppehålla sig på deras gods, att böta 1000 R:dr till de fattiga, och att till 
Bjelke, såsom skadestånd för de omkostningar han i hopp om detta gif-
termål gjort, betala lika så stor summa. Härmed åtnöjdes bägge parterne. 
Detta är det sista exempel av de oredor, som mäktiga familjers inbördes 
fiendskaper fordom uppväckte i Sverige. Gustaf III:s rika inbillning har 
av denna enkla händelse skapat de intressanta scener, som utgöra ifråga-
varande Dram, i hvilken han, likasom i förväg, låter se morgonrodnaden 
av den sköna dag, som efter Karl IX:s grymma och blodiga regering upp-
gick över Sverige. Till kontrast mot de övriga mörka tavlor framställer 
han Gustav Adolfs mildhet och ädelmod, vilken utomordentlige Ko-
nung det var förbehållit att släcka Svenska medborgares inbördes hat, 
och att genom sin själs storhet utplåna verkningarna av de misshällig-
heter som partiandan alstrat. 
 Tilläventyrs böra några omständigheter om de i Pjäsen förekomman-
de historiska personer här anföras, varigenom läsaren, utan att behöva 
bläddra i den tidens historia, genast kan fatta karaktären av varje roll.
 Johan Gyllenstjerna, en bland Rikets högsta ädlingar, och på möder-
net besläktad med Sigismund, förblev även denna Konungs trognaste 
anhängare. Efter sitt giftermål med Siri Brahe och sedan han fått del av 
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Ständernas dom, övergav han Sverige, för att begiva sig till Polen, där 
han ock slutade sina dagar. Hans ståndaktiga tillgivenhet för sin lagliga 
Konung kan icke ursäkta hans brott, att hava fört avig sköld mot sitt fos-
terland.
 Ebba Bjelke, Johan Gyllenstjernas mor och änka efter Riksdrotsen 
Gyllenstjerna, bibehöll sig under ett tidlopp av 50 år uti fem Konung-
ars ynnest. Detta är anledning till Stolpes yttrande i Första Akten: »Jag 
har alltid hållit Kungens parti, jag och Hennes Nåd, fast salig Herr Nils 
ville vara väl på båda sidor.«
 Georg Gyllenstjerna, Ebba Bjelkes andra son, förblev beständigt en av 
Karl IX:s medhållare. Denne Herre dog 1618 såsom Riksråd och Riks-
amiral.
 Erik Tureson Bjelke, Landshövding över Kalmar Län, höll sig till Karl 
IX:s parti. Med honom hade Siri Brahe blivit mot sin vilja trolovad.
 Om Erik Göransson Tegel, denne i historien märkvärdige person, sy-
nes en närmare underrättelse vara nödig. Fadern Göran Person, K. Erik 
XIV:s gunstling, hade, i egenskap av Konungens Handsekreter och Pro-
kurator, ägt mycken inflytelse på Riksstyrelsen. Allmänt anklagas den-
ne man såsom upphov till den tidens oroligheter och olyckor. Konung 
Erik såg sig tvungen att överlämna sin gunstling till ett offer för dess 
ovänners hämnd, utan att därigenom kunna avvända sina egna miss-
öden. Göran Person blev levande rådbråkad. I det protokoll, som för-
des över hans bekännelse vid det med honom anställda pinliga förhör, 
igenfinnes dock icke något högmålsbrott. Även hans mor blev anklagad 
för trolldom och dömd till döden, och så långt drevs hämndgirigheten 
mot denna familj, att Ständerne genom formligt beslut uteslöto Göran 
Persons efterkommande från alla ämbeten i Staten. Ickedessmindre tog 
Hertig Karl omsorg om den olyckliga Erik och skickade honom till Tysk-
land, för att där uppfostras och undervisas. Ynglingen gjorde framsteg 
i språk och vetenskaper, och återkom, under Prinsens beskydd, till sitt 
fosterland, som landsförvist honom. Han nyttjades vid flera utländska 
beskickningar, och efter hemkomsten vid flera domareämbeten i Riket. 
Slutligen antogs han till Hertig Karls Handsekreter, och återfick adel-
skapet under namn av Tegel. Han förstod att tillvinna sig Hertigens för-
troende, och begagnade sig därav, för att tillfredsställa sitt personliga 
hat emot de familjer, som bidragit till den stränga domen mot hans far. 
På Riksdagen i Linköping år 1600, då Karl utropades för Konung, fick 
han öppet fält för sin hämndlystnad. Utnämnd till Rättegångshärold 
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och varande i denna egenskap Actor Publicus, förde han præsidium i en 
särskilt förordnad Kommission, vilken hade sig uppdraget att hålla rann-
sakning över Sigismunds anhängare. De våldsammaste medel nyttjades; 
männers brev till sina makar, föräldrars till sina barn blevo uppsnappa-
de eller framsökta i deras egna hus; de skändligaste gissningar anfördes 
såsom anklagningsgrunder: hela förhållandet intygade Tegels outsläck-
liga hat. Fyra till döden dömde Rådsherrar blevo på Linköpings torg 
halshuggne, och tolv andre erhöllo ej nåd förr än på själva avrättsplatsen. 
Ännu på Riksdagen i Örebro år 1606 sökte Tegel uppliva samma för-
följelser. Han betjänte sig av den stora Fältherren Jakob De la Gardies 
frånvaro, för att emot honom väcka Karl IX:s misstankar och hos Ko-
nungen anklaga honom för förräderi. Anklagelsen blev lyckligtvis före-
dragen för Rikets församlade Ständer, vilka ej funno bevisen överty-
gande. De la Gardie skulle ej hava kunnat vänta sig ett så rättvist utslag, 
om undersökningen hade berott av en tillförordnad Kommission. Det 
är icke utan skäl, som Tegels minne höljes med allt det förhatliga i Karl 
IX:s stränghet. Genom att väcka och leda denna Konungs misstankar, 
ökade han ock ännu mera dess ovänners stora antal. Tegel dog utan barn. 
Han har efterlämnat en Historia om Konung Gustav I och en om Erik 
XIV, i vilken senare han med en förställd glömska icke talar ett ord om 
sin far.
 Gustav Adolfs bedrifter äro av var och en för väl kände, att några om-
ständigheter ur denna hjältes historia skulle behöva återkallas för läsa-
rens minne.
 De övrige i Dramen förekommande personer äro ej historiska, och 
tjä na endast att underhålla aktionen. 

   Kristianopel : Ort i östra Blekinge, anlagd som befäst stad 1599 av 
den danske kungen Kristian IV. Intogs under Kalmarkriget av 
en svensk styrka ledd av kronprinsen Gustav Adolf. 

   Risby skans : vanl. Ryssby skans, strategiskt avgörande svenskt fäs-
te under kriget mot Danmark 1611–13, uppförd av Karl IX ett 
stycke norr om Kalmar för att hindra danskarnas framträngan-
de uppåt landet. 

   djurgården: En djurgård är en inhägnad med vilda djur, avsedda 
för jakt.

   sirat : ’prydnad’, ’utsmyckning’.
   [som] slutar: ’avslutar’.
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   battanger: ’flygeldörrar’.
   hillebardar: ’spjutyxor’ (ett kombinerat hugg- och stickvapen med 

långt skaft, spjutspets och bila).
   morgonstjärnor: En morgonstjärna är ett slags stridsklubba.
   tingsstugan: En tingsstuga är en byggnad avsedd för tingsförhand-

lingar.
   rättarelaget : Ett rättarelag är de under ett gods hörande dagsverks-

skyldiga lantborna, ibland även inberäknat anställt arbetsfolk.
   frossan: ’feber’.
   elakt : ’dåligt’, ’sorgligt’.
   biltog : ’fredlös’.
   tåpa: Enfaldig kvinna.
   Rättnunnans : ’Alldeles nyss’.
   ilska: ’elakhet’.
   kyller : Rock, vanligen av älghud, som bars i stället för pansarskjor-

ta under rustningen, senare även utan rustning. 
   elak tidning: ’dålig nyhet’.
   fasliga: ’fasansväckande’.
   partier : ’skaror’.
   grannlaga: ’hänsynsfull’.
   föresett : ’förutsett’.
   på vad sida lyckan välver : ’hur det än kommer att gå’.
   jag uppoffrar honom: ’jag uppoffrar för hans skull’.
   förlora: ’bringa i fördärv’.
   småflat : ’en smula förlägen’.
   rättnunnas : ’alldeles nyss’.
   dess saknad: ’hennes saknad’.
   sakta: ’lindra’.
   tidning: ’nyhet’.
   lyckan mig förvarat : ’ödet haft i beredskap åt mig’. 
   obillig : ’oberättigad’.
   dess syster : ’hans syster’.
   vid [min maka] ’från’.
   billiga: ’berättigade’.
   gjorde tillfyllest : ’var tillräcklig’.
   försiktighet : ’förutseende’, ’omsorg’. 
   inbillning: ’fantasi’.
   slug: ’klipsk’.
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   illparigt : ’illmarigt’, ’knipslugt’.
   elak: ’ofördelaktig’.
   förtigenhet : ’förtegenhet’.
   upplysa min oro : ’ge mig klarhet om det som oroar mig’.
   maka: ’make’.
   Tvinga er : ’Behärska er’.
   avundar: ’avundas’.
   avföda: ’barn’.
   allt [har rätt att ] : ’alla’.
   Han tror sin skyldighet äska dess närvaro här: ’Han tror sig vara skyl-

dig att fordra att få närvara här’.
   ränkor: Listiga och hemliga planer med illasinnat syfte.
   svärta: ’svartmåla’.
   äska: ’fordra’.
   larven: ’förklädnaden’.
   änteligen: ’slutligen’.
   ostörande: ’frihet från störningar’.
   Då skyldigheten driver : ’När man leds av plikten’.
   irriga: ’oriktiga’.
   larven: ’masken’, ’skenet’. 
   dess säkerhet : ’hans (kronprinsens) säkerhet’.
   flat : ’generad’.
   makas [åsyn] : ’makes’.
   dess liv : ’hans liv’.
   [kär ] maka: ’make’.
   upptäckt : ’uppenbarat’.
   rättnunnas : ’alldeles nyss’.
   illviljare : ’illvilliga personer’.
   upptäckta: ’avslöjade’.
   flat : ’generad’.
   förlora: ’bringa i fördärv’.
   oväldug: ’oväldig’, ’opartisk’.
   föregivande: ’påstående’.
   undskyllas : ’ursäktas’.
   rättvisar : ’försvarar’.
   Rättvisa : ’Gör rättvisa åt’. 
   avföda: ’barn’.
   Dess Son: ’Hans son’.
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Den Ena för den Andra

Den Ena för den Andra uruppfördes den 24 maj 1788 med stor framgång. 
Titeln är en svensk återgivning av det latinska uttrycket qui pro quo, per-
sonförväxling. Fram till 1819 spelades pjäsen hela sextio gånger på Dra-
matiska Teatern. Den snuddar vid ett delikat ämne, nämligen dueller. 
Det fanns sedan gammalt ett strängt lagförbud i Sverige mot detta tids-
fördriv, som på många håll i Europa hade inneburit en kännbar åderlåt-
ning av aristokratin. Men som det kan vara överensstämde inte lagen med 
människors rättskänsla. Dueller förkom både i hederssaker och i hjärte-
saker. Strax före premiären på Den Ena för den Andra ägde till exempel 
en uppmärksammad tvekamp rum mellan Gustaf III:s gunstling Hans 
Henrik von Essen och Adolf Ludvig Ribbing (den Ribbing som kom att 
tillhöra kretsen av kungamördarna). Uppgörelsen skedde i kungliga rid-
huset i närvaro av flera officerare och ledde till att Essen blev lindrigt ska-
 dad. Några år tidigare, under kungens besök i Paris 1784, hade en med-
 lem av hans svit, kammarjunkare Carl Peyron, mist livet i en duell med 
sin före detta regementschef greve de la Marck. Att leka med värja i Bou-
lognerskogen eller med pistol i Medevis hagar var ingalunda ofarligt. 

   förbådssedel : ’förbudssedel’ (tonvikt på första stavelsen), medde-
lande om ankomst, skriftlig beställning av skjuts eller inkvarte-
ring som sändes i förväg.

   Superkargörer : En superkargör var en person som medföljde ett 
fartyg för att på uppdrag av lastens ägare hålla uppsikt över las-
ten och eventuellt handla med den.

   rest på Frankrike : här ’tjänstgjort i Frankrike’.
   skvattra bort : ’plottra bort’.
   Amiralitetskapten: ’sjöofficer’.
   två kors : det Svenska och det Fransyska: ’två utmärkelsetecken’, var-

av det ena får antas vara den svenska svärdsorden och det andra 
den franska militärförtjänstorden (Institution du Mérite militaire).

   glosor : Vingren tar ordet i bemärkelsen ’speglosor’, ’okvädnings-
ord’.

   surprisen: ’överraskningen’.
   reputerlig : ’ansedd’.
   hederligt : ’hedersamt’.
   du liknar dig : ’du är dig lik’.
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   pliten: ’huggvärjan’.
   Kom väds : ’Jag slår vad om att’.
   upptäcka: ’uppenbara’.
   ärbart : ’hederligt’.
   etourderi ’obetänksamhet’.
   rar: ’ovanlig’.
   han [tror sig ] : ’den’ (dvs. kärleken).
   maner: ’rätt sätt’.
   insulterar: ’förolämpar’.
   stickande: ’retfull’.
   Paroll : ’Hedersord’, i det här fallet överenskommelse om en duell.
   pultron: ’feg stackare’.
   mockera sig över : ’göra narr av’.
   åtskilliga: ’skiftande’.
   dagböckerna: Böcker där resandes namn antecknades på gästgivar-

gårdarna (motsvarande moderna hotelliggare).
   bereda: ’förbereda’.
   assemblén: En assemblé är en sällskaplig tillställning, ofta med mu-

sik och dans.
   lagar bra hår: ’lägger håret väl’.
   hade sitt förbåd: ’gjorde sin rumsbeställning’.
   niskaste : ’snålaste’ (superlativ av nidsk ’snål’).
   kallskål : En kall, läskande dryck.
   hjärtans : ’arma’, ’stackars’.
   blir man ostädad: ’kommer klädseln i olag’.
   vivacité : (fr.) ’livlighet’.
   utan [av sin man] : ’utom’.
   älskare : ’tillbedjare’.
   affär : här ’duell’.
   attentioner : ’uppmärksamheter’.
   dra så mycket parti han kunde: ’dra så mycket nytta han kunde’.
   disputerat : ’frånkänt’.
   dela : ’träta om’.
   Duellsplakatet : Kunglig förordning om förbud mot dueller, utfär-

dad 1682, ej sällan överträdd.
   nedrigt : ’lågt’.
   förekommer att jag inte blir gift : ’förhindrar att jag blir gift’.
   kort om huvudet : ’lättretad’.

kommentarer och ordförklaringar

255

256

258
260
261

262

263
264

265

266
267
269
271
272
273

274

275

276

277



gustaf i i i

518

   tass : ’kopp’.
   vartåt de gå: ’vad de går ut på’.
   etablissemang: ’giftermålsplaner’.
   liebhaber : (ty.) ’tillbedjare’.
   ondskan: ’förbittringen’.
   sjöorre : eg. ’grissla’, här ung. ’sjöbuss’.
   kan det vara lika mycket : ’kan det göra detsamma’.
   fasliga: ’gräsliga’.
   stilla er : ’lugna er’.
   reda: ’redovisning’.
   Hola: ’Hämta’. 
   tillagat : ’iordningställt’.
   Amiralitetsuniform: ’sjöofficersuniform’.
   billig : ’befogad’.
   kommer sig lite före : ’hämtar sig en smula’.
   undskyllan: ’ursäkt’.
   minauderar: ’koketterar’.
   metjé : ’yrke’.
   inbillning: ’fantasi’.
   ressentiment : ’harm’, känsla av att vara förorättad.
   knuten av gåtan: ’gåtans lösning’.

Alexis Michaelowitsch och Natalia Narischkin

Om pjäsens tillkomst, se inledningen s. xxxiv. Ryska egennamn, ort-
namn och termer har inte anpassats till modern svensk transkriberings-
praxis utan återges i den form som författaren har givit dem.
 Till pjäsen fogades i Oxenstiernas utgåva följande förklaring. 

Historiska upplysningar

Anledningen till denna Dram har Gustaf III tagit i ett arbete, utgivet i 
Leipzig år 1785 på Tyska, av Sekreteraren i Vet. Akad. i Petersburg och 
Kejs. Ryska Statsrådet Jak. v. Stählin, under titel av: Originella anekdoter 
om Peter den Store, berättade av betydande personer i Moskow och Petersburg ; 
däri han försäkrar, att följande berättelse om Natalia Narischkin, Peter 
I:s mor, blivit honom meddelad av Grevinnan Maria Andrewna Rumän-
zof, sondotter till Hovkanslern Matweof. 
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 Tsaren Alexis Michaelowitsch hade i Bojaren Artemin Matweof en 
Hovkansler för utrikes ärendena, som han bevärdigade med sitt synner-
liga förtroende. När Tsaren blivit änkling efter dess första Gemåls från-
fälle, som var en Furstinna Miloslawsky, kom han ofta, mot sina före- 
trädares gamla plägsed, som aldrig besökte någon enskilt man, till Mat-
 weof på besök, och spisade även mången gång aftonmåltid hos honom. 
När han en afton oväntad åter ditkom, och fann bordet redan dukat, 
sade han till Matweof att han även hade lust att sätta sig och spisa, men 
med det villkor, att ingen måtte störas eller bli borta från bordet av dem 
som vanligen plägade spisa därvid. Maten bars in, och Tsaren satte sig 
vid bordet ; då i detsamma Frun i huset inträdde med dess enda son och 
en Fröken, gjorde sin underdåniga hälsning, och måste, till följe av Tsa-
rens befallning, intaga sina vanliga rum vid bordet. Fröken, som satt 
mittemot honom, ådrog sig hela hans uppmärksamhet, och det före-
kom honom såsom hade han icke förr sett henne ibland de andra bar-
nen uti Matweofs hus. Han sade därföre till Matweof : »Jag har alltid 
trott att du hade blott en enda son; men nu ser jag först att du även har 
en dotter ; huru kommer det till, att jag aldrig förr sett henne hos dig?« 
– Jag har ock allenast en son, svarade Matweof ; men denna Fröken är 
dotter av en min vän och släkting, en på sina gods levande adelsman, 
Kyrilla Narischkin, som min hustru tagit till sig, för att i staden upp-
fostra henne och, om Gud behagar, framdeles vid gott tillfälle försörja 
henne. Tsaren sade intet vidare därom, utan bara: därmed har du gjort 
en god gärning, som är Gud behaglig. Men efter måltiden, sedan Mat-
weofs familj gått ifrån bordet och ur rummet, satt Tsaren ensam kvar 
med Matweof, började åter tala om Fröken Natalia Kyrillowna, beröm-
de hennes skönhet, sade att hon tycktes hava ett gott hjärta och att hon 
icke vore för ung att gifta sig. Eders Maj:t dömer ganska rätt om henne, 
svarade Matweof ; hon äger mycket förstånd, jämte mycken beskedlig-
het och det bästa hjärta. Hon är ock mycket älskad av min hustru och av 
hela mitt hus, såsom vore hon mitt eget barn; men det lär bli svårt att 
skaffa henne en man. Hon har visst mycket goda egenskaper, men litet 
eller intet av gods och egendom; och ehuru jag föresatt mig att själv 
giva henne hemgift, kan den likväl, i anseende till min ringa förmögen-
het, icke bliva stor. Hon bör få en rik man, invände Tsaren, som endast 
har avseende på hennes goda egenskaper och gör henne lycklig. – Just 
en sådan är det jag önskar henne, svarade Matweof, men var finner man 
sådana friare, som icke mera se på den rika hemgiften, än på brudens 
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förträffliga egenskaper? Åh jo, sade Tsaren, man finner väl ock stund-
om annorlunda sinnade: tänk du blott därpå vid tillfälle; jag vill ock söka 
efter någon sådan: flickan förtjänar att man sörjer för dess lycka. Därpå 
gick Tsaren sin väg. Efter några dagar kom han tillbaka, talte länge med 
Matweof om statssaker, men just då han ärnade gå bort, satte han sig 
åter ned och sade till Matweof : nå väl, har du sedan vårt sista samtal 
tänkt på någon värdig friare åt Natalia? – Nej, svarade Matweof ; men 
det ligger mig jämt i hågen, blott en sådan lägenhet kunde snart yppa 
sig som jag önskar. Ännu har jag icke funnit något anständigt parti för 
henne; jag tvivlar ock att det lär ske så snart, ty fastän många av våra 
unga adelsmän komma till mig och ofta se min vackra fosterdotter, gör 
dock ingen min av att vilja hava henne till äkta.
 Gott, sade Tsaren; det torde kanske icke behövas; jag har lovat dig 
själv göra min flit att skaffa henne en god man; det har lyckats mig att 
finna en, med vilken hon förmodligen skall vara rätt nöjd och lycklig. 
Det är en mycket redlig och bra man, som har vackra förtjänster och är 
så bemedlad, att han icke lär fråga efter hennes förmögenhet och hem-
gift : han älskar henne, vill taga henne till äkta och göra henne lycklig. 
Hon känner honom även, fast han hittills icke låtit märka sig att han har 
lust att gifta sig med henne. Jag hoppas ock att hon icke skall vägra 
honom sitt samtycke, när han anhåller om henne. Matweof föll härvid 
Tsaren i talet och sade: Såsom jag nyss sagt Eders Maj:t, vore det en 
önsklig sak; jag bleve då lättad från en omsorg, som för den stackars 
flickans skull alltid ligger mig om hjärtat. Vågade jag väl nu bedja Ers 
Maj:t nämna för mig den mannen? kanske jag känner honom, och även 
kan berätta Ers Maj:t något om hans omständigheter. Härpå svarade 
Tsaren: jag har sagt dig att jag känner mannen, att han är en redlig och 
bra man, och i stånd att göra sin hustru lycklig; det kan du tro på mina 
ord: mer kan jag icke säga dig om honom, till dess vi få veta om Natalia 
finner sig vid att antaga honom. Därpå kan man icke tvivla, svarade 
Matweof, när hon får höra att Eders Maj:t föreslagit honom till dess 
brudgum; likväl lär hon dock alltid vilja veta vem den är, åt vilken hon 
skall giva sitt ja, och det tyckes mig även vara ganska billigt. Nå, välan 
då, sade Tsaren, så vet och säg henne, att jag, jag själv är den mannen, 
som beslutit taga henne till äkta.
 Bestört över denna oförmodade förklaring föll Matweof ned för Tsa-
rens fötter och sade: jag ber Ers Maj:t, för Kristi skull, att avstå ifrån 
det ta beslut, eller åtminstone icke genom mig anmäla det. Ni vet själv, att 
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jag redan ibland de stora Herrarna vid Eders Maj:ts Hov och ibland de 
förnämsta familjerna har många fiender, som dessutom äro nog avund-
sjuke över den synnerliga nåd och det stora förtroende, varmed Eders 
Maj:t hedrar mig. Vad uppseende skulle det icke göra ibland dem, om 
de fingo se att Eders Maj:t, med förbigående av alla övriga förnämare 
familjer, förmälde sig med en fattig flicka ur mitt hus! Ofelbart skulle hat 
och avund emot mig då först allmänt utbrista i landet, och var man tro 
att jag missbrukade Eders Maj:ts nåd, och hade hos Eders Maj:t friat för 
min släkting och fosterdotter, för att därigenom svinga mig opp över 
dem alla i Eders Maj:ts gunst, och bringa min familj i släktskap med Tsa-
riska huset.
 Det betyder ingenting, svarade Tsaren; det blir min omsorg, att du 
därav icke har något att befara. Mitt beslut är emellertid fattat, och där-
vid blir det. Väl, efter ert behag, svarade Matweof ; Gud välsigne Eders 
Maj:ts uppsåt! Om det änteligen så skall vara, utbeder jag blott för mig 
och för Natalia den enda nåden, att Eders Maj:t härvid täckes förfara 
efter landets sed och, åtminstone för syns skull, kalla till hovet ett visst 
an tal giftvuxna jungfrur av de förnämsta familjerna, samt ibland dem även 
Natalia Kyrillowna, för att offenteligen utvälja en av dem till sin brud. 
Emellertid skall, utom Eders Maj:t och jag, ingen, ej en gång Natalia, 
få veta det ringaste om dess avsikt och beslut.
 Tsaren fann detta förslag billigt, lovade Matweof att efterkomma det, 
och emellertid ej upptäcka det för någon. Några veckor därefter kun-
gjorde han det förnämsta Prästerskapet och Ministrarne, i en hemlig 
Råds församling, sitt beslut att åter förmäla sig, och befallde den anstalt 
fogas, att alla giftvuxna döttrar av förnämsta Adeln skulle på en viss Cour-
dag samlas på hovet, på det han, efter deras åskådande, kunde bland dem 
utvälja en ny Gemål.
 Det skedde i Sept. 1670 i Kremmel, Kejs. Residensslottet i Moskow, 
där omkring 60 Fröknar infunno sig, och ibland dem även Natalia Ky-
rillowna Narischkin, den Tsaren förklarade för sin Brud.

   änteligen: ’till slut’.
   väna: ’vänja’.
   grannlaga: ’nogräknad’, ’finkänslig’.
   Denschik: (ry. densjtjik) Uppassare till en officer eller herreman, 

’kalfaktor’.
   Persiflage: ’gyckel’.
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   finhet : ’slughet’.
   Knes : (ry. knjaz’) ’furste’.
   ridikyler : ’löjligheter’.
   föräring: ’present’, ’hedersgåva’.
   plär : ’brukar’.
   artig : ’behaglig’.
   kommission: ’uppdrag’.
   enständigt : ’enträget’.
   Postelnitza: (ry. postelnitsa) ’äktenskapsstifterska’.
   förbudet : ’förbjudet’.
   dess [val ] : ’hans’.
   delikatess : ’finkänslighet’.
   sentiment : ’känslostämning’.
   i sönder : ’i sänder’.
   förese : ’förutse’.
   Stolniker : En stolnik (ry.) är ett slags hovmästare.
   gravitet : ’värdighet’.
   föreser : ’förutsäger’.
   Kupletter : Upphovsman till dessa är Carl Gustaf Leopold.
   Parterren: ’publiken på parkett’.

Den Svartsjuke Neapolitanaren

Titeln har ändrats i förhållande till Oxenstiernas utgåva, där pjäsen kal-
las »Svartsjuke Neapolitanaren« utan bestämd artikel, och får här bära 
det namn som har blivit det gängse på Gustaf III:s sista drama och som 
överensstämmer med originalhandskriften. 
 Hedvig Elisabeth Charlotta noterar i sin dagbok att manuskriptet till 
denna dram hittades i kungens efterlämnade papper och befanns vara 
så avslutat att den kunde uppföras. Den erhöll sin premiär den 1 novem-
ber 1793 och fungerade som invigningsstycke då Kungl. Dramatiska 
Teatern flyttade in på den nyinrättade Arsenalsteatern i det forna De la 
Gardieska palatset, beläget på den plats där nu Karl XII:s torg ligger. 
Den upplevde ett tjugotal föreställningar fram till 1801.
 Den Svartsjuke Neapolitanaren trycktes först i en fransk, därefter i en 
tysk översättning 1804 respektive 1807. Det svenska originalet publice-
rades första gången i band 3 av Oxenstiernas utgåva av Gustaf III:s skrif-
ter 1807.
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 Teaterforskaren Kerstin Derkert föranstaltade en textkritisk utgåva 
av stycket, publicerad 1985 av Stiftelsen för utgivning av teaterveten-
skapliga studier. I föreliggande volym återges pjästexten dock för kon-
sekvensens skull enligt Oxenstiernas edition. Avvikelserna är av mindre 
betydelse.
 Som Levertin observerade finns det i pjäsen ett direkt lån från en fransk 
opera med musik av Dalayrac, uruppförd i Paris i mars 1791, vilket gör 
det möjligt att datera Gustaf III:s dram till 1791 eller början av 1792. 
Rollen som Donna Elvire var avsedd för Fredrica Löf (eller Löwen), 
som hade spelat titelrollen i Siri Brahe. 

   hermitage : (fr.) ’eremitboning’.
   Götiskt : ’i gotisk stil’.
   Ouvertyren: Fastän Den Svartsjuke Neapolitanaren är en talpjäs har 

den varit försedd med en musikalisk ouvertyr. Det saknas emel-
lertid uppgift om vem som komponerat denna inledning, och 
vi vet inte hur den lät. Författarens beskrivning får en nutida lä-
sare att tänka sig någonting i stil med Wagners förspel till Val
kyrian.

   Theotime: Namnet betyder ungefär ’gudsdyrkare’ – jfr orden i öpp-
ningsrepliken »O Du! till vars dyrkan jag mig helgat…«.

   upptäcka: ’avslöja’.
   änteligen: ’till slut’.
   maka: ’gift person’.
   götisk : ’gotisk’, ’medeltida’.
   maka: ’make’.
   med douceur: ’milt’.
   förtvivlar : ’gör förtvivlad’.
   Upptäck: ’Förklara’.
   undskyllan: ’ursäkt’.
   upptäckt : ’blottlagt’.
   lupo : ’förlöpte’.
   rättvisar : ’gör rättvisa åt’.
   noggrannhet : ’samvetsömhet’.
   försöka mig: ’sätta mig på prov’.
   fermitet : ’fasthet’.
   effort : (fr.) ’ansträngning’.
   dart : ’dolk’.
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vältalighet

Tal vid Svenska Akademiens instiftelse, 
den 5 April 1786

Talet hölls av Gustaf III vid den högtidliga ceremoni i Stora Börssalen 
då Svenska Akademiens instiftades och då de som var närvarande av de 
tretton första, av kungen utsedda ledamöterna tog plats på sina stolar 
efter att var och en ha uppläst ett inträdestal.

   då det upphöjt : ’på samma gång som det ökat’.
   vitterhet : Sammanfattning av diktkonst och talekonst och histo-

rieskrivning.
   är […] följaktig : ’följer av’.
   bokliga konster : ung. ’bildning’.
   vanskliga: ’förgängliga’.
   utländsk säkerhet : ’fred med främmande makter’.
   orklöshet : ’overksamhet’.
   förkolnar: ’avkyler’, ’får att slockna’.
   vidfrejdade : ’berömda’.
   vitterlek: ’litterär verksamhet’.
   kunnig: ’bekant’.
   reglor : ’regler’.
   att fullborda mitt verk: Gustaf III hade genom sin verksamhet som 

främjare av scenkonsten påbörjat den kulturgärning som Svens-
ka Akademien nu hade till uppgift att fullfölja.

   samhälle : ’samfund’.
   stadgat : ’givit stadga åt’, ’befäst’.
   påsyftar : ’har för avsikt att främja’.
   visserligen: ’säkerligen’, ’förvisso’.
   omdöme: ’värdesättning’.
   tidböcker : ’krönikor’, ’årsredogörelser’.
   kravde: ’krävde’.
   till min uppfostrares lov: Scheffer hade varit Gustaf III:s »guver-

nör« (ansvarig för hans skolning) under åren 1756–62.
   efterdöme: ’föredöme’, ’efterföljansvärt exempel’.
   stadgade: ’gav stadga och styrka åt’.
   vetenskapen: ’kunskapen’.
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   riktat : ’berikat’.
   förlivat : ’införlivat’, ’sammanvuxet’.
   Nordens Alexanders : Karl XII:s.
   visserligen: ’förvisso’.
   rättvisar : ’gör rättvisa åt’.
   förvara:  ’bevara’.

Tal till Rikets Ständer på Rikssalen, 
den 21 Augusti 1772

Talet hölls inför de församlade ständerna två dagar efter Gustaf III:s 
stats kupp. Den nya regeringsformen lästes upp och antogs med ackla-
mation, varefter den undertecknades av talmännen. Kungen betonade 
att han inte önskade något återvändande till det karolinska enväldet – 
att han med dåtidens terminologi avstod från »suveräniteten«. Det var 
visserligen fråga om en »revolution«, det vill säga en återgång (enligt 
gammalt språkbruk) men till ett konstitutionellt styre i överensstäm-
melse med de förhållanden som hade varit rådande i Sverige fram till 
1680. I §39 av den nya regeringsformen förklarades alla stadganden med 
karaktären av grundlag som hade antagits efter detta år vara avskaffade. 
Kung, råd och riksdag delade på makten, även om kungens befogenhe-
ter betydligt stärktes genom förändringen.

   Välborne etc.: Tilltalsorden Välborne, Ädle och Välbördige är rikta-
de till adeln, Ärevördige, Vördige, Vällärde till prästeståndet, Äre
borne, Förståndige, Välaktade till borgarståndet och Hedervärde 
och Redlige till bondeståndet.

   Jag har tvenne gånger tilltalat Eder: Syftar på de tal som Gustaf III 
hade hållit till ständerna den 25 juni 1771 vid riksdagens bör-
jan och den 1 juni 1772, då han mottog deras trohets- och huld-
skapsed.

   äskar: ’fordrar’.
   framfarna: ’förflutna’.
   agg: ’hätskhet’.
   änteligen: ’till slut’.
   förnedrat : ’försvagat’.
   [då ] han: ’den’ (dvs. lagen).
   bekänd: ’erkänd’.
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   pluraliteten: ’majoriteten’ (här närmast riksdagsmajoriteten).
   aristokratisk : ’upprätthållen av en maktägande elit’.
   tidningen: ’underrättelsen’, ’meddelandet’.
   hisklig : ’fruktansvärd’.
   avsikter : ’egennyttiga strävanden’.
   råda på: ’få makt över’.
   de nedrigaste medel : Stormakterna skaffade sig inflytande i Sverige 

genom att muta riksdagsmän, något som var satt i system och 
skedde helt öppet. 

   förena: ’förmå till enighet’.
   hiskliga efterdömen: ’avskräckande exempel’ (syftar framför allt på 

Polens öde att styckas och delas upp mellan Ryssland, Preus-
sen och Österrike).

   förmurar: ’skyddsvärn’. 
   tryckt : ’förtryckt’.
   deras hjälp : ’att hjälpa dem’.
   taga mått : ’vidta åtgärder’.
   I en vrå av Riket : Skåne, där revolutionen inleddes genom åtgär-

der av Johan Christoffer Toll och hertig Karl. 
   självkravt : ’frivilligt på egen begäran’.
   besittningar: ’egendom’.
   ovälduga: ’opartiska’.
   rolighet : ’lugn’.

Tal till Rikets Ständer på Rikssalen, 
vid Riksdagens öppnande, den 30 Oktober 1778

Riksdagen 1778 följde den nya konstitutionens bestämmelser och arbe-
tade i former som gav kungen goda möjligheter att påverka frågornas 
behandling. Viktiga var de tillfällen då alla fyra stånden samlades till 
plenum plenorum i rikssalen vid riksdagens inledning och avslutning. 
Gustaf III använde sitt öppningstal 1778 till att summera resultatet av 
sin dittillsvarande utövning av regeringsmakten. I hans försäkran att han 
respekterar folkets frihet och den lagliga maktens gränser får talet ett 
upphöjt patos, som han annars är ganska sparsam med.
 Den franske upplysningsfilosofen och akademisekreteraren d’Alem-
bert hade med stor sannolikhet läst en fransk översättning av detta tal 
när han i december 1778 skrev till Sveriges Parisambassadör Gustav 
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Philip Creutz: »Jag känner inte till ett vackrare tal vare sig i den äldre 
historien eller i den nyare. Det borde vara undertecknat Gustaf Traja-
nus och den värdige konung som har skrivit och hållit det, borde genom 
det namnet särskilt utmärkas i förhållande till de två andra med namnet 
Gustaf, Adolf och Wasa.« (Övers. Gunnar von Proschwitz)

   försvar: ’försvarstillstånd’.
   örlig : ’krigstillstånd’.
   en Prinsessas person: Katarina II av Ryssland.
   efterdömen: ’föredömen’.
   kravt : ’krävt’.
   lämpa: ’måttfullhet’.
   Hövdingdömen: ’län’.
   durkfarter : ’farleder’, ’vägar’.
   Banken: Riksbanken.
   grannlaga: ’kinkiga’.
   uraktlåten: ’försummad’.
   en Prinsessa : Hedvig Elisabeth Charlotta av Holstein-Gottorp, 

her tig Karls maka sedan 1774.
   en kär Broder : Hertig Karl.

Tal till Rikets Ständer på Rikssalen, 
vid Riksdagens öppnande, den 8 Maj 1786

Gustaf III öppnade riksdagen 1786 med förväntan om en medgörlighet 
från församlingens sida, liknande den som hans politik hade mött 1778, 
men konfronterades i stället med opposition inom alla fyra stånden. 
Upprustningen av försvaret hade för kungen varit den viktigaste åtgär-
den under de gångna åren, men ökningen av rikets militära resurser gjor-
de mindre intryck på delegaterna än frågor där stånden såg sina privi-
legier kränkta. Det fanns dessutom en opposition mot kungens enligt 
några alltför vidsträckta maktbefogenheter. Av Gustaf III:s framställ-
ning ar under de följande överläggningarna bifölls under riksdagen i stort 
sett endast hans förslag om att inrätta allmänna spannmålsmagasin för 
att minska nöden vid missväxt. Kungens besvikelse kommer till uttryck 
i det tal med vilket han i förtid lät avsluta riksdagen efter sju veckor (se 
nedan).
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   ömhet : ’tillgivenhet’.
   förenat : ’enigt’.
   tarvor: ’behov’.
   har varit oss förnekad i snart trenne år: Vulkanen Laki på Island hade 

mellan juni 1783 och februari 1784 ett utbrott som orsakade en 
temporär klimatförändring i västra och norra Europa med miss-
växt och betydande överdödlighet som följd. Orsakssamman-
hanget var inte förstått i samtiden. I Sverige vidtogs på kunglig 
befallning åtgärder för att minska nöden genom utdelning av 
brödsäd i de värst drabbade socknarna. Gustaf III genomdrev 
trots visst motstånd från riksdagens sida inrättandet av bered-
skapsförråd avsedda att mildra effekten av liknande katastrofer 
i framtiden.

   ömt: ’varmt’.
   det Barn: Kronprinsen, den blivande Gustav IV Adolf.
   dess menlösa ögon: ’hans oskyldiga blick’.

Tal till Rikets Ständer på Rikssalen, 
då Riksdagen slutades, den 23 Juni 1786

   vedermäle : ’bevis’.
   tidböcker : ’krönikor’, ’årsredogörelser’.
   regeringssjuka: ’lust att (själv) regera’.
   Bevillning: Medel som riksdagen genom beslut ställer till stats-

ledningens förfogande; skatter som upptas för att fylla stats-
verkets behov. 

Tal till Rikets Ständer på Rikssalen, 
vid Riksdagens öppnande, den 2 Februari 1789

Riksdagen 1789 möttes mitt under brinnande krig, vilket sätter sin prä-
gel på kungens öppningsanförande. Hans tal är framför allt en maning 
till enighet för att möta det hot från Sveriges östra granne som han må-
lande beskriver. 

   den yppersta av mina besittningar: Finland.
   änteligen: ’slutligen’.
   förförelser : ’lockelser’, ’bedrägerier’.
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   erfarit : ’rönt’, ’resulterat i’.
   bortblanda: ’förväxla’.
   men [om jag själv] : ’ty’.
   dens omvårdnad: Syftar på hertig Karl, som övertog högsta befä-

let i Finland då kungen återvände till Sverige för att leda för-
svaret mot det danska anfallet.

   förkolna: ’slockna’.
   regeringssjukan: ’lusten att regera’.
   gärder : ’pålagor’.
   tryckte : ’förtryckte’.
   jag, stött ifrån tronen: ’om jag hade avlägsnats från tronen’.
   Dannemän: ’rättskaffens personer’, ’aktade medborgare’.
   sig tillbudit : ’erbjudit sig’.
   frånfälliga: ’trolösa’, ’benägna att avfalla’.
   tidböcker : ’krönikor’.
   jag är Medborgare : Gustaf III hade i sitt första tal som kung sagt 

sig vilja vara »förste medborgare i ett fritt land«.

Tal hållit på Rikssalen, i alla Fyra 
Ståndens närvara, den 17 Februari 1789

De tre ofrälse stånden slöt upp bakom kungen under riksdagen, men 
den adliga oppositionen försökte lägga hinder i vägen för hans maktut-
övning. Konflikten nådde sin kulmen vid ett gemensamt plenum i riks-
salen den 17 februari 1789. Vid detta tillfälle höll Gustaf III ett av sina 
allra mest känsloladdade tal. Efter att i förväg ha försäkrat sig om de 
ofrälse ståndens stöd och dragit samman trupper kring huvudstaden gick 
han till frontalangrepp mot adeln och genomförde en andra revolution, 
då han genomdrev ett tillägg till grundlagen, den så kallade Förenings- 
och Säkerhetsakten. Denna innebar ett första steg mot avskaffandet av 
adelsprivilegierna och en koncentration av den verkställande makten till 
kungens person. Bland annat fick han nu rätt att börja krig utan stän-
dernas hörande. I talet den 17 februari framställer Gustaf III sin åtgärd 
i termer av nödvändigheten att hålla en medelväg mellan skadliga extre-
mer när det gällde ett rikes styrelseform, ett betraktelsesätt som samtiden 
var väl förtrogen med genom Montesquieus inflytelserika arbete La gar
nas anda. Den grundläggande normen i kungens resonemang är lag en-
ligheten.
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   änteligen: ’till slut’.
   uppbryta: ’genomföra’.
   ej tillhöra eder åtgärd: ’inte tillhör ert ansvarsområde’.
   tider och timmar: ’tidpunkter’, ’lämpliga tillfällen’.
   diskurser : ’diskussionsinlägg’.
   deliberationer : ’gemensamma överläggningar’.
   immoderate : ’obehärskat’. 
   uppsatte i välde : ’maktägande’.
   änteligen: ’slutligen’.
   Suveräniteten: ’det kungliga enväldet’.
   utdräkt : ’förhalning’.
   den Finska flottan: Skärgårdsflottan, med huvudstation på Svea-

borg.
   Banken: Riksbanken.
   lisa staden för : ’lindra (minska) stadens besvär med’.
   Diktamina: Anföranden avsedda att tas till protokollet.

Tal till Rikets Ständer på Rikssalen i Gävle, 
vid Riksdagens början, den 27 Januari 1792

Läget i rikets finanser tvang Gustaf III att sammankalla ett riksmöte 
knappt tre år efter det förra. Mötet hölls i Gävle i en provisoriskt upp-
byggd rikssal. Förhandlingarna förlöpte förhållandevis lugnt. I sitt öpp-
ningstal gör kungen en summering av sin tjugoettåriga regering utan 
att väja för den omskakande dramatiken i nationens förhållanden.

   lägervall : ’förfall’.
   utblossade : ’flammade upp’.
   förenat : ’enat’, ’sams med sig självt’. 
   efterdöme: ’föredöme’.
   vår urgamla bundsförvant: Frankrike (Gustaf III talar här om frans-

ka revolutionen).
   utan annan medlare : Det vill säga utan hjälp av stormakterna (fre-

den i Värälä 1790 förhandlades bilateralt mellan Sverige och 
Ryssland).

   närskylda: ’närbesläktade’, ’närstående’.
   valplatsen: ’slagfältet’.
   tidböcker : ’krönikor’.
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   Dannemän: ’ärliga och rättskaffens medborgare’, ’hedersmän’.
   en fanatisk villa : Upprorsandan i spåren av franska revolutionen.
   jäsning: ’oro’, ’uppståndelse’.

Yttrande till Protokollet i Rådkammaren, 
angående Tryckfriheten, den 26 April 1774

Majoriteten av de höga juristerna i Svea Hovrätt och flera av det kung-
liga rådets ledamöter var motståndare till tryckfriheten och beklagade 
att Gustaf III i stora stycken bekräftade den frihet som hade förordnats 
1766. De menade att den stred mot regeringsformen, enligt vilken äm-
betsmännen var ansvariga inför konungen, inte inför allmänheten; la-
gen satte dem på ett olyckligt vis »under publicitetens censur«. Tryck-
friheten hade införts som ett led i kampen mot ämbetsmannaväldet 
under den föregående eran och ägde enligt mångas mening ingen rele-
vans för de nya förhållandena. 
 Gustaf III, som var väl bekant med de franska upplysningstänkarnas, 
särskilt de så kallade fysiokraternas, starka principiella försvar för tryck-
frihet, var mån om sitt internationella anseende som framstegsvänlig furs-
te. Hans förklaring av åtgärden att införa en ny bestämmelse om tryck-
frihet bär prägel av att vara ett dokument skrivet i upplysningens anda. 
Stolt översatte han till franska den lagtext som han själv hade utformat 
och sände den till Voltaire tillsammans med ett brev där han hyllade fi lo-
sofen som mänsklighetens välgörare. Den konkreta orsaken till lagens 
tillkomst två år efter hans statsvälvning var en framställning från Svea 
Hovrätt, med vilken domstolen begärde att få klarhet i frågan om den 
gamla lagens tillämpbarhet, något som framgår av kungens yttrande.
 Jämfört med de bestämmelser som gällde mellan 1766 och 1772 inne-
bar den nya lagen strängare straff för ifrågasättande av grundlagarna. 
Straffansvaret för tryckta skrifter överflyttades dessutom från författa-
ren till boktryckaren, vilket minskade utrymmet för anonyma djärvhe-
ter. Kungen tillgodosåg ett folkligt krav på större kontroll över ämbets-
män och domare, men han ville inte att regeringsformen och hans egen 
maktutövning skulle kunna kritiseras offentligt, inte heller statsreligio-
nen. Med ett modernt synsätt på medborgerliga rättigheter var han inte 
någon förkämpe för oinskränkt yttrandefrihet, men det var få som före-
språkade någonting sådant i det dåtida Sverige. Den samhällskritiske för-
fattaren Thomas Thorild, som förfäktade en utökad rätt för medbor - 
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garna att diskutera statsskicket och regeringens åtgärder, ansåg till ex em-
pel att satir riktad mot enskilda borde vara förbjuden i lagen och straf -
fas strängt. Gustaf III:s »premier ministre« 1783–85, kanslipresiden-
ten Gus tav Philip Creutz, som hade att tampas med den allt näsvisare 
oppositionen i tidningspressen då kungen var på resa i Italien, skriver i 
ett brev: »Det var en beklaglig stund, då E.M. samtyckte till tryckfri-
heten. Här i landet kan man aldrig nyttja något med moderation.«
 Gustaf III:s förordning har bedömts på olika sätt av historikerna. Någ-
ra har ifrågasatt ärligheten i de ord han yttrade till tryckfrihetens för-
svar i rådskammaren 1774, men ingen har förnekat hans formulerings-
konst.

   Rådkammaren: Rikets råd, »regeringen«, en samling höga äm-
betsmän som biträdde kungen i hans styrande av landet, efter 
Gustaf III:s statsvälvning 1772 dock med begränsat inflytande 
över besluten.

   1766 års Förordning: Den av riksdagen år 1766 antagna tryckfri-
hetsförordningen. Till saken hör, som Gustaf III framhåller i 
inledningen av sitt anförande, att alla såsom grundlag betrak-
tade bestämmelser vilka hade antagits efter 1680 förklarades 
upp hävda i 1772 års regeringsform. Kungen valde att beteckna 
den gamla lagen som likvärdig med en grundlag och därmed 
som redan upphävd. Frågan var om man nu skulle ersätta den 
med en ny förordning, vilket Gustaf III till en början hade va-
rit ovillig till men slutligen beslöt sig för att göra, i strid med 
hovrättens önskan men med relativt gott stöd av rådet. 

   grannlagenhet : ’omsorg’.
   stadge : ’stadga’, ’bestämmelse’.
   Proprietet : ’äganderätt’.
   elaka: ’dåliga’.
   Wilkes : John Wilkes (1725–97), brittisk politiker och journalist, 

förkämpe för tryckfrihet och stärkt parlamentarism. 
   änteligen: ’slutligen’.
   dess [klagan] : ’sin’.
   ofoget : ’grundlösheten’, ’orättvisan’.
   essentiell : ’väsentlig’.
   en obligation för boktryckaren: Gustaf III lägger det yttersta straff-

ansvaret för brott mot tryckfrihetsförordningens bestämmelser 
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på boktryckaren (vi skulle i dag säga förläggaren), inte som i 
modern tryckfrihetslagstiftning på bokens författare, och gör 
därigenom boktryckaren till en motsvarighet till ansvarige ut-
givaren i nutida presslagstiftning. 

   Assessor *** : Gustaf III syftar på en icke namngiven ledamot av 
Svea hovrätt.

   Assessor Borg: Ledamot av hovrätten som i ett särskilt votum hade 
beskrivit tryckfriheten som en gynnsam faktor vid uppdagandet 
av det förra regeringssättets brister och vägröjande för Gustaf 
III:s samhällsreform.

Tal, hållit vid Vasa Hovrätts Installationsakt, 
på Stockholms Slott, den 28 Juni 1776

Instiftelsen av Vasa hovrätt på Stockholms slott 28 juni 1776 var en ly-
sande tillställning. »Sedan kröningen 1772 hade man inte i Stockholm 
eller annanstans i riket arrangerat en ceremoni som överträffade denna 
tillställning i prakt«, skriver Henrika Tandefelt i Konsten att härska. Gus
taf III inför sina undersåtar (2008), s. 161. Ceremonin hölls i drottning-
ens stånddrabantsal. Gustafs förebild torde ha varit de franska kungarnas 
lit de justice, en högtidlig session i (domstols)parlamenten, då kungen 
var närvarade och kunde göra sin vilja gällande gentemot de höga juris-
terna. En annan modell var invigningen av Katarina II:s »Lagstiftande 
Kommission« i Moskva den 30 juli 1767.
 Kungen höll två tal i stram stil, utan utsmyckningar av stilistiskt slag 
eller mytologiska allusioner. Som sitt föredöme anger han Gustav II 
Adolfs instiftande av hovrätten i Åbo. Gustaf Johan Ehrensvärd noterar 
i sin dagbok att särskilt det andra talet »i alla tider« skall »bli ett mäs-
terstycke af vältalighet«. (Cit. hos Tandefelt, s. 167) Det första talet stäl-
ler kungen själv och hans handlingar i förgrunden, det andra betonar 
hovrättens skyldigheter. Gustaf III beskriver rikets invånare som med-
borgare, inte som undersåtar. Termen »medborgare« har i hans tale-
konst udden riktad mot frihetstidens fåtalsvälde. Samtidigt betonar ce-
remonin ordning och hierarki. Man kan notera att Gustaf III delvis når 
sin verkan som talare genom att förenkla den klassiska retorikens sche-
ma för ett högtidstal. Till exempel är han som kung inte tvungen att be 
om publikens bevågenhet (captatio benevolentiae). 
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   ovälduga: ’oväldiga’, ’opartiska’.
   vrångvise : ’osannfärdiga’, ’orättvisa’.
   tarv: ’behov’.
   efterdömen: ’föredömen’.
   den delen av medborgare : Bönderna.
   trycka: ’förtrycka’.

Tal, hållit på Stockholms Rådhus, 
den 20 December 1788

Talet är en hyllning till Stockholms borgerskap för dess insatser under 
den allvarliga kris som särskilt inledningsskedet av kriget mot Ryssland 
och Danmark innebar för riket och för Gustaf III personligen. För att 
få de militära resurserna att räcka till såg sig kungen tvungen att dra 
bort gardestrupperna från huvudstaden. Borgerskapets militärkår tog 
över skyddet av Stockholm och skötte denna uppgift fram till fredsslu-
tet sommaren 1790. Den obelisk som pryder krönet av Slottsbacken, rest 
efter Gustaf III:s död av hans son, minner ännu om de förhållanden som 
levandegörs i talet.

   äventyr : ’risk för livet’.
   åsidasätta särskilta avsikter : ’avlägsna särintressen’.
   efterdöme: ’föredöme’.

Reflexioner, angående en ny Nationell Klädedräkt, 
daterade den 16 Februari 1778

Överståthållare Carl Sparre uppläste den 12 mars 1778 på Stockholms 
rådhus kungens traktat om den svenska dräkten. Gustaf III lanserade 
med denna skrift en nationell kostym, som skulle tillverkas av inhemska 
produkter, bäras vid högtidliga tillfällen och ersätta kreationer av dyr-
bara importerade material. Det var inte fråga om någon kunglig förord-
ning. Att anlägga dräkten var frivilligt. Från den 28 april 1778 bars den 
av kungen själv, hans bröder, riksråden och rikets främsta personer. Efter-
hand vann den utbredning framför allt inom ämbetsmannaskiktet. All-
mogen var undantagen från åtgärden, och präster sågs inte ofta bära den 
nya dräkten, varför reformen endast beräknas ha berört cirka 5% av be-
folkningen. 
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 Huvudargumentet för dräkten var ekonomiskt, men det fanns även 
en symbolisk-politisk dimension. Kungen bar den själv mycket gärna 
och undvek efter 1778 att låta sig avbildas iförd franska modeplagg. 
Man har i hans garderob funnit sextiofem svenska dräkter. Till den han 
bar den ödesdigra maskeradkvällen hade kungen i stället för knäbyxor 
anlagt pantalonger av italiensk modell.
 Till bakgrunden hör att Katarina II försökt införa en nationellt präg-
lad hovdräkt i Ryssland, som Gustaf III hade sett under sitt besök i Pe-
tersburg 1777 och som han också hänvisar till i sin traktat. Katarina II 
inspirerades å sin sida av mötet med Gustaf i Fredrikshamn 1783 till ett 
nytt försök med en reglementerad kvinnodräkt, som sedan kom att bä-
ras vid ryska hovet ända fram till revolutionen 1917.
 Svenska dräkten bestod av en vid, ärmlös kappa, en kort jacka med 
tungförsedda axelkarmar, en väst i samma längd och knäbyxor. Materia-
len varierade, liksom färgsättningen, som ändrades med tiden och var 
olika för olika stånd. Mest känd är den manliga vardagsdräktens kombi-
nation av rött och svart (den variant som bärs av Gustaf III på det por-
trätt som pryder omslaget till föreliggande klassikervolym). Den kvinn - 
liga versionen av svenska dräkten låg närmare det förhärskande dam-
modet men hade som avvikande kännetecken gallerärmar och en stående 
spetskrage av 1600-talsmodell. Hovdräkten för damer bär ännu idag spår 
av Gustaf III:s reform. Likheter fanns med kläder som bars på Gustav 
II Adolfs tid, och svenska dräkten uppfattades av samtiden som teatra-
lisk och historiserande. 
 Kommentarerna i utlandet var blandade. Positivt reagerade till exem-
pel Voltaire, som berömde Gustaf III:s dräktprojekt i ett brev till Sve-
riges Parisambassadör Gustav Philip Creutz. Även Goethe tillhörde den 
svenska dräktens beundrare och låter sin romanfigur Wilhelm Meis ter 
bära den. Många fann den emellertid främmande för modern smak. Man 
sade att svenskarna klädde sig à l’espagnole. Den burgundiska eller spans ka 
dräkten med puffärmar var överallt i Europa den konventionella kos ty-
men i pjäser med historiska ämnen från medeltiden fram till 1600-talet. 
Gustaf III var emellertid av den uppfattningen att det var en stil som 
hade förts till Sydeuropa från Norden av de segrande goterna och att det 
som kallades spanskt eller burgundiskt alltså ursprungligen var svenskt.

   yppighet : ’lyx’, ’överdåd’.
   förbudna: Syftar på de överflödsförordningar genom vilka staten 

kommentarer och ordförklaringar

 

462



gustaf i i i

536

försökte stävja lyxkonsumtionen. Dylika lagar, som begränsar 
medborgarnas rätt till vissa former av konsumtion, är kända ända 
sedan kejsartidens Rom (leges sumptuariae). Sverige och Ryss-
land var på 1700-talet de ledande länderna i jakten på »överflö-
det«, som ansågs dränera landet på rikedom, eftersom de vikti-
gaste och finaste lyxprodukterna importerades. Kampanjen mot 
lyxen hade moraliska och religiösa övertoner och underblåstes 
av kyrkan. En av de strängaste överflödsförordningar som utfär-
dats någonstans i världen var den svenska av år 1766, som för-
bjöd – vid vite av 100 daler – import och försäljning av kaffe, 
choklad, punsch, arrak, utländska likörer, viner och parfymer, 
undantaget franska röda och vita viner, portvin, malaga och 
rhenskt, som i stort sett olagliggjorde sylter och desserter be-
redda med socker samt bannlyste vissa typer av bordsdekoratio-
ner. Dessa förordningar hade begränsad effekt på högadelns be-
teende och efterlevdes mest av de lägre stånden och även av dem 
ofullständigt. Gustaf III förklarar i sin traktat skälen till att för-
bud mot lyxkonsumtion nästan alltid visar sig verkningslösa.

   handelsvågen: ’handelsbalansen’.
   konvulsioner : ’krampanfall’.
   gångbare : ’vanliga’.
   ovig: ’obekväm’.
   Ryssland: Katarina II hade infört en reformdräkt av gammalryskt 

snitt för damerna i sitt hov.
   50 års anarkisk regering: Frihetstiden.
   förfarenheten: ’erfarenheten’.
   inritat sig : ’vunnit insteg’.
   yppar sig : ’kommer fram’.
   inkast : ’invändning’.
   upplösa : ’vederlägga’.
   Gördelmakare: Hantverkare som tillverkar spännen, beslag, knap-

par med mera.
   inpraktsering: ’insmuggling’.
   Ratiner : Ratin är ett slags ylletyg.
   vara hos oss övrige : ’återstå’.
   en stor Regents : Syftar på Fredrik II av Preussen, Gustaf III:s mor-

 bror.
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   tidböcker : ’krönikor’, ’historiska framställningar’.
   rudimaterier : ’råvaror’.
   Änteligen: ’Till slut’.

Äreminne över Riksrådet och Fältmarskalken 
Lennart Torstenson, Greve till Ortala

Om äreminnets tillkomst, se inledningen s. xxiii f. – Till äreminnet fo-
ga des i Oxenstiernas utgåva följande redogörelse.

berättelse om äreminnet över riksrådet 
greve lennart torstenson

Det första Tävlingsämne, som Svenska Akademien framställde, var Äre-
minne över Riksrådet och Marskalken Greve Lennart Torstenson. Fyra 
Skrifter inkommo, bland vilka en, genom sin överträffande förtjänst, 
snart utmärkte sig. Att Akademiens egen Höge Stiftare Konung Gus -
taf III författat denna Skrift, var och förblev under överläggningarna 
för Aka demien fullkomligen obekant. Den granskades först av utsedda 
Leda möter, och sedan samfällt av Akademien, i Konungens egen när-
vara. Ett säkrare bevis kan ej företes, varken på Akademiens ovetenhet 
om författaren, eller på Konungens upphöjda tänkesätt, än den otvung-
na frihet varmed Ledamöterne yttrade sina tankar, och den fördragen-
het varmed även de omdömen avhördes och upptogos, som kunde inne-
hålla några anmärkningar och erinringar. Akademiens protokoller bära 
vittne om det förra, och det senare förvaras med de livligaste intryck i 
alla då närvarandes minnen. Priset tilldömdes utan all annan avsikt än 
den, att göra rättvisa åt en stor och ovanlig förtjänst. Skriften upplästes 
på Högtidsdagen; men belöningen förblev i Sekreterarens förvar, till 
dess författaren gjorde sig känd. 
 Akademien började emellertid misstänka den utmärkta heder henne 
vederfarits. Konungen behagade likväl icke giva sig tillkänna förr, än 
un der ett samtal i Akademien följande året 1787 den 28 Nov. Detta gav 
Sekreteraren, som då tillika var Direktör, anledning att utröna, huruvida 
Konungen skulle med välbehag anse, att den förvarade prismedaljen av 
Akademien i underdånighet överlämnades, och det hopp han därom fat-
tade, meddelade han Akademien vid sammankomsten den 1 Dec.
 Då Konungen samma dag benådade Akademien med sin höga närva-
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ra, och Akademien hade uppstigit, höll Direktören å hennes vägnar ett 
Tal ; varefter Direktören i underdånighet överlämnade Skådepenning-
en, den Konungen täcktes emottaga och därvid förklara, att den skulle 
förvaras vid något av Konungens myntkabinett, med bifogad underrät-
telse till framtidens upplysning.
 Sådant är förloppet av en händelse, som icke har i vitterhetens histo-
ria något exempel, och som Svenska Akademien, med blandade känslor 
av beundran, tacksamhet och högmod överlämnar åt minnet och efter-
världen.

   Svenska Friheten: Dikt av Olof von Dalin, tillkommen 1742, där 
skalden låter Sveriges drottning Ulrika Eleonora, som hade gått 
bort strax före diktens tillkomst, föra ett samtal med Frihetens 
gudinna och Moder Svea om vikten av nationell sammanhåll-
ning och trohet mot monarken.

   dessa tider : Gustaf III syftar på det skede i Sveriges politiska his-
toria som föregick hans statsvälvning 1772 och av vilket han 
som vanligt tecknar en mörk bild. 

   upplivandet av dess lagar: Gustaf III hade bemödat sig om att åter-
ställa det svenska statsskicket till det utseende det hade haft un-
der Gustav II Adolfs regering.

   den 9 December 1594 : Gustav II Adolfs födelsedatum i den äldre, 
så kallade julianska kalendern, vilket motsvarar den 20 decem-
ber i den gregorianska kalendern, som infördes i Sverige och 
Finland 1753. Svenska Akademien firar ännu sin högtidsdag 
på detta datum.

   Uno v. Troil : (1746–1803), sedan 1786 Sveriges ärkebiskop. Enligt 
den ordningsbok som Gustaf III författade för Svenska Akade-
mien skulle ceremonierna på högtidsdagen inledas med en guds-
tjänst i slottskyrkan enligt en särskild, av kungen utformad li-
turgi som närmast hade karaktären av en hyllning till minnet 
av Gustav II Adolf.

   tävlingsämnet för Skaldekonsten: Parallellt med pristävlingen i väl-
talighet anordnade Svenska Akademien likmätigt sina stadgar 
årligen en pristävling i poesi över ett angivet ämne, vilket 1786 
lydde »Konung Gustaf Adolfs anträde till regeringen«. Poesi-
priset hembars av Nils Lorents Sjöberg, sedermera ledamot på 
stol nr 18.
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   som medborgare : Kungen är angelägen om att hans identitet inte 
skall genomskådas och framställer sig som en tävlande vilken 
som helst för vilken Akademiens auktoritet är överväldigande, 
ja, nästan skrämmande. Säkerligen var han verkligen ganska ner-
vös och inväntade med bävan en dom som han genom noggran-
na mått och steg hade avhänt sig möjligheten att diktera. 

   deras Lära: Den evangeliska (protestantiska) läran.
   Stångebro slag: Slaget vid Stångebro ägde rum 1598 i närheten av 

Linköping och utkämpades mellan hertig Karl (sedermera Karl 
IX) och Sigismund, som då var kung av Polen och Sverige. Her-
tigens seger avgjorde kriget till hans fördel.

   förese : ’förutse’.
   örnens : Kejsarens.
   Konung Eriks krig emot de Danske : Kriget, vanligen kallat Nor-

diska sjuårskriget, fördes av Sverige under Erik XIV mot Dan-
mark, Lübeck och Polen 1563–70.

   inbillning: ’fantasi’.
   föra: ’leder’.
   elak: ’dålig’.
   Vasili Schuski: Med modern transkribering Vasilij Sjujskij, den sis-

te ryske tsaren av Rurikätten, regerade 1606–10. 
   en bedragare : Den falske Dmitrij eller Pseudo-Demetrius (ry. 

Lzjed mitrij ) är namnet på minst tre personer som var och en 
gjorde anspråk på den ryska tronen under Den stora oredans 
tid (1604–13), då de påstod sig vara identiska med Dmitrij Iva-
novitj, Ivan IV:s yngste son, som i verkligheten dog vid åtta års 
ålder 1591.

   Hertig Karl Filip : Gustav II Adolfs yngre bror. (Se vidare förfat-
tarens utförliga not och även komm. till s. 36.)

   Änteligen: ’Slutligen’.
   formliga: ’formella’.
   skakning: ’omvälvning’, ’rubbning’.
   Boo Ribbing: Bo Svensson Ribbing (1560–1640), riksråd, lagman 

och ståthållare. 
   Kammarsven: Kammartjänare i tjänst hos en furstlig person.
   Jan Baner: Johan Gustafsson Baner (1596–1641), efter en lång mi-

litär karriär fältmarskalk 1634, ansedd som en av Sveriges störs-
ta fältherrar genom tiderna.
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   dess : ’hans’.
   Hertigens av Alba: Fernando Alvarez de Toledo, hertig av Alba 

(1507–82), var en spansk adelsman och militär, utnämnd till 
ståt hållare över Nederländerna med uppdraget att kuva det 
folkliga motståndet mot Spaniens makt i landet. Hans hårda 
metoder fram kallade emellertid en folkresning som han inte 
fick bukt med. 

   Filip II : (1527–98), son till Karl V och Isabella av Portugal, kung 
av Spanien från 1566 till sin död.

   Vilhelm av Oranien: Vilhelm I av Oranien (1533–84), ståthållare 
i Nederländerna från 1572, anslöt sig till upproret mot den 
spanska makten och ledde nederländarna till viktiga segrar.

   Maurits av Oranien: Moritz av Oranien (1567–1625), fältherre 
och nederländsk ståthållare, överbefälhavare i befrielsekriget 
mot Spanien, ansedd som förnyare av krigskonsten, utprövade 
taktiken med små, lättrörliga förband som vidareutvecklades 
av Gustav II Adolf.

   Spinola : Ambrogio Spinola (1569–1630), markis, spansk fälther-
re av italiensk börd.

   Gustaf Horn: (1592–1657), svensk fältmarskalk, riksråd och ge-
ne ralguvernör, framstående härförare under trettioåriga kri-
get.

   Bataljen av Nördlingen: Slaget vid Nördlingen 1634, en av de sto-
ra drabbningarna i trettioåriga kriget. Svenska och sachsiska 
trupper under ledning av Gustaf Horn och Bernhard av Sach-
sen-Weimar led ett allvarligt nederlag mot den kejserliga hä-
ren. Gustaf Horn tillfångatogs, och styrkeförhållandet i kon-
flikten förändrades till Sveriges nackdel.

   Romerska Konungen Ferdinand: Ferdinand II (1578–1637), tysk- 
romersk kejsare från 1619 till sin död.

   Ärkehertig Leopold av Österrike : (1614–62), son till Ferdinand II 
och Maria Anna av Bayern, fältherre, en tid ståthållare i Spans-
ka Nederländerna.

   Piccolomini : Ottavio Piccolomini (1599–1656), italiensk militär i 
den tysk-romerske kejsarens tjänst, deltog i ett flertal slag mot 
svenskarna under trettioåriga kriget, bland annat vid Lützen 
och Nördlingen.

   varaktig : ’myndig’, ’vapenför’.
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   Livfanan: Konungens livskvadron.
   Wallhofs fält : Slaget vid Wallhof (i nuvarande Lettland) ägde rum 

den 7 januari 1626 under andra polska kriget och slutade med 
svensk seger. Den svenska styrkan förlorade inte en enda man 
medan en femtedel av den polska styrkan strök med. Det var 
Gustav II Adolfs genombrott som härförare och första gången 
han prövade sin nya taktik med koordination av eld och rörel-
se på slagfältet.

   Karl V: (1500–58), tysk-romersk kejsare 1519–56 samt kung av 
Kastilien och Aragonien under en tid då den spanska makten 
utsträcktes till Sydamerika. Karl sades härska över ett rike där 
solen aldrig gick ned.

   dess : ’hans’.
   Fredrik av Pfalz : Fredrik V (1596–1632), den så kallade vinter-

konungen, kurfurste av Pfalz, vald till kung av Böhmen 1619 
men redan följande år fördriven från landet efter sitt nederlag 
i slaget vid Vita berget.

   Kristian IV: (1577–1648), kung av Danmark och Norge från 1588. 
Gjorde ett misslyckat ingripande i trettioåriga kriget, vilket ba-
nade väg för Sveriges deltagande. 

   anseende: ’utseende’.
   Katolska Ligan: Militärt och politiskt förbund mellan katolska furs-

tar och prelater i Tysk-romerska riket, grundat 1609 för att 
fungera som motvikt mot den evangeliska unionen och upp-
rätthålla katolicismen i Tyskland. Ligan upplöstes efter Gus-
tav II Adolfs seger i slaget vid Breitenfeld 1631.

   Tilly: Johann Tserclaes Tilly (1559–1632), tysk riksgreve och fält-
herre, katolska ligans överbefälhavare från bildandet 1609, seg-
rare i slaget vid Vita berget 1620 med flera drabbningar men 
grundligt besegrad av Gustav II Adolf vid Breitenfeld.

   Wallenstein: Albrecht Wenzel Eusebius von Wallenstein (1583–
1634), hertig av Friedland och av Mecklenburg, kejserlig be-
fälhavare under trettioåriga kriget, led nederlag mot svenskar-
na i slaget vid Lützen, slutligen mördad på order av kejsaren.

   Kurfursten: Georg Wilhelm (1595–1640), kurfurste av Branden-
burg och hertig av Preussen från 1619 till sin död, Gustav II 
Adolfs svåger, ställde sig av nödtvång på dennes sida men slöt 
fred med kejsaren 1635 och attackerade svenskarna året därpå.
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   Fredrik, Konung av Böhmen: Fredrik V, »vinterkonungen«, se 
komm. till s. 478.

   slaktning: ’fältslag’ (syftar här på slaget vid Vita berget 1620).
   Lech: Flod i Bayern i södra Tyskland.
   Granikens stränder: Vid floden Granikos i nuvarande Turkiet ägde 

334 f.Kr. det första större fältslaget rum under Alexander den 
stores kampanj mot perserna och blev en lysande seger för ho-
nom.

   den Makedoniska Konungen: Alexander den store.
   änteligen: ’till slut’.
   Berchs namnkunniga Herrar och Fruar: Carl Reinhold Berch, Namn

kunniga svenska herrars och fruers skådepenningar afritade och i 
koppar stuckne, Stockholm 1777–81.

   Oxenstjerna: Axel Oxenstierna (1583–1654), svensk greve och stats-
man, en av den svenska stormaktstidens centralfigurer.

   Gustaf Horn: Se komm. till s. 476.
   änteligen: ’till slut’.
   Sarmatens : Sarmaterna var ett iranskt ryttarfolk bosatt norr om 

Svarta havet, först romarnas fiender, sedan deras allierade mot 
germanerna. Sarmaten torde här vara ett poetiskt namn på rys-
sen. Medlemmar av släkten De la Gardie hade vunnit betydan-
de segrar i kampen för att hindra det ryska framträngandet till 
Östersjön.

   Demetriernas parti : Se komm. till s. 475. 
   Nördlingska slaget : Se komm. till s. 477. I slaget vid Nördlingen 

1634 led den svenska hären ett svårt nederlag mot de kejserliga 
trupperna, vilket led de till den evangeliska unionens upplös-
ning. Endast Frankrikes inträde i kriget på Sveriges sida stabi-
liserade situationen och öppnade vägen för nya svenska fram-
gångar.

   Marazini : Rudolph Marazini (eg. Rudolfo Giovanni di Maraz-
zino, 1585 –1645), fältherre i kejserlig tjänst. Wollin och Star-
gard är städer i Pommern där kriget fördes.

   Malchin: Stad i Mecklenburg.
   Wittstocks fält : Wittstock i Brandenburg, där svenska trupper un-

der Johan Baner vann en betydande seger 1636. 
   Chemnitz: Vid Chemnitz i Sachsen segrade Johan Baner 1639 över 

de kejserliga och tillfångatog deras befälhavare Maraz ini.
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   Saalströmmens stränder: Saale är en flod i östra Tyskland.
   Weimar: Bernhard av Sachsen-Weimar (1604–39), tysk fältherre 

i svensk tjänst från 1631. En av befälhavarna i slaget vid Nörd-
lingen.

   Stora Glogau: Glogau, stad i nuvarande Polen, flera gånger ocku-
perad av den svenska armén under trettioåriga kriget.

   Albrecht av Lauenburg: Frans Albrekt av Sachsen-Lauenburg (1598– 
1642), deltog i slaget vid Vita berget på Ferdinand V:s sida, gick 
därefter i tjänst hos katolska ligan men övergick till svenskarna 
1632 och stred vid Lützen, misstänkt (troligen utan skäl) för 
att ha mördat Gustav II Adolf under drabbningen. Besegrad av 
Torstenson vid Schweidnitz 1642.

   Pragiska freden och Kurfurstens avfällighet : Freden i Prag 1635 mel-
lan den tysk-romerske kejsaren och representanter för katols-
ka ligan å ena sidan och kurfurstendömet Sachsen å den andra 
var ett första försök att göra slut på trettioåriga kriget. Det god-
togs emellertid inte av Sverige och Frankrike, och kriget kom 
att avslutas först med westfaliska freden 1648.

   Gallas : Matthias Gallas (1584–1647), hertig av Lucera, tysk fält-
herre i kejserlig tjänst, gjorde en viktig insats för de kejserliga 
vid Nördlingen med led senare svåra nederlag mot Baner och 
Torstenson, så till den grad att han fick epitetet »härförstöra-
ren«.

   Jutland: Jylland.
   Kristianspris : Danskt fäste i Holstein som togs med storm av 

Torstenson i inledningen till kriget mot Danmark 1643. 
   Kolding: Stad på södra Jylland, plundrad av svenskarna 1643.
   Hemold Wrangel : Helmold Wilhelm Wrangel (1600–47), greve 

och generalmajor i svensk tjänst.
   Güterbock: Jüterbog, stad i Brandenburg där de svenska trupper-

na under Torstenson besegrade de kejserliga under Matthias 
Gallas när dessa skyndade till Danmarks hjälp, efter vilket den 
kej serliga hären upplöstes. 

   Hatzfeld : Melchior von Hatzfeld (1593–1658), greve av Glei ch-
en, fältmarskalk i tysk-romerska riket.

   Götz: Johann von Götz (1599–1645), tysk greve och militär, käm-
pade på den kejserliga sidan vid Lützen och Nördlingen, stu-
pade i slaget vid Jankov.
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   Jankowitz: Slaget vid Jankov i Böhmen sydöst om Prag 1645 var 
en av trettioåriga krigets hårdaste drabbningar. Torstenson 
möt te en kejserlig här under Melchior von Hatzfeld och slog 
den i grunden. 

   Karl Gustaf Wrangel: Carl Gustaf Wrangel (1613–76), svensk gre-
ve, militär, riksråd och generalguvernör i Pommern samt riks-
marsk.

   Ortala : Ortala i Väddö socken hade ett järnbruk där man idkade 
vallonsmide. Torstenson fick bruket i förläning 1647 som hu-
vudgård i ett åt honom inrättat grevskap.

   Virestad: Ort i trakten av Älmhult i Småland.
   Turenne: Henri de La Tour d’Auvergne, vicomte av Turenne 

(1611– 75), fransk fältherre, nämndes av Napoleon som en av 
historiens främsta härförare.

   Condé: Louis de Bourbon, prins av Condé (1621–86), kallad Den 
store Condé, var en av Ludvig XIV:s mest framstående gene-
raler, särskilt hågkommen för sina triumfer i trettioåriga kri-
gets slutskede. 

   Montecuculi : Raimondo Montecuccoli (1609–80), italiensk gre-
ve, militär och militärteoretiker i habsburgarnas tjänst. 

   Gyllenhjelm: Carl Carlson Gyllenhielm (1574–1650), utomäkten-
skaplig son till Karl IX, friherre, fältmarskalk, riksråd, ståthål-
lare över Ingermanland, riksamiral.
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Kompletterande ordlista

Listan upptar i texten ofta förekommande ord 
vilkas betydelse avviker från nutida bruk.

all  (i uttr. vara all ) slut
billig  berättigad, rimlig
billiga  anse berättigad (rimlig)
dess  sin(a), hans, hennes
dåna  svimma
efter  (ibl.) eftersom
efterdöme  föredöme, förebild, exempel
elak  dålig, ofördelaktig
enfald  enkelhet
faslig  fasansfull
flat  förlägen
föremål  ändamål, syfte
förese  förutse
ganska  mycket
gilla  godta, acceptera
inbillning  fantasi
larv  mask, förklädnad, falskt sken
låga  kärlek, förälskelse
maka  (ibl.) make
menlös  oskadlig, oförarglig, oskyldig
morgons  (i uttr. i morgons ) morse
oväldug  opartisk
rum  plats, ställe
rätt  (ibl.) mycket
rättvisa  försvara, göra rättvisa åt
sällhet  lycka
tarvlig  enkel, anspråkslös
teater  scen, scenbild
tidbok  krönika
tidning  nyhet, underrättelse
tillfreds  lugn
upptäcka  avslöja, yppa
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visserligen, visst  otvivelaktigt, säkerligen
ägna  anstå
änteligen  slutligen, till slut
ärna  ämna, avse
äska  behöva, begära, fordra
övrig  återstående, kvar

kompletterande ordlista



dramatik

547



gustaf i i i

548



dramatik

549



gustaf i i i

550


