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Johan öudwig Runeberg.



Skald kallas c» person, som egcr förmågan att i wersfonn,
pä ett skönt eller wackert sätt skildra förhållanden i mennisto-
lifwet och naturen. Konung Dawid i gamla testamentets tid
war en skald, derom wittna hans i bibeln förwarade psalmer;
stalder woro äfwcn de personer, som författat sängerna i wär
psalmbok. Widare äro de skalder, som öfwer förhållanden eller
tilldragelser bland mennifforna och i naturen diktat sänger eller
wisor, hwilka genom sitt innehall glöda eller röra wärt hjerta.
Hos de siesta folk anträffas sädana wisor, ofta af särdeles
wackert innehall, hwilla blifwit diktade i folkens forntid och se-
dan som folkwisor bcwarats hos dem srän slägte till slägte.
Dercmot hafwa ofta namnen pä de personer, som diktat dessa
wisor, under tidernas lopp fallit, i glömska. Men sedan ett
folt kommit till nägon bildning, har det alltid i troget och äro-
fullt minne bewarat sina skalders namn, ty det har insett, att
skaldernas sånger i hög grad bidragit till mcnnifkoslägtets för-
ädling.

Finland har egt och eger som bäst skalder af stort wärde.
Främst bland dem alla stär Johan Ludwig Runeberg, som
skänkt sitt land sä mänga sänger af oförwanskclig skönhet. Han
föddes i Illkobftad den 5 febr. 1804. Hans fliigt härstamma-
de frän Swerige och hade par mansäldrar förut flyttat öfwer
till Österbotten. Fadren, sjökaptenen Lars Ulrik Runeberg, och
modren, Anna Maria Malm, woro hwaroera personer med
goda själsgäfwor och framstående bildning. De sysselsatte sig
gerna med läsning, och modren isynnerhet tyckte mycket om
»vackra sänger, dem hon sjöng med behaglig röst. Johan Lud-
wig, deras förstfödde son, war som barn swag och sjuklig och
började först gä wid fyra ärs äldcr. Han omhuldades der-
före mer än de öfrige syskonen af modren, hwars älskling han
blef, och hwars ömma wärd han belönade med den warmaste
sonliga kärlek. Tidigt wisade han sig ega jemte ett känsligt
hjerta en stark rättskänsla. Engang hade modren köpt lingon
och mätte dem, säsom brukligt är, med rägad kappe. Detta
fann sonen wara en stor orätt, dä förut war öfwerenskommct
om priset för kappen. För att ej sära gossens rättskänsla
ftröt modren leende rågan af lappen och mätte bären utan råga.

Runeberg bodde som barn om somrarna med sin mor
och sina syskon pä landet i en liten stuga wid sjöstranden. Der
grundlades hos houom den kärlek till naturen, som sä ofta ut-
talar sig i hans sänger.



När Runeberg war fyra är gammal, utbröt det krig,
som fkiljdc Finland frän Swerige, och hwars strider och hjcl-
tar Runeberg sedan sä hcrrligt besjungit. Bland dessa hjel-
tar, hwilka haft lyckan att förherrligas af Runebergs säng, är
öfwcn en rysk krigare, den tappre Kullncff med det bistra skäg-
giga anletet, men det weka mennistowänliga hjertat; denne kom
med sin ficndtligu skara till lakobstad och satte deh inwäuare
i icke ringa förskräckelse; men snart lärde de känna hans milda
sinnelag, och den lilla Johan Ludwig Runeberg satt sedan flera
gånger i den barnkära krigarens famn.

Sin första skoluuderwisuing erhöll Runeberg i Uleäborg,
der han hade en rik morbror, hos hwilken han bodde. Efter
dennes död begaf han sig till skolan i Wasa, som läg hans
födelsestad närmare. Han gjorde sig under skoltiden tänd som
en glad och yr gosse, färdig till allehanda lustiga upptag och
spratt. Engäng war han nära att skrämma slag pä sin wär-
dinna, en gammal gumma, hos hwilken han tillsammans med
tre andra ostyriga kamrater bodde. Gumman trakterade gos-
sarna ofta med en slags gröt, som de ej tyckte om. De ho-
tade dcrföre att rifwa ned taket och kasta sig för att dö der-
under, om gumman ännu widare wille twinga dem att äta den
afskydda gröten. Men gnmman brydde sig icke om deras ho-
telser, utan kokade sin gröt som förut. En dag kom hon äter
med grötfatet i handen uppför trappan och öppnade dörren till
gossarues rum, dä ett förfärligt brak derifrän hördes och ett
tjockt dammoln trängde mot dörren. Nägra jämmerrop följde
pä braket, hwareftcr det blcf tyst som i grafwen. Gumman,
som trodde att gossarne uppfyllt sin hotelse, fällde af förskräc-
kelse grötfatet i golfwet och skyndade utför trappan för att
ropa pu hielp. Grannarne famlades skyndsamt pä gummans
nödrop, man trängde sig uppför trappan till nödropsstället,
öppnade dörren till rummet och fann alla fyra gossarna
wälbchllllna med allwarsamma miner sitta wid sina böcker. In-
tet spär af förstörelse märktes derinne, och gossarne låtsade
wara högeligen förwnuadc öfwer det talrita besök de sätt. Sa-
ten förhöll sig sä, att gossarne hade bundit löst under takspar-
raruc en mängd pertor, wedträd, tegelstenar m. m., som de, i
samma ögonblick gumman öppnade dörren, ryckte ned, men hwil-
let allt de äter, sedan gumman sprungit derifrän och innan
grannarne hunuit samlas, skaffade undan och gömde i spisen,

Icmte skolstudierna sysselsatte sig Runeberg pä lediga
stunder med läsning af skalderna Choracus' och Lidners skris-
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ter, och hnn gjorde äfweu fmutidigt sina första skaldeförföt,
hwilka wittnadc om stora anlag. Hans fader, som tyckte sig
warsua dessa anlag, skämde dock ej bort gossen med förtidigt
beröm, utan gjorde honom i stället uppmärksam pä de fel och
brister.hans wcrscr ännu lcdo af.

Ar 1822 den. 5 oktober inftrcfs Runeberg som student
wid nniucrsitetct i Äbo. Hans föräldrar wvro icke förmögna,
hwarföre han under fin studenttid, i likhet med mänga andra, till
stor del sjelf mäste förskaffa sig sitt underhall. Hnn antog för-
denskull kondition eller plats som lärare, först i Saarijärwi och
sedan i Ruowesi socken, för att förtjcna penningar till egna
studiers fortfättandc. Under denna fin wistclfe pä landet fat-
tade han stor lnst för fifke och jagt, twennc sysselsättningar,
som han allt sedan pä dertill lediga tider med särdeles förkär-
lek cgnat sig ät. Han lärde dä äfwcn känna den finska folk-
karnktcrcn, hwnrs egenskaper: allwar, mod, ihärdighet, trofast-
het och kärlek till fosterjorden, han sedan i sina sängcr sä hcrr-
ligt framhållit. Frän Runebergs wistclfe i Ruowesi omta-
las en tilldragelse, som wittuär o>n huru stark haus owilja wnr
öfwer ett gement och oförskämdt uppförande. Pä samma ställe,
der hau befann sig, hndc länets guvernör uuder en rcfa genom
socknen tagit in, och man framsatte för den ärade gästen det
bästa huset förmäddc. Men guvernörens kusk tyckte sig ej hnf-
wa blifwit uudfäguad tillräckligt och började med hög röst smä-
da hela gärden och klandra allt hwad man gifwit honom. Ru-
neberg, som rakade wara i närheten och hörde detta, gas ge-
nast lusten eu sädau örfil, att blodet sprutade nt frän uäsnn.
Dcrcftcr gick Ruuebcrg iu och omtalade för guvernören hwadsom skett, och denne tackade honom för den wälförtjcuta näpst
hans oförskämda tjcunrc hade erhållit.

Efter twä ars bortawwro ätertom Runeberg till Äbo, der
han fortfor att förftaffa sig sitt nppchälle genom bnruauuder-
wisning. Sina egna studier stötte hau dcrjcmte och förskaffa-
de sig goda insigtcr isynnerhet i latinet och grekiskan, hwiltctsenare språk hnn kände sä wäl, att han till och med skref gre-
kisk wcrs. Nr 182? promoverades.han till magister. Det
war den sista magisterpromotioncn i Äbo, som dä firades, ty
staden nedbrann om hösten samma är, hwarefter universitetet
flyttades till Helsingfors. Runeberg följde med universitetet,
och i Helsingfors utgaf han 1830 frnn trycket det första häftet
af sina dikter. Det war en samling smärre skaldestycken.. Hansände ett exemplar deras till skalden biskop Franzun i Swcrige,



hwiltcn i ett brcf tackade Runeberg för den wackra gäfwnn och
sade sig dcraf fe, att en stor skald höll pä att nppftä i hans
förra hemland. (FranM war född i Finland, men ha>dc flyt-
tat öfwer till Swerige.) Om hösten sistnämnde är utgaf Ru-
neberg fina öfwersättuingar af scrviska folksäuger och följande
ärct .Mrnfwni i Pcrho", en hcrrlig, hjertgripandc dikt om den
gamle bonden Hane och hans sex ädla söner.

Ar-1830 utnämndes Runeberg till docent i »vältalighe-
ten och wärcn 1831 grundlade han tillsammans med nägra
wiinner den allt ännu fortbcstäendc »välkända läroanstaltenLy-
ccum i Helsingfors. Samma är, 1831, ingick han äktcuskap
med Fredrika Charlotta Tengström, en skaldcnatnr säsom han
sjclf. Deras förening blef den lyckligaste och wälsignadcs med
ser raska »välartade söner.

Frän 1832 började Runeberg utgifwa en tidning .Mor-
gonbladet", hwars innehall utgjordes af smärre dikter och be-
rättelser, öfwcrsättniugar frän främmande spräk, grauskuiugar
af utkomna skrifter m, m. Samma är utgaf han ock sitt stora
skaldestycke „Elgstyttarne", en trogen och »vacker skildring ur

finska boudens iif. De i Morgonbladet införda smärre diktar-
na utgaf Runeberg i skildt häfte 1833. Hans skalderykte war
nu grundlagdt, och kring honom samlades hufwudstadens. mestbcgäfwadc personer till wäuskapligt umgänge.

Runeberg »vistades i Helsingfors till ar 1837, dä han
utuiimndcs till lektor wid glimnasium i Borga. Aret fornt
hade han ökat sina utgifna skaldc»verk med ett nytt »värderikt
bidrag, den innerligt behagliga dikten „Hanna", en skildring
frän en prcstgärd pä landet. Efter öfwerflyttningcu till Borga
utgaf han 1841 „lulq»uälleu", ett herrligt qwäde oin den gamle
soldaten Pistol, hans »vapenkamrat den ädle inajorcn och den-
nes dotter, den wänliga fröken Augusta. Ar 1843 utkom tre-
dje delen af Runebergs smärre dikter och 1844 „Kung Fjalar",
en storartad skildring frän forntiden. Genom dessa werk blef
Runeberg i sitt hemland och i grannländerna tänd och berömd
som en stor skald, jemförlig med de bästa i alla tider. Men
ännu mera fördes hans namn kring wcrlden genom „Fäuril
Stals Sägner", af hwilka första delen utkom 1848. Dessa
sånger, i hwilka skalden förewigat hjeltarne och striderna i 1808
ars krig, det krig som skilde Finland frän Swerige, hafwa blift



wit öfwerfatta till danskan, tyskan, engelskan och franskan; de
hafwa öfwerallt läsits med förtjusning och gjort Finlands
namn aktadt och äradt ibland folk, som förut knappt wihte, att
ett sådant land fanns till pä jordkretsen. Äfwen till ryskan
hafwa Runebergs werk blifwit öfwerfatta.

Säsom erkänsamma bewis pä den beundran, hans sånger
hade wäckt, fick Runeberg emottaga flera arebetygelser. Swen-
sta akademin gas honom för skaldestycket „Grafwen i Perho"
sin Mindre och 1840 för hans dittills utgifna arbeten sin stora
guldpenning. Af konung Oskar I erhöll han Nordstjernan och
af Oskars son, Sweriges nu regerande konung Karl XV, Nord-
stjerneordens kommeudörskors. Danska konungen, den aflidne
Fredrik VII, sände honom Dannebrogsorden. Ar 1851 gjor-
de Runeberg en resa till Swerige. När ångbåten, hwarmed
han dit ankom, landade i Stockholm, war stranden fylld af en
tallös skara folk, som samlat sig för att fe den frejdade skalden
och med höga hurrarop hetsade honom wältommen. Under
hans wistelse i Stockholm war han omgifwen af de utmärkta-
ste personer, som alla täsiade att wisa honom sin aktning och
beundran. Grefwe Sandels, en son till den i „Fänrik Stals
Sägner" fä wackert besjungne härföraren Sandels, hemtade
frän fin mor ät Runeberg en dyrbar ring. Wid swcnska hof-
wet emottogs och bemöttes Runeberg af konungen och hans
höga familj sä warmt och wänligt. som om han der skulle haf-
wa warit en gammal bekant. Och bekant war han för dem.
ty de kände honom wäl genom hans skrifter. Konung Oskar
skall hafwa sagt om „Fiinrik Stals Sägner": „lag och min
maka hafwa ofta med rörelse läst dem, och wära barn kunna
dem utantill". Frän Stockholm begaf sig Runeberg till Upsala
och Hcrnösand; i sistnämnde stad besökte han biskop Franzéns
graf. Öfwerallt emottogs han med oförställd wälwilja och fi-
rades med fester och tal.

Af sitt egets lands monarker har Runeberg äfwen ihäg-
kommits med utmärkelser. Ar 1841 hade han utgifwit jemte
„lulqwällen" en annan ditt, benämnd „Nadeschda", hwilken
skildrar en ung rysk furstes kärlek till en slafwinna, den älsk-
liga Nadcfchda. De händelser dikten beskrifwer äro förlagda
till den tid, dä Ryfzland bcherrslades af sin utmärkta kejsarinna
Katharina den andra, hwilken äfwen uppträder i skaldestycket.
Denna dikt är ett mästerwerk, säsom nästan allt hwad Rune-
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berg skrifwit. För densamma anslog kejsar Nikolai ät skalden
en summa af 1000 rubel banco-assignationer ärligen. Efter
återkomsten frän Swerige tilldelades Runeberg professors namn
och »värdighet, och 1857 promoverades han till honorarie theo-
logiedoktor. Ocksä eu rysk orden, Anne i andra klassen, har
Runeberg erhällit.

Theologiedoktors wiirdigheten (den högsta lärda grad kyr-
kans tjenare kunna förwärfwa sig) tilldelades Runeberg huf-
wudsakligaft för hans arbete med det nya psalmboksförslaget.
Skalden hade ncmligen af regeringen blifwit anmodad att om-
arbeta wär psalmbok, hwilken lider af flera brister, dcribland
en mängd olämpliga och föräldrade uttryck. Runeberg ätog sig
uppdraget och utarbetade aren 1854—58 sitt „Förslag till
Swensk Psalmbok för Finland", i hwilket förslag förekomma
61 nya af Runeberg författade psalmer. När detta psalmboks-
förslag är 1858 utkom frän trycket, fick Runeberg emottaga en
äreskänt af nära tjugu tusen rubel, samlade öfwer hela landet
pä fädant sätt, att de, som först köpte den nya psalmboken, be-
talade för den mera än den egentligen skulle kosta. En an-
nan hedersbetygelse af landsmän wisades Runeberg pä fem-
tionde ärsdagen af hans födelse, dä de ännu qwarlefwande of-
ficerarne frän 1808 ärs krig och anförwandter till de aflidna
skänkte honom en stor, med bilder och inskrifter prydd silfwer-
kanna.

Runeberg qwarblef wid samma befattning, sin lektorstjenst
wid gymnasium i Borga, till är 1857, dä han erhöll afsked
med sin iunehafda lön till ärligt underhäll. Utmärkt i sin lä«
rarcwerksamhet, säsom i allt annat, war han wördad och af-
hällen af sina elever, omtyckt och wärderad af sina tjenstetam-
rater. Under lostiden om somrarna har han bott pä Kroksnäs
hemman, ungefär en mil nedanom Borga wid en wik af sjön,
der han warit i tillfälle att syssla med siske, som utgjort ett
af hans älsklingsnöjen. Bäde der och i Borga har hans gäst-
fria hus haft talrika besök af landsmän och främlingar, som
alla ansett för cu stor ära att fä göra den ädle skaldens be-
kantskap, och för hwilka famwaron med honom sedan utgjort
ett kärt och oförgätligt minne. Runeberg är i sitt umgänge
densamme som han framstår i fina fkrifter: snillrik, skämtsam
och älsklig, och pä samma gäng enkel och flärdlös.
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Sedan Rnucberg blifwit befriad frän sin tjenstcbcfattuing
och kunnat efter behag anwända sin tid pä det, hwnrät hans
häg helst warit riktad, har han skänkt sitt land och den swen-
sta litteraturen tre wcrk af sin rika ande. Ar 1860 utkom den
länge efterlängtade andra delen af „Fäurik Stals Sägner"
dessa odödliga minnessånger öfwcr det sista finska krigets hjel-
tar. Är 1862 utkom „Kan ej", ett skadespel eller, som förfat-
taren sjelf kallar det, en „familjcmslning" i twä akter. Redan
den tid Runeberg utgaf Morgonbladet, hade han dcri skrifwit
ett thentcrstyckc, „Friaren frän landet", hwillct dock ej blifwit
af fkaldcn upptaget bland hauö samlade arbeten. „Kan ej"
hnr blifwit uppfördt pä theatcrn hos os;, i Swcrigc och Dan-
mark. Ett skadespel, fast icke strifwct för att uppföras pä thea-
tcrn, är äfwcn Runebergs stora staldcwcrk, „Kuugarue pä Sa-
lamis, tragedi i 5 akter", som ntkom är 1863. De den bc-
fkrifua häudelferua tilldraga sig i den äldsta grekiska forntiden,
och bland det myckna andra, man der far beundra, är den ut-
märkta förmåga skalden haft att försätta sig in i den tid han
skildrar; en grekisk skald pä den tiden sknllc knappt kuuuat fram-
ställa de i stycket handlande Personerna mer sannt grekiska än
Runeberg gsort det. Derföre bör den, som skall kunna rätt'
första och bcnndra „Kuugarue pä Salamis", ega kännedom om
den grekiska fornhistoricn och gudaläran. För läsuiug af „Kuug
Fjolår" fordras likaledes nägou kunskap om de gamla nordiska
folkens fcdcr och religion. Nästan alla öfriga Runebergs stal-
dcwerk knnna förstas af hwarochcn, som blott kan läsa och för-
sta fweufka; ty Runebergs fprät är mycket klart och enkelt utan
allt prnl. > Derföre borde hans wcrk också egas af hög och
läg; isynnerhet borde „Fänrik Stals Sägner" finnas i hwarjc
koja af Finland, der fmcnska spräkct talas, och läggas i hän-
derna pä den uppweraude ungdomen, hos hwilkcn de skulle
macka kärlek till fädernas dygder och fosterlandet; ty foster-
landskärleken glöder i dessa sängcr sasum en eld, hwilkcn, dä
wi läsa eller hora dem, wärmer wära hjcrtan och lockar tärnr
i wära ögon. Och fosterlandskärleken är den magt, som näst
försynens skydd upprätthäller ett folk och skapar deh lycka.

V. Ö.

Här bifogas nägra af Runebergs smärre skaldestycken:
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Wart land.
Wärt land, wärt land, wärt foster

laud,
Ljud högt, o dyra ord!
Ej lyfts c» höjd mot himlens rand,
Ej sänks en dal, ej sköljs en strand,
Mer älskad än wär bygd i nord,
Än wära fäders jord.

Wärt land «r fattigt, stall sa bli
För den, som guld begär,
En främling far ost stolt förbi;
Men detta landet älska wi,
För ost med moar, fjäll och stär
Ett guldland dock det är.

Wi älska wär» strömmars brus
Och wära bäckars spräng,
Den mörka stogens dystra sus,
Wär stjcrncuatt, wärt sommarljus
Allt, allt, hwad här som syn, som säng
Wärt hjcrta rört cngäng.

Här striddes wära fäders strid
Med tanke, swärd och plog,
Här, här i klar som mulen tid,
Med lycka härd, med lhck» blid,
Det finska folkets hjcrta flög,
Här bars hwad det fördrog.

Hwcm täljde wäl de striders tal,
Som detta folk bestod,
Dä kriget röt frän dal till dal,
Dä frosten tom med hnngrens qwal,
Hwcm mätte »llt des; spillda blod
Och allt des; tälamod?

Och det war här det blodet stöt,
Ja här för ost det war,
Och det war här sin fröjd det njöt,
Och det war här fin suck det gjöt,
Det folk, som wära bördor bar
Längt före wära dar.

Här är ost ljust, här är ost godt,
Här är os; allt bestärdt;
Hur ödct lastar ii» wär lott,
Ett laud, ett fosterland wi sätt,

!Hwad finns pä jorden mera wärdt
Att hällas dyrt och tärt?

Och här och här älxdctca land,
Wärt öga ser det här;
Wi tunna sträcka ut wär hand
Och wisa gladt pä sjö och straud
Och säga: se det laudct der,
Wärt fosterland det är!

Och fördes wi att bo i glans
Bland guldmoln i det blä,
Och blef wärt lis en stjcrnedons,
Ner tär ej gjöts, der suck ej fanus,
Till detta arma land ända
Wär längta» stulle sta.

O land, du tusen sjöars land,
Der säng och trohet byggt,
Der lifwets haf ost gett en strand,
Wär forntids land, wär framtids land,
War sör din fattigdom ej skyggt,
War fritt, war gladt, wnr tryggt!

Din blomning, flnten än i knopp,
inkall mogna ur sitt twäng;
Se, nr wär tarlck stall gä opp
Ditt ljus, din glans, din fröjd, ditt

hopp.
Och högre klinga stall c» gäng
Wär fosterländska säng.

Soldatgossen.
Min fader war en ung soldat, de»

wackraste inan faun,
Wid femton är gcwär han tog, wid

sjutton war han man.
Hans hela werld war ärans fält,
Ner stod han glad, hwar han sig ställt,
I eld, i blod, i frost, i swällt;
Han war min fader han.

Jag war ett barn, när han drog bort,
sm fridens dag war slut,

Dock mins jag än hans stolta gäng,
jag niius den hwar minut,

Hans hatt, hans plym, deu bruna lM
Och stuggan frän hans ögonbryn!
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Nej, aldrig gär det »r min syn,
Hur herrlig han säg ut.

Det hördes snart frän högan nord,
när hären ryckte »ed,

Hur han w»r käck, hur han war start,
hur i hwar strid han stred.

Sä sad's, han sätt medalj ocksä,
Det spordes snart, att han sätt twä;
Ack, tänkte jag i hjertat dä,
Den som fick wara med!

Och wintern gick och drifwan smalt,
och det war lust och wär,

Dä kom ett bud: din fader dött, han
dog för ädla sär.

Jag tänlle da, jag wet ej hwad,
War stundom ängslig, stundom glad;
Men mor hon gret tre dar ä rad,
Sä blcf hon lagd pä bär.

Min fader slöt pä Lappos slätt, sinsana närmst inwid;
Det sägs, det war den första gäng han

blekna setts i chrid!
Pä Uttismalm, för Gustafs land,
Min farfar dog med swärd i hand;
Hans fader föll wid Willmanstrand,
Han war frän Carols tid.

Sä war med dem, sä blödde de, sä
har det ständigt gätt;

Ett herrligt lis de leswat dock, en herr-
lig död de sätt.

Ack, hwem will stappla trög och tung?
Nej, gä i fält helt warm och ung,
Och dö för ära, land och kung
Se, det är annan lott!

Der kulor hwiim tätast dä,
Der stall man finna niig ocksä,
Der will ock jag försöka pä

>, I mina fäders spär.

Swanen.
Frän molnens purpurstänkta rand

Sjunk swanen lugn och säll
Och satte sig wid elfweus strand
Och sjöng, en juuiqwäll.

Om nordens skönhet war hans säng
Hur glad deh himmel är,
Hur dagen glömmer, natten läng,
Att gä till hwila der.

Hur stuggan der är djup och rit
Inunder björk och al;
Hur guldbesträlad hwarje wik,
Och hwarje bölj» swal.

Hur ljust, oändligt ljust det är
Att ega der en wän;
Hur troheten är hemfödd der,
Och längtar dit igen.

Sä ljöd, frän Iväg till wäg, hans röf
Hans enkla lossäng dä;
Och snart han smög mot makans brö
Och tycktes qwäda sä:

Hwad mer, om än din lefnads dröm
Ej sekler tälja sär;
Du älskat har pä nordens ström
Och sjungit i defj wär.

Jag är en fattig gosse jag, som äter Tienstefllckan.
andras bröd, Om ren, wid helga klockors ljud,

Jag har ej huld, jag har ej hem, allt Jag stode i min högtidsskrudsen min faders död; Och sägc natt och dimmor fly
Men klaga ar ej mitt behag, Och sundens stöna morgon gry!
Jag wärer högre dag frän dag,
Jag är en krigargosse jag, Förbi är »veckans möda dä;
För mig finns ingen nöd. Till ottesängen far jag gä

Och träffa när» kyrkan den,
Och lefwer jag, tills jag blir stor Som saknat, weckan ut, sin w»n.

och fyller femton är,
Till samma swält, till summa kamp, Han stär wäl dä ftä förhand rc'n

till samnia död jag gär. Pä kyrkobackens brant allén
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Och blickar, öfwer trästets längd,
Pä slädornlls och folkets mängd.

Och jag är den, som eftersöks:
Och taget nalkas, skaran öts,
Och plötsligt syns jag deribland
Och räcker honom glodt min hand.

Nu, muntra syrsa, sjung din säng,
Tills perton brunnit ut en gäng,
Och jag far gä till sängs igen
Och drömma om mitt hjertas wän.

Jag sitter här och spinner nu,
Och rullan är ej hals ännu;
Och Gud wet, när jag spunnit ut,
Och när den länga qwälln tar slut.

Bondgossen.
Jag huggit, tills min kraft förgått,

Och hugger om igen,
Och yrans stal är hwafzt och godt,
Men furan stär dock än.

Min arm war engäng tung och start;
Nu är den Mr ej sä,
Se'n wintern om jag ätit b»rl
Och druckit watten pa.

Ifall min tjenst jag bytte om
Och bättre för mig sag,
Jag lanste till en herre kom,
Som hade bröd af räg.

Kanske i närmsta stad jag fann
En lön för tro och flit
Jag tänker ofta fä, och kan
Dock icke längta dit.

Står fjället der med lösprydd topp
Och ser i sjön sin bild?
Gär solen der sä herrlig opp,
Och gär den ner sä mild?

Finns der en dal, som blomdoft strör,
En mo, som tallar bar?
Och hon, hwars wallhorn nu jag hör,
Stall hon w»l finnas der?

Förbi far molnet utan stygd,
Till wiudens tidsfllrdrif

!Och, utan wän och fosterbygd,
Hwad är ett menftolif?

Kanske att Gud hör folkets röst
Och lindrar landets nöd;
Kanske en bättre störd i höstOss ger ett bättre bröd.

Sjömansflickan.
Winden bläser opp i hast,

Segel fylla stäng och mast,
Skeppet styr till fjerran länder,
Gud wet när det äterwänder.

Du, som far der, äger du
Nägon blick för mig ännu?
O, jag säg dig än, kanhända,
Om min grät blott toge iind».

Wore jag, hwad fogeln är,
Wingad, säsom masen der,
,Följde jag dig glad Pä färden
Till den obekanta werlden!

Kom beständigt dit du kom,
Wände, när du wände om,
Spelte med min lätta winge
Och din blick i stygten finge.

Men den arma stickans lott
Ar att fläkta afsted blott,
Med en tärfull dut i handen,
Winglös lemnad qwar pä stranden.

Längt ifrån att följa fä,
Mäste jag tillbala gä,
Innan qwällen lomma hunnit,
Innan seglet än förswunnit;

Måste jaga ur mitt bröstSaknaden, som är min tröst,
Torka wäl frön kinden tären,
Att min mor ej märker spären.

Hwem styrde hit din wäg?
Längt bort om fjärdens wäg,

Längt bort om fjällets lopp,
Du ensam dagen säg,
Och wäxte ensam opp.
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Jag falnad? ej
Jag sökte ej di» strät;
Jag wistte ej e» stig,
Som ftulle lcdt ditåt.

Jag kände ej diu far,
Jag lände ej din mor,
Jag säg ej hwar du war,
Jag säg ej hwart du sor.

Liksom den bäck, der rann,
För den, som rinner här,
Wi woro för hwarauu,
Sä länge du war der;

Twa Plantor, mellan deiu
En äng i blomning stnr;
Twä soglar, som sätt hem
I skilda lunders snar.

O, andra nejders son!
Hwi flög dn dädan, säg?
O, fägel längt ifrän!
Hwcin styrde hit din wäg?

Till hjertat, som w»r kallt,
Säg hur du lngor bar
Hur kunde du bli allt
För den du lutet war?

Söndags-störden.
Högt strålar morgousoleu reu,

Naturen kläds i ljusets sken,
Af fogelsäugcr ljnder styu,
Och ingeu rörs dock au i byu.

„ Huv kan wäl odlarn hwil» än,
Nr icke dagen ljus igeu,
Och äkcrngul, och tegeu full,
Hwad gör att hau försmår des! gull?

Dock fe, han öppuar ren sitt tjäll.
Hur lugn är ej haus blick, hur fäll!
Hwar jordisk omsorg, tuug och qwaf,
Han som en llädnad lastat af.

Och obewlipnad är hans ar>»,
Och fri hans skuldra, lätt hans barm,
Och inge» lic raras far,
Fast slördens högtid föreslär.

j festelis tinlina flär till slut,
lDä kallas bnru och mala ul,
Och med de siua front och rörd
Ha» waudrar »u till dagens slörd.

Och glad han blickar opp och ser
!Hur skaror samlas »ler och mer,
Hur tänd och otäud styr sitt steg
Till samma mal, till samma teg,

Dit, der de ljusa murar sta,
lMed fridens helga kors uppä,
!Dit, der den gyllne tegen är,
Som cwighctens slördär bär.

Den öfwergifna.
Lös och örter och blommor fmä,

Ljusa liljor med dagg uppä,
Purpurros, som sa wänligt ler,
Jag will wälja till brudkrans er.
Miunesblomma wid böljan klar,
Inga törnen din stängel har.
O, hur likuar dig icke den,
Som gror upp i miu barm igen,
Som har taggar p» hwarje slott,
Och som särar mitt hjertn blott.

Sjungen, bäckar, min bröllopssång!
källor och wattcnfpräng,

Sjungen gladt om en framtidsdar,
,Ntt jag glömmer den tid som war,
Dlöumicr lifwet med qwal och lek,
Glömmer den, som min trohet swek!
Sjungen, bäckar, min bröllopssång!
Ljufwa källor och wattcnfpräng,
Sjungen ömt ur min egen sjal
Ät den falske ett långt farwäl!

Jag will wälja till wän cu aun,
, Som ej swiker sa lätt, som hau,
,Sum ej kysser mig, wärc» ut,
Och förswiuuer, di den är slut.
Uom, o död, och mitt hjcrta tng,
!Lät det hwila wid ditt'i dag!

' Fast diu brud är af tärar bliud,
Fast diu flicka har mulen kind,
Fast din ros icke mer är röd,
ilom, o död, o ljnsn,,» död!



Den första kyssen.

Pä silfwermolnets kant satt aston-
stjcrnan,

Frän lundens skymning frägte henne
tärnan:

Säg,astonstjcrna, hwad i himlen tankes,
När första kyssen ät en älskling skän-

kes?
Och himlens blyga dotter hördes swaratPä jorden blickar ljusets englafkara !
Och ser sin egen stillhet speglad äter, s
Blott döden wänder ögat bort och

gråter. >

Björneborgarnes marsch.
Söner af ett folk, som blödt

Pä Narwas hed, pä Polens sand, pä
Leipzigs slätter, Liitzens kullar!

Pl har Finlands trast ej dött,
An kan med owäns blod ett fält här

färgas rödt.
Bort, bort hwila, rast och fred!
En storm är lös, det ljungar eld, och

fältkanonens äska rullar.
Framät, framät led wid led!
M tappre män se tappre fäders an

dar ned. f
Ädlaste mal
Ost lyser pä wär bana;
Skarpt är wärt stal,
Och blöda är wär wana.
Alla, alla käckt framät!
Här är wär sekelgamla frihets stöna

sirat.Lys högt, du segersälla fana,
Sliten af strider sen en gränad forn-!

tids dar,
Fram, fram wärt ädla härjade ståndarn.
Än finns en flik med Finlands gamlch

färger gwar.

Aldrig skall wär fosterjord
Af wäldets makt ur oförblödda batal-

joners armar ryckas,
Aldrig ljuda stall det ord,
Att Finlands folk sörrädt sin fria bygd

i nord.
Falla tan den tappre blott,

!Ej rygga för en faras hot, ej stvika,
böjas och förtryckas.

Falla, sköna krigarlott,
Blif wär, sen för en seger an wi käm-

pa sätt!
Mapcn i handiOch käckt wär owän nära!
Mö för wärt land
lÄr leswa för wär ära.
Mastlöst fram frän strid till strid,
jTh nu är stunden wär och tiu är skör-

dens tid.
leder wittne bära

Herrligt om mod och bragder, om
wärt lands sörswar.!Fram, frani wärt ädla, trotsiga standar!

Omkring dig än din trogna Finjka
I wakt du har.

Fosterlandet.
Bcwara, Gud, wärt fosterland,!Häll öfwcr det din starkhets hand,

war des; hägn i strid och frid,
!I forgens som i glädjens tid.

> Här se wi hwad ost mest är wärdt,
!Allt hwad wi slätte dyrt och lärt;

sjerran finns en bygd, ej när,
,Som är för os; hwad denna är.

Här hafwa wära fäder bott,
!Arbetat, kämpat, hoppats, trott;
Här äfwen avi wär boning fatt,
iMed samma lis och samma lott.

Här stola wära barn ockfä
Engäng pä wära stigar gä,
Ha det wi haft, fe det wi sett,

be till Herren som wi bedt.

Gnd, flydda detta kära land,
'Frän sjö till sjö, frän strand till strand;
Sank öfwcr det din milda wärd,

-!Som sommardagg pä rosengärd.
!

. Wälsigna hwarje trofasb själ,
d.Som önskar det af hjertat wiil;
>Men slä hwart ondstans uppsäl ned,
iSom will dest fall dch stör dest.sred.
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Lät det sä bli och wara ditt,
Besolkadt, trygAadt, gladt och fritt,
Pä kärlek bördigt som pä räd
Och uppfyldt af din Andas näd.

Du hulpit det ur mörker opp,
Liksom en blomma ur sin knopp,

Sä lät det ock till tidens slutUti ditt ljus fä wecklas ut.

Det ljuset är ditt helga ord,
En sol för himmel och för jord;
Gis att det klart här lysa mä
Och aldrig mer ifrän oh gä!

Helsingfots.
I. Gimelii arfwinzar, 1866.


