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Vårt svenska sprdk

Vårt svenska språk, vårt modersmål det äger
för oss en klang, så välhekant och kär.
Jag vet du älskar den, jag vei du säger
att ock för dig det språket dyrast är.

Vart än vår väg i vida världen leder.
skali vid dess ljud vårt hjärta eldat siä.
7 fjärran land ett hem det oss bereder .

Men varför älska vi det alla så!

Ja, varför väl? Se granens ljus, som glimma
i nordisk vintergrönska, mörk och rik-
Jul, snö och vinter Jan du ej förnimma
de kara ordens tjusande musik?

Ljus älska vi och det är ljust på jorden,
då sljärnan skimrar över Betlehem.
T)e vackra synerna och ej blott orden
Vårt modersmål del var, som gav oss dem.
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JUU ljuvt och gott, som är vårt hjärta närä,
alli stort och högt folk, mänsklighet och Gud
blev HU för oss i dig, vårt språk, du kdra
och darrar kvar i dina toners ljud.

Vårt modersmål gaf dräkt åt dröm och aning,
åt själens första tanke, första hön,
åt varje uppsåt, varje stilla maning
tili ädet strävan, utan hopp om lön.

Vårt modersmål för oss har vidgat världen,
då gränsen för vår blick allt längre vek-
Det följer oss en vän på upptäktsfärden
mot okändt mål, en vän, som aldrig svek-

Det diktar, oss HU glädje, sång och saga,
det viskar, sjunger, lever i vårt bröst.
Det bär vår sorg, det hör oss, då vt föaga,
det tröstar oss, då vt behöfva trösl.

Och tankar, tänkta under tid förgången,
och stora vackra minnens arvedel
det skänker oss i det en värld är fången,
den världens vindar susa kring vår själ.

Och därför vilja vi det språket ära,
såsom man hedrar älskad mor och far.
Vårt svenska modersmål, vårt språk, det i\ära,
vad bäst vi äga, det oss givit har.
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Låt än oss glädas åt de vackra orden:
snö, stärnljus, vinternatt och himmel blå
och nordisk julefröjd och frid på jorden
Hur väl vi alla deras klang förstå!

\änn granens doft, sorti frisk omkring oss strömmar,
se trädet, skimrande i högHdsskrud!
7 vara hjärtan drömmas samma drömmar,
och hjärtats språk är modersmålets ljud.

M. J-n.
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Om tomtefolket i dockbyggningen.
ELIN WALLDEN, iti. av GERDA HALLBERG

PRISBELÖNT.

jOTSjBSg et lyser ljus från dockbyggningens fönster.
Skola vi gå dit in ock se vad det är för folk,
som bor därinne?

Nej, så lustigt! De ha en dörr, stor som en hei
vägg, och den stär alltid öppen. I taket hänger en

krona, vars små vaxljus äro tända, sex stycken på en
gång. Det ser nastan ut, som om de firade jul där-
inne.

Och i softan sitter ett det näpnaste lilla par man
kan tanka sig, en tomte med längt vitt skägg och en
röd toppiuva pä huvudet, grå ullgarnskläder och ett
rött bälte kring livet. Bredvid honom sitter hans fru,
en liten porslinsdocka i lång vit spetsklädning med
Ijusblä rosett i sinä guldgula lockar, och i gungstolen
sitter fruns syster, moster Ragnhild. Hon är varmt
och tjockt klädd för vintern, har en röd virkad ylle-
tröja och en svart kjol med gröna och vita ränder.



Och i en sot barnsäng med nät sover tomteparets
lilla flicka, klädd i nattskjorta och guldskor.

De se så goda och rara ut allesamman, och de
gräla aldrig, fastän de kömmit tillsamman från alla
världens kanter.

Du skall få höra.
Tomtefar själf är hemma från Helsingfors. Hän

kom en gång i en stor ask med en massa annan jul-
gransgrannlåt. Hans egentliga uppgift är att stå som
hedersvakt i julgranen, och den tjänslen måste hän
sköta under julhelgen varje år. Men när granen blir
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risig och ful och ali grannlåt klädes af det kara trädet,

då kliver en liten flicka upp på den gamla, rödmålade
pallen, klipper af snöret, soin är fäst vid tomtefars
oppluva, och låter honom hoppa ned i ett långt raskt

skutt. Hän stampar förtjust i golvet med sinä stövlar

af rött lack, och flickan borstar lycklig och stolt av

hans grå byxor och för honom triumferande hem tili

de sinä.
Dockfrun åter samt barnet med guldskorna ha

kömmit från en leksaksbod i Åbo.
Den lilla flickan, som brukar hjälpa ned tomten

från julgranen, har en faster i Åbo, och hon är den
snällaste af alla fastrar i världen.

Det hände en gäng att den där fastern tog flickan

vid handen, gick med henne in i en leksaksbod, pe-

kade på alla härligheterna och sade: »Säg, vad
skulle du önska dig?"

Flickan funderade mycket och blev villrådig, men

tili sist pekade hon på den förtjusande tomtefrun och

det sota dockbarnet med guldskorna, och så kom det

sig att de blefvo köpta och inpackade samt bosatte sig

dockbyggningen.
Men med moster Ragnhild är det ändå märkvär-

digast. Det är inte alls underligt att hon är så varmt
klädd, det behöfde hon så väl på sin långa resa. Hon
har nämligen kömmit ända från Norge. När hon kom
fram hade hon ett par nätta små skidor fastsnörda vid
fötterna, och tänk vilken lång väg hon orkat skida
genom hela Sverige. Och under hela den långa färden
kunde hon inte alls taga af sig skidorna. De voro som
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fastgrodda vid fötterna. Hon hade dem på sig både
när hon sov och när hon åt. När hon slutligen ski-
dat genom hela Sverige och kömmit tili landets huf-
vudstad, som heter, Stockholm, så skulle hon öfver
Östersjön för att komma tili Finland. Och det gick
rakt inte att skida öfver vattnet.

Men det fanns en snäll fru, som lindade in tienne
i silkespapper och lade ned henne i en reskoffert
Visst var det ju litet tröttande att ligga med skidorna
på, men man får inte vara sä nogräknad pä resor.

När hon kom fram tili dockbyggningen, hade hon
allt ännu skidorna på, och de två första nätterna sov
hon även med dem, men det var rent af farligt för
det lilla dockbarnet med guldskorna, som höll på att

sticka ögonen ur sig på moster Ragnhilds skidor, där
de stucko ut ur den vackra gröna spjälsängen.

Och så mäste tomtefrun ropa på den lilla flickan,
som hade hjälpt ned tomten från julgranen, och hon
skar lös skidorna från moster Ragnhilds fötter och
reste upp dem mot dockbyggningens yttervägg.

1 dag hade tomtefolket stora planer. De ämnade
göra en åktur tili sinä grannar, de näpna fröknarna
Silkesfin, som bodde vid Pappaskammar-gatan i Skriv-
bords-gärden. De voro så rara, de små fröknarna
Silkesfin, Kristall och Pärlemo och Diamant. Fastän de
bara bodde i en pappask och hade det ganska trånga
blevo de alltid så glada när tomtefolket hälsade, på
dem. Under det tomtefar höll råd med sin fru om
den tilltänkta resan, satt moster Ragnhild i den vita
gungstolen försjunken i sinä egna tankan



«Skall du inte följa med, Ragnhild?" sade
tomtefar, «du säger ingenting."

«Nej, jag ämnar inte följa med, men jag sitter
just här och tänker ut nägonting annat, som jag tycker
kunde bli så roligt. Skulle det inte passa bra att Ni
åkte ut och bjöde fröknarna Silkesfin hit i dag tili
middagen. Jag skulle stanna hemma och duka och
koka, medan Ni äro borta".
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Och tomtefar tyckte att det var ett alldeles maka-
löst förslag.

Hän gick genast bort för att göra i ordning hästen.
Tomtefar hade nämligen en egen häst, en vacker brun
häst, som hette Blixten. Och det behändigaste med
den var att den alltid var förspänd för en liten rolig
höskrinda. En höskrinda är ett härligt åkdon; i den
rymmes huru mycket folk som helst. Tomtefrun var
så förnöjsam. Hon tyckte det gjorde rakt ingenting
om fröknarna Silkesfin komme att sitta pä hennes ben,
ty de vägde ju ingenting.

Det lilla tomtebarnet blef inlindat i många vackra
silkeslappar, för att hon inte skulle få kalit på resan.
Endast de smä guldskorna stucko fram under pack-
ningen. Så satte sig tomtefrun tillrätta längst bak i
skrindan och tog liilan i famn, och framför stod tomte-
far bredbent och viftade med sin röda topplufva far-
väl åt moster Ragnhild, när Blixten galopperade bort.

Så snart den bruna hästen försvunnit ur sikte, fick
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moster Ragnhild skyndsamt. Nu ville hon riktigt göra
allt fint, tills gästerna skulle komma. Det var inte tid
att sitta i gungstolen längre.

Det gula matsalsbordet, som annars stod vid fönstret,
måste flyttas fram mitt på golfvet, och efter det hade
två skivor, som kunde läggas i för att förstora bordet,
när det kom främmande, sä måste moster Ragnhild
också använda dem. Inne i den vackra gula skänken,
som stod på långväggen, fanns den sötaste lilla servis
man kunde önska sig. Moster Ragnhild slog upp de

små skänkdörrarna och lyftade fram på bordet vad
man kunde behöva. Små tallrikar så Stora som

fempennislantar, karotter och fat och en riktig sopp-
skål med lock. Allesamman hade guldkanter, och på
fat och tallrikar voro små rosenbuketter.

Moster Ragnhild ordnade och ställde och tyckte det
hela blev så förtjusande. Sist lyftade hon ett rosen-

träd i en kruka, inte större än en fingerborg, mitt på
bordet och tog ned från skänken silfverstakarna med
små röda vaxljus i.

När anrättningarna tili middagen skulle tillredas,
behövde moster Ragnhild ändå litet hjälp. Och det
fanns alltid en, som så gärna ville hjälpa, när någon-

ting stod på i dockbyggningen, och det var Hiekan,
som brukade hjälpa ned tomten ur julgranen.

Hon var också nu genast färdig att hålla råd om
vad som skulle lagas tili middagen. 1ill först skulle
gästerna få chokoladknappar med löskokta sockergryns-
ägg och tili »supanmat" beslöt man sig för vattlingon-
soppa med finhackad skorpa och strösocker tili. Efter-
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rätten skulle bliva nägot slag af frukt, och vid valet
stannade man för sockrade tranbär. Flickan anskaffade
allt, som behöfdes, och ingenting var så nätt, sorti de
sockrade tranbären, där de stodo uppradade i gele-
skälen, vita som snöbollar.

Nu kunde moster Ragnhild siä sig tili ro i gung-
stolen och pusta ut efter allt stök, ty nu var det hela
fint och färdigt.

Men i detsamma hördes rullandet af hjul, och
snart körde höskrindan fram tili trappan. Glad skyn-
dade moster Ragnhild ut för att möta de anländande,
men stannade helt förskräckt vid dörren, ty de re-

sande sutto alla tysta och sågo alldeles förgråtna ut.
T. o. m. tomtefar, som var känd för sitt glada lynne,
hade ett djupt veck mellan ögonen, och mössan hängde
på sned.

Moster Ragnhild, som värit så glad över huru nätt

och festligt hon ordnat allt tili emottagandet, blev, även

hon, smittad af de andras nedslagenhet och hjälpte
dem, utan att säga ett ord, ur vagnen.

Nu först märkte hon att fröknarna Silkesfin hade
alldeles tillskrynklade klädningar, Pärlemo hade tappat
sin sommarhatt och tomtefrun hade rivit ett stort hål
på sin vita muslinsklädning.

- ~Det har gått så galet, kara Ragnhild, suck-
kade tomtefar. Vi voro redan alldeles framme vid
gården, skulle bara in genom porten vid Soffbens-
kröken, men då jag hoppade ned för att öppna porten,
tog lasset öfverbalans och gick över ända innan jag
visste ordet av. Där låg Blixten på rygg och spratt-
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lade, medan alla de våra voro inneslutna i skrindan,
som i en råttfälla.

Nu voro goda råd dyra. Tack väre en tändsticka
som jag fann invid vägen, lyckades det mig slutligen
att vända om lasset och plocka fram allesamman. Ett
hål eller en skrynkla här eller där gjorde ju ingenting,
men det värsta var att vår lilla flicka, inte blott, som

vi först trodde, täppat den ena av sinä guldskor, utan,
när vi sägo nogare efter, hade foten hiivit avbruten
med skon. Nu kan hon inte als gå längre och inte
stå engång, ty det ena benet är ju alldeles för kort,
och det har gjort oss alla så nedslagna. Så visste vi
inte heller var vi skulle förvara den avbrutna foten,
tills vi kommo hem. Ingen hade någon ficka, däri vi
kunnat lägga den i säkerhet; tili slut fann jag i alla
fall på råd och lade in foten i min toppluva, för att
den ej skulle ta någon skada. Men nu är det slut
med allt mitt förstånd suckade tomtefar. Nu får
någon annan hitta på räd".

„Vore det inte klokast att rådfråga den lilla
flickan" undrade fröknarna Silkesfin.

Och så kallade man på den lilla flickan.
När hon kom, såg hon att allt tomtefolket och

några främmande tili stodo kring tomtebarnets säng
och beskärmade sig, och det gjorde henne så häpen
att hon en läng stund bara stod och stirrade på dem
med fingret i munnen.

Men så kom hon ihåg att mamma sagt att man
aldrig skall stå och jämra sig över någon, som är sjuk,
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ty det gör barä den sjuka värre, utan man skall vara
lugn och duktig, så finner man på råd.

Nu tog hon den lilla foten, passade ihop den tili
benet och fann att ingen skärva saknades.

«Det här är inte så farligt sade hon därefter
uppmuntrande", men det blir nog i alla fall bäst
att fara med liilan tili doktorn".

«Var bor' doktorn? frägade tomtefar helt
bekymrad ty hän hade blivit så orolig för långresor
efter det här missödet.

«Hän bor inte så långt borta" tröstade
flickan. «Stället heter Vind-fjället, men vägen dit
är mycket brant och kanske litet mödosam för sådant
smått folk som Mi, jag kunde kanske komma med och
bygga broar här och där, där vägen är ofarbar"

Tomte-far var så tacksam.
Men ingen tänkte i detta bekymrner på moster

Ragnhilds middag. Den fick stå orörd. Alla voro
upptagna av att göra tomtebarnet i ordning för lång-
resan.

Denna gång tog man det inte så lätt. Man bäd-
dade i ordning åt den lilla i en tom tändsticksask.
Hon fick ligga på spritsilke för att ha det både mjukt
och varmt, och en vacker brokig silkeslapp blev täcke,
men ljusröd bomull hade hon tili huvudkudde. Så
bands tändsticksasken med lillbarnet i fast på bottnen
af höskrindan. Foten var, också den, inlagd i bomull
i en nålask, som flickan anskaffat.

Ännu en gång nickade man farväl åt moster
Ranghild. Tomtefrun satt på kanten av tändsticks-
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äsken och jollrade med lillbarnet, medan tomtefar, som
hän alltid brukade, stod i skrindan och körde.

Bakom lasset gick flickan med en packe böcker
under armen.

»Hvad i ali världen skall du med de där
böckerna?" undrade tomtefar.

Med dem skall jag bygga broar åt Er vid bran-
terna, på vägen tili doktorn."

»Du är så orntänksam» nickade tomtefar vän-
ligt och de smä hjulen rullade vidare.

Nu kom man tili den branta stigningen, där mari
byggt trappor för att komma lättare fram. Den lilla
bruna hästen stegrade sig i förskräckelsen, men genast
kom flickan fram och byggde broar från steg tili steg
och hästen klev modigt på. Högre och högre upp
kom man, tills Blixten skälvande och betäckt af skum
stod uppe på höjden.

Tomten, som hela tiden gått bredvid lasset och
hjälpt tili så godt hän kunde, tog
nu av sig luvan och torkade svet-
ten ur pannan. Hästen måste få
stå och pusta en stund, och så gav
tomtefar vatten åt honom ur en
brunn, som låg alldeles invid vä-
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gen, i det hän vänligt klappade honom tili tack för
hans tunga arbete.

Nu var det ingen konst längre. Den Stora lands-
vägen låg jämn och bred framför dem. Flickan sade
farväl tili tomtefolket, som nu allena fortsatte resan.

Framkomna tili doktorns bostad körde de modigt
på, rakt in i hans arbetsrum. Men doktorn var så
fördjupad i sitt arbete, att hän inte als märkte sinä
små patienter, förr än tomtefar krafsade på hans stövel-
skaft.

Då böjde den lärde doktorn sig ned och lyftade
herrskapet med häst och kärra och hela kalaset upp
på skrivbordet.

Tomtefar tog nu fram äsken med foten och beskrev
olyckan. Doktorn lade tomtebarnet under förstorings-
glaset och såg noga på det sjuka benet.

Sedän talade hän lärdt och mycket om benbrott
och läkning och allt sådant, som tomtefolket ej alls
förstod, men tili sist tog hän fram ett läkemedel som
hette syndetikon; därmed satte hän fast benet. Strax
var tomtebarnet friskt. Hon skulle bara ligga stilla
några timmar, innan hon kunde anträda den besvärliga
återresan.

Det är kväll. Ljusen lysa på nytt ur dockbygg-
ningens fönster, och glada röster höras inifrån. Nu är
allt som förr. Nu är det idel glädje och munterhet
hos det vänliga, lilla tomtefolkel.
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Tomtefar häller just råd med sin lilla fru, med
moster Ragnhild och fröknarna Silkesfin, om man inte
borde inbjuda den goda, lilla flickan tili den tina mid-
dagen, som nu äntligen skulle ätas. Och alla tyckte
som tomtefar att visst borde hon bli hedersgästen vid
festen.

Sagt och gjort. Tomtefar fick låna moster Ragn-
hilds skidor, och i den stärnljusa natten skidade hän
bort tili den lilla flickan. När hän kom fram tili plat-
sen där hon bodde, säg hän att ljusen voro släkta,
och att hon redan låg och sov. Men hän ville så
gärna bjuda henne i alla fall, när lian nu en gång
gjort färden, och alla där hemma gladdes under vän-
tan på den lilla flickan.

Och så tog hän mod tili sig och klef upp på hen-
nes sängkant. Vid hans bälte hängde ett litet horn af
siiven Hau förde hornet tili munnen och blåste på det
helt sakta tre gånger rakt in i hennes öra.

Oenast var den lilla flickan färdig att följa honom.
När hon steg upp, såg hon att hon blivit lika liten
som tomtebarnet.
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«Huru kommer det sig att jag är så här Hten?
undrade hon!

«Jag har blåst dig så där liten med kissans silver-
horn, som jag fätt låna för den här ena natten. Det
är hara för att du bättre skall passa i vårt sällskap.
innan jag för dig tillbaka blåser jag dig nog stor
igen".

Den lilla flickan var ytterst road. Tomten trädde
fötterna i skidorna, tog henne på ryggen och skyndade
i ilande fart hemåt.

När de kommo hein blevo alla förtjusta. Den lilla
flickan blev klappad och kramad av var och en i tur
och tomtebarnet dansade i ring omkring henne på
sinä guldskor, lika friskt och färdigt som förut.

Den kära gästen fick sitta vid middagsbordet i en
med blått siden klädd länstol och äta igenom hela
matsedeln, bäde chokoladknappar med löskokta socker-
grynsägg, vattlingonsoppa med finhackad skorpa och
sockrade tranbär tili efterrätt. Och alla pratade och
skrattade och kände sig så lyckliga.

När bordet var avdukat, började man dansa. Tomte-
far blåste själv vackra melodier på det dyrbara silver-
hornet, och i en yrande ringdans svängde moster
Ranghild och tomtefrun, den lilla flickan, fröknarna
Silkesfin och tomtebarnet med guldskorna. Det var

hej hopp! och klackstamp, det var ti, ta!
och tåtripp mellan klingande hornlåtar. Vaxljusen
fladdrade och gardinerna flögo. Den lilla flickan hade
aldrig haft så roligt förr.

Men tili sist blev hon ändå så trött, att hon måste



lägga sig att vila på den blå sidensoffan, och hon föll
på ögonblicket i sömn.

Oenast kom tomten fram tili henne, tog henne i
famn och bar henne hem. Hän lade henne i säng
och blåste helt sakta tre gånger i hennes ora med
det märkvärdiga hornet: Och strax var hon det sju-
åriga människobarnet, som sov en djup och hälso-
bringande sömn i sin mjuka bädd.

Men innan tomten gick, lutade hän sig ned över
den sovande lilla flickan och viskade:

»Alla de vackra melodier, som jag i kväll spelat
för dig på det sällsamma hornet ha den egenskapen
att de aldrig bli glömda. De sova inne i din själ, tills
du blir stor. Då bli de levande och genljuda med
underbar skönhet för ditt inre öra. Och dessa sago-
fyllda melodier kunna endast spelas på kissans silver-
horn. Om någon skulle fråga dig vad de vackra, gamla
sångerna heta, så skall du svara dem att de heta
barndomsminnen".

Men den lilla flickan måste bli stor, innan hon
förstår vad tomten sagt henne om hornet. Nu lämna
vi henne, sovande lyckofylld av glada lekar.
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För hundra år sedän.
HELENA WESTERMARCK

et är, som nu instundar 1908, för med sig
hundraårsminnet af finska kriget 1808.

Alla komma vi ihäg de stolta hjältar Ru-
neberg besjungit, alla minnas vi Döbeln, Sandels,
Adlercreeutz Duncker och många andra tappra anfö-
rare eller de hjältarna, som intet namn ägde, Vetera-
nen, Fähund Solgatgossens fader eller Molnets broder.
Om dem behöfva vi ingen påminnelse.

Ät dessa vårt lands tappra försvarare, kända eller
okända, skänka vi i minnet vår gränslösa tacksamhet
och vår högsta beundran, därför att de oförfärade, utan

svek och utan en tanke på sin egen fördel värnade
vårt land, som är allas vårt stora hem.

Deras gärning var stor, upphöjd och ädel, ty det
är något af det högsta i världen att värna sitt land och
försvara sitt folk mot förtryck, väld och orättfärdighet.

Men medan vi minnas hjältarna från kriget, glömma
vi lätt de fruktansvärda olyckor, ett krig drar med sig

över många av dem som bygga och bo i ett land.
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MAJOR EEK.

Och vi glömma också att när hjältarna tågade ut för
att värna det stora hemmet, måste de lämna sinä egna
små hem och det käraste de själva ägde i världen, sinä
hustrur och barn, utan skydd och försvar.

Öfverallt i landet bäde i officersgårdarna och i sol-
dattorpen sutto sälunda här för hundra år sedän otaliga
hustrur och barn, som med ängslan och bävan tänkte
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på att deras män och fäder kanske aldrig mer skulle
återvända hem. Och de tappra krigarena själva tänkte
med tungt hjärta på dem därhemma. Man äger ännu

i behäll mänga bref, som de skrivit, där de tala om
sin saknad samt sinä bekymmer och sin oro för att

fienden måhända kunde finna vägen tili deras ensamma
gårdar, plundra och bränna dem eller eljes göra de
skyddslösa hemmavarande något ont.

Att sädana olyckor äfven skedde, visar den plund-
ring major Eeks hem blev utsatt för. En af hans dött-
rar har senare i ett litet skrivet häfte, på vars gulnade
blad tiden längesedan gjort bläcket blekt, upptecknat
de hårda öden hon, hennes moder och hennes systrar
fingo uppleva under kriget 1808.

Det är några af de minnen från kriget, hon berät-
tat, jag här vill omtala för er.

Majoren, sedermera överstelöjtnanten Johan Fredik
Eek var, som vi veta, en af den finska härens tappra

officerare. Det är om honom Runeberg sjunger, att

hän så ofta sågs i stridens lek".
När Eek drog ut i kriget, lämnade hän sin hustru

och sinä fem döttrar i Tammerfors. Men så snart som-

maren kom, flyttade de ut tili officersbostället Kuru
gård i Kuru kapell invid den stors sjön Näsijärvi.

Där hoppades de vara väl skyddade för krigets faror
ty stället låg ensamt och längt från de Stora vägarna,
dit skulle fienden icke tränga fram, trodde de. Men
så lyckligt gick det emellertid icke.

En torsdagsnatt i juli månäd hände det att flere
Stora roddbåtar blefvo synliga på sjön. Roddarne voro
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klädda som finska soldater, och bätarna styrde inot en

holme, där de landade.
Det var en liten friskara ungefär fyratio man stark

som under befäl af de bäda djärva och förslagna män-
nen fanjunkaren Roth och fältväbeln Spoof kömmit för
att hindra ryssarna att landstiga vid Kautua bro. Ma-
jor Eek hade pä general Adlercreutz’ befallning upp-
gjort planen för detta angrepp och hade därjämte gifvit
den lilla truppen i uppdrag att bortröva ryssarnas stora
foror med matförråd.

Finnarnas djärva angrepp lyckades förträffligt. På
lördagskvällen kom den lilla skaran tågande tili Kuru
gård med den uppsnappade ryska provianten. Trup-
pen hade också vuxit betydligt, ty unge män från Ruo-
vesi och Kuru hade slutit sig tili den. När alltnoge-
männen virade näver kring sinä hattar och korsade
näverband öfver bröstet på sinä grä jackor, liknade de
verkligen på avstånd vid första anblicken finska solda-
ter. Endast gevär och värjor ägde de icke utan hade
som vapen gripit tili liar och yxor.

Efter en kort rast tågade den raska skaran hurtigt
bort, och det blef åter sorti vanligt stilla och tyst på
Kuru gård. 0

Men ett par dagar därefter kom en bonde ridande
tili gården. Hän sprängde fram allt vad tygen höllo
och var barhuvad, som om hän skyndat hemifrån med
stor hast. Hän ville tala med fru Eek.

Nu var fienden på väg tili Kuru gård, trehundra
man stark nalkades den fientliga skaran, dels sjövägen
dels tili lands, berättade mannen förfärad. Man trodde
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BJÖRNEBORGSKA MARSCHEN.
Tafla af Albert Edelfelt.
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att major Eek var hemma på besök och hoppades göra
ett gott kap genom att taga honom tili fånga.

Här dugde icke tvekan eller dröjsmål. Nu gällde
det bara för fru Eek och hennes barn att komma un-
dan det fortaste de kunde och rädda vad som räddas
kunde.

1 största hast lade de ihop sädana små dyrbarheter
som kunde medföras, samt litet mat och gängkläder.
Också tjänarena i gärden och folket i torpen togo tili
flykten och gömde, sig i de djupa skogarna. Kanske
skulle fienden icke göra något ont, när ingen fanns
som reste sig tili motstånd, tänkte man.

Men på Kuru gård bodde även major Eeks van-
sinniga och dövstumma broder, som bestämt vägrade
att gå därifrån. För att hän om möjligt icke skulle
falla i fiendehänder, försågs hän med mat och dryck
och instängdes i ett avlägset skogstorp.

En annan, som icke heller kunde bortföras, var en
tjänarinna, som låg medvetslös i en svär febersjukdom
Hon bars därför med sin säng ut i en tät granskog,
där hon låg väl skyddad för blåst och regn under gra-
narnas yviga grenar. Och sedän mat och dryck blifvit
ställda bredvid henne, kvarlämnades hon där.

När detta väl var gjort, skyndade fru Eek jämte sinä
fem döttrar och deras lärarinna bort från gården. Med
dem följde socknens pastor och hans hustru och barn.

Mycket längt från hemmet hade de ännu icke hun-
nit, innan de hörde ljud av årtag från sjön samt böss-
skott och människoröster, som talade ett främmande
språk.



25

LANDSKAP
FRAN

TRAKTEN
AV

TAMMERFORS.



26

Nu gällde det för flyktingarna att hålla sig stilla,
det minsta lilla Ijud kunde ju förråda dem. De kröpo
därför in i klyftorna mellan två berg och sutto där
tysta och orörliga.

Men då hände det att en liten hund, som de förde
med sig, blev rädd och började skälla.

Det gällde kanske lifvet för dem allihopa, ifall fien-
den, vägledd af hundens skall, upptäckte dem. Huru
mycket de än höllo af det lilla djuret, måste det där-
för i största hast klubbas tili allas Stora sorg. Hun-
dens ägarinna, den äldsta af majorens döttrar förde
sedän länge med sig i sitt klädknyte den sten, som
krossat hennes kära lilla hunds huvud.

Tre dagar sutto flyktingarna dolda i sitt gömställe.
Det blef för dem tre långa, fasansfulla dagar. Ty de
voro där ännu så närä gärden, att de kunde höra, huru
fienden skövlade deras hein, huru fönster och dörrar
uppbrötos, möbler och husgeråd sönderslogos och sädes-
bodar och visthus plundrades.

Det mest fruktansvärda av allt blev dock, när fien-
den även fasttog major Eeks vansinniga och dövstumma
broder och på det grymmaste vis misshandlade honom.

Ryssarna, som trodde att hän nog kunde tala men
på trots icke ville göra det, förde den olycklige mans
nen ut i bara skjortan. Och sedän de bundit hans
händer och fötter, piskade de honom och brände ho-
nom med glödgat järn för att lian skulle säga dem
var majoren höll sig gömd. När de slutligen för att
tvinga honom att tala bortförde honom som fänge,
dog hän af deras misshandel.
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Den i granskogen kvarlämnade sjuka tjänarinnan
gick det lyckligare för. Hon blef alls icke upptäckt af
fienden utan tillfrisknade smäningom, därhonlågi
sitt gröna gömställe under granarnas grenar ute i fria
luften.

När ryssarna slutligen efter tre dagars förlopp tågade
bort från Kuru gård, beslöt fru Eek att uppsöka sin
man, som med en del av finska hären befann sig närä
Björneborg. Ty icke kunde ju hon och hennes barn
återvända tili det skövlade hemmet, dit fienden numera
kände vägen.

Så vandrade de av, fru Eek, hennes barn och deras
lärarinna, följda pä vägen af sin trogne vän, pastor
Pollviander.

Qenom ödemarken gick deras färd, genom kärr och
djupa skogar, där inga andra vägar syntes tili än någon
gäng små stigar, som blivit upptrampade af korna.
Och ständigt fruktade de att möta fienden.

En dag sågo de plötsligt i skogen några män.
Först blevo de gruvligt rädda, men när de märkte att
männen voro klädda i långa, vita, finska mekkor, lug-
nade de sig.

Männen voro finska soldater. De hade blifvit hem-
skickade efter Sveaborgs fall, sade de. Men hemma
ville de icke bli sittande utan voro stadda på väg tili
major Eek för att strida sida vid sida med hans björ-
neborgare för fosterlandet.

Med männen fick fru Eek nu skicka ett bud tili
majoren om att deras hem blivit plundrat samt att
hon och barnen därför voro på väg tili honom.
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Alit längre in i de öde trakterna vandrade flyktin-
garna genom Ikalis, Jalasjärvi och Kurikka socknar.
Annu hade de kvar av den mat, de fört med sig hem-
ifrån. Men alla fingo god matlust af det myckna gå-
endet, och de hungriga munnarna voro mänga. Så
länge kunde det därför icke dröja, innan matförrådet
tog slut. Och hvarifrån skulle de sedän få mat i
ödemarken? Kommo de någon gång tili ett torp
eller en stuga, voro dörrarna alltid stängda och till-
bommade, ty folket bodde ute i skogarna af fruktan
för fienden.

En dag, när flyktingarna satt sig ned på ett berg
och tagit fram den sista bullen och den sista getosten
hemifrån, voro de ganska bekymrade.

Dä fingo de plötsligt se en man komma fram mot
stället där de sutto.

Pastorn, som alltid var på sin vakt mot fienden,
ropade att alla strax skulle kasta sig ned på marken
och ligga stilla. Ty mannen såg ut som en rysk sol-
dat; .där lyste nägot rött på hans huvud, påstod pastorn
i det hän grep sin bössa och gick emot mannen.

Men i stället för den väntade fienden mötte hän en
bonde i grä vadmalsjacka och en röd stickad mössa
på huvudet.

Bonden kom med hälsningar från major Eek. Hän
förde med sig ett brev med penningar tili fru Eek och
två buteljer vin och en stor rökt lax, som flyktingarna
fingo stärka sig med. Genom soldaterna, som fru
Eek och hennes döttrar tidigare träffat i skogen, hade
majoren blivit underrättad om deras flykt och sände nu
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denna raska kari för att ledsaga dem tili Lappfjärd närä
Kristinestad, där hän själv stod med sinä björneborgare.

Det blef en fröjd, må ni tro.
Visserligen måste fru Eek och hennes döttrar nu

skiljas från sin trogne van, pastor Pollviander, som åter-
vände tili sitt hem. Och visserligen måste de ännu gå
långa vägar med sinä trötta och sjuka fötter, men de
visste i alla fall att de snart skulle nå sitt mål.

När de sedän kommo ut på banade vägar tili Bö-
toms gästgiveri, stod där vid porten en nyländsk dra-
gon med bud från majoren att hän sänt hästar och
åkdon emot dem.

Och när de sist och slutligen hunno fram tili
Lappfjärd tili sin man och far, kände de sig mycket
lyckliga. De fingo bo i Kristinestad, där de äntli-
gen efter flere veckors vandring kunde lägga sig att
sova riktigt i bäddade sängar i trevliga, snygga och
fina rum.

Men länge varade icke denna lycka. Den ryska
hären närmade sig. Och när den finska med stor hast
måste draga sig upp mot Österbotten, beslöt major Eek,
att hans fru och barn skulle resa öfver tili Sverige, för
att stanna hos fru Eeks broder, baron v. Diiben i Upp-
sala, tili dess fred åter blev rådande i vårt land.

Än en gång måste således den hemlösa familjen
Eek begiva sig ut på en lång och mödosam färd. Ty
den tiden gick det icke lika lätt som nu för tiden att

ena dagen gå ombord på en ångbåt i Helsirigfors eller
Åbo och andra morgonen vakna upp, när båten löper
in i svenska skärgården. Den tiden färdades man med
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segelfartyg, och blef det motvind eller eljes ogynnsamt
väder, kunde färden ibland vara flere veckor.

1 Wasa gingo därför fru Eek, Hermes döttrar och deras
lärarinna ombord på ett segelfartyg, som förde trälast
tili Stockholm. Knappt hade de dock hunnit några
mil ut i sjön, så sprang fartyget läck.

Styrmannen kom nedrusande i kajutan och bad alla
skyhda upp. Här hjälpte icke mera att pumpa, man

mäste så fort som möjligt lämna fartyget, ty det skulle
snart gå tili botten, försäkrade hän.

Men fru Eek, som redan före avfärden legat svårt
sjuk, vgr så svag att hon icke kunde föras i en liten
båt ut på öppna havet. Hon bad därför sinä barn
och deras lärarinna rädda sig; själv skulle hon stanna
kvar och finna sin död i havet.

Fulla av förtvivlan över att nödgas lämna sin mor
kvar på det sjunkande skeppet, skyndade döttrarna upp
på däcket för att se, om ändå icke någon utväg tili
räddning kunde finnas för deras moder.

Tili sin gränslösa förvåning och glädje sågo de då
huru flere fartyg, det ena efter det andra, kommo seg-
lande och för motvind kastade ankar icke alltför långt
från det ställe, där deras sjunkande galeas låg.

Flickorna voro icke sena att begagna sig af denna
lyckliga händelse. I största hast bundo de en näsduk
vid en åre och begynte af alla krafter vifta med den
tili tecken att de befunno sig i svår nöd.

Stor blev glädjen, när de verkligen inom kort sågo
en slup lägga ut från det största af fartygen och när
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de i mannen som satt vid styret, igenkände en av den
finska armens officerare.

Nu voro de räddade.
Fartygen voro på väg över tili Sverige med sjuka

och sårade efter striderna vid Lappfjärd, Lappo och
Oravais. General Cronstedt, som själv låg sjuk om-
bord på det största skeppet, lät genast inbjuda fru Eek
och hennes döttrar att följa med.

Så voro äntligen mödorna och äventyren slut för
den hemlösa familjen. Lyckligt och väl kommo de nu
alla över tili Umeä. Därifrän gick sedän deras färd
tili Uppsala, där de sist och slutligen funno ro och
vila i ett gott hem.

TAMMERFORS I BÖRJAN AV 18:de ÅRHUNDRADET.
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