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VART LAND.

1 art land, vårt land, vårt fosterland,

Ljud högt o dyra ord!
Ej lyfts en höjd mot himlens rand,
Ej sänks en dal, ej sköljs en strand,
Mer älskad än vår bygd i nord,
An våra fäders jord.

fattigt, skall så bli
För den, som guld begär,
En främling far oss stolt förbi;
Men detta landet älska vi,
För oss med moar, fjäll och skär
Ett guldland dock det är.
Vårt land

är

o

Vi älska våra strömmars brus

Och

våra

bäckars språng,

Den mörka skogens dystra sus,
Vår stjernenatt, vårt sommarljus,

Allt, allt, hvad här som syn, som sång
Vårt hjerta rört engång.
Här striddes våra fäders strid
Med tanke, svärd och plog,

i klar som mulen tid,
Med lycka hård, med lycka blid,
Det Finska folkets hjerta slog,
Här bars hvad det fördrog.
Här, här,

Hvem täljde väl de striders tal
Som detta folk bestod,
Dä kriget röt från dal till dal,
Då frosten kom med hungrens qval,
Hvem mätte allt dess spillda blod

Och allt dess tålamod?
Och det var här det blodet flöt,
Ja här för oss det var,
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Och det
Och det

var
var

här sin fröjd det njöt
här sin suck det gjöt,

Det folk, som våra bördor bar
Långt före våra dar.
Här är oss ljuft, här är oss godt,
Här är oss allt beskärdt;
Hur ödet kastar än vår lott,
Ett land, ett fosterland vi fått,
Hvad finns på jorden mera värdt
Att hållas dvrt och kärt?

Och här och här är detta land,
Vårt öga ser det här;
Vi kunna sträcka ut. vår hand
Och visa gladt på sjö och strand
Och säga: se det landet der,
Vårt fosterland det är!

Och fördes vi att bo i glans
Bland guldmoln i det blå, -

Och blef vårt lif en stjernedans,
Der tår ej gjöts, der suck ej fanns,
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Till detta arma land ändå
Vår längtan skulle stå.

O land, du tusen sjöars land,
Der sång och trohet byggt,
Der lifvets haf oss gett en strand,
Vår forntids land, vår framtids land,
Var för din fattigdom ej skyggt.
Var fritt, var gladt, var tryggt!

Din blomning, sluten

än i

knopp,

Skall mogna ur sitt tvång;
Se, ur vår kärlek skall gå opp
Ditt ljus, din glans, din fröjd, ditt
Och högre klinga skall en gång
Vår fosterländska sång.

hopp,

FÄNRIK STAL.

lill

flydda tider återgår
Min tanke än så gerna,
Mig vinkar från förflutna år
Så mången vänlig stjerna.
Välan, hvem följer nu mitt tåg
Till Näsijärvis dunkla våg?
Jag lärde känna der en man.
Soldat för längesedan.
Nu ägde fänriks titel han,
Men lvckan var i nedan.
Gud vet det, hur han kom en dag
Att bo i samma gård som jag.
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Jag såg mig då som en person
Med få, ja inga brister,
Jag var student, på condition,
Och kallades magister,
Mitt "mensa" gaf mig öfverilöd.
Den gamle åt på nåd sitt bröd.
Jag rökte "Gefle vapen" jag
Och hade sjöskumspipa;
Den gamle skar af blad sitt slag.
Då han ej var i knipa,
I sådant fall blef mossa blott
Hans nötta masurhufvuds lott.
O tid af guld, o lif blott tändt
For nöjet och behagen,
Då man är ung, och är student,
Och har fullt opp för dagen,
Och ingen annan sorg försökt,

Än att mustaschen växer trögt!

Hvad visste jag af andras nöd,
Jag blott min glädje kände;
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Min arm var stark, min kind
Och alla pulsar brände.

var

röd,

Jag var så yr, jag var så ung,
Och stolt som jag var ingen kung.

Men fänrik Stål satt utan knöt
Förgäten i sin koja;
Han sög sin rök, han knöt sin not

Och lät

oss

andra stoja.

Vasserra, mot en sådan en

Hvad

man

sig tyckte

vara ren.

Det var min

höga lust att se
Den kantiga figuren,
Hans styfva skick, hans anlete,
Hans rock, så ovant skuren,
Hans örnenäsa mest ändå
Med brillor utan skälmar på.

Jag gick till gubben ofta ned
Att gunstigt gyckel drifva.
Det var min fröjd, när han blef vred
Och kom sitt nät att rifva,
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Då jag fick nålen ur hans hand
Och knöt en lycka falskt ibland.

Han sprang då ofta upp burdus

Och dref mig utom knuten;
Ett vänligt ord, en doft kardus,
Och fred var åter sluten.

Jag kom igen, som förr jag kom,
Och gjorde samma narri om.
Att äfven gubben haft sin dag,
Då han var ung i verlden,
Att han gått flere steg, än jag,
Och pröfvat mer på färden,
Var jag för höglärd att förstå,
Det kom ej för min tanke då.

Ej att han stått med svärd i hand
Och glad sitt hjertblod gifvit
För detta samma fosterland,
Som nu så kärt mig blifvit.
Jag var så yr, jag var så ung,
Han fänrik var, jag mer än kung.
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Men hur det hände sig en gång,
Fann jag mig mätt af ruset.
Det vinter var, min dag blef lång,
Fast den var korrt till ljuset:
Det var så ovant mot förut,
Jag

ville alldrig få den slut.

Jag tog den första bok jag fann,
döda tiden,
Det var en skrift af onämnd man
Om sista Finska striden,
Den låg der häftad, som på nåd.
Bland husets bundna bokförråd.
Blott för

att

Jag tog den på mitt rum och satt
Och bläddrade i bladen,
Jag vet ej, hur jag så fick fatt
På Savolaks brigaden.
Jag läste en rad, läste två.
Mitt hjerta började att slå.
Jag såg ett folk, som kunde allt
Blott ej sin ära svika,
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Jag såg

en

här, som frös och svalt

Och segrade tillika:
Mitt öga flög från blad till blad,
Jag velat kyssa hvarje rad.

I farans stund, i stridens brand

Hvad mod hos denna skara!
Hur kunde, arma fosterland,
Du dock så älskadt vara,
En kärlek få, så skön, så stark,
Af dem du närt med bröd af bark!

Min tanke genom rymder lopp,
Som förr den aldrig spanat,
Ett lif gick för mitt hjerta opp,
Hvars tjusning det ej anat,
Min dag ilög som på vingar bort,
O hvad min bok mig syntes korrt!

Den slöts, och qvällen likaså,
Dock glödde än min låga,
Jag fann så mvcket återstå

Att forska om och fråga,

1

Så många dunkla föremål
Jag gick tiil gamle fänrik Stål.

Han satt på samma plats, som förr,
Och samma syssla skötte.
Jag såg, att ren i stugans dörr

En missnöjd blick mig mötte;
Det var, som om han frågt dervid
Får man ej ens till natten frid?

Men annat var det nu med mig,
Jag kom med ändradt sinne:
"Jag läst om Finlands sista krig.
Och äfven jag är Finne.
Min håg blef tänd att höra mer,
Kanhända får jag det af er?"

Sä var min

helsning. Gubben såg

Förvånad upp från noten,
En glans uti lians öga låg,
Som om han stått för roten:
"Jo derom kan jag ge besked,

Om herrn så vill, ty jag var med.'

12

Jag satte mig på sängens halm.
Han började berätta
Om Dunckers eld, om kapten Malm,
Om mången bragd för detta;
Hans blick blef ljus, hans panna klar
Jag glömmer ej, hur skön han var.
Han sett så mången blodig dag,
Så många faror delat,
Ej segrar blott, men nederlag,
Hvars sår ej tid har helat,
Så mycket, som ren verlden glömt,

Låg i hans trogna minne gömdt.

Jag satt der tyst och hörde på,
Och intet ord förspildes,
Och natten hunnit hälft förgå,
När jag från honom skildes;
Han följde mig till tröskelns rand
Och tryckte gladt min bjudna hand
Sen sågs han aldrig mera nöjd,
Om han ej mig fick skåda.
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Vi delte sorg, vi delte fröjd,
Vi rökte vapnet båda.
Nu var han gammal, jag var ung,
Jag blott student, han mer än kung.

De sägner här i sång jag satt,
Från gubbens läpp de stamma,
Jag hört dem mången stilla natt
Vid pertans matta flamma,
De tala några enkla ord,

Tag mot dem, dyra fosterjord!

MOLNETS

BRODER.

Mer än lefva, fann jag, var alt älska
Mer än älska, är att dö, som denne.

Högt

i skogen låg det ringa torpet,
Djupt i ödemarken, långt från vägen,
Der sen hösten krigets skiften rådde.
Ingen ovän hade funnit stället,
En fiendtlig fot ej trampat spången,
Som dit ledde; bud om blod och strider

Gaf blott korpen, ropande från molnen.
Eller gladan, som satt mätt, i granen.
Eller vargen, som med blodigt byte
Sökte hedens skymda klyftor åter.

15

Men i pörtet, vid det långa bordet,
Satt, en lördagsafton, sorgsen värden,

Hvilande från veckans vedermödor.
Kinden höll han tryggt mot handen lutad,
Armen åter fast mot bordets ände,
Men hans öga såg åt sidan stundom,
Höll sig ej med lugn i samma syfte.
Ingen märkte detta af hans husfolk,
Af de båda, som i pörtet voro,
Ej hans fosterson och ej hans dotter;
Tysta, slutna af hvarandras armar,
Hand i hand, och hufvud sänkt mot hufvud,
Suto de i sorglös frid vid muren.

Men den gamle bröt omsider tystnan,
För den kloke blef hans mening tydlig,
Fast han sjöng blott som för eget nöje,
Såsom sången föll, och orden ville:

"Björnen," sjöng han, "föds till skogens konung,
Furan växer opp att pryda heden;
Menskobarnet, om till kraft och storhet,

Om till flärd och stoft det föds, vet ingen.
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Gossen kom en vinterqväll i stugan.
Okänd kom han, lik en otam fågel
Vilsefaren in i menskors boning;
Hjessan lyste kal ur mössans remnor,
Tån stack fram emellan snön på foten,
Barmen såg man genom rifna tröjan.
Hvems och hvadan?
Fråga hvems och hvadan
Af den rike, som har far och hembygd.
Någon vind lär från mitt hem väl komma,
Skyn i luften törs jag kalla broder,
Men blott snö är jag på nattens fötter,
—

Som han stampar af, i stugan kommen.
Snön från nattens fötter smälte icke,
Molnets broder flög ej bort med vinden,

—

Gossen dröjde qvar och blef en yngling.
Obemärkt han sprang, det första året,
På det andra högg han sveder redan;
Men förrän den fjerde sommarn ändats
Slog han björnen öfver hjorden fallen.
Hvar är nu hans rykte, kärt för mången,
Större än en man i nejden vunnit,
Hvar är fostrarns hopp? Den gamle sitter
Tung i stugan, längtar, fast förgäfves,
Att ett enda ord om kriget höra,
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Om hans land är bärgadt eller fallet?
Örnens språk förstår han ej att tyda,
Korpens rop han känner ej; en främling
För ej budskap opp till ödemarken,

Och den unge, som hans hjelp bordt vara,
Lvss på budskap nu från qvinnobjertan"

Som när sommarns hvirfvelvind, en afton
Då naturen lik en söndag tiger,
Kommer ensam, osedd, snabb som pilen,
Och slår ned i skogsjöns famn, en planta
Rör sig ej, ett barr ej, lugn står tallen,
Lugn står blomman på den branta stranden.
Lugnt är allt, och endast djupet sjuder;
Så, då sången slog den unges sinne,
Satt han stum, orörlig, sluten, bortskymd,
Men hvart ord dref bloden ur hans hjerta.
Qvar han satt hos flickan hela qvällen,
Gick till hvila, då de andra gingo,
Tycktes somna, förrn de andra somnat,
Men långt förr än någon annan vaknat,
Ren vid första glimt af morgonrodnan,
Smög han obemärkt ur stugan ensam.
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Dager blef, och solen steg på hvalfvet,
Men blott tvänne väcktes nu i torpet,
Stugan reddes, morgonbrödet frambärs,
Men blott tvänne stego fram till bordet,
Middag blef, och ingen tredje syntes.
Utan moln var än den gamles panna,
Utan tårar än hans dotters öga,
Men till hvila. fast af söndan manad,
Gick vid slutad måltid ingendera.
När en stund förgått, så lång som stunden,
Innan stormskyn, sedd vid himlaranden,

Kommer, brister, haglar och förskingras,
Höjde ordet, som till tröst, den gamle:
"Lång är vägen fram till byn, min dotter,
Branter möta, bäckar hindra, spångar
Finnas ej, och höstregn fyller kärren.
Den, som vandrat dit vid morgonrodnan,
Är väl knappt då qvällen stundar hemma."
Så den gamle. Utan akt på talet
Satt hans dotter, sluten lik en blomma,
Som sin kalk vid nattens anbrott sluter;
Hvad hon tänkte, var för henne ensam.

Länge satt dock ej den ädla flickan,
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Längre ej, än efter solens nedgång
Plantan mattad väntar aftondaggen,
Förrn en tår föll ned på hennes kinder.
Och hon sjöng med lutad panna sakta:
"När ett hjerta mött ett annat hjerta,
Ringa blir då livad förut var mycket,
Jord och himmel, hemland, fader, moder
Mer än jorden sluts då i ett famntag,
Mer än himlen ses då i ett öga,
Mer än moders råd och faders vilja
Hörs då i en suck, som knappast höres
Hvilken makt kan tjusa så som kärlek,
Hvilken boja hålla den som älskar?

Sjöar simmar han som anden öfver,
Möta fjällar, får han örnens vingar,
Långt för middag är han ren tillbaka
Der han väntats först till sena qvällen."

Sången hade knappt den gamle fattat.

När af vaknad sorg och oro slagen
Han gick ut att söka den försvunne.
Tyst ur stugan gick han, tyst på stigen
Villsamt tecknad ut i ödemarken;
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skogens toppar nära.
Innan närmsta gård han tröttad nådde.

Solen stod

ren

Tom och ödslig, lik en tall på heden,
Der en skogseld gått med härjning öfver,
Syntes nu den fordom rika gården;
Men i stugan satt värdinnan ensam,
Mot sitt söfda barn i vaggan lutad.

Som en fågel, då han oförmodad.
Hör ett skott och kulans ljud förnimmer.
Fasar, spritter, kastar ut sin vinge;
Så från stolen Hög den unga qvinnan,
Då hon hörde dörrens gång, men glädje

Blef dock vid den gamles anblick fasan.
Fram hon sprang och slöt hans hand i sina
Stora tårar sköljde hennes kinder.
<_.

"Hell," hon sade, "hell dig, gamle fader,
Dyr i sorgen till vår boning kommen,
Trefallt hell den ädle, som du fostrat
Till förtrycktas värn och armas bistånd!
Sitt och hvila dina trötta lemmar.
Och med glädje hör hvad jag förtäljer:
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Hårdt var kriget ren från höstens början,
Landet tärdt af vän och ovän lika,
Dock den vapenlöses lif var fredadt:
Men en dag har knappast än förflutit.
Sen en skara män från närmsta socken
Följde hären fienden till mötes.
Slaget hölls och segern svek de våra,
Få af många kommo undan döden,
Och, som löf i stormen spridda, desse.
Nu gick vreden strandlös lik en vårflod
Öfver nejden, värnlös eller väpnad,
Man och qvinna, ingen såg försköning.
Hit kom strömmen ren vid morgonstunden.
När till Gudstjenst ringdes första gången,
Och en våg vek in till oss att härja.
Låt mig ej vid jemrens sagor dröja!
Bunden låg på golfvet ren min make,
Blod var gjutet, våldet rådde, nöden
Var som störst, och ingen hjelp att vänta.
Sjelf af åtta armar gripen slets jag,
Som ett byte mellan rofdjur slites;
Då kom räddarn, då var hjelpen närmast,
Molnets broder bröt som storm i stugan,
Och förtrycket vek, de fräcka föllo.
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Här jag sitter nu i sköflad boning.
Mer än sparfven under taket lattig.
Mera glad dock än i lyckans dagar

deu ädle, se min make,
Om från byn de utan skada komma,
Dit de följde fienden i spåren."
Skall jag

se

När den gamle hört det sista ordet,
Stod han upp, som om han hvilat länge,
I hans blick var mörkt af sorg och oro.

Fåfängt bedd att dröja, tog han vägen,
Som till byn den välbebodda ledde.
Solen skymdes ren af skogen fjerran,
När han, delad mellan hopp och ängslan,
Hann den gård, der kyrkans herde bodde.
Sköflad syntes nu den stora gården,
Tom och ödslig lik en afklädd holme,
Sedd från träskets is en vinterafton.
Men i stugan satt vid inuren ensam,
Trött af år, den gamle knekten Klinga.

Nu, när denne hörde dörren röras,
Såg sin vän från fordna dagar komma,
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Sprang han upp, fast lam af sår och mödor.
"An har dagen ljus för oss," han sade.
"Då de unga trampa våra stigar,

Kraft och mandom ej är glömd i landet.
Sådan gudstjenst har i dag här hållits,

Att ett barn, som hört den nu i vaggan,
Skall förtälja den för sonasöner.
Se, i roflust lik en skara vargar,
Kom han, landets ovän, segerdrucken,
Följd af blod och härjning hit.
Det mindre
Kan förtigas om ock ej förgätas;
Men när troppen ren i blod sig mättat,
Blott de värrsta blifvit qvar på stället,
Då steg jämmern öfver damm och bräddar.
Nu emellan tvänne ystra hästar
—

Bands den ädle herden, dittills skonad,
Att till fots den vilda ryttarn följa.
Korrt var domen, inom några stunder
Skulle handen domna, foten svika,
Och hans hvita lockar sopa stoftet.
Ensam stod den gamle, upp mot himlen
Såg hans öga, som mot himlen skådas,
Då på jorden allt är natt och mörker.
Pris och ära! då var hjelpen närmast;
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Han, som föddes lik en flägt på heden,
Molnets broder, se, en ljungeld vorden,
Slog han ned, och krossad låg förtryckarn.
Här jag lefvat nu med likars bistånd,
Som en rotlös gran mot andra fallen,
Tung för mig, en börda för min nästa:
Lifvets gåfva vill dock än jag skatta,
Om från striden nära kyrkan hållen,
Än med seger hem den ädle kommer."

När den gamle hört det sista ordet,
Gick han ut, som om från glöd han ilat;
Aftonrodnan var dock bleknad redan,
Innan kyrkobyn han hinna kunde.
Så var byn att se i rök och aska,
Som ett stjernehvalf af skyar härjadt,

kyrkan bortom byn på kullen,
Som en ensam stjerna mellan molnen,
Så låg tystnad öfver ödenejden,
Som ett månsken öfver kala hösten.
Så låg

Mellan fallna

kämpar,

vän

och

ovän,

Som en skugga öfver skördad åker,
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Gick den gamle. Öfverallt var döden,
Men af hf ej ens en suck att spörjas.
Först vid slutet af den krökta gången,
Mellan ödelagda gårdar banad,
Satt en yngling, snart förblödd, vid vägen.
På hans bleka kinder flög dock rodnad,
Flygtigt, som på qvällens silfverskyar.
Och hans släckta öga tändes åter,
När han vaknad såg den gamle nalkas.
"Hell," han sade, "nu är lätt att blöda,
En bland många, som det unnats tidigt
Att för fosterlandet dö med seger.
Hell dig, du som fostrat landets räddning,
Trefallt hell den ädle, som oss förde,
Ensam mäktig mer än vi tillsamman.
Se, med bruten styrka stod vår skara,
Skingrad som en hjord den ingen leder,
Ren till dödens nesa hopplös korad.
Ingen fanns, som ropte folket samman,
Ingen gaf ett råd och ingen lyddes,
Förrn han syntes, förrn ur öknens klyftor
Tiggarsonen kom med kungapanna,
Och hans röst, som ljöd till strid, förspordes;
Då flög eld igenom hvarje hjerta,
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Tvekan flydde, honom kände alla,
Och med honom gick vår tropp mot svärden.
Som en stormvind in i vassen bryter.
Se mot kyrkan, långt som vägen räcker.
Ligger landets ovän, som på ängen
Strå vid strå, der skördarns lie framgått;
Der är banan, som den ädle vandrat.
Som min blick har följt, sen foten svikit,
Som min tanke följer än i döden."
Sagdt, och kämpens öga slocknar sakta.

Så i stillhet släcktes dagen äfven;

Månen, nattens sol, den bleka ensam
Lyste vandrarns stig till kyrkogården.
När den gamle inom muren trädde,
Stod en menskoskara mellan korsen,
Hemsk och tvst, som skaran söfd derunder.
Ingen fanns, som gick ett steg till mötes,
Ingen, som ett ord till välkomst sade,
_

Ingen fanns, som ens med blickar talte.
När den gamle inom ringen trädde,
Låg en yngling för hans fötter slagen,
Lätt, fast öfversköljd af blod, igenkänd.
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Som en fura mellan tallar fallen.
Än i stoftet störst och utan like,
Låg bland fiender, som stupat, hjelten.
Men med sammanknutna händer, mållös,
Som af åskan drabbad stod den gamle.
Och hans kind var hvit, hans läppar skälfde.
Tills hans sorg fick ord och brast i klagan:
"Nu är åsen i min stuga bruten,

Skörden på min teg af hagel härjad,
Nu är grafven värd långt mer än gården.
Ve mig, att jag så skall se dig åter,
Du, min ålders stöd, mm lefnads ära,
Skänk af himlen, nyss så stor oeh herrlig,
Nu som sanden, der du hvilar, ringa."
Så i ängslan knappt den gamle klagat.
När en röst, som var hans dotters, hördes,
Och hon talte, nyss till stället kommen:
"Kär han var mig, mot mitt hjerta skiten,
Dyrbar mer än annat allt i verklen,
Dubbelt kär är mig dock nu den ädle.
Kall mot jordens kalla sköte sluten.
Mer än lefva, fann jag, var att älska,
Mer

än

älska

är att

dö som denne."

28

Så hon sade utan gråt och jämmer,
Framgick stilla till den fallnes sida,

Böjde knä och tog sin duk och täckte
Tyst och lätt hans genomskjutna panna.
Hemsk och tigande stod kämpaskaran,
Lik en skog, der ej en fläkt sig rörer,
Tysta stodo nejdens qvinnor äfven,
Komna dit, att skåda och att sörja.
Men den ädla flickan sade åter:
"Om dock någon ville hemta vatten,
Att jag kunde två hans anlet blodfritt,
Stryka än en gång hans lock med handen,
Se hans öga ljuft ännu i döden;
Visa ville jag med fröjd för alla

Molnets broder, den förlåtne tiggarn,
Som stod upp och blef vårt hemlands räddning,

När den gamle så sin dotter hörde,
Såg den öfvergifna vid sin sida,
Tog med bruten röst han åter ordet:
"Ve dig, ve dig, du min arma dotter!
Glädjens glädje, sorgens bot och lättnad.
Värn i nöden, fader, broder, make.
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Allt med honom är för dig förioradt,
Allt du mistat, intet står dig åter."
Högt i jämmer brast vid talet skaran,
Ingen fanns, som stod med tårlöst öga,
Men den ädla flickans tårar glänste,
Och hon tog den fallnes hand och sade:
"Ej med klagan skall ditt minne firas,
Ej likt dens, som går och snart skall glömmas
Så skall fosterlandet dig begråta,
Som en afton gråter dagg om sommarn,
Full af glädje, ljus och lugn och sånger,
Och med famnen sträckt mot morgonrodnan."

VETERANEN.

flan

reste

sig ansenlig

I stugans skymda vrå,
Väl var han böjd af åren,
Men syntes hög ändå,

Förändrad var han mycket
I detta ögonblick,
En ädel krigarhållning
Låg i hans hela skick.

Rotfattig var han annars
På sina gamla dar,
Från fordna tappra strider
Han hade ärr blott qvar,
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Sen utan hem han irrat
I många år förut,
På Röjkö torp han hamnat
I Alavo till slut.

Nu reste han sig plötsligt,
Liksom ur slummer väckt,

Begvnte kasta af sig
Sin slitna hvardagsdrägt.
Tog på sin högtidsklädnad,
Bespard sen många år,
Och strök åt båda sidor
Sitt silrverhvita hår.

Så stod soldaten färdig
Att ut ur stugan gå,
Helt vörnadsvärd att skåda

I drägten gul och blå,
Med messingsskodda hatten

Högt öfver hjessans rand,
Och dödens lugn i minen,
Och vandringsstaf i hand.
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Derute lyste solen,
Ej sedd på många dar,
Den sjuttonde Augusti
Var sommarvarm och klar,
Kring fält och sjö for vinden
Med lätta andedrag;
Hvart ville gamle krigarn
På denna sköna dag?

Hvart ärnade lian styra
Sin vandring denna gång,
Blef hemmet honom ödsligt,
Hans plats i vrån för trång?
Och denna högtidsklädnad
Hvi tog han den uppå,
Var det till Herrans tempel
Den gamle tänkte gå?

Det hördes ingen ringning
Från denna helgedom,
Och murens port var sluten,

Och kyrkan stängd och tom.

3

Hvad skulle man ock göra
Uti Guds hus i dag,
Den sjuttonde Augusti
Var ingen helgedag?

Dock i den gamles t veke
Hölls gudstjenst denna tid,
Och hölls den ej i kyrkan,
Så hölls den näst invid:
Tv kringom den på höjden,
Från mon till insjöns strand,
Stred Finlands kämpaskara

Just nu för kung och land

Den sjuttonde Augusti
Var sommarvarm och klar,
Och för den fordne krigarn
En högtidsdag den var.
Han gick rakt fram mot kullen
Der Finlands fana höjts,
Han ville se Gud tjenas
1 dag af Adlercreutz.
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Han ville höra klangen
Af svärden än en gång,
Den välbekanta tonen
Af fältkanonens sång.
t?

För minnet återkalla
Sin ungdoms kraft och mod

det nya slägtet,
det
Hur
höll ut i blod.
Och

se

Så har man tydt hans mening,

Kanske man den förstått,
Dock såg man ej hans tankar,
Man såg hans vandring blott,
Han gick sin bana framåt
Helt lugnt, det märkte man,
Och hann så kyrkovallen
Der striden hetast brann.

Der tog han plats vid vägen,
Och satt och såg uppå,
Han såg mot Finska hären,
Mot Ryska likaså;
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Hvarhelst de skarpast möttes
Der sågs hans blick bli qvar,
Och ofta som förklaradt
Hans hela anlet var.

Och blinda kulor hveno
Kring honom hvarje stund,
Och dödens ädla skördar
De föllo i hans rund;
Han gick dock ej från stället,
Hans lugn var lika gladt,
Och ingen kula rörde
Den gamle, der han satt.

Och i beständig växling.
Allt efter lyckans lek,
Omslöts han af en skara,
Som frambröt eller vek;
Men hur ock striden hvälfde.

Fick gubben ostörd bli,
Och vän och ovän lika
Gick vördande förbi.
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Men dagen led, och solen
Vid vesterns portar stod,
Då segrade omsider
Den finska härens mod,
Då sågs hvart hinder brutet,
Hvar fiende på flykt,
Och allt kring gamle krigarn
Var åter lugnt och trvggt.

När då den sista truppen
Bröt ned från kullens topp
Och drog förbi soldaten,
Då stod han högrest opp:

"I unga tappra söner
Utaf vår fosterjord,
Finns någon här som aktar
En grånad krigsmans ord ?

Stor tack vill han er säga
För denna sköna dag.
Ty aldrig har han skådat

Ett herrligare slag.
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Gud

vare

pris och ära.

Vårt folk vet segra än,
Än lefver fädrens anda,
Ännu har landet män."

LÖJTNANT

Det

ZIDEN.

löjtnant Zidén,
Han hade sin egen sed.
For fronten ville han gä allén:
var den tappre

"Framåt mina wasagossar,
Nu gäller att hinna med."

Främst ville han gå hvar fara emot,
Hans folk fick trampa hans stråt.
Gud nåde den, som var trög på fof
Såsnart löjtnanten ropat:
Hurra, mina män, framåt!
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Så lärde han in på eget vis
Sin lilla käcka hop,

Fördrog ej trassel och exersis:
"Tätt efter i fjäten gossar,"
Det var hans commandorop.

Och framåt såg han, han såg sig ej
När så mot faran det bar.
Hur tätt i spåren hans skara kom,
Det brukte han sällan varsna,
Förrn midt i striden han var.

Först då, när fiendens hop han nått
Och börjat hugga och slå,
Då såg han efter, hur flinkt de gått,
Hans kära wasagossar,

Hur

när

de voro uppå.

Och hände då att han kring sig fann
Sitt hela kompani,
Då var allt präktigt, då ropte han:
"Hurra, det var flink manöver,
Nu äro vi herrar vi,"

om,
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Men gick hans trupp, då han sjelf sprang fram,
Och kom han i strid förrn den:
'Gud sig förbarme, en sådan skam!
Nu hafva de gått som paddor,
Nu blefvo de efter igen.
*__'

Han förde, då kriget först bröt
En trupp af femtio man;
Den hade smultit ihop till slut,

ut,

Med tjugu wasagossar
Stod nu i hären han.
Men om med färre och om med fler.
Det gaf han ej akt uppå,
Han följde sitt gamla krigsmaner
"Tätt efter i fjäten, bussar,
Nu gäller det fart, låt gå!"

Der var i striden vid Wirta bro,
Den sista der han var med,
På ögonblicket sågs allt bero,
Fahlander, Malm och Duncker
De bröto mot stranden ned.
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Der stod Tutschkoff med ettusen man,
Sexhundra blott hade de.
"I tre kolonner vi rycka fram,"
Skrek öfverste Fahlander,
"Hvem hinner främst af de tre?"

De orden hörde löjtnant Zidén,
Vasserra, det märktes snart.
"Framåt," så ropte han, "flinka ben,
Hurra, mina wasagossar,

Karl den som i dag tar fart!"

Det var visst icke den första gång,
Han ropat till folket så,
Men aldrig hade i sådant språng,
Så blindt han tillförne rusat
Mot fiendens hop, som då.

Förrn någon annan till anfall kom,
Tre djupa sår han fått.
Då bröts hans kraft, och han såg sig om,
Såg efter hvad hjelp han hade,
Hur tappert hans bussar gått.
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Han sjönk till jorden, han såg och såg;
Det var som förtrolladt, nej!
Hans gamla korpral vid hans sida låg,
Hans enda wasagosse,
De öfriga såg han ej.

Kolonnen kom, den kom helt

när,

Han fäste på den sin blick:
"Mitt folk skall väl finnas i hopen der?"

Förgäfves, han såg platt ingen,
Hans tålamod förgick.
"Nu rycka de andra i seger fram.
Och de mina synas ej än.
Gud sig förbarme, en sådan skam!
Nu hafva de gått som paddor,
Nu blefvo de efter igen."
(_-■

Det hörde hans gamla korporal,
Slog döende ögat opp:
"Håll in, herr löjtnant, med sådant tal.
Ej höfs att om skam här orda,

Ni förde

en tapper

tropp."
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"Gud gifve att alla, som vi, ryckt an,
Då vore så mången ej fälld.
Nu hafva vi fallit till sista man,
Ty den främsta var wasaflocken,
Och på oss gaf fienden eld."

"Ni såg, herr löjtnant, tillbaks ej mer,
Sen ni ropat en gång framåt;
Men vi hörde er röst, och vi följde er,
Och förr blef ingen efter,
Än han stupat på ärans stråt.
Då höjde löjtnanten ännu sin arm,
Der på

blodiga sanden iian

satt,

Hans anlet sken, hans sårade barm
Steg högt i dödsminuten,
Han svängde sin slitna hatt:
"Och föllo de alla för ädla sår,
Förrn någon dem sprang förbi,
Och voro de främst i sin löjtnants spår?
Hurra, det var flink manöver,
Nu dö vi som herrar, vi!"

TORPFLICKAN.

Uch solen

sjönk, och qvällen kom, den milda sommarqvällen,
Ett sken af mattad purpur gjöts kring bygderna
och tjällen,
Från dagens mödor glad och trött en skara landtmän kom,
De fyllt sitt värf, de vände nu till sina hyddor
om.

De fyllt sitt värf, de gjort sin skörd, en dyrbar skörd
den gången,
En djerf, fiendtlig krigartrupp var nedgjord eller

fången,
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De dragit ut till

kamp

mot den vid

morgonsolens

sken,

När allt i seger ändadt var,

då var

det afton

ren.

Helt

nära

fältet der den stått, den långa, heta stri-

den,

Vid vägen låg

ett litet

torp, hälft öde dåförtiden,

På stugans låga trappa satt

en

flicka tyst och
såg,

Hur skaran kom och

drog förbi i fridsamt

åter-

tåg.

Hon såg som den, som söker, ser, hvem vet på hvad
hon tänkte?
På kinden brann en

Hon satt så

högre färg, än aftonrodnan
skänkte,
stilla, men så varm, så spanande ändå,

Att om hon lyssnat, som hon såg, hon hört sitt

hjerta slå.
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Men truppen gick sin bana fram, och flickan såg
den tåga,

Till hvarje led, till hvarje

man

hon blickade

en

fråga,
En fråga bäfvande

och skygg, en fråga utan
röst,

Mer tyst än sucken sjelf, som smög ur hennes fulla bröst.

När hela

skaran gått förbi, de första

som

de

sista,
Då svek den arma flickans lugn, då sågs dess styrka brista,

Hon gret ej högt, men pannan sjönk mot hennes
öppna hand,

Och stora

tårar

sköljde Ijuft den friska kindens
brand.

"Hvad

är

att gråta? Fatta mod, än står oss

hoppet

åter,

O dotter, hör din moders röst, en fåfäng tår du
gråter;
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Den,i,

som

ditt öga sökte nyss. och

nu

ej

åter-

fann,

i

Han lefver än, han tänkt på dig, och derför lefver han.

Han tänkt på dig, han följt mitt råd att ej gå blindt
mot faran,

Det var mitt tysta afskedsord, då han drog hän

med skaran.
Af tvång han följde truppen åt, hans håg var ej.
att slåss,
Jag vet, han ville icke dö från lifvets fröjd och
oss."

Och flickan såg med bäfvan opp, ur sorgsna dröm-

vaknad,
Det var som om en aning stört det stilla hjertats
saknad,
Hon dröjde ej, hon såg engång ditåt, der striden
brann,
mar

Och smög på väg och flydde tyst och skymdes och
försvann.
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En stund flöt bort, en stund ännu, det led mot natten redan,

I skyn samm molnet, silfverhvitt, men skymning låg
dernedan.
"Hon dröjer än, o dotter kom, din oro fåfäng
är,

I morgon, innan solen gryr, är ren din brudgum
här."

Och dottren kom, med tysta fjät hon nalkades sin
moder,
Det blida ögat skymdes nu af inga tårefloder,
Men hennes hand, till helsning räckt, var kall som
nattens vind,
Och hvitare än fästets sky var hennes svala
kind.

"Red mig

en

Den man, som

graf, o moder kär, min lefnadsdag
är liden;
fick mitt hjertas tro, har flytt med
skam ur striden,
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Har tänkt på mig, har tänkt på sig, har följt

ert

varningsord
Och svikit sina bröders hopp och sina fäders
jord.
När skaran kom, och han ej kom, begret jag nyss
hans öde,

Jag trodde att han låg som

man på fältet

bland de

döde,
Jag sörjde, men min sorg var ljuf, den var ej bitter då,

Jag velat lefva tusen

år att

honom sörja få.

O moder, jag har sökt bland lik till sista skymt
af dagen,
Men ingen af de slagna bar de kära anletsdragen,
Nu vill jag icke dväljas mer på denna sve-

kets ö,
Han fanns ej bland de döda der, och derför vill
jag dö.

SVEN DUFVA.

uven Dufvas fader var sergeant, afdankad, arm och
grå,

Var med år åttiåtta ren och var ren gammal då;
Nu bodde på sin torfva han och fick sitt bröd af

den,

Och hade kring sig nio barn, och yngst bland dem
sin Sven.

Om gubben haft förstånd, han sjelf, att dela med
sig af

Tillräckligt

åt

en sådan svärm,

det
utaf;

vet man

ej
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Dock visst lär han de äldre gett långt mer än billigt var,
Ty för den son, som sist blef född, fanns knappt
en smula qvar.
Sven Dufva växte opp likväl, blef axelbred och

stark,

Slet ondt på åkern som

en träl

och bröt opp skog
och mark,

Var from och glad och villig stads, långt mer än
mången klok,
Och kunde fås att göra allt, men gjorde allt på tok.

"1 herrans

du arma son, hvad skall af dig
väl bli?"
Så talte gubben mången gång allt i sitt bryderi.
Då denna visa aldrig slöts, brast sonens tålamod,
Och Sven tog till att tänka sjelf så godt han det
förstod.
namn,

När derför sergeant Dufva kom en vacker dag igen

Och kuttrade sin gamla ton: "hvad skall du bli,
Sven?"

o
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Sågs gubben, ovan förr vid

bli helt förskräckt
och flat,
När Sven lät upp sin breda näbb och svarte: "jo,
svar,

soldat!"
Den åldrige sergeanten log föraktligt dock till slut:
"Du, slyngel, skulle få gevär och bli soldat, vet
hut!"
"Ja," mente gossen, "här går allt helt afvigt mig i

hand;

Kanske det mindre konstigt

är, att

dö för kung

och land."

Den gamle Dufva

häpnade och gret helt rörd

en

tår;

Och Sven han tog sin säck på rygg och gick till
närmsta corps.
Mål fyllig var han, frisk och sund, allt annat sågs
förbi,
Och utan prut blef han rekryt vid Dunckers

kompani.

Nu skulle Dufva få sig pli och läras exercis,
Det var en lust att se derpå, det gick på eget vis
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Korpralen skrek och skrattade, och skrattade och
skrek,
Men hans rekryt förblef sig lik, vid allvar som
vid lek.

Han var visst outtröttelig, om nånsin någon ann,
Han stampade att marken skalf och gick så svetten
rann,
Men roptes vändning åt ett håll, då slog han bom
på bom,
Tog höger-om och vänster-om, men ständigt rakt
tvertom.

Gevär på axel lärde han, gevär för fot också.
Att skyldra, fälla bajonet, allt tycktes han förstå,
Men roptes skyldra, fällde han som oftast bajonett,

Och skreks gevär för fot, flög hans på axeln lika
lätt.

blef Sven Dufvas exercis beryktad vidt omkring,
En hvar, befäl och manskap, log åt detta underting;

Så
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Men han gick trygg sin jemna gång, var tålig som
förut
och så bröt kriget
Och väntade på bättre tid
—

ut.

Nu skulle truppen bryta opp, då blef i fråga
stäldt
Om Dufva kunde anses klok och tagas med i fält?
Han lät dem prata, stod helt lugn och redde saken så:
"Om jag ej får med andra gå, får jag väl ensam gå."

Gevär och ränsel fick han dock behålla, äfven han,

Fick

vara

dräng, der

man

höll

rast,

soldat der stri-

den brann;
Men slåss och passa opp gick allt med samma

jem-

na ståt,

Och aldrig blef han kallad rädd, blott tokig mellanåt.
På återtåg var Sandels stadd, och Ryssen trängde på,
Man drog sig undan steg för steg längs stranden
af en å.
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Ett stycke fram på härens väg gick öfver ån en
spång,
Der stod en liten

förpost

nu,

knappt tjugu

man en-

gång-

Som

den var sänd

Låg den i

ro, sen

Tog för sig i

en

i

ändamål att bota vägen
blott,

det var gjordt, långt skild från
hugg och skott,

bondgård der allt hvad den kunde få,

Och lät Sven Dufva passa upp, ty han
också.

var med

Men plötsligt blef det annat af, ty utför närmsta

brant,
I sporrsträck, på en löddrig häst, kom Sandels' adjutant:
"Till bryggan, gossar," ropte han, "för Guds skull,
i gevär!
Man sport, att en fiendtlig trupp vill öfver elfven

der."
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"Och herre," talte han till den, som förde folket an.
"Rif bron, om ni det kan, om ej, så slåss till sista man!

Armén är såld, om fienden här slipper i vår rygg.
Ni skall få hjelp, genralen sjelf han ilar hit, var

trygg!"

Han flög tillbaka.

Men till bron hann truppen
knappast ned,

När högt på andra strandens vall en Rysk pluton

sig spred.
Den vidgades, den tätnade, den lade an, det small;
Dess allraförsta salfva ren blef åtta Finnars fall.

Det var ej godt att dröja mer, man svigtade en-

hvar.
Ännu en åska, och man såg blott fem kamrater

qvar.
Då

lydde alla när det ljöd: "gevär i hand, reträtt!"

Sven Dufva blott tog miste han och fällde bajonett.
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Än mer, hans svängning till reträtt gick ock besatt
på sned,
Ty långt ifrån att dra sig bort bröt han på spången ned.
Der stod han axelbred och styf, helt lugn på gammalt vis,
Beredd att lära hvem som helst sin bästa exercis.

Det dröjde heller länge ej, förrn han den visa fick,
Ty bron sågs fylld med fiender i samma ögonblick,
De rände på, man efter man, men åt enhvar som

kom
Gafs höger-om och venster-om, så att han

damp

tvertom.

Att störta denna jätte ned var mer än arm

för-

mått,

Och ständigt var hans närmsta man hans skygd mot

andras skott,
Dock djerfvare blef fienden ju mer hans hopp bedrogs;
Då syntes Sandels med sin flock och såg hur Dufva slogs.
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"Bra bra," han ropte, "bra, håll ut, min käcka gosse

du,

Släpp ingen djefvul öfver bron, håll ut

en

stund

ännu!
Det kan man kalla en soldat, så skall en Finne
Fort,

slåss.
gossar, skynden till hans hjelp! Den der har
räddat oss."

Tilli ntetgjordt fann fienden sitt anfall innan korrt,
Den Ryska truppen vände om och drog sig långsamt bort;

När allt var lugnt, satt Sandels af och kom till stran-

den ned
Och frågte hvar den

mannen

fanns, som

stod på

bron och stred.

Man viste på Sven Dufva
Han hade

kämpat

Han hade kämpat ut,
som en man, och striden den

då.

var

slut;
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Han tycktes halva laggt sig nu

hvila på sin

att

lek,
Väl icke mera trygg än förr, men mycket mera
blek.

Och Sandels böjde då sig ned och såg den fallne
an,

Det var ej någon obekant, det var en välkänd
man;
Men under hjertat, der han låg, var gräset fär-

gadt rödt,
Hans bröst var träffadt af ett skott, han hade ren

förblödt.

"Den kulan visste hur den tog, det måste erkändt

bli,"
Så talte Generalen blott, "den visste mer än vi;
Den lät hans panna bli i fred, ty den var klen och
arm,

Och höll sig till hvad bättre

var,

hans ädla, tap-

pra barm."
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Och dessa ord de spriddes

sen i hären
-

vidt

och

bred t,
Och alla tyckte öfverallt att Sandels talat rätt.
"Ty visst var tanken" mente man, "hos Dufva knapp

till mått,

Ett dåligt hufvud hade han,

men

hjertat det
godt."

var

VON KONOW OCH HANS KORPORAL

Uch

har jag icke dragit dig upp ur dyn,
Allt för det mörkret der kring ditt ögonbryn,

Och har jag icke skaffat dig lön och stat,
Och gjort dig till korpral från gemen soldat?"
"Och har du ej fått stå i hvarenda strid,
Som en kamrat och like, mig närmst invid,
Och har jag ej berömt dig som ferm och rask?'
Så talte Konow vredgad till korpral Brask.

"Nu hörs om dig ej annat än klagomål,
Hvar menska talar om hur du blifvit bål;
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Soldaten slår du, der han som bäst klär skott,
Och går med två tuggbussar af högfärd blott."
Men Brask kan hörde butter majorens tal:
"Väl var jag intet förr och är nu korpral,
Men hvad jag är det blef jag för trofast mod,

Och drogs ej upp

ur

dy, herr major,

men blod.

Om jag slår till nångång är ej ondt deri,
Jag gör som mången annan, jag gör som ni,

Och brukte herr majoren här ensam slå,
Lät jag de andra smeka och slog också.
Jag tuggar tvänne bussar, som hvar man ser,
Det gör jag allt för hedern att stå närmst er,
Men är det så, att äran er syns för klen,
Så tar jag bort den andra och går med en."

Och Konow spände blicken som han
"Du är en präktig pojke, och stursk

var van:
som fan.

Blif, som du var, min närmaste man och kund,
En sådan har man gagn af i nödens stund."
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Snart stod ett slag, då bröt med sin jägarked
Von Konow in i skogen, och Brask var med;
Korpral n var mörk att skåda, och hans major
Han hängde nedra läppen och sköt och svor.

I fyra runda timmar han redan trätt,
Och allt gick än affären på samma sätt,
Han såg för få som stupat, der han gick fram,
Och fienden kom unnan från stam till stam.

"Fördömdt," så röt han åter, "det går ej bra,
Jag ser hur barken ryker från tallarna,
Men Ryssen står bredvid dem, och han går fri,
Hvar är ert öga, gossar, hur sigten J?"
Han fick knappt ur mustaschen sitt sista ord,
När för en trumf af Brasken han damp till jord:
Det var dock nästan mera än svar på tal,
Det hade han ej väntat af sin korpral.

Upp sprang han, drog sin värja af vrede blek:
"Hvad har du understått dig, krabat," han skrek,
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"Nu skall dig djefvuln taga med hull och hår,
Då midt i värsta striden din chef du slår."

Men korpral Brask stod lugn i sitt gamla skick.
"Håll in er värja, herre, ett ögonblick,
Tills jag fått mäta honom hans skeppa full.
Som höll på er och sköt, då jag slog er kull."
Med dessa ord han lade geväret an.
I samma stund såg Konow en skäggig man
Bakom en buske störta till marken ned,
Knappt tjugu alnar långt från hans jägarked.
"Och var det den, hvars kula mig pep förbi
Det ögonblick jag föll, må vi vänner bli.
Ett tag som ditt det kallar jag karlatag,
Och aldrig lär jag glömma det, tänker jag."
Nu lefver Brask hos
Den ena går alltjemt
Som kära vänner får
Och nästan lika ofta

Konow sen många år,
der den andra går,
man dem ofta se,
så träta de.

DEN

DÖENDE

T örsvunnen

KRIGAREN.

var en blodig dag,

Det var på Lemos strand,
De slagnas sista andedrag
Ren tystnat efterhand;
Det mörknade kring land och haf.
Och lugn var natten som en graf.

Vid brädden af den dunkla våg,
Som skådat dagens strid,

En gammal krigare man säg,
En man från Höglands tid;
Hans panna låg mot handen stödd,
Hans kind var blek, hans barm förblödd
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Ej kom

en vän, som kunde få

Hans sista afskedsord,
Ej var den jord, han blödde på,
En älskad fosterjord.
Hans hembygd Wolgas bölja skar;
En hatad främling här han var.
Hans öga lyftes opp ibland,
Fast slocknande och matt.
På samma slätt, på samma sand,

Helt nära der han satt,
En hälft förstelnad yngling låg;
Han såg på honom, när han såg.

När kulan liven, när striden brann,
När bådas blod rann varm.
Med vredens eld de mött hvarann
Och pröfvat svärd och arm.
Nu sökte ej den unge strid,
Nu höll den gamle kämpen frid.

Men natten skrider mer och mer,
Man hör ett årslags sus,
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Och månen går ur moln och ger
Den hemska nejden ljus;
Då syns en julle tätt vid strand,
En ensam flicka ror i land.
En frid lös vålnad lik hon steg
I spår, der döden gått,
Hon gick från lik till lik och teg.
Hon tycktes gråta blott.
Men häpnad hennes tysta tåg
Den gamle, väckt ur dvalan, såg.

Dock

mera

mildt, med hvar minut.

För hvarje steg hon tog,
Och mera tankfullt än förut
Hans sorgsna öga log.
En aning grep hans hjerta visst,
Han tvcktes veta hvad hon mist,

Han tycktes vänta: och hon kom,
Som om ett bud hon hört,
Så tyst, så lugnt, så visst som om
En ande henne fört.
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Hon kom. Vid nattens bleka sken
Hon såg den fallne svensken ren.

Hon såg, och ropte högt hans namn,
Det kom ej svar igen;
Hon sjönk emot hans öppna famn.
Men slöts ej mer af den.
Hans genomstungna bröst var kallt,
Och stumt var allt, förvissnadt allt

Då, säger sångmön, föll en tår
Uppå den gamles kind,

Då talte han ett ord, hvars spår
Försvann i nattens vind,
Då stod han upp, ett steg han tog
Och hann till flickans fot och dog.

Hvad sade väl hans sorgsna blick,
Hans ord ej tydda än?
Den tår, som ur hans öga gick,
Hvad mening låg i den?
Och när till flickans fot han hann
Och föll och dog, hvad tänkte han?
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Var
Han
Var
Till

det för hjertats frid, kanske,
höjde än sin röst?

det en bön, han ville be
ett försonligt bröst?
Begret han menskans hårda lott,

Att plåga och att plågas blott?

Han kom från ett fiendtligt land,
En oväns svärd han bar,
Dock fatta, broder, rörd hans hand
Och mins ej hvad han var;
O, blott på lifvet hämnden ser,
Vid grafven hatar ingen mer.

OTTO von FIEANDT

T rån Christina

var en man,

Otto Fieandt hette han,
Föddes äldst bland bröder alla.
Deraf lärde han befalla;

Var i kriget, det är sannt,

Endast öfverstelöjtnant,
Hade med armén fått vandra,
Om han kunnat lyda andra
Men han gick sin egen stig,
Bar sitt hufvud sjelf för sig.
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Kunde under ingen vara,
Fick ock derför egen skara.
Nu så hör hur han såg ut:
Klädd han gick i grå syrtut,
Den var sydd på hemloft-skuilen,

Och af egna får

var

ullen.

Öfverst på hans hjessa satt,
Sliten blank, hans faders hatt,

Arfd vid Willmanstrand på näset,
Der hans farfar bet i gräset.
Lägg dertill i vintertid

Fårskinspels, helt kort men vid,
Becksöms stöflor sist på foten,
Sådan red han framför roten.

Hjelte var han ej just så,
Att han nu dugt ses uppå;
Andra tider, andra seder,
Fieandt bar för djupt sin heder,
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Bar sitt svärd som bihang blott.
Gud vet om han sköt ett skott
Under hela långa kriget,
Visst är, att det är förtiget.
Järn och stål och krut och bly,
Derom fick hans trupp sig bry.
Den höll primen, han höll basen,
Gubbens vapen var karbasen.

När han gick med den i hand,
Klämde till för kung och land,
Var han seg som gamla eken,
Blef ej gerna trött af leken,

Kunde slåss fast hela dan.
Brydde sig om segern fan,
Ville blott ge drift åt striden,
Dertill var hans kautschuk vriden.

Finnen, visste han helt godt,
Är för trygg för att ha brådt,
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Ville derför hjelpa arten,
Icke modet, endast farten.
Pipa skulle dock han ha,
Eljest var det aldrig bra,
Men med röken frisk i munnen,
Slogs han gladt fast öfvervunnen.

Ofta midt bland vapnens brak
Tog han derför ny tobak,
Lät sin närmsta busse bida
Och slå eld, förrn han fick strida
När han sen i hopen stod
Öfversköljd af svett och blod,
Gjorde med sin dagg försöken
Och ur bottnets djup sög röken,

Fick sin trupp i ordning ställd,
Bajonetten vackert fälld,
Och bröt in i värsta klämman,
Var han som på eget hemman,
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Talte finska som

tolk,
Skrek som åt sitt arbetsfolk,
En fick pris, en ann en skrapa,
Ingen fick stå lat och gapa.
en

Då, så säga än hans män,
Var ej godt för fienden,

Då var gubben lik bin onde.

Annars

var han som en bonde.

Sådan kom han med sin flock,
Samma pipa, samma rock,
Efter många hårda strider,
Fram till Karstula omsider.

Hela Finska härens hopp

Hviiade på denna tropp,
Knappt tolfhundra man nu mera;
Wlastoff kom med trefallt flera.

Hurtig lek det skulle bli,
Fieandt stoppade uti,
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Pröfvade sin dagg mot klacken
Och begynte strax attacken.
Sexton timmar höll han ut,

Då fick gubben stryk till slut,
Måste dra sin trupp ur flamman
Och ge djefvulen alltsamman.

Det förtäljs om honom då
Att han rakt slöt opp att slå,
Tryckte djupt sin hatt på pannan

Och blef spak

som trötts en annan.

Så till Möttönen han red,

Såg blott styft mot sadeln ned,
Höll sin högra hand vid brickan,
Pipan den låg glömd i fickan.

Hvad han satt och tänkte på
Kunde ingen rätt förstå,
Med sig sjelf blott höll han gille,
Lät sitt folk gå som det ville.
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När han kom till Lintulax,
Bad han om en halmkärf strax,
Sökte sömn på all sin möda,
Smakte ej en bit till föda.

Sådan slöt han denna dag;
Nästa morgon, tre vid lag,
Sen han fått en smula blunda,
Var han ren helt annorlunda,

Var mest såsom vanligt förr,
Tittade ur stugans dörr,
Lika skarp som förr i synen,

Och drog valk vid ögonbrynen,

Tog

en

perla förrn han for,

Snäste till sin yngre bror,
Gaf vid ån en örfil redan,
Rökte friskt i Perho sedan.

Gud vet eljest hur det är.
Väl behöfs i fält gevär,
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Men att såsom Fieandt strida,
Kan väl också ha sin sida.

Derför säga ock
När det väckes
Om de tusende
Landets fall och

hans män,

fråga än,
besvären,
hufvudhären:

"Annorlunda kriget gått,
Om en general man fått,
Som förstått värdera tiden,
Och som rökt tobak i striden

SANDELS.

VJaiidels han

satt i

Pardala by,

Ät frukost i allsköns ro.

"I dag, ett slaget, blir striden ny,
Det skall gälla vid Wirta bro.
—

Herr pastor, jag låtit kalla er hit.
Var god, foreller en bit!"
"Jag tänkt behålla er hos mig i dag,
Det är så min önskan och phgt;
Ni känner trakten här bättre än jag
Och kan ge mig notiser af vigt.
Var trygg, vi skola ej lukta blod.

Ett glas? Maderan är god."
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"TutschkofT har sändt mig ett vänligt bud,
Att vår vapenhvila är slut.
Låt maten smaka er! Sås min Gud!
Då vi ätit, rida vi ut,
Vi måste nöjas med hvad vi få,
Kanske ni befaller margå?"
—

Det kom ett bud, ett ilbud kom:
"Den är bruten vår convention;
Brusin har vändt med vår förpost om
Man hinner ej rifva bron.
Vårt ur var tolf, och vi följde det.
Men den ryska klockan är ett,"

Sandels han satt och smorde sitt krås,
Åt friskt som om intet händt.
"Försök, herr pastor! En dåb på gås?
Den äter man exellent.

Det är Dolgoruki som brådskar igen;
Ett glas till hans ära min vän!"
,

Men budet talte: "herr general,
Får jag bringa tillbaka ett svar?"
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"Jo, säg Fahlander att bron är smal
Och att batterier han har.

Han må hålla ut der en timme, en half.
Herr pastor, kotlett af kalf?"

Ilbudet for,

sekund förlopp,
Och en ryttare syntes igen;
Som en blixt han sprängde till trappan opp,
en

I ett språng var han nere på den,
Hans yttre röjde en ung löjtnant,
Det var Sandels' adjutant.

Han skyndade in i salen, han stod
För sin chef med lågande blick.
"Herr genral, det har flutit strömmar af blod

Blod kostar hvart ögonblick.
Vår här har mod, men den hade det
På en half mil närmare er,"

mer

Sandels han såg på den komne förströdt:
"Bevars, ni är varm som en ugn,
Ni har säkert ridit er hungrig och trött,

Kom hvila en stund, var lugn

!
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Man måste tänka på hunger och törst
Se här, genever till först?

Löjtnanten dröjde. "Vår kamp blir hård,
Man forcerar med framgång bron,
Vår förtrupp svigtar i Kaupila gård,
Der den trycks af en hel bataljon,
Armén är bestört, allt går på sin hals;
Hvad order ges, hvad befalls?"
"Jo, att ni sätter er vackert ned
Och får er kuvert i skick;
Och sen ni fått den, så ät i fred,

Och
Och

sen ni ätit, så drick,

druckit, så ät än
Der har ni order, jag ber."
sen ni

mer,

Harm brann i den unga krigarens själ,
Af dess flammor hans öga sken.

"General, jag är skyldig er sanning, nåväl,
Ni föraktas af hela armén.
Hos hvarenda soldat den tanke jag fann.
Att ni är vår fegaste man."

82

Sandels han fällde sin gaffel, han teg,
Brast ändtligt i gapskratt ut.
"Hur var det, herre, är Sandels feg,
Säger man så? åh hut!
Min häst, låt sadla min ädla Bijou!
Herr pastor, ni följer ej nu."
Det var storm, det var brak, det var strid på den
strand,
Der den Sandelska hären var ställd.
I ett rökmoln svepte sig vatten och land
Och ur molnet blixtrade eld,
Som af åskor dånade rymdens hvalf,
Och den blodiga marken skalf.
Der stod vid sitt bröstvärn Finlands tropp,
Såg trotsigt faran emot;
Men från rote till rote en hviskning lopp,
Man hörde ett dämpadt knöt:
"Han är borta, han gömmer sig undan igen,

Generalen synes ej än."
Men han syntes, han kom.

Vid sitt främsta standar

På.reduten han stannade nu,
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lugnt, och hans panna
Ocli han sken på sin ädla Bijou,
Och han satt orörlig med tub i sin hand
Och betraktade brygga och strand.
Och hans öga

var

var klar,

Och han sågs på sm springare långtifrån,
Och som tusendes gällde hans fall,
Och fördubbladt hördes kanonernas dån
Från fiendtliga strandens vall,
Och det ljöd kring hans hjessa af kulor ett hvin,

Men han ändrade icke en min.

Och den tappre Fahlander han dröjde ej mer,
Till sin chef på reduten han red:
"General, man har märkt er, man mattar på er,
Det gäller ert lif, rid ned!"

"Ned ned, general,

er fara är vår,"

Skrek stormande hela hans corps.
Sandels han rörde sig ej från sin ort,
Till sin öfverste talte han stolt:
"Är det fruktan, det skriker ert folk så förgjordt?
Om det svigtar i dag, är det såldt,
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Var beredd till affär,
På minuten är fienden här."

Men välan,

ett

försök.

Den ringa hop, som vid
Af tusen fiender tryckt.

Kaupila stod

Den hade kämpat med hjeltemod,
Men den nalkades nu i flykt,
Den hann generalens batteri,
Den störtade honom förbi.

Han rörde sig ej, stolt dröjde han qvar,
Som han sutit satt han ännu,
Och hans öga var lugnt, och hans panna var klar,
Och han sken på sin ädla Bijou,
Och han mätte den här, som i segrande lopp
Mot hans eldar rusade opp.

Och han såg den komma, den kom helt när,
Men på faran ej akt han gaf,
Och han söktes af dödar från tusen gevär,
Men han tycktes ej veta deraf,
Han såg på sitt ur, han bidde sin tid,
Han satt som i djupaste frid.
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Men den kom den minut, som han väntat, och
Till sin öfverste sprängde han ned:
"Är det färdigt ert folk, är det likt sig ännu,

nu

Skall det veta att brvta ett led?
Jag har låtit de stormande yfvas; välan,
Vräk undan dem nu som en man!"

Det var sagdt, det var nog, det behöfdes ej mer,
Det blef fröjd, det blef jublande rop.
Sexhundrade krigare stormade ner

trotsande fiendens hop,
Och den vräktes tillbaka, pluton för pluton,
Tills den föll nedtrampad vid bron.
mot den

Sandeis han kom till sin här i galopp,
Der vid stranden den segrande stod.
Då hans hvita Bijou bland lederna lopp,

I sin snöglans purprad med blod,
Och genralen med tjusningens eld i sin själ
Gladt helsade trupp och befäl;
Då spordes ej mer ett

smygande knöt,
En hviskning bister och dof,

86

Nej ett jubel stormade honom emot,
Och i jublet hördes hans lof,
Och det roptes af röster till tusendetal:
"Hurra för vår tappra genral!"

DE TVA DRAGONERNE

hette en, den andra
Gick i fält med namnet Lod;
Båda liknade hvarandra
_Jtål så

Så i kraft som mod.

Samma trakt vid Saimens stränder
Hade fostrat dem,
Gnabbats hade de som fränder,
Bott i samma hem.

Och dragoner hade båda
Blifvit sen på samma dag,
Delat troget hvarje våda

I hvartenda slag,
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Gnabbats än som stridskamrater.
Huggits man mot man,
Allt om äran att i dater
Öfvergå hvarann.

Snart i rykte framom alla
I sqvadronen stodo de,
Ingen vågade sig kalla
Bättre, tapprare.

Till korpraler af befälet
Gjordes snart de två,
Men emellan dem blef grälet
Icke slut ändå.

Hvad dem äggat som gemena,
Samma täflan fanns än qvar,
Ännu var alltjemt den ena
Hvad den andra var.
Båda stodo lika nära

Ett gemensamt mål,
Hvargång Lod blef nämnd med ära,
Nämndes äfven Stål.
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Lyckan svängde dock omsider
Att den ena seger vann,
Lod gick fri i alla strider,
Stål blef sårad han.

Dömd till hvila på det sättet
Låg han tvst och led,
Låg som sjuk på lazarettet,
Då kamraten stred.

Långa månar af elände
Hade småningom dock flytt,
Och den tappre återvände
Till sin trupp på nytt;
Men då stod han främst ej mera,
Som han fordom stod:
For hans likar gällde flera,
Och medalj bar Lod.

Stål han såg kamratens lycka,
Hörde hur hans rykte steg;
Hvad hans hjerta kunde tycka
Spordes ej, han teg,
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Lät ett ord ej det förråda,
Ej ett anletsdrag.
—

Nu på ströftåg hade båda
Hållit ut en dag.

Gjordt

var allt som borde göras,

Det blef tid att vända om,
Plötsligt sågs ett stoftmoln röras,
En kosackhop kom.
Lod tog ordet: "sväng, ty faran

Skall dock gagnlös bli;
Broder, fem man stark
Två blott

äro

är

skaran

vi."

Stål han log ett hånfullt löje:
'Du har talat klokt och rätt,

Blöda får du om vi dröje,
Hittills slapp du det.
Gå, jag möter ensam skocken,
Förrn den hinner oss,
Du som bär medalj på rocken,
Är för god att slåss."
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Sagdt; sin sabel sågs han skaka,
Sprängde af med stolt förakt,
Och han såg sig ej tillbaka,
Sen sitt ord han sagt.
På den harm kamraten röjde
Föga akt lian gett,
Om han följde, om han dröjde,
Var för honom ett.

Kämpa vill han, icke stanna,
Fram till målet bär hans färd,
Steppens son med blodig panna
Pröfvar ren hans svärd,
Dödsrop gny, pistoler knalla,
Vän vill hämnas vän;
Midt i skocken, högst bland alla,

Syns dragonen än.

Ändtligt tycks dock lyckan svika,
Segrarn segrar icke mer,
Häst och ryttare tillika
Hafva störtat ner.
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Fåfängt än i stoftet brottas
Kämpens starka arm,
Fyra blanka pikar måttas
Mot den fallnes barm.

Stum och bister hotar döden,
En sekund blott öfrig är;
Finns ej mera hjelp i nöden?
Vänta, Lod är der,
Han har kommit, sprängd

är

ringen

Sluten kring hans vän,
På den fallne aktar ingen,
Allt är strid igen.

En har stupat af de fyra,
Se, då såras äfven Lod,

Ögonblicken äro dyra,
Strömvis spills hans blod,
Styrkan ren hans arm förlåter,
Segerns hopp har flytt;
Då är Stål på fötter åter
Och i kamp på nytt.
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Den blef kort, så ryktet säger;

Samma rykte nämner om
Att till Sandels i hans läger
Lod om qvällen kom.
Lugnt med sin medalj i näfven
Steg dragonen in:
"Gif åt Stål en penning äfven,
Eller tag ock min!"

GAMLE HURTIG.

Aldrig brusto

ord vid bivuaken,

Der den gamle Hurtig blott var med,
Ofta satt han långt på natten vaken,

Talande om krig och fred,
Tände jemt sin korta pipa an
Och förgät den åter, bäst den brann.
Tredje Gustaf var hans man. "Hvad strider
Höll ej han med Rysslands stolta fru?
Mina vänner, det var andra tider
För soldaten då, än nu;
Kungen sjelf stod med i rök och blod,
Nu är dertill en marskalk för god."

95

"Tron mig, om hans herrar blott ej vikit
Från hvad pligt och mod och ära bjöd,
Hade aldrig segern honom svikit,
Nu blef trolöshet hans död;
Det är verldens tack, och den är tung.
Det var synd med sådan ståtlig kung."

"När vid Anjala i upprorsskocken
Han höll tal, hur mild var ej hans ton?
Korpral Svärd nöp kungen tyst i rocken
"Får jag svansa dit kanon?"
Nej, min gosse, svarte han helt blid,
Låt oss vänta, det blir än väl tid."

Så alltjemt med sägner lika dessa
Satt den gamle vid sin vaktelds glöd.
Gråa lockar höljde ren hans hjessa,

Men ännu var kinden röd;
Yngre var han dock i Gustafs dar.
Nu till Oravais han kommen var.

Det var natten för det stora slaget,
I den vilda skogen höll man hof.
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Sömn var säilspord öfverhufvudtaget,
Men den gamle Hurtig sof;
Han, som vakat förr till sista man,
Hade somnat nu förrn någon ann.

Någon stund likväl af qvälln han sutit

Lutad stilla mot en furas stam,
Tändt sin pipa och i klagan brutit
Om hur kriget gick bakfram,
Hur han nödgats tänka ut ett sätt
Att få slut engång på sin reträtt.
"Att gå undan," så de fallit orden,
"Har man lärt sig nog och lär sig än,
Sprungit har man engång förr mot norden,

Och är nu på språng igen.
Fly, det är det usla hopp man har,
Och att engång stanna, Gud vet hvar."
"Nu blir strid likväl så snart det dagas,
Då är tid att börja annan sed.
Den som vill må härda ut att jagas,

Hurtig kan ej mer dermed,
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Han har sakta börjat blygas ren
Att ej hafva tröttnat längesen."

"Jagas, bröder, skall ej gubben mera,
Han har funnit råd på gamla dar.
Bästa konsten mot att retirera
Är helt enkelt att stå qvar;
Den som lärt sig denna konst engång,
Han kan ta farväl af allt sitt språng."

Sen han sagt det, hade lugnt han knutit
Sina armar öfver bröstet blott,
Och mot trädet, vid hvars stam han sutit,
Sänkt sig tyst och somnat godt,
Somnat utan sorg och hufvudbry
På sin sköna konst att aldrig fly.

Nästa afton hade Finlands skara
Kämpat ut sin sista hårda strid,
Slut var kraften att vårt land försvara,

Tiden

var en sorgens

tid,

Hären, krossad lik en bruten våg,
Hade börjat nu sitt återtåg.
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Hvar den syntes, sågs blott dyster smärta
Hördes blott en klagan djup och dof.
Lugn fanns ej i något vaket hjerta,
Men den gamle Hurtig sof;
Der Kamenski slutligt sprängt hans led.
Hade gråa krigarn lagt sig ned.

Och han sof, som om af Gustafs tider
Hvarje minne längesen han mist,
Sof mer djupt från marscher språng och strider,
Än vid bivuaken sist,
Sof förutan sorg och hufvudbry
På sin sköna konst att aldrig fly.

KULNEFF.

Uch

efter qvällen räcker tili,

Och minnet ger oss glädje än,
Om Kulneff jag berätta vill.
Säg, har du hört om den?

Det var en äkta folkets man,
Båd' dö och lefva kunde han,
Den främste der det höggs och stacks,
Den främste der det dracks.

Att kämpa, kämpa nätter, dar,
Det var för honom tidsfördrif,
Att falla endast blomman var
Utaf en hjeites lif.
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Hvad vapen man i handen höll
Det var detsamma, blott man föll,
I stridens eller lekens ras,
Med sabel eller glas.

Och älska

var

hans hjertas lust,

Och lika fritt som snabbt hans val,
Han kom blott från en blodig dust

Och
Och
Tog
Och
Och

gaf helt fermt en bal;
sen han lågat natten ut
han sin skönas sko till slut
fyllde den ur närmsta bål
drack sin afskedsskål.

Du skulle sett hans anletsdrag!
An finns på mången hyddas vägg
Bland taflor en af eget slag,
En bild af bara skägg;
Du träder närmre, och du ser
En mund som under skägget ler,
En blick helt öppen varm och mild
Det är just Kuineffs bild.
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Dock fick man vara trygg och van
För att ej blekna vid hans choque,
Var man det minsta rädd för fan,
Var man för honom ock;
Det var på håll hans åsvn blott
Som skrämde mer än pik och skott
Och hellre såg man mot hans hugg

Än mot hans svarta lugg.

Så sågs han, när han rände an
Med sabeln lyft, i äggadt språng,

Och sådan

var

han, säger

man,

När han höll ro nångång,
När, med sin korta pels uppå,
Från gård till gård han syntes gå,
Och dröjde qvar som vän och gäst,

Hvarheist han tyckte bäst.

An talar mången moder om
Sin skräck, när utan krus och lof
Raktfram till vaggan Kulneff kom,
Der hennes älskling sof.
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"Men," säger hon, "han kysste blott
Mitt barn, och log så fint, så godt,

Som nu hans bild på väggen der,
Om blott man närmre är."

Visst är att i sitt rätta ljus
Var gubben Kulneff god som guld,
Man klandrar att han tog ett rus,
Det var hans hjertas skuld:
_>

Och detta hjerta bar han med,
Då han höll frid, som då han stred.
Han kysste och han slog ihjäl

Med

samma varma

själ.

Det fanns i ryska hären namn.
Som på sitt blad historien skref,
Som fördes hit i ryktets famn
Långt förr. än kriget blef.
Barclay, Kamenski, Bagration.
Dem kände hvarje Finlands son.
Och skarpa strider bidde man,
Der dessa ryckte an.
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Men Kulneff visste ingen af,
Förrn krigets flamma här var tänd:
Då kom han såsom storm på haf,
Knappt anad förr än känd,
Då bröt han fram som blixt ur sky,
Så väldig och likväl så ny,

Och glömdes ej och kändes nog
Från första slag han slog.

Man hade kämpat dagen ut,
Och Rvsse liksom Svensk var trött,
Man trodde glad att allt var slut,
Och sof helt lugnt och sött;
Men bäst vid drömmens barm man låg
Och guld och gröna skogar såg,
Så skrek en

Och då

var

skyltvakt: i gevär!
Kulneff der.

Man följde makligt en transport,
Långt skild från ryska härens stråt,
Man åt och drack af bästa sort.
Och drack på nytt och åt,
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Men plötsligt, midt i glädjens stund,
Kom Kulneff som en obedd kund,
Det yrde opp ett moln af damm,
Hans pikar glänste fram.

Och satt man stadigt då till hiTst
Och gjorde allt med bästa flit,
Kom gubben rakad frän vår fest,
Så skäggig han kom dit;
Men höll man mindre amper min,
Då blef det han, som drack vårt vin,
Och bjöd oss qvitta detta lån
Vid stränderna af Don.

Och

var det varmt, och var det kallt

I regn, i snö, om dag, om natt,
Allt syntes Kulneff öfveralit

Och gjorde spratt på spratt;
Och ställdes här mot här till slag,
Visst märkte man hvar han tog tag,
Den fria steppens käcke son,
Kamraten långtifrån.
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Dock hade Finlands hela här
Ej kunnat visa en soldat,
Som ej höll gamle Kulneff kär
Som trots en stridskamrat.
Och syntes blott hans kända drag,
Då grinade af välbehag
Mot björnen från kosackens land
Hans bror från Saimens strand.

Och denne

åter såg

helt nöjd

Mot ramar hvilkas tag han rönt,
Och bröt han in, var det med fröjd.
Som om det mödan lönt.
Det var en syn, som dugde se,
När Kulneff togs med Finnarne:
De visste bära opp hvarann,
De starke, de och han.

Hans arm har domnat längesen,
Han föll i strid med svärd i hand,
Hans ära lefver qvar al len,
Bestrålande hans land;
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Och hvar hans namn du nämnas hor,
Hör du "den tappre" nämndt framför,
Den tappre, hvilket herrligt ord
Af tacksam fosterjord!

Hans klinga drogs mot oss, hans lans
Den gaf oss ofta djupa sår,
Dock älska äfven vi hans glans.
Som om han varit vår;
Ty hvad som mer, än alla band
Af fana och af fosterland,
På krigets ban förbrödrar oss,
Är samma kraft att slåss.

Hurra för Kulneff, för hans mod!
Hans like skall ej hittas lätt;
Hvad mer om än han gjöt vårt blod,
Det var hans krigarrätt,
Han var vår fiende, välan,
Vi voro fiender som han,
Att han högg in med fröjd, som vi,
Var det ett ondt deri?
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Förhatlig är den fege blott,
Ät honom ensam hån och skam,
Men hel enhvar, som tappert gått
Sin krigarbana fram!
Ett gladt hurra, ett högt hurra
För hvarje man, som kämpat bra,
Hvad helst han blef i lifvet än,
Vår ovän eller vän!

KONUNGEN.

Uch

Konung Gustaf Adolf
Stod upp uti sin sal,
Bröt af sin långa tystnad,
Tog ljud och höll ett tal.
Åhörare för gången
Han hade summa tre:
Fältmarskalk Toll, gref

Piper,

Carl Lagerbring, blott de.

Och Konungen tog ordet
Och talte allvarsam:
"Vår Finska här, Gud bättre,
Går baklängs, icke fram.
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Det hopp vi byggt på Klingspor
Tycks ej fullbordadt bli,
Och Sveaborg har fallit,
Det stödet är förbi."

"Vi trott allt i det längsta
På

uppenbarelsen,

Men erkeengeln dröjer,
Han har ej vist sig än.
Emellertid förspörjes
Allt närmre krigets brak;
Det är för oss som Konung
En högtbetänklig sak."

"Och derför ha vi fattat
Vårt Kungliga beslut,
En föresats allvarlig.
Vi ärnat föra ut;
Vi låtit, nemmeligen,
Oss bringa hit i dag
Den skrud, vårt Svenska lejon
Vigt in vid Narvas slag."
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"Kung Carl den tolftes handskar
Vi vilja lägga an;
Det är i dubbel mening
Som Konung och som man.
Vi vilje kring oss gjorda
Den store hjeltens svärd,
Och slå som han med häpnad
En svag, försoffad verld."

"Ni Piper skall oss hjelpa
Hans ena handske på,
Ni Lagerbring behandlar
Hans andra likaså.

Fältmarskalk Toll,

er ålder,

Er ära gör er värd
Att spänna kring vår medja
Hans segerkrönta svärd."

Och Konung Gustaf Adolf,

Högtidlig lik

en

gud,

Stod snart för allas blickar
I Carl den tolftes skrud.
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Han var för stolt att tala
I denna stund, han teg,
Han gick ett hvarf i salen

Med jättelånga

steg.

När detta hvarf han slutat,
Var än en syn att se,
Han riickte svärd och handskar
Tillbaka åt de tre,
Såg på dem med en uppsyn.

Som ej för skämt var gjord,

Och täcktes bryta tystnan
På nytt med dessa ord:

"Nu, Lagerbring, besörjer
Ni strax till hären bud,

Att vi i nåder klädt oss
I Carl den tolftes skrud.

Fältmarskalk Toll, gref Piper,
Er båda kallar jag
Till vittnen af min handling
På denna stora dag."
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Hurvida Finska kriget
Ett annat skick han gaf
Med denna stolta handling,
Vet ej historien af;
Men visst slog han med häpnad
Sin verld der rundtomkring,
Den gamle Toll, gref Piper
Och äfven Lagerbring.

FÄLTMARSKALKEN.

llladt i

Frantzila ett jubel

Ljöd från Cronstedts lägerställen;
Bud om Sikajokis seger
Hade hunnit dit om qvällen.
Och man drack i spridda gillen
För sitt fosterland, det kära,
För dess första skymt af lycka,
För dess ändtligt frälsta ära.
Tvänne tappra

veteraner,

Överstelöjtnanter båda,
Gamle Christjernin och Lode
Fick man der tillsamman skåda.
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Jemlik dem, vid deras sida
Höjde Aminoff sin hjessa,
Och en ring af yngre kämpar
Hade slutit sig kring dessa.

Och

sprakade vid glaset,
Talte fritt om hvarjehanda;
I en sådan krets behöfde
Ingen man sin tunga banda:
Allt det svaga hos befälet
Kunde utan våda klandras,
Och bland stolta namn, som nämndes,
Ljöd marskalkens framför andras.
man

Aflecht, han som främst i striden

Slöt vid Revolax sin bana,
Talte muntert: "skål för Klingspor!
Bröder, han har ändrat vana;
Lustigt skall det bli att skåda
Hur han lyfter nu sin panna;
Sen han trafvat genom landet,
Har han ändtligt vågat stanna."
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En af Cronstedts adjutanter,
Löjtnant Reiher föll i talet:
"Den som sagt att Klingspor stannat,
Han har tält förbannadt galet.

Adlercreutz det var och Hertzen,
Som slog knut uppå vår nesa:
Fältmarskalken var som vanligt
Ren för fan i våld på resa."

Major Furumark tog ordet:
"Det är Kungen, som har felet;
Hvarför har han satt i nåder
Denna lumpna trumf i spelet?"
Ladau sade: "du är jäfvig
Att marskalkens värde mäta,
Du har hjerta, han har mage,
Du vet dö, och han blott äta."

Ehrnroth talte: "låt oss minnas
Hvar han lyst i sina dagar;
Det är ej i magasiner
Man blir varm för ärans lagar.
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Klingspors hjelteban har burit
Uppför kommissariatet,
Hvem vill undra om han älskar
Icke striden nu, men fatet?"

Tigerstedt, den finske gossen,
Han som Aflechts öde hade,
Bet tillhopa sina tänder
Och bröt ut i harm och sade:
"Det är sannt, han är en främling,

Har ej växt i våra dalar,
Han förstår ej våra seder,
Ej det språk vår tunga talar;

Men vårt land det har han skådat,
Han har sett dess skär och öar,
Sett, som vi, från våra höjder
Dessa tusen, tusen sjöar.

Utan Gud och utan hjerta
Måste dock den menska vara,
Som ej tjusas in i döden
Af att detta land försvara."

117

Christjernin

Lode:
"Hör du, broder, på de unga?
Klingspor har som vanligt åter
Råkat ut för deras tunga.
Sälla må vi väl oss prisa,
Om vi falle, om vi blöde;
Det är annat än att drabbas
såg

upp

mot

Af vår arma marskalks öde."

Gamle Lode, barske herren,

Hade sutit tyst vid talen;
Nu blef gubben röd i synen
Och stod högrest upp i salen,
Drack sitt fyllda glas i botten,
Stötte det med kraft i bordet,

Fick sin hatt inunder armen
Och tog harmfull så till ordet:

"Jag går bort från detta gille.
Andra må här ha sin gamman.
Klingspor får man höra klandras,
Hvar man helst må råka samman.
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Fältmarskalken, fältmarskalken.
Annat finns ej i språklådan;
Det är skam att tappra männer
Täckas tala om en sådan."

DOBELN VID JUTAS.

Jlerr prosten talte: "Döbeln
Förtappad är han evigt om

hedning,
han dör.
Jag kommer, varnar, bjuder tröst och ledning,
Och han, han ligger tyst en stund och hör:
Då reser han sig plötsligt upp i sängen:
"Drif ut prelaten," ropar han åt drängen,
"Och akta dig, om han släpps in härnäst!"
Är det ett språk af en som nalkas döden?
är en

Dock, han må svara sjelf för sina öden,
Jag har gjort nog som menniska och prest."

Så talte vid sitt middagsbord, det rika,
Herr prosten, der han satt i all sin ståt.
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Han talte
Och skar

och drog en suck tillika
en bit af steken än och åt.
Men på sin bädd låg Döbeln, tärd af plågor,
Hans barm sågs kämpa, ögat brann i lågor,
Och feberflammor färgade hans hy.
I sträcktåg nyss hans skaror norrut ilat,
På tvänne dygn, de sista, icke hvilat;
Sjelf var han kommen till Nykarleby.
så

Han led af pulsens brand, men i sitt sinne
En eld, mer tärande än den, han bar;
Såg man hans öga, röjde sig derinne

En oro djupare, än feberns var.
Han räknade hvar stund, som hann förlida,
Han tycktes lyssna, vänta, ängsligt bida,
Och ofta var hans blick på dörren fäst.
Den uppläts, flärdlös trädde genom salen
En yngling fram till bädden, till genralen;
Och Döbeln talte till sin unga gäst:

"Herr doktor, flärd är mycket, som vi dyrke,
Och bland fritänkare är jag visst en;
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Två ting dock lärt mig akta läkarns yrke:

Min bräckta panna, och min

Bjerkén.
Hvad ni förordnat har jag derför tagit,
Har som ett barn här legat och fördragit
Det batteri, ni radat på mitt bord.
Jag vet det väl, ni följer konstens lagar,
Men binda de mig här för timmar, dagar,
Så bryt dem som en man, det är mitt ord."
vän

"Jag vill, jag skall bli frisk, det får ej prutas,
Jag måste upp, om jag i grafven låg.
Lyss, hör, ni hör kanonerna vid Jutas;
Der afgörs finska härens återtåg.
Jag måste dit förr än min trupp är slagen.
Skall vägen spärras, Adlercreutz bli tagen?
Hvad blir, du tappra här, ditt öde sen?
Nej, doktor, nej, tänk ut en sats, min herre,
Som gör mig för i morgon sjufallt värre,
Men hjelper mig i dag på mina ben!"

Den unge läkarn hörde mulen ordet,
Dock plötsligt fick hans ädla anlet dag;
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Han sänkte lugnt, helt lugnt, sin arm mot bordet
Och strök det tomt uti ett enda drag.
"Nu, herr genral, gör ej min konst er hinder.'
En högre rodnad flög på Döbelns kinder.

Och upp han sprang, fast svigtande och svag:
"Haf tack, min unge vän, en kyss på pannan!
Ni har förstått mig ni, som ingen annan:
Ni är en man, och så är äfven jag.

Vid Jutas hade skotten tystnat alla,
Sen döden gjort der ren sin första skörd.
Den finska truppen, färdig blott att falla,
Ej segra mer, stod bruten, spridd och störd:
Ett anfall var tillbakakastadt bara,
Och Kosatschoffski ordnade sin skara,
Beredd att allt förkrossa med ett nytt.
En dyster stillhet rådde undertiden.
Som då en åsksky, nyss från hvalfvet skriden,
Står dubbelt hotfull åter der den flytt.

Hvem skulle samla våra glesa leder,
En återstod från dyra segrars dar?
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Af mod, af kraft, af guldren tro och heder
Fanns nog, ja nog, men ordnarn borta var.
Den man, som tändt vårt hopp i nödens tider,
Som fört i hundra blodigt sköna strider
Sin tappra, björneborgska skara an,
Han skulle nu ej se dess sista öden,
Hans veteraners lugna gång mot döden.
Den skulle slumpen leda, icke han.

tillstädes,
Du, som så ofta sågs i stridens lek,
Du, vid hvars namn det fosterland än glades,
Som djupt har sörjt ditt öde, tappre F_ek!
Det

glöimnes ej, du

var dock der

Men du och dina ädla vänner alla,
J kunden kämpa, icke så befalla;
Det var hans konst, den sjukes, endast hans.
Du stod der, du, men stum, med klingan dragen,
Kall bidde Kothen, sluten red Grönhagen,
Blott Konow svor, och bister röt von Schantz.

Gif akt, tyst, hör! det ljöd hurra på höjden.
En man till häst syns nalkas.

Hvem är han?

124

Hör hvilken storm af rop! Hvad vållar fröjden,
Som brusar jublande från man till man?
Hurra, hurra far öfver fält och kullar,
Det slukar massor, vidgas, växer, rullar,
Som en lavin af röster ned mot daln.

Ha, han har kommit, han och ingen

annan,

Den lilla mannen syns med band om pannan,
Den ädla, tappra, varma generaln.

Han bjuder tystnad. Hör hans röst! Han ropar
Till detta folk, som striden nyss förspred;
Han rider fram, de sluta sig hans hopar,
Och det blir skick på nytt från led till led.
I täta rader blixtra ren gevären,
Den svartnade, i trasor klädda hären
Står ordnad, hotfull, fruktansvärd igen;
Den har ej mer blott döden att förbida,

Den tänker segra nu, ej endast strida,
En annan ande hvilar öfver den.

Men Döbeln red längs fronten af sin skara,
Sen han den åter stark och tryggad fann,
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skarpa öga tycktes öfverfara
Hvar trupp, hvar rote, hvarje enskild
Hans

man.

Det syntes klart för alla, Svensk som Finne,
Att stora planer hvälfdes i hans sinne,
Och sluten var han mer, än han var van;
Dock var han ovant mild också den dagen,

Och ofta ljusnade de bistra dragen
Mot någon välkänd, trumpen veteran

En sådan stod då i din trupp, von Kothen,
Det var korpralen numro sju, Stånd ar.
Han stod med söndrig sko på ena foten,
Den andra foten blödde och var bar.
Då Döbeln hann den gamle, sågs han stanna.
Med blicken mörk, med handen på sin panna

Besåg han stum den gråa krigarns skick.
"Du var dock med," så talte han omsider,
"På Lappos slätt, vid Kauhajokis strider,
Är det den lön, du för vår seger fick?"

"Herr general," så svarte veteranen,
"Se här är det gevär, ni sjelf mig gaf.
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Ännu är pipan utan fel, och hanen

Ger eld som fordomdags, det är nog af.
Att jag är dåligt klädd lär ingen klandra,
Man är ej sämre, dä man är som andra,
Och drägten är ej mannen, vill jag tro.
Skodd eller oskodd gör till saken ringa,
Sörj ni blott för, att vi få stå, ej springa,
Så hjeiper nog sig foten utan sko."

Och Döbeln talte icke mer, men höjde
Af aktning hatten vid den gamles ord.
Så red han hän till Brakels trupp; der dröjde
På nytt han nu, han såg trumslagar Nord.
Det var en gubbe, känd sen åttiåtta;
Nu var han stel i armen utan måtta
Och kunde föga mer en hvirfvel slå,
Men fast han sällan släpptes till paraden,
Stod han, der blod det gällde, med i raden.
Till honom talte generalen så:

"Kamrat, får du då aldrig nog af slagen,
Finns ingen yngre här till hands än. du ?
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Här har du stått och styfnat hela dagen.
Hur vill du röra dina pinnar nu?"
Den tappre hörde hälft förtrytsam orden:
"Herr general, väl är jag gammal vorden,
Och att som pojkar drilla blir mig svårt;
Men att ha kraft i armen, det är summan.
Skrik ni som Armfelt: marsch, framåt, rör trumman!
Och Nord slår trögt sin hvirfvel, men slår hårdt."

Och Lappos hjelte log och räckte handen
At mannen från den tappre Armfelts dar.
Så red han hän och kom till ån, till stranden,

Der Gyllenbögels frikorps uppställd var.
Der stod en yngling nyss från plogen tagen;

Genralen såg de bleka anletsdragen,
Höll in sin häst och röt med vredgad ton:
"Hvem är du, bonde? säg, hvad gäller nöden,
Har du ej lärt dig än förakta döden,
Din kind är hvit som snö, är du poltron?"

Men ynglingen steg fram och höjde armen
Och ref sin slitna gråa tröja opp,
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Då lyste fram ett blottadt sår ur barmen,
Och frisk en ström af blod i dagen lopp.

"Det fick jag, herr genral, här nyss i striden.
Jag blödt kanske förmycket undertiden,

Och derför har min kind ej rodnad mer;
Dock kan jag än de tappres antal öka,
Jag låg väl fallen, men låt mig försöka,
Jag har fått kraft på nytt, sen jag såg er."

Då bröt en tår ur Döbelns stolta öga:
"Välan då, ädla folk, till strid, till slag!

Jag har sett nog, att tveka båtar föga,
Vår kamp blir skön, i dag är Döbelns dag.
Spräng af, herr adjutant, vår skörd är mogen.
Befall på höjd, på slätt, längst bort i skogen,
Vår hela front, att den sig framåt rör.
Ej här, derborta må vi pröfva svärden:
Med dessa trupper kan man trotsa verlden,
Man väntar ej med den attack, man gör."

Längs linjen hördes snart ett jubel skälla:
Framåt, framåt till seger eller död!
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En åska

var,

Standar, din röst för alla,

Och gamle Nord slog trumman, att det ljöd,
Och ynglingen, med barmen sönderskjuten,
Gick fram på slätten, med hans blod begjuten,
Och främst red Döbeln sjelf med draget svärd,
Och innan qvällen hann sin skugga sända,
Var rvska stvrkan kastad öfverända,
Och räddad Adlercreutz, och fri lians färd.

Och krigets skaror hade ren försvunnit
Ifrån den nejd, der först de mött hvarann:
Men på det fält, der striden hetast brunnit,

Stod qvar i qvällens sena frid en man.
Invid hans sida var hans stridshäst bunden,
Han stod der ensam, i den hemska runden,
Bland lik och spillror på en blodstänkt jord.
Långt långt i fjerran hördes segerfröjden;
Den bleka mannen såg med lugn mot höjden.
Och från hans läppar ljödo dessa ord:

"En pligt är fylld, de segra mina leder,
Ett värf är öfrigl, äfven det är mitt.
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Fritänkare jag nämns, det är min heder,
Friboren är jag, och jag tänker fritt;
Dock vet jag att, hvarthelst min tanke hunnit,
Har ytterst dig den sökt och dig blott funnit,
Du, i hvars vilja lifvets banor gå.
Det är till dig jag blickar mot det höga,
Här, der blott döden ser med slocknadt öga,
Kan utan vittnen jag dig tacka få."

"Du skänkt mig åter fosterland och vänner,
Den stund vårt hopp var djupt i mörker sänkt.
Du skådar allt, ransaka hvad jag känner,
Och se, om jag vet skatta hvad du skänkt!
Må slafven för sin Gud i stoftet ligga;
Jag kan ej krypa, har ej lärt att tigga,
Jag söker gunst ej, och begär ej lön.
Jag vill blott glad inför ditt anlet stanna,
Med eldadt hjerta och med upprätt panna,
Det är min manliga, min fria bön."

"Du gaf mig kraft att stridens massor hvälfva
I omotståndlig fart från trakt till trakt;
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Min kropp är bräckt, och mina lemmar skälfva,
Hvad hade jag förmått af egen makt?
Ja, jag har segrat. Kringhvärfd, innesluten,
Ser Finlands här en väg till räddning bruten,
En ban till bragder öppnad genom mig;
Dock är det du, blott du, som frälst oss alla,
Min Gud, min broder, hur jag dig må kalla,
Du segergifvare, jag tackar dig."

Så talte mannen, och hans öga sänktes,
Han steg till häst och syntes snart ej mer;

Och dagen slöts, och nattens tårar stänktes
På dödens skuggomhöljda skördar ner.
O fosterland, hvem spanar dina öden?
Förborgadt är, om lyckan eller nöden

Engång skall röjas i din framtids drag;
Men hur du jublar då, men hur du klagar,
Skall ständigt dock bland dina skönsta dagar
Du minnas denna, minnas Döbelns dag.

