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Finska kriget 18U8 9.
Jag säg ett folt, som kunde allt

Blott ej sin ära swila,
lass sng en här, som frus och swalt
Och segrade tillika.

Runeberg.

I början af wärt ärhnndradc satt pä Frankrikes kejsarethron
cn af de märkligaste man som någonsin lcfwat: Napoleon
Buonaparte. Frän ringa ständ hade han genom snille och
utmärkta bedrifter swingat sig upp till herrskare öfwcr ett af
jordens mägtigaste riken och i hela wär wcrldsdel finnes intet
land, som ej, i mer eller mindre grad skulle warit draget inom
kretsen af hans mägtiga inflytande. Äfwcn wärt undangömda
Finland, som pa hans tid ännu fortfor att-wara förcuadt med
Swerigc till ett konungarike, undgick ej detta öde och detwar
pä Napolconö uppmaning för att hämnas pä Swcrigcs fiendtligt
sinnade konung Gustaf den 4:de Adolf, som ryste tejfaren
Alexander den I:ftc, farbror till wär nuwarandc Storfurste,
företog sig Finlands eröfring. Äfwcn med Danmark rätade
Swerige ungefär samtidigt i krig, hwiltet gjorde att c» stor del
af swcuska krigshären mäste qwarstanna wid danska gränsen i
stället för att'affändas hit till Finland, der des; tjenst wäl hade
warit af nöden.

Finland war dcrföre wid krigets början lemnadt till sina
egna stridskrafters sörswar, hwilkct ock nnder en bättre anfö-
rare hade warit fullt tillräckligt, emedan dessa bestego sig till
ungefär 17,000 man och den styrka, hwarmcd ryssarne den 21
Febr. 1808 öfwergingo swcnska gränsen wid Kymmcneelf, ej
utgjorde mer nu 10,000. Nic,l stucnska befälets största olycka
i detta krig war cu falsk fruktan för fiendens inbillade öfwcr»
magt, som förlamade alla ansträngningar af den hjeltemodiga
härcn och påbjöd ätcrtäg, der hwar mans mest brinnande ön»
stan war att fä släs; med fienden. Eä skedde det wid Tnwa-
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stehus, dit hären efter flcre för swenska wapnen ärofulla stär-
mytslingar (wid Elimä, Muttom, Kuuskoffi, Salmela, Kätelä)
dragit sig undan. Ungefär WOO man »voro här samlade, brin-
nande af stridslust, och ryska hären war ej talrikare. Den ål-
drige general Klercker, som war öfwerbcfälhafware öfwer swen-
ska hären, ämnade dcrförc äfwen skrida till anfall, men just i
detsamma ankom den nye öfwerbefälhafwuren grefwe Kling-
fpor, af konungen ntnämnd till högste krigschef i Finland, om
hwilkcu det heter i Fänrik Stals sägner:

Dä kom Klingspor, fältmarskalken, stolt som majestätet sjclft
Med twä hakor och ett öga och af hjerta knappt en hälft,
Dä kom Klingfpor, tog befälet med si» höga titels rätt
Och gas order, han som Klercker, men hans order war reträtt.

Och reträtt blef det, oaktadt general Klercker erbjöd sig att
med sitt hufwud auswara för deu lyckliga utgången af en strid.
Den 7 Mars bröt hären upp frän Tawastehus och nu gick återta-
get norrut i sä snabb marsch att swenska armeeu redan i medlet
af April befann sig i tratten af Uleäborg i nordligaste Finland.
Smärre strider föreföll» derundcr wid Ipperi, Wiret och Py-
häjoki, hwarwid de swenske krigshöfdingnrue Gripcnbcrg och
von Döbcln med sina soldater gjorde fiendens öfwcrrump-
liugs- och kringrcinningsförfök om intet. Men ryssarne följde
ändock tätt efter och den 18 April twangs fwenska hären att
bryta opp för att draga sig bakom Siikajoki elf. General
Adlercreutz, som ledde anordningen af återtaget, hwiltet
skedde under häftigt angrepp af de påträngande ryssarne, sng
att desse i sin ifwer att kringgå swenstarne, alltförmyckct för-
swagat midtcn af fin slagordning. Strart befallte han major
Hertzcn med Nylands jägare att wända om öfwer den till-
frusna än och intaga kyrlobyn med storm. Det lyckades och
sedan swenstarne crhällit den ena förstärkningen efter den an-
dra, blefwo rysfarue efter tappert motständ utkastade fräu byn
och förföljda en hals mil bort. Detta war den berömda se-
gern wid Siikajoki, som wäl icke förorsakade ryssarne något
betydande nederlag, men ätcrgaf ät den genom ätertäget ned-
slagna swenska haren gladt mod och tillförsigt. Tron pä de-
ras egen styrka war bcfästad hos soldaterna och den förblin-
dade öfwcrtygclscn om ryssarnes oöfwcrwiunclighct blef sting-
rad som en dimma för windcn.
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Men sä war det ej med grefwc Klingspor. Dassen efterslaget satte han sig igen i sin släde, befalltc kusken att köra
norrut och hären att följa efter. I stället för att fullfölja sinseger nödgades den således draga sig tillbaka till Lumijoki, som
det hette för att komma i närmare förbindelse med de sawo-
larska regementena under grcfwe Cronstedt, hwilka lägo wid
Frantzila. Ryssarne sörjde dock för att den icke i lugn länge
der fick qwnrblifwa. General Bulatoff anlände frän Kuopio
med 2000 man och 5 kanoner för att förstärka den ryska huf-
wudhäreu, som stod under general Tutsehkoffs befäl. För
att hindra de beggc ryska fördeluingarucs förening bröto Ad-
lercreutz och Cronstedt upp samt tågade under natten mot den
2? April till Rewolax, der ryssarne lägo. Adlcrcreutz, som
först kom fram, angrep genast, men emedan han war för un»
derlägfen i manstyrka, måste han efter 3 timmars häftig strid
draga sig tillbaka. Dä ankom Cronstedt med sawolaxarnc ochryssarne nödgades nu till ätertäg efter att hafwa förlorat om-
kring 800 man i döda, särade och fängnc, dcribland general
Bulatoff sjclf och hans 3 adjutanter. Äfwen sawolafarne lcdo
någon förlust och den tappre kapten Aflecht föll i detta slag.

Men äfwen segern wid Rewolax begagnades icke af den
oförbätterlige Klingspor sä som sig bort. Ryssarne tägade wäl
undan och swenskarue förföljde, men i sakta mak, och i hela 7
weckors tid höll Klingspor owerksamt sitt hufwudqwartcr i Bra-
hestad med förtrupp i Kalajoki, ehuru han hade 9000 man och
nägra och fyratio kanoner, samt sälunda war jämnstark med fi-
enden.

Emellertid war genom Vulatoffs nederlag wägcn till
Kuopio fri och inga andra ryska trupper funnos der än en af-
delnmg pä 500 man, som under öfwerstclöjtnant Abutoff stod
wid Pulkkila. Emot dem sändes den tappre öfwerste San-
dels, hwilkcu den 2, Maj tidigt pä morgonen öfwerraskade rys-sarne och tog anföraren jämnte större delen af hans trupp till-
fänga efter en 4 timmars hårdnackad strid. Dcrpä utsände
han mindre afdelniugar kring landet och mänga betydande ry-
ska transporter med lifsmedel och förnödenheter blcfwo bort-
tagne. Afwcn allmogen reste sig under anförande aflandtme-
taren Boisman och kollegan Onmmerus och wid Idcnfal-
mi lyckades bönderna bcmäktiga sig en rysk transport om 200
lah jämnte dey betäckning af 50 man. En bonde stupade der-
wid och en annan, Erik Ollikainen, som främst rusade pä
ficuden, utmärkte sig sä att han erhöll tapperhetsmcdaljen.
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Knopio stad eröfradcs af kapten Malm i spetsen fur
200 man soldater af Saudcls afdeluing och en skara bewäp-
iiad allmoge den 7 Maj genom ett nattligt angrepp, hwarwid
800 fnngar och betydliga förråder af prowiant och bewärings-
pcrscdlar föllo i fwenskarncs händer. Den tappre öfwerste
Fahlaudex, som äfwen ntmärtt sig wid Pnlkkila, gjorde med
cn liten skara ett ströftäg westernt inemot ryska hufwudhärcn
och crufradc sä godt som under ögonen pä 2000 ryssar, som
ilade lill undsättning, deras förräder och tillfångatog eller för-
dref betäckningen. Bönderna bcwäpnade sig öfwerallt och gjor-
de fienden allt afbräck de kunde, hwaraf närmaste följden war
att ryssarne, som hittills hällit god manstukt, begynte plundra
och bönderna mäste flykta till skogs iutilldch nästa wintcr med
hnnger och nöd drcf dem hem igen. Ryssarne, son» genom
Sandclska afdelningcns frainryckandc ända till ryska gränsen
blifwit uppskrämde, skyndade att draga till sig förstärkningar och
Sandels mäste slutligen, efter att inom denna korta tid med
sin ringa styrka hnfwn eröfrat 100 kanoner och tagit 1000man
tillfånga, draga sig undan till Toiwola pä en halfö i sjön
Kallawesi, skild med ett bredt sund frän Knopio stad. Här
skola wi lemna honom för att efterse hwad under tiden sig till-
dragit pä andra orter i landet.

Pä Nylands kust utanför städerna och Helsing-
fors hade swcnskll regeringen till förfwnr mot rysfarue an-
lagt med ofantlig kostnad twa fästningar: Swartholm och
Sweaborg. Pä den förra war major Oripenberg kom-
mendant, och wid ett krigsråd som hölls den 24 Febr. förplig-
tnde alla sig edeligen till att lefwa och dö med hwarandra,
icke uppgifwa fästningen ät fienden förrän ätminstonc en storm
blifwit nfslngen och att anse den som förrädare, som talte om
att gifwa sig fälängc det fauns prowiant och ammunition.
Traktens allmoge tciflade i att förse fästningen med alla för<
nödenheter och lemnade befattningen uppgift pä fiendens antal/')
Icke deft mindre hcrrskade det öfwerorifna begrepp om den ryska
magten hos swenskarne och dä fienden den 8 Mars begynte
beskjuta fästningen, glömdes snart det stolta bcflutet att hälla
nt till det yttersta. Efter 8 till 10 timmars befkjutning, uta»
att murarue lidit minsta skada eller en enda man blifwit di>-

') Den 28 Febr. inkommo bönderna med 12 last, sjclfwe forsedde
n«ed laddade bössor och beredde att med lis och blod förswara sig, för att
tunna, säsom de sade, sörelommn swält hos garnisonen.
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dåd, gas sig Swartholm till ryssarne med 600 ma» och 200
kanoner den 18 Mars. Det war ett sorgligt tecken till hwadsom skulle ske wid Sweaborg. Denna af den store Ehren-
swärd anlagda starka fästning war pä det bästa försedd med
alla förråder och förswarad af en garnison om 7000 man dels
fweuskar, dels finnar, och i hamnen derinnanför lag största de-
len af finfka skärgårdsflottan infrusen. Befälet i fästningen
fördes af viceamiralen Cronftedt, en man i fina bästa ar
och som under kon. Gustaf den 3:djes krig med Nytzland utmärkt
sig för mycken pcrfonlig tappcrhet. Man hade således all an-
ledning tro att Sweaborg skulle göra Ml för sitt namn och
åtminstone hälla sig iutilldetz undsättning frän moderlandet
hunne ankomma, fä mycket mer som antalet af de ryssar, hwilka
den 2 Mars intogo Helsingfors och omringade fästningen, en-
dast utgjorde eu tredjedel mot besättningen. Och ehuru de se-
dan bekommo betydliga förstärkningar, woro de dock aldrig ens
jämnstarka med de belägrade. Men ryste befälhafwaren ge-
neral van Suchtelen fann snart att Cronstedt ej war rätte
mannen att förfwara en fa wigtig post, likasom ock att i hans
omgifning personer fnnnos, som kunde wara egnade att befor-
dra fästningens öfwergäng pä underhandlingens wäg. Der-
före omtalas äfwen i brefwexlingen mellan ryska öfwerbefäl-
hafwaren grefwe Vuxhoewden och krigsministern att fäst-
ningen blifwit beskjuten med guldkrut, och ehuru all sanno-
likhet är att kommendanten Cronstedt sjelf endast af ängslan
och mesaktighet drifwits till fästningens skamliga uppgifwaude,
torde tywcirr icke kunna förnekas att inom krigsrådet fnnnos
swenske och finste män nog äreförgätne att sälja sitt fosterland
för slem winnings skuld. Af krigsrådets 17 medlemmar, upp-
gifwer en ryst författare, „war största delen dertill förberedd".
Sedan derföre garnisonen genom låtsade angrepp dag och natt
blifwit oroad, falska underrättelser om ryssarnes segrar och
Sweriges förtwiflade ställning blifwit i fästningen införda, för-
säkran lemnad att ryste kejsaren beslntit uppoffra 24,000 man
till fästningens stormande, stormstegar uppstaplade pä Helsing-
fors gator och ryska armecn genom stenfagra intag af nattetid
äter utmarscherande manstap fatt utseende af att wara mänga
gånger talrikare än den i sjelfwa wcrkct war, beslöt den för-
twiflade kommendanten Cronstedt „för att winna tid, rädda
flottan och spara krut och kulor" att inga ett wapenstilleständ
pa sädana wilkur att om icke en hjelpsändning af minst 5 lin-
jeskepp mnun den 3 Maj hade inlupit i hamnen, skulle fäst-
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ningen öfwerlemnas ät ryssarne. Under tiden.skulle de dock
fä besätta Langörn, Wefter Swartö och Lill Öster Swartö,
men icke ä dem fä uppkasta nägra wcrk mot fästningen. I
händelse kapitulationen komme till ständ, skulle besättningen fä
utmarschera med all hedersbewisning, men icke mera fä tjcna
mot Ryhland i detta krig. Dä dessa wiltor uppgjordes
woro wallarnc icke skadade pä nägot enda ställe, endast 5 man
af befattningen ihMskjutne (Ryssarne hade mistat 100), 30
särade och endast nägra hundrade sjuka; genom isens sönderså-
gande woro wallarne sä godt som otillgängliga och dessutom
förfeddc med öfwer 2000 kanoner. Mitznöjct bland soldaterna
och det lägre befälet war derföre fä stort att Cronstedt, soin
fruktade öppet uppror, lät fråntaga manskapet all ammunition
och omgaf sig fjelf med en lifwakt. Och da den 3 Maj inföll
och ifcn, fäsom att förutse war, icke tillätit nägon hjelpsändning
att framkomma, mäste garnisonen med sorg och förtwiflan öfwer-
lemna sig ät den underlägsna ryska hären, som nu tog i be-
sittning fästningen med sina 2000 kanoner och rika förräder,
fllmt skärgårdsflottan, hwilken räknade inemot 100 fartyg af
olika storlek; allt detta föll fä godt som utan kamp i fiendens
händer. Och ännu nägot mera föll: fwcuska härens hopp att
kunna ätcrwinna Finland war pH det närmaste förbundet med
Sweaborgs bibchällande och dyster förtwiflan spridde underrät-
telsen om deh fall ibland de redan glesnade leder. Men rys-sarnes tillförfigt wäxte i samma mon.

Pä sjön, der nu seglatsen kunde widtaga, woro swen-
skarne, förenade med engelsmannen, herrar. Ryska flottan lag
i Kronstadt och wagadc sig icke ut förrän i Augusti, dä den
ryste amiralen hoppades finna swenstarne skilda frän engels-
männen. Men detta hopp kom pä skam och han nödgades
flykta undan till Baltischport pä Estländsta kusten,

„
der rysta

flottan sedan läg instängd ända till senhösten. Åländska ö-
arne, som i början pä Maj bltswit besatta af rysta trupper,
kunde icke heller bibehällas, utan allmogen pä hufwudön reste
sig under anförande af länsmannen Nr«n och prestcn Gum-
mcrus och tog ryssarue tillfänga. Pä ön Kumlingc lag dock
deras hufwudstyrka, men den blef inncslntcn af fwenfka lanon-
bätar och efter en dags strid twungcn att sträcka gewär.

Atcrwandom nu till den tappre Sandcls, som i sin fasta
ställning wid Toiwola länge trotsade ryssarnes öfwermagt.
Han samlade alla bätar, han kunde öfwcrkomma, inrättade de
största till kanonbätar och sökte genom förfäukningar trygga
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sig mot angrepp frän sjösidan. Dcrpä utsände han smärre
fördelningar ät alla häll, hwilka oroade fienden och förstörde
hans transporter: sa t. ex. major Dun c ter, hwilkcu sjölcdes
gjorde ett ströftag ända till Paularlar, der han fråntog fien-
den och förstörde en transport lifsmcdel pa 200 mannar, 500
kllnonhästar och en betydlig krigskassa. Äfwen de i Kuopio
stad stående ryska trupperna oroade Sandcls nattlig»
öfwcrfall och tillfogade dem mycken skada. Rysfarnc insägo dä
att fäläuge han war herre till sjöh skulle de aldrig kunna för-
drifwa honom; de kanonbätar, som de egdc i sjön Saimen wid
Willmanstrand, blcfwo dcrförc med mycket bcswär öfwcr for-sar och fall förda in i Kallawesi nu war Sandels nödgad
att endast tänka pa eget förswar. Ändock höll han sig ända
till Oktober manad i ställningen wid Toiwola, kraftigt afsla-
ende alla rysfarncs försök att drifwa honom derur, och endast
de händelser, som timade wid hufwudhären, twungo honoin
slutligen att draga sig tillbaka.

Wi lcmnade denna hör under den oduglige Klingspors
anförande i qwartcr wid Brahestad och Kalajoki, dcrifrän den
först efter flcre wcckors owerkfamhet uppbröt och den 7 Juni
intågade i Gamlakarleby. Adlercreutz intog den 24 Juni Ny-
karleby och samma dag gjorde en swenst trupp af nugot öfwer
1000 man med 4 kanoner landstigning wid Wasa. I fjclfwa
staden uppstod ett skarpt saktande, som slutade med att swen»
fkarne blcfwo drifna pa flykten och förlorade flerc hundrade
man. Nyssarne beskyllde wasaboerne att ha bistått swenskarne
och plundrade derföre stadcu i twä dagar. En annan mindre
swensk afdelning hade emellertid landstigit söder om staden och
uppbådade den swcnska allmogen i de trakterna, som också i
talrik mängd strömmade till. Icke engäng underrättelsen om
ryssarncs framgång wid Wasa förmådde nedslä böndernas mod,
utan de befästadc sig fä godt de kunde i hopp om att Kling-
spors här war i antagande. Detta allmogens raska uppföran-
de bidrog kanske icke sa litet till att ryssarnc den 1 Juli lem-
uade Wasa och drogo sig till Lapp o. Här angrepos de den
14 Juli af general Adlcrcrentz med en del af Klingfporfka hä-
ren och efter 13 timmars blodig strid twnngos de att wika
och drogo sig undan till Alawo. Men efter wanlighetcn gingo
fcgerns alla frukter förlorade genom öfwcrbcfälhafwaren Kling-
fpors tröghet, som förblcf i owerkfamhet wid Lappo en längre
tid. Dcrundcr förstärktes hans här med 1000 åländska bön-
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der, som friwilligt gripit titt wapen under kapten Gyllenbö-
gcls befäl, och med hwilta äfwen wasnallmogcn förenat sig.

Men om ock ryssarne af Klingspor lcmnadcs i fred och
ro, sä funno de en sä mycket outtröttligare fiende i sergeanten
wid Vjllrncborgs regemente Roth. Åtföljd nf endast 40 man
begaf sig denne oförskräckte krigsman till sin födelsedygd Ruo-
wcsi norr om Tammerfors stad och begagnade sig af sin nog-
granna kännedom af trakten till att med oerhörd djerfhet och
framgång uppsnappa och förstöra alla till ryska lägret i Alawo
bestämda transporter och budskickuingar, sä att Rajewsky,
ryssarnes bcfälhafware, med trigsrädcts bifall beslöt att taga
tillbaka till Tawastchns. Följande dag ankom dock general
Kamensky, som endast af en händelse undgått att blifwafän-
gad af Roth, och öfwcrtog befälet. Men äfwen han beslöt
att draga sig tillbaka för att iuwäuta förstärkningar och lät c-
mellcrlid en stark afdelning drifwa Noth ifrän hans tillhåll,
derifrän hal! gjort sä mycken skada. Först i medlet af Augusti
trängde ryssarne äter fram i tre nfdeluiugar. Men de mötte
raskt motstånd: von Döbeln wid Kauhajoki, Aolcrcreutz och
Cronstedt wid Alawo tillfogade dem kännbara nederlag; der-
emot blef öswerstelujtnaut von Ficandt wid stars'tnla till-
batadrifwcn af en öfwcrlägsen rysk styrka. Detta hade till
följd att hela hären mäste draga sig undan, för att ej bli
kringränd och wid Ruoua uppkastades i största hast nägra
förskansniugar. Dcu 1 September angrep Kainensky med en
öfwcrlägsen styrka swcnstarne wid sistnämnda ställe, men mötte
härdnackadt inotstäud och drog sig tillbaka wid mittens inbrott.
Men dä upptäckte den tappre, af Runeberg i fänr. Stals säg-
ner besjungne öfwerste Kulnefs att sweuskarncs wakteldar blcf-
wo dåligt uuderhällne. Han uuderföltc förhällaudet och faun
att äfwen sweuska hären dragit sig tillbaka frän slagfältet.
Genast wäude Kamensky om, men upphann swenskarne först
wid Salmis, der den 2 Sept. kl. 6 om morgonen nnder häl-
lande regn en ny strid bcgynte. Nyssarne blefwo gäng pä
gäng tillbakllknstade, men anföllo igen med mycken tappcrhct.
Slutligen kl. 5 pä eftermiddagen fick Aolcrcreutz befallning att
draga sig tillbaka och swenska hären aftägade utan att förföl-
jas af ryssarnc, som woro utmattade af twä dagars strider.

Emellertid hade general Vegesack med 2000 man swen-
ska trupper landstigit wid Kristinestad och förenat sig med den
del af Kliugsporska hären, som befann sig i de trakterna. Kling-
spor sjclf tägnde efter striden wid Salmis gcuom Lappo och



>

11

till Wasa för att rädda dcrwarande förrädcr och för-
ena sig med Vegcsack, hwilket lyckades; von Döbeln äter ilade
i snabba marscher till Nykarleby för att ryste generalen Ko-
fatschkoffskyicke skulle intaga denna stad i den swenska hä-
rens rygg. EIMN sjuk efter att i twä dygn ha marscherat u-
tan hwila kimdc han icke hälla sig i sängen, ntnn ilade ut, ka-
stade sig pä sin häst och red till sin här, som just höll pä att
släs; med ryssarna wid In tas 1 mil födcrom staden. Här
tog han befälet öfwer sina Björneborgare och Gyllcnbögels
friskara samt dref ryssarna cftcr en hårdnackad strid pä flykten.
Hnfwndafdelningen af Klingfpnrska hären, som, förföljd af stn-
mensky, kom tagande frän Wasa, war genom denna fcgcr räd-
dad ifrnn kringräuning.

Äten ännn en blodig dust den swäraste under hela
kriget hade denna här att bestä, innan den twangs att lem-
na Finlands landamärcn: Adlcrcrentz, snni anförde swenska cf-
tcrtrnpftcn, blef wid Orawais den 14 Scpt. anfallen af st'a-
menfky med hela rysta hären. Ställningen war dock för swen-
skarne sä gynnsam att ryssarncs alla ansträngningar att för-
drifwa dem blcfwo frnktlöfa och dä de dcrunder, likasom fornt
i slaget wid Siikajoti, alltförmycket förfwngnde midtcn af sin
slagordning, beslöt Adlcrcrentz att nu gu tillwäga pä samma
sätt som dä. Han anordnade derföre ett häftigt anfall mot
den ryska linicn der denna war som swagast, genombröt den
och slaget knnde anses som wunnct. Inemot en mil förföljde
Adlcrcrentz och Bcgesack de flyktande rysfarnc, men dä ankom
i detsamma en xysk hjclptrupp om 2000' man frän Wasa. I
fpctscn för dessa friska trupper störtade Uamcnsty emot de
framträngande swcnstarne och nu war det deras tur att wita
uudau, uttröttade som de woro af striden och det häftiga för-
följandet. Midtcn och weustra delen af swenska hären kom
dock uta» stor förlust tillbaka i sin förra ställning, men den
högra blef trängd ut pä en ndde, finnar och swcnstar om hwar-
cmdra. Somliga räddade sig genom ett rnstt bajonettanfall,
men mänga stnftade eller blefwo tagne tillfänga; en och annan
räddade lifwet genom simning. Mörkret föll nu pä och åtskil-
de de stridande, sedan sista patroncn war bortskjuten: slaget
hade warnt i 14 timmar och af 3,500, som hade warit i elden
pä fwenska sidan, woro 1,200 fallne, särade eller tagne tillfänga.
Ocksä rysfarnc hade lidit anfcnlig förlust och, fäfom Moutgo-
mcry detta krigs utmärkte historiestrifware fager, „det wäckte
sjclfwa den härdade krigarens deltagande alt se sä mänga blo-
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diga osscr för dct ömsesidiga modet. De lägo, swensfar, fin-
nar och ryssar, i en ryslig ordning, liksom de stnpat lcdwis,
och mänga tycktes omfamnat hwarandra, dä de träffades af
döden. Nägra hade ännn sina fingrar sammanknutna omkring
det wapcn, hwarmed de sa tappert bidragit till den blodiga
förstörelsen." Under natten anträdde lcmningarna af den swen-
ska hären återtaget till Nykarleby, utan att förföljas af de ut-
mattade ryösarne. Men slaget wid Orawais hade afgjort hela
finska kriget. Kort derpu fick Klingspor afsted och efterträddes
i befälet af den gamle Klerckcr, han, som om han fatt rada
wid Tawastchus kanske sknllc afklippt kriget i dctz början. Nu
war det för sent.

Sandels hade emellertid, för att ej blifwa nfsknrcn frän
den mot norden tagande swenska hufwudhären, nödgats öfwer-
gifwa sitt tillhäll wid Toiwola och drog sig tillbaka hnrdt för-
följd af Tutschkoff i spetsen för 8000 man: Sandcls hade blott
1400. Ehuru fä underlägsen i manstyrka tillbakakastade han
ändock i den häftiga träffningen wid Wirta bro den 27 Okt.
Tutschkoffs här och föreuade sig i Nowcmbcr med fwcuska huf-
wudstyrtan under geucral Klercker.

Men nu war wintcrn inne med skarp töld, sa att äfwcn
hafwet lade sig och de swenska transportskeppen kunde icke nal-
kas kusten. Den swenska hären hade sammansmultit till 6000
man, som genom sjukdom, köld och brist befunno sig i ett sorg-
ligt tillständ. Du ingiugo de swcnske befälhafwarne med ge-
neral Kamensky öfwerenskommelfen i Olkijoki den 19 No-
wember, i enlighet med hwilken fwenfta hären erhöll wapcn-
ftillcstllud och förbaud sig att utrymma Finland. I Ulcäborg
mäste 28 officerare och 1200 man qwarlcmnas för sjukdoms
skuld: de öfriga släpade sig med förtwiflnde hjertan och sorg-
set mod fram till Torncä, dit de aulciude deu 13 December.
De fiuska soldaterna fingo qwarstanna här, men de swcnfka
truppcrua mäste geunst marschera in i Swcrige. Sälnnda gick
det sorgliga aret 1808 till ända, rikt pä bragder utan annan
winning än owauskclig ära, och rikt pä ädelt blod spilldt i fo-sterlandets tjcnst, men »tan gagn.

Under arets lopp föreföll», utom de här omtalade stri-
derna, iifwen åtskilliga fäktningar i fodra Finland, der fwenska
trupper pä olika ställen landstcgo och hade skarpa strider mot
ryssarna, men utnu framgäng säsom wid Bcm o en hals mil
frän Abo den 19 Juni, pä Lokalax udde föder om Nystad
den 17 Scpt. och wid Hel sin g c den 26 Scpt. Swcuskarne

>
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nödgades hwarje gäng för dm stora öfwcrmagtcus skuld gä
tillbaka cmilwrd pä sina skepp.

Den del nf swenska ftärgardsflottan med fullständig ut-
rustning, som ryöscirue bekommit wid Swcnborg, utgjorde för
dem en god förstärkning till fjöh. Flere skarpa strider före-
föllo fafoiu t. ex. den 2 Augusti uti Sandöström i Kimito
socken, der striden warade 9 timmar. Den tappre Sölfwcr-
arm utmärkte sig der niyckct och den fwärt fårade öfwerste
Jönsson, som fcdermera dog af fina sär, utropade, sträckande
fina händer emot himlen: „Ing instämmer dig, Olof Cronstedt
(den däligc kommendanten pä Swcnborg) härmcdclst att inför
Guds ewiga domstol sta till nnswar för miua plågor och för
fä mänga tappra mäns lis, hwilka i dag blifwit fkjntna med
fwcnska kulor frän swcnfkn fkcpp." Äfwcn wid luugfrufund
den is Ang. war en skarp fjöträffniug.

De händelser, som timade i begynnclscu af det följande
aret 1809 woro cgnade att påskynda fredens afslutaude. Den
halsstarrigc kouung Gustaf Adolf, som genom fin cnwishct och
vklokhet höll pä att föra Swcriges rike fin undcrgäng tillmö-
tes genom yttre krig och dålig inre styrelse, blef den 13 Mars
tillfångatagen i sitt eget slott af den tappre general Adlcrereutz,
hwilkeu i förening med baron Aolerfparre och uägra andra
fosterländskt sinnade män tillförfätradc tonnngens farbror, her-
tigen af Södermanland, federmcra som konnug kallad Carl
den 13: dc, regeringen. Denne infng att det genom den förra
regcntcus okloka auordningar alldeles ntmattndc riket bchöfde
fred och de krigshändelser, som efter konnngaombytet tilldrogu
sig, woro dcrförc af mindre betydenhet, emedan swcuskarue dels
ej wille dels ci kunde ga anfallswis tillwäga. General Dö-
belu, som uu förde öfwerbcfälet pä de Åländska öarnc, ntrym-
dc dem efter e» hop smärre fkärmytsliugar och drog sig öfwcr
det tillfrusna Alandshaf tillbaka till Swerige, häftigt aufatt
af ryska generalen Kulneff, som tillochmeo för nägra timmar
lyckades fatta fast fot pä fwensk botten i staden Grihlehamn.
Ungefär fnmtidigt tngadc en annan rysk här öfwer den till-
frusun Qwarkcn och intog Umeå i Wcsterbottcn, men fick efter
nägra timmar befallning att atcrwända till Finland.

General Gripenberg förde nu befälet öfwcr den qwar-
lefwa af finfka hären, som läg i Torncä, och dä ryssaruc trängt
honom uudau till Kalir wcstcr om denna stad och han« tillika
fick cu öfwcrdrifwcn underrättelse om antalet af de ryssar, som
tägat öfwcr Qwartcn och uefatt Umcä i söder om honom, fä
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ansåg han bäst att gifwa sig med allt sitt folk sängen ut ryS-
snrne. Stor förbittring wäcktc denna öfwerenstommelsc hos
soldaterna. „Med förtwiftan och sorg, med förbannelser och
taudagnihlau öfwerlennmde dessa tnppra sig ät fienden, sön-
dcrbrytande, trampande nnder sina fötter de wapen, de fanor
de hittills fä ärofullt med lis och blod förfwarat. Hwarken det
egna eller ryska befälet wägade förebrå dem denna ödla hnrm,som förbittrade fjelfwci återseendets glädje emellan föräldrar,
makar, barn och wänner i hemmet."

De krigshändelser, som widare tilldrogo sig i Wcsterbot-
ten, der ännn en skara finska krigare kämpade sida wid sida
med sina swcnska bröder emot ryssarnc nnder Kamensly, woro
obetydliga och här ma endast nämnas träffningen wid Hör-
ncfors den 5 Juli, der den tappre Duncker stnpade. Freds-
underhandlingarna pugingo emellertid ined nll ifwer och fä
hnrda de än fyntes mäste likwäl de ryska fordringarna af swen-
fka underhandlarcne bifallas. Fred slöts dcrföre i Fredriks-
hamn den 17 September de wilkor att tillNysfland
afträddes hela swcnska Finland, Alandsönrne och Wcsterbottcn
intill Torneä clf. Swcnsta konungariket förlorade i denna fred
tredjedelen af filt omrädc, men wann tryggare och lämpligare
gränser samt möjligheten att, ostördt af alla cröfringslystna
grannar, i fred och ro arbeta pä sin inre lycka, säsom ock allt-
sedan skett. I freden i Kiel fem ar dcrefter fick Swerige som
ersättning konnngariket Norge, lika stort som Finland, och före-
ningen mellan dessa begge konungariken blir dag för dag allt
fastare till begges båtnad.

Men swar och smärtsam war skilsmessan, dä de finska
trupperna i Umcä sknlle skiljas frän sina trofasta swenska wa-
penbröder och nterwända till hemmet. Wi knnna icke bättre
skildra den än genom att anföra-det tal, som generalen fri-
herre uon Döbeln wid detta tillfälle (den 8 Oktober) höll till
krigshären:

„Soldater! Jag har famlat armön att tilltännagifwa det
en preliminär fredsafhandling den 17:de September blifwit
gjord mellan swenska och ryska mngten. Denna frcdstidning
slutar ett förhärjnndc krigs alla olyckor den bör »visserli-
gen wcira ett gladt budskap, helst Sweriges nttömda källor icke
tillåta fortsättning af en strid, börjad af politiskt mihtag ochsom i twennc hela är aftynat alla deh krafter. Men Finland
frängnr Swerige riksgrcinsen är Tornen elf. Finnar! wid
denna fred förloras tredjedelen af swcnska kronans område;
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Swerigc förlorar de» stolta fnissa nation, sitt kraftigaste stod.
Ej nog härmed: fwenska armen förlorar tärnan och bctydli-
gaste delen af dch krigsmakt. Moderlandet är frossadt, för-
sänkt i sorg och falnad öfwer oersättliga uppoffringar; men
den wisa allmagten har bcslntit wärn öden, de mnstc emotta-
gas med talamod, med undergifwcuhct.

Soldater! Kamrater! Bröder! Ni som under det nys;
slntadc krig med sä mycken trohet och mandom trots fiendtliga
härens ialrikhet med wnpnens , sinnliga styrka wid Siikajoli,
Rewolar, Pnltkila, Lappo, Kauhajoki,' Alawo, Lnppfjärd, Etscri,
Nmumijärwi, Inläs och Idcnfalmi m. m. besegrat fiender; Ni
som pä egen hand ätertogo halfwn Finland Ni som slutli-
gen öfwermannades ntt öfwcrlemua finska gränsen, I hnfwcn
sedermera med ständnktighet stridit för moderlaudets fwenska jord

I härwarandc! ärcn dyrbara gwarlcftoor nf den stolta fin-
ska nation och dch tappra krigsfolk, det är till Eder jng bör
och jag skall med upprördt hjcrta förknnna konungens, rikfens
ständers, swcnska folkets, fwenska armans, mina medbröoerö,
min egen det yr allas uppriktiga tacksamhet.

Konungens nädiga wälbchag, rikseus ständers ömmnude
wälwilja, swcnska folkets beundran, fwcuska armens wänsknfts-
fnlla högaktning, mcdbröders erkänsla, min egen tillgif-
wenhct för Eder, är det offer, som ät Eder helgas och af mig
frambäres.

'Finnar! Bröder! Edra bedrifter äro stora och den tack-
samhet jag ä allas wäguar förkuuuar till Eder är i lila för-
hällande. Till denna tolkning fordrades en »vältalares hela
förmägn meu jag är soldat soldat! hwad stolt be-
nämning, dä jag har denna titel af Eder, för Eder och med
Eder. Emottagen dä ett npprördt hjertas okonstlade tankar
och Ni, swenske trupper, som wid detta sorgbnudua tillfälle äro
uärwarnude, waren lefwaude wittnen till swensta moderlandets
oinskränkta tacksamhet. Swcuskar! waren stolta alt hafwa fett
dessa finska qwarlefwvr! minnens dem! högaktcn dem! stude-
ras aftynnde kroppar, deras bleka ansiglcu, de bära wedcrmä-
leu af deras trogna, änskönt fruktlösa bemödande under för-
flutna är! Ack Ni Finnar! när I ätcrkommen till fosterbyg-
den, sä framfören sweuska folkets tacksamhet till .Eder untiou!
Wetcu att I Ztcrwäudcu med utslitna kläder, nfftyiupade eller
genomskjutna lemmar; men I medförc» en rättskaffens krigs-
manna själs synbara prydnad. Fiender till swcnska moderlan-
det tnnucu I aldrig blifwa: derom är jag förwissad; mcwför-
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blifwen i alla tider dch »vänner. Skulle det nya herrnwäldets
»nagt hindra Er önskan och er »viljas utöfning, sä lat med
hjcrtats och tankens tysta spräk wälsignelsen tilldelas moderlan-
det. Pämumcn Edra barn dcroin; wi skola frän slägtc till
slcigte »välsigna Er, högakta Er!

Ett ber jng Eder: när I naltcns de stallen, der wi be-
segrat wära fiender, och dä Ni der sen den sandhög, som bc-
täcker wära stnpade kamrater, gifwen deras stoft »välsignelsens
suck: de hafwa dött hjeltar och deras aska »värdas af ärans
»vålnader. I kännen menniskohjertats mångfaldiga nycker, defz
anlag att hastigt »välja föremal, som det tror sig aldrig för-
gata; men knappt äro några »veckor förflutna, förrän ostadig-
heten gjort ett annat »val. Tiden förändrar allt, med den
glömmes allt; »nen det försäkrar jag och I stolen sjclfwe finna
det, att krigsmanna samband, knutet »vid strid, faror, blod och
död, upplöses aldrig. Således ärcn I och »vi förwissade om
hwaraudras kärlek; krigsmanna broderskapet räcker lcfnadens
tidlängd och den tacksamhet jag er förkunnat och nu förkunnar
har med detta »värt samband en oupplöslig förening. Finnar!
Bröder! kunde mina ord befeglas med blodstårar frän mina
ögon, fkullc de strömma och hwarje droppe försäkra Eder oin
min »vördnad, min »vänskap!!!"

Sä talade den ädle, warmhjertade general von Döbcln,
hwars minne lefwcr älskadt och prisadt mängenstädcs i wära
bligder. Men ära och »välsignelse öfwcr alla de tappre, som
dä blödde och dogo för »värt älskade fosterland!

A. O. F.

Helsingfors
tryckt hos I. Simclii arswingur, 1866.


