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Ett blick pä Finlattds historie.
Ett land, ett fosterland wi fätt.

Runeberg,

Nöjfamt och läroritt för hwarje inwänare i wärt land
torbe det wara att crfara hmarifrän wi erhällit wärt fawhälls-
ftick och mär bUbiung, fanit tjuru de sedän under ärhu,idrade>ms
lopp iltwecklnt sig. Att gifwa wärt lands sweiiska befolkiiing en
öfwcrsigt häraf skall utgura fureinalet fiir eftcrfuljande karta upp.-
sllts. Att inssä i sniäsaker tilläter ej utnjminet, hwarför wi
cndast roilja pnpeka de nicst wigtiga tilldragelser, hwarur de öf-
riga fdljt. Pä det att det fiiljande >nn frnnistä i den dager det
böc, wilja wi först giira en teekuina, af Finland sädant det säg
ut före uch ioio swenskarnes inkuinst i landet.

Landets uraista befoltmiig ntgjurdes af lapparne, ett folk
ganska närä beslägtadt wed finnarne. För ärtusenden tillbaka
hnde de lila iitel sow i dag näqra fasta dostäder, utan flyttade
fwn trakt tili trakt ined sinä renar och fin öfriga egendoin, alt
efter soin jagt och betesplatscr erbjödo sig, Zltskilliga ortnann: i
wära swenslll skärgärdar och knstsucknar namu fadana som
fiappböte, Lappdal, Lappwik m. fl, intyga att den swenska
btifoltiuiigeu, da hon lwrjade bosätta sig pä deösa kuster, koin i
bnbring med lappar. De egentltga finska stannnarne, taiuaster
och larelare, antagas nuniera jäinförelsewis sent år 7 å 800
e. Kr. hafwa inträngt i landet. Längt tidiaare hafwa fcrn=
»olikt swenslar sökt hain», bugt borgar och gambat nnbiiggen ä
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roåxa fufter och i rodr ffärgårb. Osö åligger bärför ott i nagill
forta drag göra reba för desfa roåra förfäberS lefnabåfätt och tro.

Sä lårtgt historiens roittnesbörb räcfa tiUbafa i ttbeti, fin»
ner man be lanb, fom nu upptagaS af Eonungaritena ©roerge,
Norge och Danmaik, bebobba af närä beflägtadc folk, fom meb
ett gemenfamt namn kallas fkanbinamer och hwilkas fpråf pn
ben tiben woio mycket mera liknanbe hmaranbrn än
norfkaii och banfkan nmnera bet aro. Att besfa folk en gang
iinvanbrat till norben är fakert, men hmarken tiben, när eller
nrngen, längs hwilken betta fkett, kunna pämifas. Närmast be-
frynbade aro be med tyfkar och engelsmän, och hafma alla besfa
folks geinenfamma förfäber i älsta tiber utwanbrat frän be bärgs-
höjber, fom i norbwäst begränfa Den f. k, waftra inbifka halfön.

Att be gamle fkanbinamerne woro hebningar, behöfwer
egentligen ej fägas; ty bet hafwa alla folk i tiben warit, Dock
war deras religion af äblare och mera upphöjd befkaffenhet an
mänga anbra folkflags, fom wi kanna. Bland beras mänga
gubar woro tre be högsta: Ob en, hufwubfakligen krigets, T o
styrkazts och Frö, frnktbarhctens gub. Desfa byrkabes allmän-
nast och bärför fiiniä mi äfwen deras nanm annn i bag ingä i
en mängb ortbcnämningar. Valhall hette gubarnes hem och
bit famlabes äfwen be goba och bngbiga männifkorna efter bö-
ben; slutligm, fä trobbe man. fknlle äfwen bet förgäs, men bä
framträoer en ny wärlb af oanab och outfäglig härlighet och
lycka. Wi fe altfa att oböblihetstanken icke war främmanbe för
mara förfäber. Den är lik en gnista, fom alt frän märlds-
historiens gryning glöbl pä djupet af folkmebwetanbet l)o§
be folk näinligen, hwilka af förfynen warit utfebba till att märkä
lingot stori och gobt i wärlben.

Frihet och hmar man s rätt fattes af be gamle ikan-
dinllmerne högre än anbra förbelar; manlighet och gästmän-
stap gingo i deras ögon öfwer anbra bngber. Däri stönja mi
äfwen till stor del en orfak till den lust för nnbnggcns anläg-
ganbc, fom be stäbfe roifabe.

Vtager war fäbernetorfwan, men wibt omkring lag
fom manabe be äfwentnrslnstna sinnena irt; och be walbe före-



trcibcöunö det. När dllitill fom att i hemlandet nägon holding
ffciffabc sig större wälde än cinbra eller tyktes göra inlräng å
boiibcnS rätt, dä sällade sig flere frie män tillsammans, ftego
ornfaorb och seglade af. Såiunba befolkade nordmän sterc stora
öar och tiiststräckor i wästra Vuropa och antagligen war det nrid
sainina tid som swenska m;tn;ggen grundades pä Åland fanit å
bäda sidorna oin sinska wiken t Zlulaud och Estland, där swenskt
folk än i dag har sitt hemmist.

Dm finuarnes seder, tro m. m. dessa tider ha till war
tid kömmit högst fä underrättelser, emedan de ej ägde nägot de-
gltpp o»i skrifkonsten, och säledes ej kunde efterlämna nägra
ffcifna urkunder. Det är endast frän ännu bland folket lef-
wande fnnger man erhällit de» ringa kännedom mau ager om
beräS torua lif, me» äfroeit dessa källor aro ej tillförlitliga, ty
de sanger, som till wära tider dibehällit sig, äro mycket dunkla,
och hafwa mider tidenias lopv uiidergätt hwarjehanda föran-
blingar. Inga regenter känner man hos fiuirnrite, utan lydde
hwarje hushäll under husfadrens wälde, hmilken icke öfwer sig
och sinä handlingar hade nägon högre styresman. Akerbruk och
6oj!apBj?ötfel synas marit dem bewntn; dock forstodo de inga-
lur.da att sä odla jorden soin nu uej de allenast swedjade
och drände. Wid roäftra och sydwästra kusten sijneö inan mera
btflitat sig om akerbruk än annanstädes, och från dessa bördiga
ltäjders swcder stordade de troligen rika skördar af det enda sä-
bisslag de Eänbe nämligen korn. ■)% och hafre, som nu sä aU-
»iii,,! obtaß, äro införda af siuenstarne. Intet slag af adla me-
tnller war af dem kändt, utan fick wid all haudcl dem emellan
skiiin gä och gälln som skiljemunt.

I eulighet mcd seden hos alla räa folk, dehandlade de
lwlnnän med stränghet och bristande aktning; hon twangs att
fbnätta alla ardeten, icke allenast de i det inrc hushallet före-
lommande> utan mäste äfwcu ä haudkwaruar formala all den
iiid som begllgnabes i hushallet. Stftningen för kwinnan war fä
Etten att man betraktade henne som en handclswara dendär ät
fötsta lommandc kunde förytlras, Wid giftermäl uämligcn köute
btUbaummen btudm af föräldrarne. Huruwida mannen hade
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ftere än en Ijnstru fänner mau ej, mcii mau förmobar bet, bå
man hos efterne, ftnnarneä [tamfönoanbter, jänner benna jeb,
Finnarne bobbe i hus, nppförba af ftod I intbten af [ingan
rooro några flata stenhällar, på hwilka elb brann. Ingen [for-
[ten fans, ntan maste röken [öka [in ntqång bels igenrnn en
öppning i taket bels afwen genom ä wäggarne anbragta glnggar.
Rummet war följaktligen nastan fnllt af rök. I betta rnm in-
hystes utom mämistornll, för hwilka bet egentligen war npp-
förbt, äfwen hnsbjnien, fåfom hästar, l)önS, [min m. m. ©å=
bant war tillstänbet i Finlanb bå Smerges fonung Erik IX
lebwarsson har landsteg för att åt betta i mörker och afgnba-
bnrkan förfankta lanb hänita bilbning och kristenbom.

Ar 1157 feglabe Uppjala konnngen Erik IX på diskop
Henriks nppmaning och åtföljb af honom tili Finlanb, Han
lanbsteg i trakten af nnwaranbe 2lbo, bär bet koin till ett fält-
[lag, hwarnti Erik ntan inöba befegrabe sinnarne. Efter betta
[lag unberlabe [ig Erik lanbet, b. w. f. [ybwåstra belen af nn-
waranbe Finlanb, i hwilket han mib [in afrefa kmarlämnabe
[ajoin jknbb för ben kwarstannanbe biikop Henrik en liten bel af
fin krigshär, [amt twang finnarne att antaga kristenbom och
låta böpa [ig [åwiba be wille unbwika böben. Man må ej för-
nnbra sig att finnarne hatabe nnkowlingarne, bels eineban be
mebhamtabe en ny religion, ben be wille twinga sinnarne att
antaga, bels emeban be af religiunsnit förstöroe och nebhöggo
alla [innarnes heliga Innbar, hwarnti be föint tillbebt sinä
gamla gnbar och ossrat at bem. Sant är att i besfa tiber
be oinwånbe icke af öfwertygelfe öfwergåfwo sinä fåbers tro,
ntan genom wålb och hopp om jorbifka förmåner och förbelar
blefwo förmåbba bärtill. Wi få icke tabla fwenstarnes [ätt att
gå tillwäga wib betta omwänbeljewark, h) tibens [eb war att
nieb korset i ena och [wärbet i anbra hanbei: prebika fribens
ewangelinm, Finnarne på betta mis omwänba fattabe ett Nort
hat till ben nya lårans båbc prebikanter och dekännare; och
ehnrn be ofta måste wika för öfwermakten och i bet yttre efter-
Hanna be Itirfocereinonier man lärt bem, blcfwo be likwifst i
hjärta och tanke sinä gamla hebnista gnbar trogna och tillgifna.
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oå) begagnade hwarje ttllfälle de hmöe fa att ansalla prasterna
och diida dem. llti en pLflig skrifmelse frun denna tib läses att
de fiirföljde de kristim. Diipta barn dlcfwo dödade och pa de
fullivärta utsleto de inelfworna och offrade dem sedän ät sinä
gudar; andra twnngo oe att löpa omkring ett trä till dess de
nedsjönko andlusa; pä prasterna utstucko de ögonen; andra äter
blefwo stympade och fiirbrända. Ofantliga woro de swarigheter
den nya lärans fbrkmmare hade att kanipa nied: fiendernas hat,
förföljelser och anfall, sinnarnes bekanta enwishet fanit slntligen
spräket, Till Finlands lncka ufwenunnno de dem alla. Te hade
nrid fina predikningar den största mada att göra fiij förstndda af
folket och riklig tillgäng pä tolkar, som sklllle öfwersätta till sinska
hwad prasten predikade pn swenska, fans ej. De fä tolkar som
siirnioS woro obildade personer och osta utlade de för folket helt
andra saker än prasterna predikade. Dessutom war finskan ett
rätt, obildadt och pä uttryck för djnpsinniga tankar fattigt fpräk,
cinniliiujom lwrjade kristendomen wiima alt mera och mera
nnhängare och sinnarne började tanka, dä de ej helt och hallet
mille lämna sinä gamla cuidar, att de kristnas gud i makt dock
torde komma lika högt som deras egna, och att det i sä fall
wore [irn, att, ifall de gamla gudarne sweko i nödens stund, ha
denna gnd att wända sig till. De stälde därför den trceniga
©uben och lungfrn Maria i jämbredd nied Väinämöinen. I
Nyland och Flnlands öfriga siucnska tyckes omwändelse-
wärket mycket fort och stilla utan nägra stridcr. Tör-
hända man här längt förc Eriks täg, genoltt beröring med stam-
förwandterna i liucrge, kände den nya läran och war den-
srnnnia tillgifmen.

Nland dem som uroade den »»a kyrkan framstä isynner-
het taioasterne, hnnlka i förcning mcd karelare, ingrer, ester och
rygsar anföllo och pläaaoe de kristna. För att göra ett stut
pä della ofog och i Finland trygga swenska nrnldet öeslöt Bir-
ger Jarl i medlet af 13:de ärh. ett härnadstäg hit, Han af-
seglabe med en flolta frän Swerge och landsteg 124!) i tawa«
st«na« hamn, mände stg därpä mot tawasterne, hwilka han de-
segrade och gjorbe ett stort antal fängar. Dc af dcni fom an-
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togo friftenbom och lato sig böpas, ffonabeS, alla öfriga neb-
Ijöggoå. Till befäftaubc af sinä eröfringar aulabe Birger en
fästiuug benämd Tawasteborg, nu Tawastehus. Annu ett täg
mäfte swenftaine göra till Finlanb innan be kunbe anse sitt
wälbe här fullkomligt stabgabt. Den man, som stob i spetsen
för benna krigshar hette Torkel Knutsfon.

Är 1293 feglabe han rnot karelarne, tyrniltä icke allenast
jämte rysfarne plägabe be nyomwända, utan afwen gjorbe Öster-
fjun ofäker, Han anlabe afwen ett faste eller stott Wiboig,
hwilket knapt ett är efter befs grunbläggning fick i striben mot
rysfarne rnottaga blobbopet.

Wi fe nu att genom betta Torkel Knutsfons tag dlefwo
fwenstarne omebelbara grannar till Rnfslanb, hwilket hällre fett
att Karelen kömmit unber befs wälbe. I och meb betta be-
gi)»te be bestänbiga dlobiga fäjber, som fuktat Finlanbs jorb
med fäwäl wäns som owäns blob och fom änbtligen stutabe
meb Finlanbs bortlyckanbe frän moberlanbet Swerge 1809.

Genom betta Torkel Knutsfons tag kan man anfe fwensta
wälbet i Finlanb stabgabt, sedän striben bärom warat i 140 är.

Omkring samma tib befolkabes Österbotten af fwensta och
finfka kolonister, hwarigenom Swerges wälbe utsträktes öfwer
benna lanbsbel. Swenfk befolkning har febermera warit dofatt
langs Wafa läns kuststräcka.

Efter benna ufwerblick pä tiben innan fwenstarne hade un-
berkufwat hela landet, stola mi fe huru de förhöllo sig, och
hwilka förbelar be berebt betfamma.

Fräga wi fiirst hwilken utsträckning kristenbomen munnit,
sinna wi att ben reban i början pä 1300 talet framträngt till
Kemi älf i Österbotten och faintibigt sinna wi den äfwen ut-
brebd i Sawolaks. Därigenom att bistoparne ärligen mäste giira
visitationsrefor i si»a stift dlefwo de i tillfälle att med uppmint?
famhet fiilja kristendomens utweckling pä de stilda orterna, och
att där nägra mifsdruk inrotat sig genast afhjälpa defamma.
Att bistoparne äfwen famwetsgrant uppfylt sinä äligganden
och allwarligen arbetat pä kyrkans renande frän hebnist wibste-
pelfe, bärom bära be mänga af dem utgifna förorbningarna
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mittiic, hwilka alla asusta krjrkoorbiiiiig och sedlighet. I det
törcnaciibc hafwa wi päpekat nägra af de swärigheter kiistendo-
meus fiirkuunare hade i detta land att kampa med: till dem
sällade sig äirnu andra, hwilka ofantligt inycket förswarade ar-
6etet. landet war rnijctct glest befolkadt, kyrkorna ännu fa och
följaktligen socknarna stora, sä att de ftmnns som hade 15 mil
till »ärmaste kyika. En naturlig följd däraf war att de sällan
fornmo att besöka kyrkan och därigenoni föga koinmo i beröring
med siiia präster. Aistop Laurentius tingat just öfwer detta och
säger att „de blefwo olärda i deu kiistua tron och lefde som
lappar och heduiugar". För att afhjälpa denua olägenhet och
befrämja kyilans tillwäxt woro biskouarua allwarligeu betänkte
pä att gciiom Clpfning minska pastoraternas umrnde och upp-
bygna nirn kyrlor. Te flesta af ninra steukyrkor förfkrifwa sig
frä» deuua tid. Oaktadt alla desfa swärigheter, är dock sälert
att det warit deu frän Swerge tomua kristeudomeu, som furst
i detta wärt fosterlaud bröt hedeudomeus raaste sedwauor och
utbrott, iblaud hwilka de afskuwärda mäuuistooffreu. „Den för-
enade de stilda i landet bosatta fiuska folkstauuuarue genom ge-
mensam pä brödratarlek grundad tro, mildrade Ijntet, häjdade
wäldsamheterna och tngötillstånbct deni emellau, utrotade sjöröf-
weriet, och wande efterhaud deu räa ohajdade kraften att uuta
för högre mundighet, att wörda lag och samhällsorduiug. *)"

Sisom en Gubi behllglig gäruiug ausägo katolska läraus de-
lännare **) att till kyrkor och kloster gvra rika skäuker och män-
gen förärade till dem för siu själs salighet stora egeudomar,
hwilka sedän fbrmaltabes af prasterslapet för kyrlans räkning.
Prasterna, hwilka antingen woro hemma frän Swerge eller sä-
bana som ajoit resur i utrlles laud, iuförde pä dessa egeudo-
mar ett fulllomUgare jorddruk geuom deu kannedom de ägde om
jorbbrulets högre stäudpuukt i audra laud, och frän dessa egen-
bomar läroe [ia. sedän de omtringlioende böuderna att äudamäls-
enltgare odla fin jord, äu att eudast swedja och kutta; frän dem

*) G Rein. **) 2uth«rfla Uivan infördes i Finland fanitidigt
forn i Vm«ge, nllml. af lonung Gustaf Wasa (1523—1560).
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lärde äter deras grannar o. f. w, Äfwen införde prästcrskapet
pä kyrkans egendomar flere ädlare wärtcr säsoni t. ex. lin,
humla m. M.

Den katolska gudstjänsten som mera talade till kanalan
än förständet, och soin mille med pomp och stät inwärka pä sin-
nenä, war i yttersta grab praktfnll och full af ceremonier. Som
prästerna ej iiiorn landet knnde erhälla alt hwad de till gudZ-
tjänsten behäfde, nödgades man utifrän införskrifwa handtwäikare
och bnggmästare, hwarigcnom äfwen en sinare och battre suiak i
bnggnadsmasendet spriddes och gjorde sig gällande. Frän be-
bodda trakter maste sinäningom rökpörtena med sinä glugziar ge
wika och blefmo ersättä af byggnader ined skorsten och fönster.
Till gudstjänften behöfde de mdare främmande waror t. ex. ro-
kelfe, som mäste inhämtas frän andra land, och därigenom dör-
jade Händel och sjöfart sinäningom nppsta. Emedan päfmen i
3tom betraktades som prästernas högsta styresman, muste de ofta
föietaga rcsor till dernia ftab, hwarigenom ku,iskap om Finland
spriddes i andra land och twärtom, Den första gryning af
mropeifl konstflit och bildning i Finland war den fra» Swerge
komna kristendomens wärk och förtjnnst. „Den beredde," säger
3lein, „inträde för den samhällsförfattning, hwilken nu i är-
hundraden defrämjat det finska folkets sällhet, samt jämnade den
grnnd, pä hwilken ewanaeliska (lutherska) lärans förknnnare
widare nrdetat." Detta kristendomens införande mar owilkor-
ligen Swerges skönaste gäfwa till Finland.

Sedän wi nu i korthet framstält hwilka fördelar den
andliga makten beredt Finland, och de näringar den nppaminat,
hwilka sedän linder tidernas lopp alt mer och mer förkofrat sig,
skola wi äfwen se till huru den wärldsliga makten förhöll sig i
det nyeröfrade landet.

Nar Erik den IX eller den helige, icke af nägon wärldslig
beräkning ej häller af lust att föröka sitt rike utan af ett med
den tioens Lfmertygelfe öfwerensstämmande nit för kristendo-
mens utbredning, wände sig med mapemnakt mot lauden öster
om Vottniska miken, fanö ej ett Finland i den mening man
NU tager det, Utan flere obildade, i hednisk afgndadlirkan för-
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fnnEtc, mol hwaraubrn iitterft fietibtltga ftnrnntnr, hwilka oxipp-

l)ör(igcn pluitbrabe och oroabe Ijroaranbra. Dä froenffarne meb
den af Kristus prebikabe fiirsoniiigsläran iitfontino i Inubet,
försökte be alt hwllb i beras förmaga stob att föichinbra betta,.
och lyckabes äfmen smäinngom bari. Ehuru swenskarne besegrat
finnarne, beljniiblnbe be ej be besegrabe sasom anbra eröfrare pa
bcsfa tiber, hwilka togo icke allenast lanbet utan irtroåitanieS
krnpp ach själ och spänbe bem unber trtilboinens ok, utai: be för-
foro meb Finlanb fäfom meb ett hemlailb, fäfom en meb be
ljfrlga belarne jämbörbig och lika bel af riket; alla be förmaner
af sriliet, lag och rätt fom fwenskarne fjnlfwa ativjöto (ämnabe-

de at siitimme; be förkunnabe här likafom i Swerge att ingen
skall wara be» anbras tral, utcm att hwarje man stall wara fri.
De lämimbe bem af gobhet fnbana rättigheter, fom be albrig.
fäfom ett besegrabt folk kunnat mäntä. E» af be ungtigaste war
den af konung Hakan Äingnnsson Finlanb är 1362 medgifna
mttigheten att beltagn i konungawalen och riksbagarne. Skat-
tenin, fom tili en början till stor bel erlabes i bjurskinn, roorO'

fnia och be första tibcmci behöfbe be ej betala nägra utskylber
lill regeringen. ntan enbast tionbe till prnsterstapet. For nti
ordna stnrelsen i lanbet belabe man Finlanb i tre stäthällarbö
mcn, hwtlkas stnresmän bobbe iiå be tre slotten Äbo, Taiuaste-
Borg och För rättmiftns wärbanbe och pä bet hwäl
och en skulle njnta lag och rätt lillsattes en Ingman öfiuer Fin-
lanb, men fom man fnart märkte att för mncket arbete
sig öfwer benna ena och han sälebes ej knnbe nllestäbes öfwer-
wllla lagarnec, rfterföljb och straffn förbrytelserna emut bem, be-
(abefi Finlanb 148', i twänne lagsagor norr och föber sinne
lagsnga, Unber bessa lagsagor lijbbc missä bomsagor, för hwilka
sävslilda härabshöfbingar blefwo tillfatte. Som bet för finnarne
i ansemde !il! beras afffilba läge frän Swerge umr beswärligt
ntt i rättegängosaker öfwerresa till tonungen, inrättnbe konung
Vril af Pommern 1435 i Äbo en fä kallab lanbsrätt, fom
flulle bönrn i konungens ställe. En gang om äret skulle benna
sniwnanlräba och tibcii bestämbes till bagarne före S:t
fest (bcn 18 juni), Tiben bärför war synnerligen länwligt.
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lUtttb, tl) dessll dllgar stiömmllde till Äbo en stor mängd folk
dels för den dä iiiträffande markucideu dels för att ähöra mäs-
forua öfwer Finlands första bifkop, Erik den IX:s följoslage,
Henrik, hwilken hade blifwit förklarad för hälgon och wördades
foui Finlands sknddspatron och förefpräkare hos Gnd. Genom
fwenstll regeringens omsorg blefwo i landet befintliga stora öde-
inarker npprödda och befolkade, isynnerhet Tawastland, Ide
nordliga delarne af landet fnnnos naniligen ännn oerhörda fko-
gar dit inwänarne fran landets fndliga trakter plägade be-
gifwa sig, dels för jagt och fifke dels för att om tillfället war
gynnande fwedja; de tillwällade fig ett slags agande ratt till
desfa näjder och wille föihindra andra att nedfatta fig där och
göra nppodlingar. 9ttert detta behagade ingalnnda regeriilgen,
utan bofatte fig har i kraft af en kungl. befallning och förfedda
nied ett fkyddsdref är 1300 en mangd nybyggare, och blefwo
ftyddade niot alt ofredande af andra, foin hade förut begngnat
jorden nnder fina utflngter dit till att fwedja m. m. Till ny-
odlingars upptagande uppniailade konunq Äiagnus 1334 dem
fom bo i Nyland och Karelen, förfäkrande de»!, fom detta gölll,
att de ej fkola lida nägon tillökning i fkatter pä 4 ars tid.
Genom de friheter, fom de fwenfka soldaterna tilläto sig mot de
besegrade karelarnes hnstrur och döttrar, fag fig konung Birger
föranläten att 1316 pabjuda äfwen i Finland lagen om kwin-
nofrid, Swenskarne införde har wid fin ankoinst swenst lag
och sainhällsförfattning. Finnarne hade warit i faknad af alla
lagar, hwilket man äfwen ser af deras fpräk, foin frän fwenskan
lanat alla lagnttryck, exeinpelwis fjälfwa namnet pä lag, foin
pa sinfka heter „laki". Det är därför att förinoda det alla fin-
narne emellan nppkomna stridigheter afgjordes antingen efter
billighetens fordringar eller ock efter gainmal häfd. Swerge gick
ivid detta likfom wid alla tillfällen fkonfamt tillwäga och adaga-
lade har, liksoin i alla af fwenfka kronan eröfrade land, aktning
för inhenisk sed och folkegenduinlighet. Ett själfständigt doniare-
luäsende ined sinä offentliga ting och folkwalda nämder dewarade
inbnggarnes frihet äfwen nnder den tid den högst af
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abcteroötbets färtryck, Just genom införanbet af Swepges lag
sick ftnffll bonbcn famma obalmaima frihet fom beu froenffa.
Finname erhöllo:

„Denna frihet hwilte» adlat boilden
Så längi fom sagan mins till männistä".

Cygncrus.

Man har påstått att froenffa regeriiigeu och dess tjänste-
iiiän i Finland arbctat vä sinstll spräletS unbertryckande. Men
bct ax falstt. Det iir rotsst sant att smmstlln bk\ bet her-
skanbe spriket, blef bilbningcnö tungomäl, men icke i följb af
nägot regeringspibud nian till följb af fakens natur. Swensta
spwket iiitog enbast beu »lata, fom tillkoiu betsamma meb beu
rätt bet säsom ett hiigre utbilbabt tyrät" habe. Efter reforiua-
tioncnci lnftrande (1528), bä katulska läran afstaffabes och den
ewaugeliskt-luthersta lärau iufiirbes, febau beu åsigt begnnt giira sig
gällaiibe att folket nfroeu borbe sjalft läsa be heliga strifterua,
upustob inoni kort eu egeu finst litteratur, Viirjau bärtill gjor-
des af wår store ofövgätligc landsmlln bistup Mikael Agricola,
genoin utgifwaubet af abc-bokeu och katekefeu på fiusta 1542.
®ej at bärefter fäg mau åter eu ui, frult af haus wärkfamhet
uti eu fiust öfioerfätluiug af Nya testaiucutet, fom bä lllMNlld.es
i folkets händer, andra gubcliga böefer att förtiga, Efter 1642
kunbe hmarje sinne, om endllst hau habe lärt fig läsa, taga län-
ncboin oin hela bibeln pä sitt modersmal. Sebau eugäng deuua
blnjau war ajort, utlonnno eu myckeuhet arbeteu pä fiusta be-
handlande alla möjlign saker. Ta fortgick det fredliga arbetet
tilö de läuga lrigen lommo och gjurde elt litet afdräck därntin-
»au, Fuilllnds ftner tigade nu mid fiban af sinä swensta brö-
der ut till strib mot wäld och furtrnck och under wära stora
lonunglll Gustllf II Adolf, Kllll X uch tolfte Karl tilltampabe
de sig oförmiftneliga lagrar och ewig ära. Om de oä rned sitt
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blob fuftabe Tysklanbs jorb och fingo en grctf i bet börbiga
Polen, hllt beraS blob ej förgäfroeS flutit. För Ijroarje blobs-
broppe, fom spilbes, war alltib ett steg taget näriuare till lju-
fctS oå) flihetens feger. Men swenskll regeringen glömbe bär-
unber icke Finlanb. Mibt umber brinncmbe krig och hopabe swä-
righeter war ben store Gustaf Äbolf betänkt pä att här tiiratta
ett iiniversitet. Han själf kallab till ett större och wigtigare
wärf, att hjälpa siua förtrykta trusförwa»bter i Tysklanb i jtri-
bcn mot katolicismeus wäld och mörker, hann ej «Iföra benna
pian. Han koin och gaf protestanterua icke allenast en kraftig
hjälp utan äfweil sitt ungn lif, ty skjuten i stiiben utanbctbeä-
hau pä Liitzens fält ben 6 nov. 1632 fin hjältefjäl. Den för-
myndarsryrelse, som unber hanö botters KnAnas ininberärig-
bet styrbc rikct, fullföljbe hwab beir store Gustaf Abolf pätänkt,
och stiftabe Abo akabeini, som högtibligen inmegs ben 15 juli
1640. Här möter oss ater ett stort och nntt prof pä swenskll

regenngens kärlek till Fiulanb, Detta uniuersitet, som numera
är flyttabt till Heljuigfors, blef och är i benna stunb grunbwil-
koret och mebelmiukten för all högre bilbning i wärt lanb. Kraft-
fnllt och nilistt har bet äfwen uppfylt jni bestämmelse att i
Finlanb upprätthälla skanbinaioisk (swensk) bilbning och genom
bensamma unberhälla sambaubct meb ben allmänt europciska.
Nägot egct är alt be män, soin i Finlanb wärksannnast nppträbt
för säwäl folkets som lanbets bästa, ej warit egentliga finnar
ja ofta ej ens föbba i Finlanb, utan swenskar. Man ma ej
förtncka mig att jag ej kan ingä pa att kalla bem, som bä habe
fmeirskan till sitt mobersmal, ehuru föbba i Finlanb, och swenskll
regenngens tjänstcmän, finnar, lika litet soin jag kan mebgifwa
att be, som nu bo här och hafwa swenskan till sitt mobersmal,
aro bet. De äro till fin nation swenskar men tillhöra Finlanbs
folk, emebau be lyba unber samina rcgent och samma lagar och
bo i samma lanb som finnarne. Den reban nämbe M. Agricola
war ej sinne, likasä reformationsprebikanten Peber Särkilar och
ben utmärkta bistop Juslin m, si, Den om Finlanb sä mycket
förtjänte generalguvernören Per Brahe war ej ens föbb i Fin-
lanb. Mänga anbra exempel utaf hwartbera flaget att förtiga..
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Att säsom ofta i bngligt tal stcr gifwa de swenska iiiroänanie i
landet benämningen fiunur är orätt. Till sin natioimlitet äro
de swenssar, fåforn de ocf sjiilfwa kalla sig, men medborgare i
Stnrftirsteudömet Finland, Will nian nltrycka sig nied större
noggraichct, tan nian anwända uttrycket swenska finländare
säsom motsats mot finska finländare eller de egentliga ftnnarne.

Vlicka wi mi tillbaka pä det ofwansagda, sinna wi owil-
llllligen att den grirnd, pa hwilken wi nu stä, blifwit lagd af
swcnstarnc, att alt hwab stort och ädelt skett i Finland, har
haft sin rot i swenstarnes första arbeten härstädes. Wi finna
att Finland af Swerge har fätt emottaga fin religion, sinä
lagar, fin fanihällsforfattning och dildning, Wi weta alla att
det fins en

„Gud fom fturer folkens öden
2llls,näktig uti alla land"

uch det war äfwen han, foni nti fitt allwifa rad hitledde fwen-
Ikllines steg för att rädda finnarne undan undergäng och för-
willelfe och bibringa dem alla ett bildadt folks fördelar,
flaines lag hit 1157 war ej något inträltningstäss, fäfom man
roefal talla det: de koninio ej att förtrainpa nagra rättigheter
utan för att nieddela dein, Hiinnielen luälsigne dem för deras
Ma handling!

lag will flnta denna lilla uppsats mcd nägra ord af prof.
Z, Topelius just beröraude huru man uppfllttat delta, nämligen
»!l Finland har frän swenstarne erhällit de första fruna till
luldiiiiig, och af dem dliswit ledt in pä framätskiidandets banll.
Ha» nttrar: „När yngltngen efter fulländad skolgnng ntgär i
imirldeii för att själfsla,wigl stapa sig sin framtid, blickar han
ei säilän i öfwermodet af sin unga lraft föraktligt tillbaka pä
[tolani band, och den gamla lärarens mbda wet han ej wärdera
Ne< finsla follet är i denna slmid en sadan yngling och det har
iaträffat att det nywlllnade medwetandet af dcis nationalitet i
Milnget finskt sinne sramkallat en reaktion (ett motständ) mut
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ben fwensta Mlbningen, ett unberfänncmbe af ben scx och ett halft
århunbraben långa ffofanS förtjänft. Man har förgätit att:

All btlbntng ftår på ofri gnmb till fliitet
Varbaiistt war en gång alt fofterfånbfft.

Man har förgätit att meb hanben på hjärtat fråga sig fjälf om
Finlanbs froenffa bagar:

Hwad loote tui, om de ej warit UUV
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Per Brahe,
Grcfwe och Generalguvernör af Finland.

Swenslt war ditt sinne.
En prydnad för ditt ständ och,,landsens fai",,
Din ndel du i ftiängrikt hjärta bar,
Och pä wnlgärninssnr dn dygt ditt minne.

Karl Guft. Wadström.

Ej gifmes i wärt lands och Swergcs geinensllmma häfde-
böcker »ägon mera äroril ttb cin det sjnttonde ärhundradet, då
wlr store koiinng Gustaf de» andre Adolf förde Swergeö
rike till höjden af makt och ära. Flere Nora prowinser och höf-
di„aedijmen snsoin ryskä Karelen, Ingernmnland, Estland, Liss-
land och Pommern lades da uudet: Swerges spira och de för-
tr>)kta luthersta trosbekännarne i tyska riket blcfwo hiilpue emot
si,ie päfwiste laiidsinä», hwilka urille fiillkomUqt uilderkufwa dem
cd) utrotll ben eiuangeliska trosbekäinielsen, Därför hälles ocksä
iiniin, fastän tioähundra är sedciu dess furflutit, swenskä namnet
i ftor ära nti Tysklaud och kornina, ©ujiaf Ndolfg minne lärer
fent dltrstädes förglömmas. Ty sädana bragder utförde dä Swer-
(!« och Finlands föreiiadc folk till märnande af saimiim, frihet
»ch männistorätt, att deras liiinne ftamstär sisom ett af de wack-
raste märldsiMoiien förivarar. Wäl hafwa sedän dess niäkti-
zare rike» nppstätt och roälbtgare tiili) blifwit uträttllde, men
«Idria, hllftua foltens fpilda blod och uppoffrade tillgängar Inirit
roaraftigare och stönare frnkter för niänsklighetens wäl än dem,
|orn luiiirnos i de strider Swerge ntkämpade under konung Gu-



staf Abolfs anföranbc. Och feban han fjälf ftupat för fienbe-
chand i ben för swensla wapnen sä ärofnlla brabbningen roib
Liitzen är 1632, fans ingeu brist pä buglige män, be bar
lunde upptaga Hans wärk, fortsätta bet och bringa bet tili ett
lhckligt slut, hwilket skebbe genom ben Westfaliska freben ai

115 tw, feban kriget pågått i trettio årS tib. Därigenom erhöllo
be tnffe lutheranenie och refornterte frihet till (tn religionsutöf-
iting och bet förtrnck afböjbes, hwarmeb tnffe kejfaren bittils
bent och fine öfrige »»berfätar härbt plägat. Swerge fick fom
erfältning för fina stora uppoffringar lanbfkapet Pommem och
nägra anbra tyfka orter fmnt en ftor fmmna penningar, hwilket
alt bock pä längt nät icke uppwägde be anfträngningar, fom be
stora krigsrustningarna älagt betta rike, me» sä war ocksa nu
bet stora mälet uppnäbt: frihetens och ben ewangelifka trosbe-
kännelfens feger. För ett sabant mäl kan bet mara warbt att
offra lif och gobs!

Teba» mi förntfkickat benna korta päminr.elfe om be wig-
tigaste allmänna tillbragelferna pä be» tiben, fkola wi gä att
fnofeifiitta ofö ineb en af be om fosterlanbet mest förtjänte män,
soin tm eller nägonsin lefwat, en man minbre utmärkt fom krigs-
iiian an fom [toteaman och fom färfkilbt för wärt Finlanb ut-
rättat mer ä» be flestei grefioe Per Brahe.

Per Brahe, gemenligen be» yngre kallab till atfkilnab
frän fin farfar af famma »amn, söbbes ben 18 febr. 1602 pä
Nnbboholms gobs i fwenfka lanbfkapet Upplanb; förälbrarne
woro riksräbet grefioe Abraham Brahe och Hans fr» Elsa Gi)llen-
stjerna. „lag blef" fkrifwer han fjäls i fi» Tänkebok —„i
mm »»gbom mest pä Zlybboholm af minä förälbrar och enfkilba
läroniästare nppfostrad i gubsfmkta» och anbra kristliga och
fofliga dfningar. I stora högtiber och kungliga fester war jag i

Stockholm alltib tillstäbes, blef af konung Karl och brottning
Kristina mycket afhällen, nmgicks ofla meb be knngliga barnen
hertig Karl och fröken Maria. War oftast meb min fr» mober
hos br. Kristina pä Drottinngholm och e» gob tib pä Stroms-
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Holm," Älcb fin fnder följbe han pn denues rcsor i riket,
blanb audra ti!l Uppsala är Iti! 7, bå beu unge fonungen Gu-
staf Adolf kvöntes, fomt tili ftere rcigtiga riksbagar och cuibra
offentligct tillfällcu. Men på beu tioeit ansägs ingcit fönuim
ynglings uppfostran kunna wara fitltfomtig ulan ett ettei- flere
fos resor tili mrikeci orter och äfwen ben unge grefwe Per blef
mber lebning af fin lärare fkickab srän fäberneslanbet att in-
hiintta hwlld ainianstäbes siob att lära, 3Bib akabeniin i tuska
staden wistabes fyan i twä är och tre mänaber, hwar-
inibcr han lärbe fig hebreifka och franska fpräken famt ban-
scmbe och faktanbe, fäfom en nng nian af abe! anstob, och be-
sökte bärefter Frankrike, England och Hollanb. Wistabes seban
hemma i Swerge ett par ar fanit for ater nt till Schweiz och
Italieli, bär han i staben Ncapel räkabe i strib meb en abcls-
ma», „men gaf lyckan" säger han i ben nämba Tän-
teboken „att benue sick ninnga hugg," I Tysklanb, dii han
sebnn begaf fig, rasabe bä reban kriget mellan be ewangeliske
och katolsse, hwlldan bet först efter niänga farligheter lyckabes
I)oiioiii alt toinina sä lä»gt som till staben Hambnrg. Här
Wiagte han jnlhälgen och blef pä ett wärdshns, där han bobbe,
zfwerfallen af en holsteinsk frigönuin med en hop anbra, men
chuni grefme Per hade hos fig blott en bräng, bref han änbock
be angripanbe nt, hwarwib, säso.-n han säger, „Holsteinaren bar
npp sä inänga torra hugg, han orkabe bära". Själf fick han
ock ett sär i luänstra foten, ehuru utan stor skaba. stort bär-
efter begaf han sig ofioer Kilpenhamn hein, bär han i <Stod-
holni efter tre ärs bortawara faininanträsfabe meb föräldrar
och syslon.

Han war NU Ijngofyra är gannnal, fanit wä! hemma i
ben tibenß lunfkaper och adeliga färbigheter, hinaban han beslöt
ett liiina sitl fosterlanb och sin konung i be krigiska företag, soi»
bä sysselsatte bem. Hans första bebrift war bä han jäntte en
hop af konnngens brabaitter stod förpost för fwenfka lägret, soin
Nllttetid blef angripel af sienden. „Kom i blä mörkret in pä
fan e»", - ssrifmer han fjälf, „ben bär strax pä inig en
salwll gaf, suin bock ©ub fke lof! ingen skaba gjorde, efter

2
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mörfret war pä och hau ffot öfwer; han tog ocf strax flykten
och sfuigrabes. Andra dagen grep hau ständ i Guttstadt, men
wäre drefwo honom fermt, lag jagade honom alla Hans tross-
iuagnar af med nägra fä ryttare," Kort darpä slog hau sig meb
ett sturt parti genom fiendeu, som pä alla sidor honom omiinga
med fin hela makt, Blef utnäind till kommgens kamniarherre
och war honom följaktig i samina bät wid anfallet pa Danzigei
Werde i Preussen, där konungen särades. Harom berattar hau
i sm Tänkebok: „Nio stott gingo genom baten midt emellail konnn-
gen och mig. lag war obewäpnad, hade allenast en pott (stal-
hlifwll) pa hufwudet, hwilken konungen satte pa mig; men efter
tonnngens hjalm litet därefter föll i Weichselströmmen, gaf jag
honom min igen, När konungen dlef säiad, satte han sig neder
och släpte stniet, hwilkct jag tog, rnijcEet sorgsen och illa tillsreds
för dm gode konungen, som befalde sig Gudi och sade sig icke
mera wilja hafwa med marlden att göra, befallande mig straz-
stnra tillbaka igeu. Vi woro pä ett halft stenkast nara sienden,
som löpte ut i wattnet och stöt pa uss," Äfweu da konungen
samina är särades i halsen wid Dirschau war grefwe Brahe wid
Hans sida samt häintade faltskäin till honom, Fuljande äret
utnämdes han till öfwerste för smäländsta husarregementet, som
destod af 8 kompauier och 1,000 hästar; wid 16'29—30 ärs
riksdag war han landtmarskalk, och wid intagningen af 2Bäi}=
liurg är 1631 utförde hau ett swärt uppdrag, därwid hau twä
gänger höll pä att fätta lifwet till. „I Wiirzburgs stad"
skrifiuer hau „gaf kouuugen mig mitt afsked till Swerge och
ntt jag wille gä i Rädet och diwista hofrätten. Sä efterloni
jag konnngens wilja, dankade af utur fältet och gaf Steubock
defälet öfwer regemeittet ute pä fältet wid stadeu Wärzburg;
drog sä hem." Sä stutade han med heder sin krigsmanna-
k»cma och det är under maktpäliggaude offentliga ämbeteu och i
fredliga märf som wi skola se honom winna sin förnämsta äxa
och sitt folks tacksamhet.

Pä deu tideu war adelu mycket mera mäu om och stolt
öfwer sin ftälsemauuarätt än i wära dagar, da bildningen bc-
gynt göra alla lika. Grefwe Brahe stod i detta hänseende ej
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ftnniom fin tib, tioättom war hau en af abelsskapets ifrigaste
ftrswarare ocl) pästod tillochined i sittande rad „att koimuzien ej
borbc gifwa abein nam» af nnbersätar, tn säbant roore för bem
tmlaktigt, och satte konnngen fjälf i likhet meb en tusk fnrste,
soin ocksä har abel tili nnbersätar. Swenska konnngen, mente
hau, borbe gifwa abein nanin af sinä stanber, sasoni konnngarne
af Tpanien, Portngal och Polen göra." Ia senare brefs tili-
ochineb bet pästäenbet att abein ensam war kronans, men ofräl-
sestänben abeina nnbersätar. Säbana tänkesatt förenabe han
tillika incb en stor sparsarnhetsanda, sä att han ogärna afstob
frä,i »ägut af sitt stänbs priwilegier, änstont han ä anbra siban
war ben förste att yrka bet abeln frainför enhwar annan borbe
wara berebb att wäga lif och blob för fäberneslanbet famt helt
och hället egna sig ät bess tjänst. Föriuärfwabt anseenbe satte
han bärför nnber bet ärfba och nrkabe att be gamla abelssläg-
terna sknlle hällas i aktmng „pä bet icke alla stnlle wara säsom
swinefötter"; „skn!le bet annorlnnba har i wärt fäberneslanb fke,
sä wore roi wärre aktabe än tnrkar och hebningar," menabe han.

Ta han bärför, säsom ofwan niimbcö, hemskickabes af
fommgen frän TiManb för att inträba i räbet, forbrabe han i
cgcnffau af grefwe plats öfwer alla be anbra, äfwen älbre räbs-
henar, och likasä nti hofrätten, bit han särskilbt hörbe. Dessa
mspräl gjorbe honom förhatlig för Hans änibetsbröber, och ehimt
lonungen habe lofwnt honom bet huga ämbetet af Swea rikes
brotö sä snart Hans farbror grefwe Ätagnns Brahe fölle nnban,
sä fick han bock roib walet, som skebbe är 1634, ingen enba röst,
utllN pllltsen tillföll grefwe Gabriel Oxenstjerna, bror till ben
namnlunnige rilskansleren Axel Oxenstjerna, konnng Gnstaf
Ädoifs wän och ©roetjjefl ntinärktaste rnan pä ben tiben. Här-
igmom sanit genoin anbra twistigheter npystob rnellan grefwe
Ntllhl och Axel Orenstjerna stor sulit och afnnb, säsom osta
liiinbcr bä utmärlte mä» finsemellan täfla, chnrn benna miss-
ijiilliglict först blef uppenbar efter ben store konnngenö fränfälle
i ftaflet wio LAzen 1832, hwarom ofwan nämbes. Dä benna
sorgliga nyhet kom lill Swerge, togo riksens räb „ett fnllhngfabt
wd att lefwa och dö gemenfllMt för fäberneslanbets wärn, nntta
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och förfroar, samt att icke blott inoin landet ined all inakt och
enighet halla sakerna upprätt, utan ock att fullfölja kriget emot
tyfke kejsaren och alt Hans anhang till högstsalige konnngens
uppsät och säker fred." En fönnyndareregering tillsattes nu att
styra rikets angelagenheter till dess koiningeiis enda Imin, prin-
sessan Kristina, blefwe fullmyndig att säsom drottning bestiga
swenska konungatrunen. Kriget i Tyskland fördes med sainina
kraft och framgäng som förut under befal, efter hmarandra af
hjaltarne Horn, Bauer, Torstenson och Wrangel, och rikskansle-

ren grefwe Axel l)xenstjerna hade öfwerinseende öfwer det hela
och ledde underhandlingarna nied Swerges bundsförwandter:
Frankrikes konung och de lutherska surstarne i norra Tnskland,
Men ät grefwe Per Brahe uppdrogs att leda de da pägäende
freoöundcrhandlingarna med konnngariket Polen och ar 1635 af-
sliit han ock ett stilleständ pä tjnguser ar med detta rike, Hans
sätt att leda dcssa underhandliogar blef högljndt och bittert
klandradt af rikskansleren, hwilken ocksä darwid blifwit af Brahe
bäde fursmnmad och förbigängen, och det snnes som owiljan
inellan dc dada mäktiga männen frän denna tidpnnkt stigit till
fin hujo. I rädet motarbetadcs rikskansleren ständigt af grefwe
Brahe och att ingä i hufrättcn, dit han ock hörde (säsom nam»
des), knndc han pä intct sätt furmäs, cnär han ej wille sttta
under nägon annan därstädes, om ock äldre, Den rn;e riksdrot-
sen Gabriel Crciijtjcnia klagade högt häröfmer: „han, Oxen-
stjerna, mäste sitta i förinyndarcregeringcn; bland de öfrige i
Iwfrätlen war grefwe Per den klokaste: denne dorde altsä för
ärendenas sknll tillhällas att gä dit och sköta sin tjänst." Men
grefwe Per gick ej d>it föriän är 1641, dä han där som drots
och ordförandc inträdde och altsä fick sitta pä högsta platsen säsom
han det wille.

Det ogagn dessa twister tillskyndade fäderileslandct war
stort nog och äfwen för honom själf woro de högst obehagliga,
Ta därför Oxenstierna och Hans anhängare wille att han stulie
säsom generalguwernör afresa till Finland, för att ordna angt-
lngenheterna härstädes, soin linder det länga kriget räkät i nog
stor oreda, sä satte sig grefioe Brahe ej daremot, utan for i
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oftobcr är 1637 öfroet tili Äbo. Cd; im bcgnnte ben del af
Hans märlsamhet, soin för ois mebförbc största gaguet och som
l nilan tib ffafl läitba honom tili eiuarbcltg tjeber.

I Finland ftob bet pä ben tiben gnusta illa till och uri
(tina ur Fryxells berättelser »r swenska histonen följnubc skilb-
riiig af ställningen här fanit af Per Vrahes ätgärber till bess
fiirbältranbe. Tn ta härjningar bäde under ruska kriget och
bc lnbbrdes oroligheter, soin wäktes af bönberna pä slutet af
LSOO lalet och aro kända liiiber »am» af klubbekriget, habe helt
och hället förstört lanbet och uupliist all orbning, Aftä lfenheten
sran hufmudstaden och regeringen underhöll och ökade oreban,
hwartill för närwaranbe färskilbt bibrog, att lanbets twänne
högsta nnibelsniän presidenten i hofrätte», Jöns Kurck, och lands-
HVftingen pä ftället, Rälamb, woro owänner och niotarbetade
hivarandra, Enhwar lefbe soin hau mille, abein i mäldsmärtan
ocl) öfroermob; en Per Dufwll, en Manritz Horn m, fl, finnas
i ridsprotokollerna bittert öfmerklagabe, Prästerna utniärktes af
oknnnighet uck lafter. Den förre gick fn längt att niänga inom
gränfen moi Ryssland wllrande greliske präster icke kunde Faber
Mr; och Brahe anmärkte soin e» märklig förkufran att oin
wlntern 1640 fnnnos kring Kexholm 15 grelifke präster, fom
fimbc trosartiklarna utantill. Tillstänbet blanb Intheranerne war
sldant, att Brahe ansäg nödigt förbjnba antagandet af »ägon
präst, som ej kunde katekefen. Prästerskapets lafter kunde i an-
semde tili afständet och bet fränskilda läget blifwa af bistopama
säilän iä,,ba än ininbre straffade. Biskop Rothowius i Äbo Na»
(JM i niänga bref att ha» niot sin wilja flnttnbes till benna
iurnm öefattning och önstabe och bab att fa aterioituna 'till fin
fllnll lugna syssla som kyrkoherde i Nyköping, Lekmännen woro
ej bättre. Fogbarne utmärkte sig för fylleri och tronostölb, bet
slnare lillsannnanö och i förbnnb med präster och bönber. Kro»
mm gärdar och inlomster plnnbrabes af ben, soin lättast kom

<>! och inisi kunde bölsa eller förswara rofwet. När ryttaren
jullit eller bött, behöll osta enkan meb tillhjälp af manner och
grannar bet underhillshemman hennes »:a» af kronan haft;
Sse la Gardie trodde att folket i Finland pä säbant sätt undan-
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snillat 2 till 3,000 gdrbar. Bönberna kbrogo fronau på bäbe
ssattcr och folk. När litstrifning war ixHtjft i en h), befans
den »ägongäiig alldeles öde, ehuru några bagar förut tätt be-
folfab. Stunboni hänbe att finimrne wib säbana tillfällen blänbe
upp alla sinä pörten och flyttabemeb boskap och bohag till anbra.
näjdcr i be stora, okauba skogarne. Annu war ingen fullstänbig,
jorbabok öfwer lanbet upprättab och manaa gårbar habe bar
ingll bestämba namn. Att orbna betta alt fijntcs swärt, om ej
omöjligt, ti) lybnab och samhällsorbning, om ben också förut
habe funnits, war »mnera allbeles försmunnen. Också habe alt-
seban gamle Klas Flcmings tib (b. a. slutet af 16:be arh) icke
uti lanbet warit nägon höfbing meb nog «ttre anseenbe och inre
kraft för att häinma oreban.

Nu kom en såban mau uti Per Brahe. Neban mintern
mellan 1837 och IG3B gjorbe han en resa till Widorg,
3!yslott och Nöteborg smnt tillbaka till Äbo. Sommaren samma
är tili Vjörneborg och norra Finlanb. I början af 1639 ater-
igen fran Äbo till Kcxholm, Wiburg och tillbaka. Somumren,
samma är äter till Helsingfors, Tawastehus, Nustott, seban ut-
efter ryskä gränscu till Kasana och ttkeåträsf: bärifrän alfwen
illföre till Uleä och efter Bottniska wiken till Äbo igen. Hösten
samina är besägs Zllanb. Wintern 1640 reste han äter till
Wiborg, Nyenskans, Nnslott, Kuopio och seban geilom mcllersta
Finlanb till Abo igen. Samina wär äter till Helsingfors och
tillbaka. Tessa resor woro sä mycket kinkigare som wägarna
woro inga eller högst bäliga, lanb och folk nastan wilba och
Brahe själf af smag hälsa, ehnru han lnckligt nog unber benna
tib slapu hwarje sioärare sjnkbom, Men bessa resor woro ocksa
för lanbet af oberäknelig nytta. Brahe war en man, som snart
genomskäbabe alla förhällanben och sä wibt möjligt afhjälpte
felen. Han ägbe tillräckligt anseenbe att ä ena siban i Finlanb
skassa lnbnab för lag och regering och ä anbra siban i Stockholm
göra Finlanbs rättwifa behof gällanbe. Fran benna tiben i
Finlanb kallas ben grefwens tib räknai ocksä lanbet sin
uppkomst och förbättring. En mängb oorbningar rättabes, fel-
attiga ämbetsmän blefwo straffabe och nytliga författningar ut-
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gifim. Här litasom annanstädes arbetade Viahe förnäniligast på
fläinjandet af gudsfruktan och kunskaper. Man börjabc öfioers
stttningen af en sinsk lnbel, Flere ftora socknar blefroo delade
och nya kyrkar nppförda. Stiirre barnstolor anlades i Tawaste-
hus, 3!yslott och fterjljolrn. Nägra lärda skolor dels inrättades,
dels fiirnyndes, Ett gyninasinm anlades i Wiborg och en nn
akadenn i Äbo (forn nn är flyttad till Helsingfors). Den m;a
högskolan walde Per Brahe till fin första kansler, hwilket äinbete
han bibehöll och '.ned forgfällighet wardade intill fin oöo. åoa
blef befast och erhöll jäinte de öfriga städerna bättre styrelse.
Soldatntskrifningnrna stäldes i ordning. Det war här och nu,
s«m man ateriani började ntskrifwa knektar efter gardtalet och
Per Brahe har egentliga förtjänsten af denna förbättring.

Qxenstjerna säges hafwa yrkat det Brahe borde ännu nägra
nr stanna kwnr nti Finland, inen denne reste det oaktadt hein
och aflade i radet derättelfe oin tillstandet i nmnde landsort och
orn hwad där blifwit ulrättadt. Det war wid sädana tillfällen
wrniligt att den heinkoinne bles af ordföranden d, m. s. riks-
ka»sle>en ä rädets wägnar tackad för fina gjorda tjänster. Meir
det finnes ej antecknadt att Oxenstjerna sade Brahen ett enda
sädant ord. Sä längt Fruxell.

War säledes den tack han af de styrande rönte ringa, få
hade han dock här i Finland föriuärfwat sig allas tillgifwenhet
och namnet „landsfader", fo,n bättre än nägon minnesstod *)
ftall at efterkonnnande dewara aran af Hans narnn och minne,
Ccl) ännu hafwa nn här i landet det ordstäf oin en, fom just i
pafslig tid anländer: han konnner i grefiuens tid.

Genom gtefroe Gabriel Oxenstjernas död, fom nn inträssade,
blef riksdrotsäinbetet äter ledigt och nu anfäg sig grefiue Brahe
iwdwändigt böra komina i ntanke. Men Oxenstjernsta anhanget
wllle därtill upphvja en af de fina och fä hände att wid om-
rlNningen l>ägge erhöllo ett lika antal röster. Den unga drott-
niini Cristina fknlle därfor genoni lottkastning afgöra walet och

*) Hfmen en sadan stnll i närmaste framtid ät hoiiom resas i Äbo
mcd medet tjopfamlnbe i heln Fi»l«»d.
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i nftrrocira af riksförmyndame tog hon ur en framräkt mössa
beu lotten, som hade Per Vrahes namn. Han blef altsä ut-
nänid till Swea rikes drots och utwecklade säiom sadan inycken
bcrönilig och riksgagnelig märkfamhet, bade i hofrätte», där hau
NU tog vlats soin ordförande, och bland riksförmyndarue, som
hade hela sturelsen oin hand. Smäningoin lärde afwen rikskan-
steren Axel Oxenstjerna bättre wärdera den utmärkte mannen, f»
att han ofta med beiöm talade oin Hans wärksainhet i Finland
och nllrade „att grefwe Per älskade sitt fädernesland högt."
Brahe a sin sida wisade niera aktning för Orenstjerna än förut
och sniäningoin uppstod niellan de förre sienderna en närä wän«
skap, hwilken ytterniera bestyrktes genoin giftermal mellan yngre
niedleininar af de bäda förnäma slägterna.

Den 8 dec. 1644 fnlde Kristina 18 är och emottog nu
säsom fullinyndig drottning styrelsen öfwer Swcrges rike med
unberlnbanbe land, dem hon af sin fader Gustaf Adolf den
store ärft hade. Utom omrädet för denna berättelse ligger att
onttala huru oförständigt hon handhade regeringstnglarne och
huru rikets inkomstcr dortslösadcs pa in- och utländska gunjtttngat,
hwilkl's enda förtjänst ofta nog bcstod i förmägan att roa drott-
ningen. Men mcd alt sitt lättsinne hade hon dock klokhet nog
att äfwen wärdera den samia dugligheten, afwen där den icke
framhölls af lusande nmgängesgäfwor, och oaktadt Per Brahe
nier och mer drog sig undan det wilda hoflefwernet, ätnjöt han
dock druttningens niinesi i hög grad och fick äfwen sin andei i
hennes lysande frikostighet. Sä erhöll han 1645 flere socknar,
som lades u,ider Hans grefskap Nisingsö i smenska landskaoen
3)ster- och Wästcrgötland samt Smnland, och erhöll i Finland
Kajaneborg och Kajana socken jämte de stora Kuopio och Iden-
salini socknar till friherrskap. Eenare förnnnades honom full-
komlig skattefrihet för hela den stora Wisingsön med dess hem-
man och inwänare samt därjämte öfwer dessa senare full doms-
rätt äfwen till lif och död, Drottningen wille ock upphöja ho-
nom jämte Axel Orenstjcrna och Tott till hertiglig wärdighet,
men de undanbädo sig alla tre.

Frän fonunarcn 1648 till 1650 wistadeZ han aterigen i
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Finland och utmecklllde fortfarande härstädes sainina gagncliga
märlsanlhet, soin wi redan bestrifmit, Han lät anlägga städerna
ssajana (diir Ijciii dessutom bygde Kajanedorgs fäste), Kristinestad
och Vrahestad, som honoin till ara sn benämdes, och iftiHe än
tängre här hafwa kwardröjt, oin han cj nödgats biwista drolt-
ningens kröning, forn fkedde är 1050, och riksdagen, som hölls
sailllna är. -'Jk» i jännäri koni han redan hit tillbaka och det
niiidt omlring Bottinsta wiken fastän midt i niinien,, Doll
dröjdc ha» cj häl liiinjve ä» till hösten sainina är, da han äter-
wände till Swerge och generalguvemörZämbetet blef indraget.
Det nastan tyktes hafwa blifwit upplifwadt och bibehället endast
för Hans ftull, ehuru wärt lands gag,i däraf war omätligt,

Ar 1654 llffade jtg drottning Kristina Swergeö kruna och
gick ufwer till romerlk tatulska reltgipnen, i hwars bekäinpande
hennes ärorika faber ändock habe ossrat sitt konungsliga lif.
Ho,i reste sedän utomlands och dog därstädes föga nktad, Pa
ttone» i Swerge eftertraddes ho» af si>t systonnbarn konung
Karl den tionde Gustaf, son till en tysl furste och ro»»»a
Karl den niondes dotter Katarina, Hai, war en krigisk herre,
soi» i flere drabbningar f£o<3 polnckarne, med hwilka Siuerge
rakat i krig, och därefter frän Danmark eröfrabe en mangd pro-
wlnser samt närä nog hade underkufmat hela detta rike, endast
ha» fätt langn lefwa. Furhälla»det niellan honoin och grefme
Nlllhe war det wällligaste och är mycket liknande det einellan
Gustaf Adolf och Axel Oxenstjema. Under danska kriget hade
glefme Brahe ökmerbefälet hemma i Swerge ufwer hela krigs-
Mlllten till la»dc> och fjös, hwillet högll förtroende han sä äro-
fulll och tillfrebsstallande eniolswarade att konnngen efter freden
<i Noeslildc) wottog honon, „pä det lärligaste" och förklarade
siij högeligen delaten ined Hans wiölige» förda bestyr. Han hade
od bärundet med priswärd oegennytta disprlingit kronan ined
slna enskilda tiHgängcu: och foreslog tillochmed att de förmiignare
i landel stulle i egel itamn upptäga la» at faderneslandet fanit
!>II säkerhet därför pantsätta sinä gods: att förslaget ej af flere
llmfattades war ei grefwe Brahes fel. lonköpings fästning for-
fåg lm» pä egen bekostnad nied munförräd och oaktadt han ät-
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njöt laglig flihet frän illkwartering, härbärgerade hnn dock i sitt
hus i Stockholm 10 till 12 soldater, uppmanande andra af adeln
att göra sammaledes, Säwäl deima Hans fädernesland bewisade
förie! som Hans höga raiig och mänga föregäendc förtjänster
gjortic honom själfskrifwen att efter foniing Karl Gustaft i ftbr.
1G(>0 timade död intaga plats soin den förste af riksfönnyndarne
för Hans eftcrlefwande unge son, sedermera som konung kallad
Karl den elfte, ett ämbete, som han jämte sinä öfriga befatt-
ningar skutte med wanligt nit och mncken framgang, Hans an-
seende war därunder sä stort att han förliknade sig själf wio
Swerges vicekonung och da han engäng reste genom Linköpings,
ftnö, blcf han emottagen foin cn kunglig person, iti; att bäde
landshufding och biskop kommo honom till mutes en half mil
ntom staden, Dock begnnte han nu äldras och drog sig omsider
mcr och mer undan frän statsgorumälen, lämnande plats ät nngre
och ärelystnare män. Han lefde likwal länae ännu och dog först
är 1080 den 28 oktober pä sin cgendom Bogesund i Uppland
och i Östra Ryds kyrka, saknad af hela sitt fosterland och
af anfiirwandter och mänga enskilda manner.

Cm Hans enskilda lcfwerne och den stora prakt han pä sitt
grefwcsäte, Wisingsborgö slott, utwecklade. lana wi följande be-
skrifning af den nyss nämde häfdatccknaren Fryxell, nägra fma
förändringar och uteflutllingar oberäknade.

Per Vrahe war pä sin tid Twergcs rikaste ma». Han
kunde därför uaktadt sin benägmhet för hushällning föra eil
ganska lyfande hofstat och Swerge har sällan sett nåflot därmed
jämförligt. Det war tidens fed att högadeln sknlle under wi«
(teisen i Ttockholm lefwa sparsamt och indraget, mcn därcmot i
grefskapen wisa hela prakten af sin rikdom, hela widden af sin
makt. De uppträdde dar nastan som rcgerande furstar. I Stock-
Holm infnnno de sig förnämligast för att rädslä om allmanna
riksärenden, för stolta att i öfrigt liina sin glans af kanunga-
hofioct eller att lana sig fjälfwa till defs prndnad och bihang.

Sadan war framför alla Per Vrahe. llti sinä gref- och
friherrcskap hade han säsom sin uteslntnnde tillhörighet ej mindre
än tre städer: Kajana, Vrahestad och Grenna. Döden och den
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ftora iiibragiiing till Econan af boriffaiifta gobs, foin kallas re=
buftioucu och iusöll uiiber Karl beu lr.tes regering, afbröto an-
täggniitgen af den fjärde wid Kougs Lena i Wästergiitland. Den
skulle kallas Vmhe-Lena likasom Grenna de» tiden kallades

Öfweralt i sinä besittningar hade eller
haii wackra slott. Wijtitgåborg blef dock medelpunkten för all
(jrniS pratt och härligbet, Pä hujden af de äfar, fom frän öst-
göta sidan omssifwa sjön Wättern och fnedt einot det i denna
sju belägna Wisingsö, uppförde han pä det f. k. Gndsbacka ett
litet wackert flott med nainnet Braliehus och >ned en utomor-
dentligt fkön utfigt ufwer fiidra delen af Wättern och defs om°

gifningar; och nastan alt hiond ögat fäg och an mera därtill
hördc under grcfftapct, Denna byggnad war dock blott äninad
lill ett lnuiloställe, ifnll, wid grefwens ankoinst till stranden,
lfmerfarten till Wisingsö förswärades af mörker, storm eller andra
hinder. Dä skulle grefwcn hwila ufwer natten pä Vrnhchns.
Vncken ditnpp war dock sä brant att beu icke bekwnniligen kunde
nkas eller ridaö, hwarsör underhafwande böndcr inäste i befå-
ställe bära grefwen eller Wudfar pä (Gndsbacka, fäsom de
plägade kalla honoin, 3!är sedermera han eller Hans'
föniniirn gäster skulle resa öfwer till Wisingsö, tillqick det pä
stnlligt sätt, I Grenna blefwo de einuttagnc af stadcns borgare
uppstälda i gewär. Därifrän fördes de öfwer i täkta bätar,
(mrnraf de bästa woro fodrade ineb rödt kläde, Wid uppstigan-
det pä Wisingöborgs hauintrappa blcfiuo de frän wallarna häl-
>ade ined pukur och truiupeter och under wandringeu därifrän
upp lill slottet dänade kauoner frän wallarna och frän det gent-
Mol liggaiibc Brahehilö. Pä sidurna studo twänne konipanier
af grefioens lifgarde, klädda i dlätt och hwitt, och hälsade med
tmbbln snlwor herrskapet iuib befö inträde i slottet. Detta senare
war eftcr tibcnö öruk uppfördt i fyrkant och gnusta rnmligt. Det
war ouigifwet nied wallar och kanoner likasoni en fästning och
i»»chull ocksä rnstkanunare, kansli, astronoiuiskt odserwatoriuni,
>», >», Mimmien woro mödlelllde nied utinärkt prakt och uiiber
nniltibcii uppfördeö taffeluinsik af stundoin ej nnndre än 23 per-
soner nied pukor, truiupeter, pipor och nllehauda fioler. Om
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aftimrim blesivo tili herrskapets nöje skädespel uppfördll af lär-
jungarna wid den triwialskula, soin grefwe» underhöll på 33i=
fincjsö. Emellanät förbeS gästerna ut pä jagt i en djurgärd,
rik på hjortar, rädjur och allehauda wildt. En annan gäng
foefåaå gresioens ftuteri, hwarur han med furftCig frikostighet
stundoin plägade skänka durbara hästar ät sitt frännnande Tm-
gärdarna gäfwo ocksä anledning till nöje och benndran. De
räknnde 2,040 frnktdärande tiän. £)n raar i sig själf härlig
att beskäda, Odling och rifdorn wisade sig öfmeralt och här och
där sagos upprcsta ininnesstenar eiter framlidna grefwar Brahe.
En stor kopparhatt mar uppsatt pä önS midt och pä desZ ändar
en örn och en swan likaledes af koppar.

Grefskapct innehiill oinkring 560 mantal och gaf till in«
komst 18,010 daler silfwennynt. Af sinä ofriga förläningar i
Swerge och Finland hade grefwen ärligen tillhopa 9,832 daler:
summa 27,842 daler silfwermnnt ärligen, en pä de tiderna an-
senlig summa. Tärtill ätnjöt han, säsom ofwan dlifwit nämdt,
skattefrihet fiir liela Wisingsiin,

Pä Nisingöburg plägade han tillbringa de stiirre högtiderna
och isynnerhet jnlen, Om dess firande gär följande fägen. För
att gora festen fä lysande som niöjligt, befalte han alla under-
hafwande att till jnlen uppskjuta sinä bröllop, »ien dä blefwo
de ocksä af grcfwen själf bekostade. Wid Wisingsborg lät han
för sädant ändamäl uppföra en stor sal, i hwilken det mängta-
liga gcinensannna dröllopet sirades och dit det grefliga herrfka-
pct nedgick för att pä en stund ästada sinä underhafwandes
glädje och ernottaga deras tackfamhet. Men Per Brahe, ehuru
rik och mäktig, förinädde dock ej att wid sädana tillfällen halla
sinä bönder i ordning. Enligt räare inänniskors raana her-
skade täflai', orailja och agg mellan inwänarne i nästgränsande
landlkap, Likasä här mellan östgötar, raästgötar och sinälännin-
.gar. Suin raälplägniugcn Ncg i hnfwndct, i samma män stcgo
ock niodet, öfwennodct och grälsinnet, sä att dröllopen nastan
alltid ätföljdes af siagZmäl, blodöutgjutelse och stundom raord.
Per Brahe förinanade, raarnade, straffade, men fäfängt. För
,att halla de stridslystne frän hraarandra, uppförde hail siutli-
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gcu tre färffilba bröKopsfalar, eit för Ijwartbera af de tre land-
ffnpcnå allmoge, och pä della fätt lyckades han förefonutta de
roärfta roålbfamljetcrna Dä hände sig alt en främliug, fom
lilllnngte juleu pä liiifiiwsborg, gick ued för alt befe folket och
öc|<j bröllopsseder. Inkommen i första salen och efter en fhuids
äftädanbe frägabe han: hwarifrän ären I, godt folk?
Wi äro iistgötar, Gud wari loff! fwarade med fjälfförnöjd
uppfyn cit frobig och wäluehällen bonde. Fräinlingen gick till
andra stugan och gjorbe famma fräga. Wi äro smanlän-
ningar, Gud bärom oss! fwarades med den klagande sinä-
lä,ibsta innnarten. -- Inkounnen i ben trebje stugan, framstälde
ftäniliuge» äfwen där samma fp&rSrnål. Med hwafs och fnä-
fande ton swarabe honoin en btrnbc: wi äro wästgotar, will
du wejtat! Det grefliga herrfkapet !og ät berättelsen och man
hstl i deöfn fwar welat fe fpär af de trenne befolkningarnas
olika lynnen.

S)et finneö inga fpär att Brahe till underhafwanbes för-
lnjck niifsdnikat och stora niakt han innehabe, Han sunes
lwärtoin hafwa warit en allwarlig och rättnns, »ien bärjäiute
gob och wäluienanbe husdonbe, Han luar ifynnerhet wärkfain
till fpribanbe af ljus och kunlkaper. Ejälf war hau hemma i
mänga stncken färdeles i inateinatik, hedreifka och historie, och
hwad han för fpridande af lärdom och npplysning gjorde är
mer än uiycket, Hwad han i fndant affeende nträttade här i
Finland, hafwa wi redan omnänit och pä Wifingsö anlade han
pä egen dekoftuab en triwialstola försedb med trägärd, didliotek
och obserwlltoiium, faint stipendier ät tolf pä ön födda, nnil-
artade goösar, Tillika ditskaffade han ett eget trnckcri, hwar-
lftin iitaäfuwS ätfkilliga ardelen ifynnerhet i swenska historien,
hmillen hau mycket älskade.

Fem särskilda medaljer förwara hanö bild och Hans namu
ät efterwärldeu.

Och mä wi till fiN anföra elt omdöme af en Hans fam-
liba öfmer liimoin: „I»geu höll foiiiiiig Gustaf Adolf fä myk-
ket af att tuura med fom grefwe Per Brahe, hwilkeu ock för-
tjiintc delta förtroeude, ärlig och redligt fiuuad, fom alltid lade
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godt till för hwar och en af undersätarne, talande icke illa om
nägon. En herre af ett godt, rättradigt och medlidfamt sinne
och hjnrtelag och allniänt älskad, darjamte larb, boksnnt och rasker
pilt i krig."

Härnied sluta wi denna teckning af en man, fom mähanda
mer an imooii annan gagnat wäit fosterland. Äradt och älskadt
lefwe Hans minne i wära bygder!
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Skärmytslmgen pä Älgsjö;
ur Nylands krigsminnen frän är 1788—89.

®n macker sommarmorgon i början af juli mä»ad för nagra
Hl sedän bcgaf fin ett fällskap unqe män på en seglats i den
för fin naturstönhct bckanta Inga skärgarden, Utgängsstället
war wid innnningen af den ä, fom utfaller i Inga fjärden eller
Kyrlfjärden fäfom den inoin fuckncn benämnes. Kofan togs ge-
noin det '.»eft at wästei belägna af de tre fund, förmedels hwilka
Kyrkijärden stär i förbindelfe ined de yttre fjardarna, ifrän
huulta den atskiljcö födernt af de wadia holinarna Skjäuiö och
Nnhlö, fanit österut af den lanaa och fniala udden.
Styrande längs Kyrkfjärdcns mästra strand, fom öfwernlt be-
kranfas af löf» eller barrftog, »iän under den gladaste
fiimcöjMniiiiiH] för en frist nordost fördi Skjäniö ndden läm-
»a»de tili höger Bastnbacka lastagcplats och den natursköna
©roartbädfrolfrn, fanit den sydligare belägna Swartliackndden,
Ifrän llppningen af sundet, soin af skäribuarne benämnes Var-
karsnnd, hade man en tjusande ulsigt öfwer den ijttcvoin belägna
Norrffäröen, pä h,vnrö skmnniande böljor bäten nicd ilande fart
fördes mot ett tringt fund, bcläget einellan det mcd riklig darr-
och löffkog dewlirna och nttersta udden af
SRarnfjö, likaledcs försedd med riklig wäxtlighet och mackert ut-
sljutanbe uddar, emellan hwilla de lugua mikarna inbjudande
wlllta roddaren till en behöstig hwila. Genom detta fund gick
färden widare öfwer den lilla Koisfjärben tili den ytterom belägna



SBaröjimbå fjärden eller, fåfom ben af fiffareim i trafteu be=
nämnes, Sysslefjärden. Senna af be ffönafte onigifntngar be=
lransade fjärd utgör intoppet till Barösnnbs fegettcb. Fjärden
begrimsas i norr af Ttor- od) lakob-Ramsjö och i söder ät
wästra fiban af bet långstmkta Älgsjölanbets löfbeprnbba strän-
bcr, nien ligger ät Östra fiban öppe» för sinfka wikens böljor.
Mot sydligaste übben af Älgsjiilanbet, kallab skatan stnrbeå ben
framilanbe bäten utan att något färbeles inträffabe um borb
pä bcnsamina, ntoin att några ölbnteljer till mycken fromma
för bätens törstanbe bcfattning fingo latta fina korkar ach sitt
mnehåll, hwarwib anmärktes att ftnnnannen enligt öflig feb
förfåg sig meb broberlotlen bock ej utan knot från ben öfriga
besättningens siba.

Eftei att hllfwa kringseglat Älgfjöskatan sick man sigte pä
e» särdeles lämplig lanbningsplats, belägen i en liten wik emel-
lan tmå utskjutanbe bärguddar, hwarpa beslnt fattabcs att lägga
i lanb i ben lofliga afsigten att koka kaffe. De nngsta i sall'
skllpet tiliänne gossar uin 11 år stickabes uppåt ben skogbewnxna
übben för att håmta kasseweb. De öfriga sträkte sig makligt i
solskenet på stranbens gröna gräsmatta, ifrigt dlossanbc på wan-
liga.stnbentpipor och innntert glannnande oin hivarjehanba. Det
betjagltga tuonet afbröts bock ganska liastigt och owäntabt af be
bägge gosfania, fom förfkrakta fommo nebrnsanbe från stogen.
Orsaken till beras räbsla efterfrågabes och ben ena förinåbbe
meb inuba ftainstaiinna att ha» seit en böbsskalle. Genast be-
siöt ntan att mibersöka sanningsenligheten af benna uppgift och
tågabe inåt skogen. Pojkarna furinåbbes meb möba att wisa
wägen och Hollo sig hela tiben tätt inwib be älbre. Efter nå=
got lctanbe upptäktes också gansta riktigt strax inwib ett minbre
stcnruse öfre belen af en människoskalle. Förwåningen war all-
män i början. Tluiligc» hämtabe ma» sig bock och enhinar
sökte på sitt sätt utreba ben unberliga föreleelscn. E» af säll-
ssapet, hmarö håg stob åt att blifwa bomare, börjabe meb en
förnnmstig mi» framkasta misstankar oin »ågot hemligt brott,
som låg bolbt u»ber be» jorb sållstapet soi» bäst trampabe. En
a»»a» äter, soi» stagit sig på »ntnrwetenstaperna, förmobabe att
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ijiifiuubffallcii tirifjörbe nägon brunfiiab perso», fom för många
tiber tillbaka blifwit uppkastab pä lnnb, bä wattnet ämui jtob
få Ijögt att sabant matit niöjligt. En trebje rneblern af sällska-
pet, hwillens sträfwanbm legnt pä historiens fätt, stob i början
mycket tanffull, »ien plötsligt uppklarnade Hans panna och han
utropabe med fegerglabjens wisshet, att bet säkerligen war här,
join liian begrafwat be tappra män, hwitka föllo i ben haftiga
striben pn Älgsjä unber 1788 ärs kiig. De ufriga brnnnnabe i
början einot, men fmktanbe att röja altfur innclen oknnnighet i
fosterlanbets hnfber, gäfwo be slutligen efter och rnan beslöt att
btglfwll sig till ett nävbeläget siskaretorp, för att närinare för-
frnga sig oin sanunanhanget meb hufwnbskallen.

Efter en kort wandring koin inan till inälet och inträbbe
i ben färbeles renliga och snngga fistarestngan. Till sällskapets
lycka war hnswärben själf heinma och sabe sitt glaba och hjärt-
liga ivälkominen.

Efter nngot famspräk i allbagliga äinnen, rykte historikern
försigtigt fram uieb en förfrägan, hnrn en hnfwnbstalle kunnat
toinina till bet stalle, hwarest ben af sällskapet blifwit anträffab.
Flstaren säg upp helt förwänab och lltropabe: „Hafwa herrarna
fuiniit en hnfwnbstalle?" Pä ett jakanbe swar yttrabe han wi-
dare: „Det har alltib bebröfwat niig att se be nmltnabe benen
efter be tappra krigare, soin här fätt fin bane, ligga utsatta för
sol och winb och stäbse har jag göiut bem unban, bä jag gätt
bar förbi och funnit bein ligga frainnie, men förinobligen har
»ngon okynnig inänniska eller nngot bjnr äter bragit bein fram
i bngcii. Gärna skall jag för herrarna berätta huru bessa ben
koininit att hwila pä ben entzliga nbbe, bär jag fätt niin bostab.
Jag har hört berättelsen härom af ininä förnlbrar och anbra
iilbre personer, suin lefbe i ben tiben bä betta tillbrog sig,"
Maren börjabe sin bernttelse i enkla orbalag pä socknens wal-
ljiibanbe bygbeinäl och wi skola försöka att ätergifwa benfanlina,
li&got förfnllstänbigab af hijtorikerns tillägg och anmärkningar,
mligt ben af Schantz utarbetabe historie öfwer 1788 ärs krig.

Dä kung Gustaf ben trebje herskabe öfwer Swerges rike
blef ofreb i lanbet ineb rysfen. Den raste tonungen wille nu

3
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tagll tillbaka alt det, fom Swerges krona förut roarit titnrngcn
att llfstä tili Nysslaub. Hau trobbe sig lyckas hari fä mycket
bättre, emeban ryskä riket war inwecklabt i ett Eng meb kurien
och bärigenom ej i stänb att anwänba tillräcklig styrka. Före-
taget skulle utan twifwel haft ben önskabe frarngångcn, 0111 ej
konungms cgna krigsbefälhafware, till stor wailära för sig, blif:
wit upproriske och melat twinga kommgm till frcb, emeban han
utan stänbernas tillstänb börjat ett anfallskrig, hwilket war emot
rcgeringöformcn. Ekenbarligen tyktes herrarna hafwa rätt, men
sä war bock ej fnllct, emeban kriget mar företaget lika mycket
för att skybda egna granser, som för att utwibga bem. Her-
rarna uträttabe bnck sä mycket att bet gynnsamma tillfallet gick
förbi till stort men för fäberneslanbet. Deras wibare anslag
bragtes bock om intet af ben snillrike konungen, som atcr föl-
janbe ärct eller 178!» fortsatte kriget meb stor manbom, elumi
ej alltib meb lycka. Man krigabe bäbe till lanbs och sjö§. Flot-
tan war förbelab i twä afdelningar, af hwilka ben ena, som
bestob af stora trigs»artyg, anförbcs af konungens drober hertig
Karl, sebermera Swerges konung unber namn af Karl ben tret-
tonbe, och ben anbra, som mest ntgjorbes af smärre fartyg och
kallabes stargärbsflotta, af amiral Ehrenswärb. Den stora
flottan habe lycka nastan unbcr hela kriget och tillkämpabe sig
genast första äret ben detybliga fegern wib Hoglanb: icke sä
stargärbsflottai:, som leb ett betybligt nederlag wib Swensksimd
ben 24 augusti 1789. Denna swära olycka habe äfwen stort
inflytanbe yä tillbragelserna i wära trakter.

Unber hela kriget habe ryssarne ifrigt bemöbat sig att
hinbra kustfarten längs nylänbska stärgärben och togo bärför sim
mätt och steg att stäoga inloppet till Barösnnbs farleb, hwai-
igenoin alla fartyg, som ämnabe sig österut, awilkorligen mäste
passera; syimerligast dchöfbes fri fart för be fartyg, som till-
förbe ben i östra Finlanb stribanbc hären prowiant. För att förc-
foiiniia stänganbet af betta wigtiga farwatten afwensom att i
allmänhet stybba ben nylänbffa kuststräckan wäster om Porkkala
übbe, habe reban tibigt pä sommaren en minbre afbelning af
slärgärbsflottan, unber defäl af baron Rayalin, blifwit kouline»'
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bcrnb att frnsfa i besfa fanuattcit. Cfta förcföllo här fnm stär-
mylslinaar, unber hwilka «n ben cna än bcu anbra habe öf-
werhnnben, ulan att uågot afgöranbc inträffade. De roåra an-
labe äfwe» batterier pä ömse sibar oin Sysslefjärden eller Bärö-
siinbö inloppet, nämligm här pä Älgsjä od) pä
Ryssarill äter ä sin siba habe uppfört ett datteri a Porkkala
iibbe, pä hwars Östra siba beras hnfwlibstation war beläge»,
Denna station anföllö twänne gänger af baron Nanalin, dock
Ulan synnerlig jrarnaång, ehuru nrnn stribde meb mycket mob
pä dada sidor.

Lfter oet ofwan orntalade för wära mapin olyckliga siaget
wib Swensksnnb suränbrades äfwen ställningen i wära trakter, tn
Ml fingo rnssarne battre räbrum att fnllfölja sinä afsiqter, all-
denstund skärgärbsslottan niäste liggci stilla inwib Swartholms
säslning för att renarera be libna skaburna. Man iakttog att
fiende,i bagligen erhöll förstärkning uch farhägan för ett anfall
yå wära batterier och fartyg började öfwergä till wisshet. Ne-
bcrn ben 17:oe septeinber utgjordes Hans styrka af 4 linjeskepp,
i knttrar, 3 briggar och en säkallad boinbkitz. Ä wär siba fans
cnbiijt fcin galerer, twä kanondarkasser och ett fartnq kalladt
Norben, Denna stnrka posterades NU i ställning att förswara
iuloopet till Äarösnnv och detacka rnggen af batterierna pä Älg-
fjö och Jakob Namsjö,

Den 18:de kl. 1/2 3 cft, m. börjades ganska riktigt bct
wänlabe onfallet nied stor hästighct, Wär mycket nnberlägsna
siurka knnde cnbast halla ständ en timine, ehuru be fienotligci
fartygen beffötod böbe frän galererna och batterierna. Vefäl-
hafwaren anbefalbe ätertäg, hwilket äfweu wärkstälbes i ganska
gob orbning, ntoni att en galer, soin sknlle betäcka NlgsjilbaUe-
viet lälllde pä grund uch maste uppbrännas. Vatterierna pä
fttgfjö och lakob-Nmnsjö anföllos nu nied förbubblad häftighet
af ftenden och inäste efter kraftigt wotständ öfwergifwaä, sebau
lamlNwna blifwit förnaglade. Wära fartng drogo fig tillbaka
ät olika Hall; en afdelning drog sig ät übbeu wid Bastubacka
och en annan ät östra sidan af Kyrkfiärben rnot
Fimdtliga fartngen förföljbe bägge afdelningarna med stor hiif-
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tighet. Den afdelniug som dragit sig llt Läguäsudden blef till
och ined andrci dagen anfalleii af iroå ryskä fartyg, hwilka dock
cfter en timmes strid mäste draga sig tillbaka, sedän det ena

förlorat en inast och eljes blifmit sä illn tilltygadt att det senare
af sienden sjalf uppbrändes. Förlusten af manskap war ä
mär sida obetydlig. En swärare fiirlust ledo ryssarne därige-
noin att ett stort linjeskevp stötte pä grund och mäste uppbräM
nas utaiiför lakob-Nainsjöndden.

Hela södra delen af skärgärden beherskades nu af rySsarna,
hwilkas styrka ökats till tjnguen större och mindre fartyg. Ocksä
företogo de sig att landstiga bäde pä sllgsjö och lakob-Ranisjö;
betndliga faltwärk uppkastades pä bagge onnia, särdeles den
färre, som tyktes amnnd till en fast hlifwndstation för den ryskcr
styrkan. Efter att hafwa landstigit pä Älgsjoskatan tägade rns-
sama längs hela ön anda till bnn, som är belägen pä beså-
wästra ända, Inwänarena blefwo inncket förskrakta af detta.
desök och siydde hals öfwer hufwud till det närbelägna Stor-
Nainsju. I den förwirring, som härwid uppstod. räkade ett bo-
ningshus i brand, owisst om det skedde genom fiendens förwäl-
lande eller genon: dyfolkets egen oförsigtighet; säkert är dock att
alt folket skylde pä ryssarim. Elden utbredde sig sedän widare
sä att nastan hela byn nedbrann utom twä eller tre hus, Rys-
sarna förblefwo dock ej länge i byn utan drogo sig äter tillbaka
till sinä faltwärk pä östra udden, där de fortforo att befästa sig,
Tä och dä sftnbeS äfwen smärre afdelningar att oroa wära ga-
lerer, som fortforo att halla sig i Kyrkfjärden.

Wid samma tib, som dessa händelser tilldrogo sig i skär-
gärden, hade en brigad soldater under befäl af öfwersten, baron
Gnstaf Mauritz Annfelt, anländt frän Stockholin och befann sig
pä marsch ät Vorgä för att furstärka annen i östra Finland.
Underrättad om ryssarnas ofwan berättade företag, wände han.
genast om och tägade med hufwndstyrkan till Inga, samt nt-
Nälde har och där spridda afdelningar för att bewaka hela ny-
ländska kusten, emedan sienden äfwen börjat göra landstignings-
försök. Sälunda gjordes ett försök att landstiga wid Läguäs-
udden och Knipholmen, hwilket misslyckades, ty sienden möttes
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i)'åx nf ett jägarckompani ntiber befäl af kapten Silfwerswärb;
ett annat pä Slvartbäcksudde» oniintetgjordes af ett fornpani
aiitber befäl af majuren, baron »on Vtzgesack, forn meb fälb ba-
jonctt bref rysfarna tillbaka till fteppeii.

Af alla bessa företag, järnfövba meb be unberrättelfer han
fortfaranbe erhöll frän Älgfjö, infäg baron Armfelt att rysfai-
jiug afsigt war att här nppsätta en befäst station för att
frainbeles möjligen göra en landftigntng; tybligt war äfwen att
rysfarna lftän fin fasta ställning fattes i stånb att aroa, om ej
helt och hållet förhinbra, tnstfarten längä 3!ylanb, hwilket fknlle
fljort hnswndhären ftort afbräck, emedan proiuiantcn bå måst
forsllls lanbwäa,cii. Att åter förekomma alla dylika »laner blef
»u Annfcltö nännaftc fnftemål. Wigtigast war att förbrifwa
i>)sfarna från deras fältmilrl pä Älgfjö, ti; därigenom fknlle de
twinglls att åter ftrida endast till sjbs.

Af natnren behjärtad och tilliagfen beflöt han bärför att
ssenom ett bjärft företag på en ging aftlippa alla fiendens pla-
Jier wid deras rot. ©enoni fäkra unberrättelfer af be från
:'lliifiö tu;n flydda inwånarena, fynnerligast en gammal lotsålder-
MNN roib namn Roman, som meb mycien djärfhet litforskade
ryssarnaa stallinng och styrka, blef han förwisfad om att sienbt-
liga styrlan på Alajjb ej kiuibe öfwerstilm femhnnbra, hwilka

■enliiit ryskä seden ufta aflboles och erfatteö af anbra, Qan \aU
tabe i följb tjätaf ben planen att nattetib öfwerraska »ch tillfånga-
taga eller förbrifwa benna styrka Till detta andamål ntwalbes
det kåckaste manskap från alla regementen namligen 10U man af
Iläriles och BBärattanbB, 300 af Vohnslnns och 100 af Dals war.
gerings «gementen. Utoannoitalkt på fasta landet berättas hafwa
warit lobbböle by. NllUeu enicllan den 29 och 30 sept, begaf
ma» )u\ liårifran llfwei Hiorrfjärben och Stor-Namsjöholmen,
fanit wibare på aalerernaö äspingar och slupar öswer Varbsnnds
failob; landstigningen wärkstälbes wid ben såkallabe fltoiiinäö
OiggflQtl pfi Nlgsjillandett Iwrdwästlioa ndde.

Här förbelades manskapet i twänne afbelningar, foni på
«lika ir>äa,ar fknlle tåaa f ram moi den ryskä befåstningen, £äiigö
hela holnien Ibpa twänne dåliga och obanade stigar en på norra
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od) den aiibra på södra sidan, Pä dessa begäfwo sig nu de
bägge trupper»ll med möda dragande sig fram i nattens uiurker.
Söiniiiga och trötta stapplade foldaterim än mot en stubbe, ä»
inot e» sten ellet tufwa och Hollo med swärighet ordmiig i
dema. Säsom wägwisare hade den ena afdelningen, som an-
fördes af baron Armfelt och tägade södra wagen den rasta och
tilltagsna 3iöman; den andra anfördcs af baron Vegesack och
lotfabes af en annan taxi fran Älgfjölmn.

Kl. 7* till sein pä höstinorgonen stotte Armfelt med sin
asdelning pn en sofwande rnsk postkarl, som enligt sägen genast
llfwllpnades af Roinan och bragtes till eroig tystnad. Einellertid
bade Armfelt endast 200 inan med sig, emedan en del af den
andra afdelningen först nägot senare kom fram efter att hafwa
siormat en förhuggmng iinuid stranden. Det oaktadt besluts dock
cjeitaft att göra anfall med fälld bajonett

Den första, som rusade fram war eil underofficer mid
Vohnsläningarne wid namn von Vrumscn: han stormade fram
med djärfwaste mod och banade wäg för de sinä, hwilka äfwen
ej woro feila att följa efter, I detsamma man kom önuer för-
ftansningen fökte en nrffi affyra en tanon pä de llMriplmbe,
inen i det afgörande ögonblicket störtade löjtnant Holmdorff med
utmäikt själonärwara och rädighet fram och upplufte med sin
azel kanonen sä att skottet gick öfioer, Varon Armfelt själf ru-
sade äfwen fram bland de första, men stupaoe omkull dä han
stUlle hoppa ned inät förstansningen och föll i armarna pä en
sarad swensk, som omfamnade honom och döende mälsignade sin
chef och sitt fosterland.

Ett likadant mod ädagalade äfwen baron Vetzesllck; genast
i början iuträffade en händelse. som satte Hans själsnärwara pä
ett härdt prof. Det inrräffade namligen att nägra af Hans
foldater, hörande till Dal-wargeringen, trötta och nwdlösa af
den länga marschen, wäqrade att ryckll framät i det afgörande
ögonblicket, utan mände sig till flukt. Genast kommcnderade an-
föraren halt med tillägg att den, som tog ett steg längre, skulle
roara dödens! Detta ätlyddes ej af twänne soldater, hwilka
tillika riktade sinä bajonetter mot anföraren; detta djärfwa trotö
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upprctabe ho»om tili be» grab att hau gcnaft nebftot bett eno.
folbaten och fårabe ben anbra böbligt med fin sabel. Därefter
ftaminte ha» sin trupp om arans forbringar, kommenberabe l)ö=
geroni och »u rooro alla williga att följa si» anförare, fom fjälf
gick i fpetfen.

Stribe» blef kort me» häftig, tn rysfarna förswarabe sig
meb furtioiftabt niob, feba» bc» fötfta öfroerraftrnnge» öfroer bet
bjärfioa anfnllet lagt sig. Alt rnnfte bocE roifa för bc» ofonttiga
bjiirfhet, hiuarnicb be wära trängbe på. Gfter c» half tinirne
nmt hela fältwärket intaget och befs befätt»i»g till ftörsta bele»
brifmc» »tför ben branta stla»be» i sjön, bär be siesta bron!?
»abe eller böbabes af klilor frän ben utanför ligganbe ryfka
ffottan, forn genast börjat fkjuta, ba stridSbullret »äbbe bein.
Femtiosex »ia» togos till fä»ga och »ägra och fextio lägo pä
wlllplatsen. Af ben olnckliga befättninge» kom ej e» e»da äter
till be sinä.

Föllusten n wär fiba war ej obetgblig; ben utgjorbes af
12 niail böba och 46 fårabe, hroariblanb 5 officerare.

D« intagna fältwärken fiirftörbes genast och kanonema, 8
!ill antlllet, förnaglabes. I bnte erhölls 250 gewär, ätftilliga
Mnderingspersedlar, jantte nägot prowiant och bränmin. Ester
siutab affär begaf fig tiuppen äter till fasta lanbet, utoin 200
MllN, fo»n läinnabes kwar att bewaka Älgfjiilanbet och förhmdra
alla landstigningsförsöl.

Dei»,a synnerligen djärfwa och Inctliga strib länber säwäl
liefal fol» manstap till stor iira; ben war ockfä märklig i bet
hänseendet att alt ä wär fiba afgjorbes meb bajunetten litan
tillhjälp af kanoner. Änbaniälet nieb benfawma wa»s äfwen
fulllomligt, t>) rnöfanrnö alla wibare lanbstigningsförfök upp»
hörde; enbast fällan oroabes wära i Kyrlfjärden ligganbe fartug.
Elntlwen anlabes äter batterier pä Älgfjö och lakob-Ramfjii,
hwarefter u>ära tanonsiupar begäfwo fig »t wot fienbe», fom
botf ej niera hiill stänb, utan börjabe braga fig bort, fä att be»
lillu ftärgHrb«stottan reban be» 2? uktober tunde begifiua fig till
Helsingfors i wlnterlwarter.

llnbcr bet fbljanbe dvct, fonx kriget ännu fortfattes, fi»go
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nata trcifter i allmänhet warci i fred och budstapen om den
tappre konungens segrar woro nastan det enda wi erforo af
kriget.

Sedän fiskaren stutat fin berättelse, begäfwo sig alla atei
tillbnka till landningsstället, där kaffet intogs pä den friska gräs-
maltan nilder lifliga samtal om 1783 ars kng och dess hjältar,
hwarefter seglatsen fortsattes, men nu med kosan heinät, dit
hela sällskapet lyckligen anlände, delatet med fin färd och det
wackra minne af fädrens bedrifter, fom fifkareils enkla berättelse
wäkt till lif.
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Kriget 1808—9.
Ing fSi; ett folk, som kunbe alt

Vlott ej fin ära stuikn,
Ing säss en här, som fros och strnlt
Och segrade tillitn.

Runeberg,

I uörjan a\ wärt ärhundrade satt pll FrankrikeS kejsar-
lion en af de »lärkligaste rncin, som niigonsin lefmat: 3iapa-
lcoii Äuonaparte. Frän ringa sländ hade hau geiioni snille
och iitmnrkta bcbviftcv swingal sig npp tili herskare osioer ett af
jorticns wäldigaste rllen och i hela mäi roftrlbabel finncö intet
land, forn ej i >»er eller mindre grad [fnlk warit draget inom
Ketsen af Hans malttaa inflytande. Äfwe» wärt uada»gi'»lda
Fililnnd, som pä linnö tid ännu fortfor att wara föveiiadt med
Swerge till ett tornmaarife, uuDakf ej delta «de och det war
pä juipolcoiio uppmanmg for att hämnas pä Smerges fiendtligt
sinnade Conung Gustaf de» 4:dc Adolf, som ryske kejsaren
Alexander den i:stc företog sig Finlands erösttag. Äfwen
med Danmarl rälade Swerge »ngefäv sauitidigt i krig, hwilket
gjorde alt en stor del af swenskll tngshärea »inste lmarstanna
wid dansla gränsen i stället for att affäadas hit till Finland,
där desg ljänst wäl hade warit af nöden.

Finland mar därför wid Ericicts början läninadt till sinä
egna ftribßlrafterfl förswar, hioilket uck nnder en bättre anförare
hllde warit fnllt tttträctliat, emedan dessa destegu sig till nngesär
17,000 ma» och den styrka, hwarined n)ssarne den 21 febr. ISOB



öfroergingo swenska gränse» wid Kyinmeneälf> ej utgjorde mer än
1(3,000. Alen swensta befälets största olycka i detta krig roar
en falsk fruktai» för simdens iiibillade öfwermakt, som förlainade
alla llnfträngmngai af den hjältenwdiga hären och påbjöd ätei-
tåg, där hwar ma:>s mest briilnande llnftan war att fä släss-
med sienden. Sä stedoe det wid Tawastehus, dit hären efter
flere för swenska wapncn ärufulla starinntslingar (wid Elima,
Ainttorn, Ruuökc-Sfi, Salmela, Käkelä) dragit sig undan. U»-
gefär 0,000 man rooro här samlade, bnnnande af stridslust, och-
ryskä hären war ej talrikare. Den äldrige general Klercker, soin
war öfwerbcfälhafware öfwer swenska hären, ämnade därför äf-
wen strida till anfall, men just i detsamma ankoin den nye
öfwerbefälhafwaren grefwe Klingspor, af tommgen utnämd
till höaste krigschef i Finland, oin hwilken det heter i Fänrik
Stäls sagner:

S)å kom Klingspor, fältinarskalken, stolt som rnajestätet själft
Vted twä hakor och ett öga och af hjärta kiwpt en hälft,
Da koin lllingspor, tog befälet med fin höga titels rätt
s2d) aas ordcr, han soin Klercker, men Hans urder war reträtt.

Och reträtt (atertag.) dlef det, oaktaot general Klercker erujöd sig,
att mcd sitt hllfwuo ansmara för den lyckliga utgängen af en
strid. Den 7 mars bröt hären uop fran Tawastchus och mi

gick atertäget norrut i sä saabb marsch att swenska anneen re-
dcrn i medlet af april defann sig i trakteii af Uleäborg, i nord-
ligaste Finland. Smärre strider föreföllo dänmder wid Ipperi,
Wiret och Pyhäjoki, hwarwid de smenske krigshösdingarne Gri-
penderg och von Döbeln med sinä saldater gjorde fiendens
öfmerrumplings- och krmgrämnngsförsök om intet. Alen rys-
sarne följde ändoek tätt eiter och den 18 april twangs sweiista
hären att dryta opp för att draga sig bakoni Siikajoki älf. Ge-
neral Adlerereutz, som leode aiiordningen af atertäget, hwilket
stedd: iinder haftigt angrepp af de päträiigande rysfarne, säg
att desse i siii ifwer att kringga swenskarne, alt för mycket för-
fwagat midten af sin slagordning. Strax befalde han major
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Hertzen ,ned Nyland» jägare att tttäftbtt oin iifwer deu tilU
friisiin iin och intaga lyrlolmn meö storm. Det Inekaoes oi)
sedn» swmstarne erhällit ben rna förstärtningen efter deu andra,
btofiuo vijöfanic efter tappert motständ ntkastabe från byii och
förföljba en half niil bort. Settct roar beit beröntba segetn iuib
Siikajoki, soin roät tcke förorsakabe rnssarne något betnönitbe
nederläg, men itergaf ät ben gcnom ntertäget nedstagna swen-
ska hären gladt inod och tillforsigt. Tron pä deras styrka
roar bcfäft hos folbatema och ben förbtinbabe öfwerchgelfen
om rysfarnes obfwerwinnelighet blef ssingrad soin en biiiuua
för winben.

Men sä war bet ej meb giefnie Klingspor. Dagen efter
slllget satte han sig igen i sin slcibc, befalbe kusten att köra
norait och hären att följa efter. I stnllet för att fullfblja finseger nöDiwbes ben sälebeo braga |ig tillbaka till Lumijoki, soin
det hette för att konuna i närinare furöinbelse rneb be sawolaksska.
ttgementena unber a.refwe Cronstebt, hwilka lågo wib Frautzila.
Ryisarne sörjde bocE för att ben icfe i lugn läiujc bar firf kioar-
blifrna. General Blllatofs nnlänbe frän Knopio nieb 2,000
man och 5 kanoner för att förstärka ben ryskä hufwubhären. soin
stob nnder general Tutsehkoffs befäl. För att hindra be
dägge rysta förbelningarnns fövcuiiuj bröto Adlerereutz och Cron-
Itebt upo sanil tåftöbe unber natle» niut be» 21 april till Re-
inoinko, bar vnöfunic Ablerereutz, soin sörst koin frarn,
ONgrev iieiiast, men emeban han luar för unberlägseii i man»
styrka, mHste han efter •') timmars häftig firfo draga sig tillbaka.
Dä ankoin Cronstebt nieb sinä trnoper och ryssariie nöbgabes NU>
!i!l åtwtftg efter att hafwa förlorat omtrlng 800 man i böoa,
firade och fångne, bäriblanb general Anlatoff själf och Hans 3
lldjutanter. Äfwen för be wira aflopp ieke stliden utan furluster.

Men oclfä segern wid Rewolaks begagnades ieke af beit
osörbfttteritge Klingspor sä som sig bort. Ryssnme tägabe mäl
undan och swenstarne förföljbfc, »ien i sllktll niak, och i hela 7
<v«lor«l lid böll Klingspor owärlsamt sitt hufmudlwarter i Vra-
(iestän med fbrtrupp i Knlnjokl> ehuru han habe s»,ooo man och
Nlgra och fijratio kanoner, sainl salunba war jäinstark nieb fienben..
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Eiitelleilio iunr geitout Vulatoffs iteberfag roägeii till Kuo-
pio fri och inga anbra rysta trupper suunos där an en afdel-
niug pä 500 man, som uuber öfwerstelöjtnant Abukoff stod
wid Pulkkila. Emot deiu säudes beii tappre öfwer>'te Sandels,
hwilken den 2 maj tidigt pä morgouen ufwerraskade ryssarne och
tog anfjiraren jäinte större deleu af Hans trupp tillfanga efter
eu 4 timmars härouackad strid. Därpa utsände hau miribre af-
deluiugar kn»g landet och mäuga betudande rysta trausporter
mcd lifsmedel och förnödenheter lstefwo dorttague. Äfwen ali--
inogen reste sig under anfömnde af landtmätaren Boismanoch
kollegan Gummerus och wid Idei.salini lyckades bönderna be-
niäktiga sig en rysk transport om 200 lass jämte dess betäck-
ning af 50 man. En donde stupade därwid och en annan,
Erik Ollikainen, fom främst rufade pa fiendeu, utmärkte sig
fä att han erhöll tapperhetsmedaljen.

Kuopio stad atertogs frän ryssarne af kapten Malm i
spctscn for 200 man soldater af Sandels afdelning och en skara
bcwäpnad allmoge dcn 7 maj genom ett nattligt angrepp, hwar-
wid 300 fangar och detydliga furräd af prowiant och bewa-
ringspersedlar föllo i swenstarnes händer, Den tappre öfwerste
Fahlander, som äfwen utmarkt sig wid Pulkkila, gjorde med
eu liteu skara ett ströftng inästerut inemot rysta hufwudhäre»
och eröfrade sä godt som under ugonen pä 2,000 ryssar, som
ilade till inidsättning, deras förräd och tillfängatog eller för-
dref betäckningen. Bondeina bewapnade sig ufweralt och gjorde
fiendcn alt afbräck de kunde, hwaraf närmaste följden war att
ryssarne, som hittils Hällit god maustukt, begyute pluiidra och
dunderna mäste flykta till skogs intilldess nasta winter med (juu-
ger och nöd dref dem hem igen, Ryssarne, som genom san-
dclsta asdelningens framryckande ända till rysta gränsen blifwit
uppskrämde, styndade att draga till sig furstärkningar och San-
dels mäste slutligcn, efter att inoin denna korta tid med siii
ringa styrka hafwa erötrat 100 kanoner och tagit 1,000 man
tillfanga, draga sig undan till Toiwola pä en halfö i sjun
Kallawcsi, stild med ett liredt sund ftan Kuopio stad. Här stola
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nH lämna (jonoin för att efterfe hwad unber tibeit sig tittbrngit
pä nnbra orter i lanbet.

Utctttför ftcibcrna Lowisa och habe swenska
gcriiigen tili förfroav rnot rtjöfanic anlagt meb ofrntttig foftnab
tiun fäftningcir: Swartholm och Sweaborg. Pä ben siirre
war major Gripenberg foiuiiienbant, och wib ett frigsråb, som
fjölls beu 24 febr., förpliktobe sig alla ebeligen till att lefwa och>
bb' ineb hwarandra, icke uppgifwa fästningen 5t fienbeit förrän
åtininftonc en ftonn bliswit asslagett och att anse beu foin för'
rädare, som talabe om att gifwa sig falänge bet fatts proiviant
och ctininitnition. Traktens allmoge täflabe i att förse fästinngen
meb alla föriiubeaheter och lämnabe befättntitgen nppgift pä sien-
benS antal.*) Icke befs minbre herfkabe bet öfwerbnfua be-
ssreop 0111 ben ryskä makten I;oS swenskartte och bä fienbeit bett
K mars begnnte beskjttta fästningen, glNMdes snart bet stolta be*
sliitet att halla nt tili bet nttersta Ester 8 till 10 timmars
kifjntniiui, utait att iiinrarne libit minsta skaba eller en enba
mau l'lifwit böbtib, gaf sig Swartholm till rysfante meb 600
nian och 200 kanoner beit 18 mars. Det war ett sorgligt tecken
<i!l hioab soin ffnlle ske wib Sweaborg Denna as ben store
Ehrenswärb anlagba starka sästiting war pä bet bästa sörsebb
meb sörräb as alla slag och sörswarab as en garnison oin 7,000
iito.it belö sweitskar, bels sinnar, och i hantneit bärittitansör lag
siÄrfta bclcn as swenska skärgärbsslottan ittsritsen. Besälet i fäft-
NMgVN förbes af vireatniralett Cronftebt, en tttatt i sitta bästa
nr och som mtber koit. Gustaf ben 3:bjes krig meb Rt)sslattb
»tinärkt sig för ntyckeit persoitlig tapperhet. Man habe sälebes
all llttlebning tro att Sweaborg stulle göra skäl för sitt namn
och ätminstone halla sig intillbess ttitbsattitiiig fräit tttoberlattbet
httitite ankoiititta, sn »tiicket mer som atttalet af be ryssar, htuilka
ben 2 mars intogo Helsingfors och omringabe fästitingen, ettbaft
utojorbe en trebjebel mot besättningeit. Och ehttrtt be seban be-

*) Den 2G febr. inlommo bönderna mcd 12 lass, fjiilfioc försedde
ltteb fabbabe bnssur och berebbc att med lif och blod furswnra sig, för
att lunna, sÄfom be fnbe, ftrelomma siuält hos garnisone».
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fommo beiybliga förfiörtmnaar, rooro de dock albrtg ens jäm=
Parta meti de bclägrabe. Men ryske bcfä(t)afroaren general bau

Suchtelen fann fnart att Groiiftebt ej roar rättc manneit att
förfroara en sä wigtig post, lifnfom ock att i Hans omgifning
perfoner fuiuws, som kunbe wara ägnade att defordra fästnin-
geyL iiftoergäng på unberhanblingens wäg. Därfär aintalas af?
wen i brefwärlingeu mellon ruska öfwerdefälhafwaren grefwe
Vurhaewben ach krigsministern att fästningen blifwit beskjuteu
meb gulbkrut, och ehuru möjligt är, att konimenbanten Eron-
stebt själf endast af ängslau och mesaktighet drifwits till fästnm-
gens skamliga »ppgifroanbe, torbe tywärr icke kuuna förnekas att
mom krigsräbet funnos fweuske och fiuske mau nog äreförgätue
att sälja sitt fosterlanb för slern roinnings skull. Af krigsrädets
1? uiedleminar, uppgifwer eu ryst författare, „war största belen
bärtill förberebb". Seban bärför garnifonen genom lätsabe au-
grepp bag och uatt blifwit oroab, falska uuberrättelser om rns-
sarues segrar och Swerges förtwiflabe stalluing blifwit i fäst-
rnngeu införba; fiirsäkran lämnad att ryske kejsareu beslutit upp-
osfra :>4,000 mau till fastuiugeus storumube, stonnstegar upp-
staplabe pä Helsingfors gator och ryskä annen geuorn skeufagra
mtäg af nattetib äter utmarscheranbe mauskap fätt utseeube af
att mora wäuga gänger talrikare än beu i själfwa wärket roar,
besliit beu förtwiflabe kommenbanteu Croustebt „för att roiuna
tid, rädba floltau och spara krut och kulor" att iugä ett wapeu-
stillestaub pa sädana wilkor att oin icke en hjälpsändning frau
Swerge af miust 5 linjefkepp iuuau deu 3 maj habe iulupit i
luminen, sknlle fästuiugen öfwerlämnas ät ryssarne. Uuber tideu
ilulle be bock fa besätta Läugöru, Wäster Swartö och Lill Öster
Vwaltb, men icke ä bem fä uppkasta uägra wärk niot fästuingcn,
I näubelse kapitulatioueu, konnne till stäub, stulle besättuiugen
få ittmarfchera meb nll hebersbewisuiug, men icke rnera fa tjäna
uiot Nyfslaub i betta krig. Da besfa roilkor uppgjorbes möro
roallaine icke ftababe pä uägot enba ställe, endast 5 rnan af be-
sättningen ihjälskjutue (Ziyssarne habe rnist 100), 30 särabe och
endast uagra huubrabe sjuka; geuoiu isens söuberfäganbe rooro
wallarne fä gobt som otillgäugliga och befsutom försebbe meb
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öfrocr 2,000 E.moner. Mftnöjet blanb folbatcrna och bct lägre
ftefälct ronr bärför sä ftort, aft Gronftebt, [om frttlltabe öppet
«ppror, lät Fråntaga manffapet all niiimuiutiou och omgllf sig
själf meb en lifwakt, Och bä beu 8 maj mföll och tfen, säfom
alt förutse war, icke tillntit nägo:: hjälpsilndning att fiam«
kumma, mäste nanvifoneii meb sorg och furtnnftaii öfwerläinim
ftg hi bcit unberlägsna ryskä hären, som rnt tog i bcsittiiing
fästningen meb bess 2,000 kanoner och rika fiirräb, fanit stär-
Wrbsstottan, hwilken rälnade inemot 100 farlijg ci f olita jiorlcf;
alt betta föll sä cjobt soin iitcrn kamp i fiendens händer. Och
Hnnu nåoot mera föll: swenskll härens hopp att kuuna äter-
nrinnci Finland war pä bet närmafte förbnndet meb Sweaborgs
bibchnllanbe och byster förtwiflan spribbe underrättelsen oin bess
fnll iblcinb bess rcbcin glesnabe leber, Men ryssarneö tillförsigt
iväxte i samina mä».

Pä hafwet, bar mi seglatsen knnbe wibtaga, woro swenskarne,
förenade meb engelbmännen, herrar. Ryskä flottan läg i Kron-
stabt och wägabe sig icke ut sorran i augustl, bä den ryske cmri'
ralen hoypabes siima swenskarne skilba frän engelsmnnnen. Men
detta hopp kom pä skam och han nöbgabes flykta unban till
Nnltischport pä estlänbska kusten, bar rysta flottan seban lag
instanab änba till senhosten. Alänbska uarna, soin i början
pi maj blifwit besatta af ryskä trupper, kunbe icke häller bibe-
hällas, ntan allmogen pä hnfmudön reste sig unber anfuranbe af
länsmaiinen Arin och prästen Gummerus och tog ryssarne till-
ftnga. Pä ön Kumlinge läg berns hufionbstyrka, men ben blef
mmfluten af fwenska kanonbätar och efter >n bags strib tmungen
att sträcka geioär.

NterMndom nu till ben tappre Sanbels, som i fin fasta
slällning wib Toiwola länge trolsade ryssarnes öfioerniakt. Han
fomla.bc alla bälar, han knnbe öfwerkomma, inrättabe de uörsta
till kanonbätar och sökle genom försnnkningar trygga sig mot
angrepp frän sjösiban. Dnrpä ntsänbe han smärre fiirbelningnr
at alla häll, hwilka oroabe simden och förstiirbe Hans transpor-
ky. )a t. ex. majur Duncker, hwilken sjölebes gjorbe ett striif-
tig änba !i!l Paukarlaks, bar han fräntog ficnbcn och försturbe
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en transport lifsmedel pä 200 wagnar, 500 kanonhästar och en
betydlig lrigslassll. Äfwen de i Kuopia stad stäende ryskä trup-
perna oroades af Sandels geitom nattliga ufwerfall, hwarigenonr
han tillfoga.de dem mncken ftada, Ryssarne insägo da att sä-
lange han war herre till sjö§ skulle de aldrig knnim fördrifwa
Ijonom; de kanonbatar, soin de ägde i sjön Saimen wid Will-
manstrand, lilefwo därför med niycket beswär öfwer forsar och
fall förda in i Kallawesi och nu war Sandels niidgad att endast
tanka pi eget försmar. Ändock höll han sig anda till oktober
mänad i stallningen wid Toiwola, kraftigt afsläende alla rys-
sarncs försök att drifwa honom darur, och endast de händelser,,
soin tirnade wid hnfwudhären, twungo honom slutligen att draga
sig tillbaka.

Wi läwnade denna här under den oduglige Klingspors,
anfurande i kwarter wid Brahestad och Kalajoki, darifran den,

först efter flere weckors owärksamhet uppbröt och den 7 juni in-
tägad.' i Gainlakarledy. Adlercreutz intog den 24 juni Nnkar-
lebn och sannna dag gjorde en swensk trupp af nägot öfwer
1,000 man med 4 kanoner landstigning wid Wasa. I själfwa
staden nppstod ett skarpt fäktande, soin slutade med att swen-
skarne blefwo drifna pä siistien och förlorade flere hundra man.

3tnssarne beskylde wasaboarne att ha distätt swenskarne och
plundrade därför staden i twä dagar. En annan mindre swensk
afdelning hade emellertid landstigit söder om staden och uppbä-
dade den swcnska allmogen i de trakterna, som ocksä i tain!"
mängd strönnnade till. Icke engäng underrättelsen om ryssarnes.
framgäng wid Wasa förmndde nedslä böndernas mod, utan de
defäste sig sä godt de kunde i hopp om att Klingspors här war
i antägande. Detta allmogens rasta uppförande bidrog kanffe
icke sä litet till att ryssarne den 1 juli lämnade Wasa och
drogo sig till Lappo. Här angrepos de den 14 juli af general
Adlercreutz ined en del af klingsporssa hären och efter 13 tim-
mars blodig strid twungos de att wika och drogo sig undan till
Älawo. Äten efter wanligheten gingo fegerns alla frukter för-
lorade genom öfwerbefälhafwaren Klingfpors tröghet, som för-
blef i owärksmnhet wid Lappo en längre tid. Därunder för-
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(IftrftW Hans här med 1,000 oläubffa bönder, som friwilligt
gripit till wapen under kapten Gyllenbögels befäl, och med
hwilka äfwen wasaallinogen förenat sig.

Vien oin ock njSfarne af Klingspor lämnades i fred och ro,
|å funno'de en sä mycket ontlrottligare fiende i sergeante» wid
Björneliorgs regemente Noth. 3ltföljd af endast 40 man bcgaf
siss denne ofllrsträkte krigsinan till sin födelsebygd Ruowesi norr
oni Tainmelfors stad och begagnade fig af fin noggranna kanne-
dom af trakten till att med oerhörd djnrfhet och framgnng npp-
snappa och förstöra alla till ryskä kaaret i Alawo bestämda
tmnsuorter och bndskickningar, sä att Najewfki), rnssarnes bt-
fälhnfioare, med krigsrädets bifall besiöt att täga tillbaka till
Tawastehns, Följande dag ankom dock general Kainensky, fom
endast af en händelse nndgätt att blifwa fängad af Noth, och
öfwertog befälet. 2>ien äfwen han beslöt att draga sig tillbaka
för att inwänta förstärkningar och lät emellerlid en stark afdel-
ning drifwa Noth ifrän Hans tillhäll, därifrnn han gjort fä
,»»cken skada. Först i medlet af augnsti trängde rnssarne äter
fram i tre nfdelningar. Men de mötle. raskt motstnnd: von Dö-
beln wid Kanhajoki, Adlercreutz och Cronstedt wid Alawo
tillfogade dein kännbara »ederlag; däremot blef öfwerstclöitnant
von wid Karstula tillbakadrifwen af en öfwerlägsen
rysk ftyrta. Detta hade till fiiljd att hela hären mäste drnga
sig nndan för att ej dli kringränd, och wid Nuona uppkastades
i största hast nägra förstanSnii,gnr. Den 1 feptcmber angrep
Kamensky med en öfwerlägsen st»rka swenskarne wid sistnämda
sialle, Men mötte härdnackadt motständ och drog sig tillbaka wid
NllttenL inbrolt. Men dä noptäkte dcn tappre ryske öfwersten
Kulneff att swenskarnec, walteldar blcfwo däligt nnderhällne.
van undersUlte fbrhillandet och fann att äfwen swenska hären
dragit sig tillbaka frän slagfältet, ©enaft wände Kamensky om,
»ien upphllNN swenskarne fövst wid Salmis, där den 2 sept. kl.
«> om morgoNen under hällande regn en ny strid begynte, Nys-
sarne blefwo gimg pä göng tillbatakastade, men anföllo iqcn
med mhcten tllppirhet. Slntligen kl. 5, pä eftermiodagen sick
Adlercreutz befall,!ing att draga sig tillbaka och swenska hären

4
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aftägade utan att förfoljas af ryssarne, som woro utmattade af
tvoä dagars strider.

Emellertid hade general Vegefack med 2,000 man froen-
ssa trupper landstigit mid Kristinestad och förenat sig med deil
del af kliligsporska hären, soin befaun sig i de trakternu. Kling-
spor själf tägade efter striden wid Salmio genom Lappo och
Lillkyro till Wasa för att rädda de därwarande förräden och
förena sig med.Vegesack, hmilket lyckades; von Döbeln ater ilade
i snaböa marscher till Ilykarlel») för att ryske generalen Kosat-
schoffskn icke skulle intaga denna stad i den swenska härens
rygg, Ehnru sjuk efter att i tma dngn ha marscherat utan
hwila, kunde han icke halla sig i sangen, utan ilade ut, kastade
sig pä sin hast och red till sin har, som just höll pa att släss
med ryssarna wid lutas, 1 mil föderom staden. Här tog hau
oefälet öfwer de fina samt dref ri)ssarna efter en hardnab
kad strid pä ftnkten. Hnfwndafdelningen af tlingsporska hären,
soin, förföljd af Kamenfty, kom tägande frän Wasa, war genoui
denna seger räddad ifrän kringränning.

Men ännu en lilodig dust den swäraste under hela
kriget hade denna här att besta, innan den twangs att lämna
Finlands landamären: Adlercreutz, som anförde swenska efter-
truppen, blef wid Orawais den 14 sept. anfallcn af Kamensky
med hela ryskä hären. Ställningen war dock för swenskarne sä
gynsam, att ryssarnes alla ansträngningar att fördrifwa dem
dlcfwo frnktlösa och dä de därlinder, likasom förut i slaget wid
Siikajoki, alt för mycket förswaga dc midten af sin slagordning, be-
slöt Adlercrenlz att nu gä tillwäga pä samma sätt som dä. Han
anordnade därför ett häfligt anfall mot den ryskä linjen där
denna war soin swagast, genombröt den och slaget kunde anses
som wnnnet. Inemot en mil förföljde Adlercreutz och Vegefack
de flyktande ryssarne, men dä ankoin i detsannna en rysk hjälp-
trnpp oin 2,000 man frän Wasa. I spetsen för dessa friska
trnpper störtade Kamensky einot de framträngande swenstarne och
un war det deras tlir att wika undan, uttröttade soni de woro
af stiiden och det häftiga förföljandet. Midten och wänstra de-
len af swenska hären kom dock utan stor förlnst tillbaka i sin

50 Kriget 1808—9.



föire ställning, men den högra blef trängd ut pd en udde, finnar
och sweilskar oin hwaraxdra. Sornlina räddade sig gcitorn ett
raskt bajc»iettll»fall, men liiånga stupade eller blefwo tagne till-
faneja; en och annan räddade lifmet genoni simning. Mörkret
föll nu på och ätstilbe de Nridande, sedän sista patronen ioar
bortskjuten: flagct hade warat i 14 timmar och af 3,500, soin
hake warit i elden på swenska fiban, woro 1,200 fallne, sårade
eller tagne tillfånga. Ocksä ryssllrne hade lidit ansenlig förlust
och, såsuin Älontgoniery detta krigs utniarkte liistorleskrifware
säger, „det wäkte själfwa den härdade krigarens deltagande att

se så inånaa lilodiga offer för det öinfcjioiga niodet. De lägo,
swenskar, finnar och rnssar, i eil njslig ordning, liksoin de stu-
pai ledwis, och inanga tyktes omfanniat hwarandra, da de träf-
fades af döden. Rägra hade ännn sinä fingrar saminanknntna
oinkring det wapen, hwarined de så tappert bidragit till den blo-
diaa furstörelsen " Under natten anträdde laniningarna as den
swenska hären återtåget till Nykarleby, utan att förföljas af de
»iinattade rnssarne, Vlen slaget roid Qrawaiö hade afgjort hela
fmsta kriget. Kort därpä fick Klingspor afsted och efterträddes i
befälet af den gainle iUercker, bensamme, soin oni han fatt rada
wid Tawastehns kanske Mille afkliut kriget i dess börja,i, Nu
war det för sent.

Sandels hade einellertid, för att ej blifiua afsknren frän
den uiot norden tägande swenska hnfwndhäre», nödgats öfwer-
gifwa sitt tillhäll wid Toiwola och drog sig tilldaka, hardt för-
följd af Tntfchkuff i spetsen för 8,000 mqn: Sandels hade blott
1,400. Ehuru så undeilägsen i nianstyrka, tillöakakastade hau
äudock i den häftiga träffningen wid Wirta bru den 27 okt.
Tutschloffs här och förenade sig i noueinber nied fmmska hus-
w»dst»rkan under general Mlenfcr.

Men »n war wiuteru iune ined skarp köld, så att äfmen
liafivel lllde sig och de swenska trausportskeppeu kuude icke ualtas
kusten, Den swenska hären hade sammansmultit tili G,OOO man,
soin genoni sjukduin, köld och brist liefuuno sig i ett sorgligt till-
s!a»d. Da ingingo de sweuske befalhafraarne uied general Ka-
rnenflg ljfwerenslommelsen i Qltijoti den 19 uoueniber, i en-
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ligljet med hwilken fwenska hären erhöll roapenftitteftånb och för-
bcrnb siss att utrymma Finland. I Uleädorg maste 23 office-
rare och 1,200 man kwarlämnas för fjukdoins |MI; de uftina
släpade sig med förtwiftade hjärtcm och sorgfet mod fram till
Torneä, dit de anlände den 13 decenider. De sinska soldaterna
fingo kwarstanna här, men de swenska trnpperna mäste genast
inarschera in i Swerge. Salunda gick det sorgliaa nret 1808 till-
rinbn, rikt pä bragder utan annan winning än owansklig ära,
och rikt pa ädelt blod spildt i fosterlandets tjänst, men utan gagn.

Under ärets lopp föreföllo, utom de här ointalade stri-
derim, äfwen ätskilliga fäktningar i södra Finland, där swenska
trupper pä olika stallen landstego och hade skarpa strider mot
ryssarna, men utan framgang, fasom wid Lemo en half mil
frän Äbo den 19 juni, pä Lokalaks udde söder om Nystad den
17 sept. och wid Helsinge, en ort 7 mil nordost om Äbo, de»
2G sept, Swenskarnc nödgades hwarje gnng för den stora öf-
lucrmaktens sklill gä tillbaka ombord pä sinä skepp.

Den del af swenska skärgärdsflottan med flillstä,!dig nt-
rustning, som ryssarne bekominit wid Swcnborg, utgjorde för
dem en god förstärkning till sjös, Flere skarpa strider föreföllo
fäsom t. ex. den 2 augusti uti Sandöström i Kimitä socken,
där striden warade 9 timmar. Den tappre Sölfwerarm ut-
märkte sig där mycket och den swärt särade öfwerste lönsson,
som sedermem dog af sinä sär, utropade, sträckande sinä händer
emot himlen: „lag instämmer big, Olof Lronstedt sden dälige
komniendantci: pä Swcadorss) härmedels att inför GudZ ewiga
domstol siä till answar för minä plägor och för sä mänga tappra
mäns lif, hwilka i bag Minnit skjutna med swenska knlor frän
swenska jkcpp." Äfwen wid lungfrnsund den 18 aug. war
en skarp sjöträsfning.

De händelscr, som timade i begynnelsen af det följande
äret 1809, woro agnade att päsknnda fredens afslntande. Den
halsstarrige konung Gustaf Ndolf, som gcnom sin cnwishet och
oklokhct höll pä att föra Swerges rike dess undergang till mötes
gciiont uttre krig och dälig inre styrclse, blcf den 13 nmrs till-
fnngatagen i sitt eget slott af den tappre general Adlercreutz^
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hiuUfen i föreiung med baron Adlersparre och nägra andra
fosterläudskt fiimabe män tillsörsäkrade konnngens farbror. her-
tigen af Söbeniiaiilaiid, scdermera soin konirng kallad Karl
den 18:de, rajeringrn. Denne msag att det genom dm förre
reacntens okloka auordinngar alldeles utmattade riket dehöfde
sitb och de kriashändclser, som efter roiningaornbiitet tillorogo
sig, woro därför af »nudre betydeiihet, eiiiedaii swciiskarne dels
ej wille dels ej kunde gä anfallswis tillwaga. General Döbeln,
som NN förde öfwerbeflllet pä de äländska öarna, ntnjmde dem
efter en hop finärre starinytslingar och drog sig öfwcr det till-
sniöirn Älandshaf tillbaka till Swerge, häftigt anfatt af ryskä

•generalcn Kulneff> soin tillochined för nägra tinnnar luckadcs fatta
fast fot i stadeil Griftlchannl i Swcrne. Ungefär samtidigt tn-
gade en annan rysl häl öfwer den tillfrusna Kwailen och iittog
llmeu i Wästerbotten, inen fick efter nägra timinar befallning att
äterwä,ida till Finland.

«General Gripenberg förde nn befälet öfwer den kwarlefwa
af sinsta hären, soin läg i Donien, och dä rnssarne triingt ho-
nom nndan till Kalir master oin denna stad och han tillika fick
en öfwerdrifwen nnderrättelse oi» antalct af de ryssar, soin tägat
öfioer Kwarken och besatt Uineä i söder oin honoin, fä ansäg
han bäst att gifwa sig med alt sitt folk sängen ät ryssarne.
Stor förblttring wäkte denna öfwerenskominelse hos soldaterna.
„Äled förtwiflan och surg, med furbannelser och tandagnisölan
öfwerläinnadc dessa tappra sig ät fiendcn, sönderbrutande, tram-
pande nnder sinä föttcr de wapen, de fanor de hittils fä äro-
fallt med lif och blod förfumrat. Hwarken det egna eller ryfka
befälet wägade förebrä deni denna ädla harin, fom förbittrade
själfioa äterseendcts glädje cniellan föräldrar, ninkar, barn och
wännel i benunet."

De krlgshändelser, soin widare tilldrogu sig i Wästerbotten,
där ännn en skara sinsta trigare käinpade sida wid sida med
sinä swenska bröder emot ryssarne nnder Kamensky, woro obe«
t>>dliga och här mä endast nämnaö träff,nngen wid Hörnefors
den 6 jitli, där den tappre Dnncker stupade. Fredsunderhand-
llngarna pägingo emellertid med all ifwer och sä härda de an
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syntes, mäste likwäl de ryskä forbringania af swenska underhand-
larene bifallas. Fred slöts därför i Fredrikshamn den 17 fep=
teinber 180 N pä de milkor att till Nyssland afträddes hela swen-
ska Finland, Alandsöarna och Wästerbotten intill Torneä älf.,
Swenska konnngariket fiirlorade i deiina fred tredjedelen af sitd
oniräde, inen mann tryggare och lämpligare gränser samt >nöj«
lighcten att, ostördt af alla eröfringslystna arannar, i fred od>
ro arbeta pä fin inre lycka, säsom ock altsedan skett.

Men smär och smärtsam war skilsmässan, da de finska
trnpperna i Umeä sknlle skiljas fräi: fina trofasta swenska wapen-
bröder och aterwända tili hemmet. Wi kunna icke bättre stildra
den än genom att anföra det tai, soin generalen friherre von,
Döbeln wid detta tillfälle (den 8 oktober) höll till kriasharen:

„Soldater! lag har samlat annin att tillkännagifwa det
en preliminär fredsnfhandling den 17:de septenwer blifwit gjord
mellan smensta och ryskä wakten. Denna fredstidning slutar ett
förbärjande krigs alla olyckor den bör wisserligen wara ett
gladt lnidskap, hälst Swerges uttumda källor icke tilläta fortsätt-
mm] af en strid, börjad af politiskt misstag och som i tmanne
hela är aftynat alla dess krafter. Men Finland frängnr Swerge
rikögränsen är Torneä älf, Finnar! wid denna fred förloras-
tredjedelen af fwenska kronans omräde; Swerge förlorar den
stolta finska nation, sitt kraftigaste stöd, Ej nog härined: swen-
ska armen förlorar kärnan och betydligaste delen af dess
niakt. Moderlandet är krossadt, försänkt i sorg och saknad öf-
wer oersättliga nppoffringar; men den wisa allmakten har be-
sintit inära ödcn, de mäste emottagas med tälamod, med nnder-
gifwenhct.

Soldater! Kamrater! Bröder! Ni som under det nnss stu--
tade kria med sä mncken trohet och »mndom trots ficndtliga hä-
rens talrikhet med> wapnens sinliga styrka wid Siikajoki, Re-
wolaks, Pulkkila, Lappo, Kauhajoki, Alawo, Lappfjärd, Etferi,
3!u!nmijärwi, lutas och Idenfalmi m. m, befegrat fiender; Nr
som pä cgen hand ätcrtogo halfwa Finland — Ni som siutligen.
öfioermannades att öfiocrlämna finska gränsen, I hafwen seder-
inera med ständaktighet stridit för modcrlandcts swenska jord
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3 härwarande! ären dyrbara kwarlefwor af dm stoltll sinfkll na=
lion och desg tappia krigsfolk, det är till Eder jag bör och jag,
skall med upprördt hjärta förhrnna forningenö, riksens ständers,
fißCiiffo folkets, swenska armmö, minä medbröders, min cgeit
det är allas uppriktiga tacksamhet.

Konungens nädiga wälbehag, riksens ständers ömmande
nmlunljn, swenska fulkets benndran, stvenska armens wanskaps-
fiilla hiigaktning, minä mcddröderS erkänsla, min egen tillgif-
n>e»het för Eder, är det offer, som ät Eder hälgas och af mig
franwäres.

Finnar! Bröder! Edra bedrifter aro ftora och den tacksarn-
het jag a allas mäirnar förknnnar till Eder är i lika förhällande.
Till denna tolkning fordrades en wältalares hela förrnäga
inen jag är soldat foldat! hwad stolt benärnning, dä jag
har denna titel af Eder, för Eder och med Eder. Emottagen dä
ett »porördt hjärtas okonstlade tankar och 3ii, swenske trupper,
som wid delta sorgbundna tillfälle äro närwaranoe, waren lef-
wande wittnen till swenska rnoderlandets oinskränkta tacksamhet!
Eioenstar! loaren stolta att hafwa selt desfa finfka kwarlefwor!
minnens dern! högakten dern! sen deras aftnnade kroopar, deras
bleka anfigten, de bära wederwälen af deras trogna, änstont
fylltlösll bernödanbe nnder förflntna är! Ack 3ii Finnar! när I
llterlommen till fusterbngden, sä frarnfören swenska folkets tllck-
sarnhet till Eder nation! Weten att I äterwänden med ntslitna
kläder, afstnmpade eller genomstjxlna lemuun'; men I medfören
en rättskaffen>o krigsmannasjäls sunbara prydnad. Fiender till
swenfla moderlandet tunnen I aldrig blifwa: därom är jag för-
wissab; men fördlifwen i alla tider desg wänner. Skulle det
nua herrawäldets makt hindra Er önssan och er wiljas utöfnina,
sä lät med hjärtats och tankens tysta spräk wälsignelsen tilldelas
muderlanoet. Pärninnen Edra barn därom; wi skola frän slägte
till slägte wälsigNll Er, högakta Er!

Ett der jag Eder: när I nalkens de ställen, där wi beseg-
rat wära fie,!der, och dä 3ti där sen den sandhög, som betäcker
wära slnoade tarnrater, gifiven deras stoft wälsignelsens stick: de
hafwa dött hjältar och deras aska wärdas af ärans walnader.

55Kriget 1808—9.



I kannen människohjartllts mängfaldigll nycker, dess anlag att
hastigt wälja föreinäl, suin det tror sig aldrig förgäta; men
knapt aro näqra weckor förftutna, förrän ostadigheten gjort ett
annat wal, Tiden förandrar alt, med den glömmes alt; men
det försäkrar jag och I skolen sjalfwe sinua det, att krisssmanna-
sanwand, knutet wid strid, faror, blod och böo, upplöscs aldrig,
Sälcdes ären I och roi förwissade om hwarandras kärlek; lrigs-
mannabroderskapet räcker lefnadens tidiängd och den tacksamhet jag
er förkunnat och nu förkunnar har med detta wärt samband en
oupploslig föreiling, Finnar! Bröder! firnde minä ord deseglas
me) dloostärar frän minä ögon, skulle de-striimma och hwaije
droppe försäkra Eder om min wördnad, min mänskap!!!"

Sa talade den adle, marmhjartade general von Döbeln,
hwars minne lefwer älskadt och prisadt mängenstädes i wära
bygder, Men ara och walsignelse öfwer alla de tappre swenske
och finske krigare, som dä blodde och dogo för Swerge och wärt
älskade fosterland!
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Johan Ludwig Runeberg.
Skald fallos en person, fom äger förinägan att i wersform,

pa ett stöut eller tuocfcrt sätt skildra förhällandena i mäninsko-
lifwet och naturen. Konung Tawid i gamla testmnentets tid
w»r en skald, därom mittna Hans i bibeln förwarade psalmer;
stalder woro äfwen de perfoner, som författat sängerna i wär
pslllmbol. Widare äro de skalder, sc»n öfwer fnrhällanden eller
lilldragelser bland niänniskorna och i naturen diktat sänger eller
wisor, hwilka genom sitt innehäll gläda eller röra wärt hjärtll.
Hos de flesta folk nnträsfas sädana wisor, osta af särdeles wak-
kert innehäll, hwilka blifwit diktade i folkens forntid och fedan
forn folkiuisor bewarats hos dein frän flägte till stägte, Där-
emot hafwa ofta nainncn pä de perfoner, soin diktat dessa wisor,
under tidernas lopp sallit i glömska. Men sedän ett folk koinmit
till nägon bildning, har det alltid i truget och ärofnllt minne
bciuarat sinä sknlders nain», tn det liar insett, att skaldernas
snnger i hua. grad bidragit till niänniskoslägtetö förädling.

Finland har ägt och äger soin bäst skalder af stort wärde.
Fräinst bland dein alla stär Johan Vlidwig Runeberg, soin stnnkt
sitt land sä ninnga sänger af oförivanskelig skönhet, Han föddes
i Jakobstad den 5 febr. 1804. Hans siiigt härstaininade frän
Smerge och hade par mansäldrar förnt flnttat ufwer till Öster-
l>«!!en. Fndern, fjökapleilen Uliik Runeberg, och niodern,
Anna Maria Malin, woro hwardera perfoner med goda fjäls-
gäfwor och franistäende bildning. De fysfelfatte fig gärna wed
läsning, och nwdern ifynnerhet tnktc niycket oin wackra sänger,
dem hon sjöng med behaglig röst, lohail Lndwig, deras först-
fädde fon, war soin barn swag och sjnklig och lwrjade först gä



wid fyra ärs älder, Han omhuldades däiför mer än de öfriga
fyftonen af modern, hwars älstling han blef, och hwais ömmll
roårb han belönade med den warmaste fonliga karlek. Tidigt
wifade han sig aga jainte ett känsligt hjarta en starkrättskänslll.
Lngäng hade modern köpt lingon och mätte dem, fäsoin biukligt
är, ined rägad kappe. Detta fann sonen wara en stor oratt,
dä förut \oox öfwerenskommet oin puiset för kappen. För att
ej fära gosfens rattskänsla strök modern leende rägan af kappen
och inättc baren utan räga.

Runeberg bodde som barn om somrarna med sin mor och
sinä syskon p« landet i en liten stuga wid sjöstranden. Där-
grundlades hos honom den karlek till naturen, som sä ofta ut-
talar sig i Hans länger.

När Nllneberg war fyra är gammat, utbröt det krig, som
skildc Finland frän Swerge, och hwars Nrider och hjältar 9iu~
neberg sedän sä härligt befjungit. Äland dcssa hjältar, hwilta
haft lyckan att förhärligaä af Runebergs säng, är äfwen en
rysk krigare, den tappre Kullneff med det bistra, skäggiga anletet.
men det weka, människowänliga hjärtat; denne kom med siir.
nendtliga skara till Jakobstad och satte dess inwänare i icke ringa
förskräckelfe; men fnart lärde de kanna Hans milda sinnelag, och
den lilla Johan Ludwig 3iuncberg satt sedän flere gänger i dew
barnkära trigarens famn.

Sin första skolunderwisning erhöll Niiiieberg i Uleälwrg,
där han hade en rik mordror, hos hwilken han bodde, Efter
denncs död begaf han sig till skolan i Wasa, som lag Hans fö-
delsestad närmare. Han gjorde sig under skoltiden känd som en
glad och yr gosse, färdig till allehanda lustiga upptäg och spratt.
Engäng war han närä att strämma slag pä sin wärdinna, en
gammal gumma, hos hwilken han tillsammans med tre andra
ostnriga kamrater bodde, Gummcm trakterade gosfarna osta med
ett slags gröt, som de ej tykte om. De hotade därför att rifioa
ned taket och kasta sig för att dö därnnder, om gumman ämm
widare wille twinga dem att äta den afskydda gröten. Vien
gnmman brndde sig icke om deras hotelser, utan kokade sin gröt
som förut. En dag kom hon äter med grdtfatet i handen upp-
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för trappmi och öppimbe börren till gossarnes rum, dä ett för-
ftrligt braf därifrän hörbes och ett tjoft bcunmolit trängde mot
börnii. yiåi]ra jänimcrrop fuljbe på braket, hwarefter bet blef
tyst som i grafwc». (Summan, soin irobbe att gossarne uppfylt
stn hotelse, fälbe af försträckelse grötfatet i golfwet och skynbabe
utföt trapein för att ropa pä hjälp. Grannarne sanilabes skyiib-
sn»it pä aurnrnanS nöbrop, mau trängbc sig uppför trappiin tili
nUdropsstället, öppimbe börren till ruininet och faim alla fyra
goSfarna wälbehällna nieb allmarsainnia miner sitta nrib sinä
blcker. I»tet spär af förstörelse niärttes bärinne, och gossarne
lnlsade wara ljögeligen förwännbe öfwer bet talrika besök be fätt.
Saken förhöll sig sa, att gossarne habe bnitbit löst unber tak-
sparrarne en niängb pärtor, webträn, tegelstenar m. in., soin be,
i sannna ögonölick gunnnnn öppnabe börren, rykte neb, men
hwilket alt be äter, seban guinman sprnngit bärifrnn och innan
grannarne hunnit sanilas, staffabe unban och gömbe i spifen.

Innite skolstubierna sygselsatte sig Nnnederg pä lebiga stun-
bcv nicb lätzning af sklllberna ChonrnK' och och
han gjorbe lifmln sanitibigt sina första skalbeförsök, ywilka witt-
irnbc oin stora anlag, Hans faber, soin tykte sig warsna bessa
nnlag, skänibe bock ej durt goösen nieb förtibigt berörn, ntan
gjorbe hononi i stället uppniärksam pä be fel och brister Hans
werser ii»,»! [ebo af.

Är 1822 ben 5 oktobei lnstreft Runeberg soin stndent wid
universitetet i Äbo. Hans förälbrar wuro icke furinögna, hwar-
för han nnber fin siubenttib, i likhet n,eb mänga anbra, tili stor
del sjnlf niäste förskaffa sig sitt nnberhnll. Han antog forben-
skull konbition eller plats soin lärare, först i Saarijärwi och
febcrn i Ruomesi socken, för att förtjäna penilingar till egna stu-
bierß forlsättanbe, Unber bcnna sin ivistelse pä landet fattabe
han stor lnst för siske och jagt, tivanne sygselsättningar, soni han
alt sedän pä bärtill lebiga tiber nieb särbeles förkärlek ägnabe sig,
at. Han liirbe bä äfwen kanna ben finska folkkaraktärcn,
egenstaper: allwar, rnob, ihiirbighet, trofnsthet och kärlek till fo-
fterjorden. han sebail i sina sänger sä härligt frainhällit.
Ariin Nunebergs wistelse i Nuowesi ointalas en tillbragclsc, som
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nrittncir om huru stark Hans oroitja Mlli iifwer ett gement uch
oförffärnbt uppföranbe. Pä fainrna ftälle, bär hau befann sig,
habe lätietö puenun- uitber en refa tjenpiu forfneit tagit in, och
ma» framsatte för ben arabe gasten bet basta huset förmäbbe.
Dfeu ssuuenwrens kusk tykte sig ej hafwa blifwit unbfagimb
t'illräckligt och börjabe meb hög riisi smäba hela gärben och klailbra
alt hwab mau gifiuii honom. Runeberg, som räkade wara i
»ärhete» och hörbe betta, gaf genast klisten en saban örsil, att
blobet sprutabe ut frän näsan. Darefter gick Runeberg in och
omtalabe för gnucrnören hwab som skett, och beiine tackabe
honom för ben wälfurtjänta näpsi Hans oförstamba tjänare

habe erhallit.
Efter twä ars bortawara äterkoiil Runeberg till 2lbo, där

han fortfor att förskaffa sig sitt nppehalle genam liarnannberwisning.
Sinä egna stubier fkötte han bärjämte och förfkasiabe sig goba
insigter ifunnerhet i latinet och grekiskan, hwilket fenare spräk
han tänbe fä wäl, att han till och meb fkref grekisk wers.
Ar 1827 promouerabes han till magister. Det mar ben fista
magisterpromotionen i Äbo, fom bä firabes, ti) staben nebbrann
om hösten famma är, hwarefter nnwersitetet flnttabes till Hel-
singfors. Runeberg följbe meb nniuersitetet, och i Helsingfors
ntgaf han 1830 frän trycket bet första häftet af sinä bikter.
Det war en famling smärre ffalbeftncCeit. Han fänbe ett erem»
plar bäraf till skalben biskop Franzen i Swerge, hwilken i ett
bref tackabe Runeberg for ben wackra gafwan och fabe sig bäraf
se, att en stor skalb höll pä att uppsta i Hans förra hemlanb.
(Franzen war föbb i' Finlanb, men habe flnttat öfwer till Swerge.)
Oin hösten sistnämba är ntgaf Runeberg sinä öfwerfättningar
af fervifka folkfänger och följanbe äret „Grafwen i Perho", en
härlig, hjärtgripanbe bikt om ben gamle bonbeu Hane och Hans
fex äbla föner.

Är 1830 utnämbes Runeberg till bocent i wältaliaheteu
och wären 1831 gruublabe hau tillfanunans med nagra wänner
deu alt ännu fortbcstäenbe wälkänba läroanstalten Lncelim i
Helsingfors. Samma är, 1831, ingick han äktenfkap meb Freb-
rika Charlotta Tengsiröm. en fkalbenatur fäfom han fjälf. Deras
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fflrenlng blcf bcit IncKigcifte och roätjtgimbes meb sex rasta rocit-
artabe söner.

Frän 1832 börjcibe Nuueberg ittgifroa en iibning ~Morg-
o»l>label", hwars innehäll utgjorbes af smärre bitter och berät-
telser, öfwersättningar frä» fränimanbe spräk, granstningar af
utkomna siristen m. m. Samma är litgas hau ock sitt stora
fkalbestycke „Älgstyttar»e", e» trogen och wacker sftlbring ur fin-
ska bonbens lif. De i Morgoxbladet införba smärre bikterna
utgaf Runeberg i fkilbt häfle 1833. Hans ftalber>)kte war nu
nmiiblagbl, och kring hunom fanilabes hufwubstabens mest begäf»
wabe perfoner till roänsfapUgt umgänge.

Runeberg wistabes i Helsingfors till är 1837, bä han mV
imiiibcs till lekior wib gymnasium i Borgi, Äret fönit I;abc
han otat fina utgifna stalbewärk meb ett nytt wärderikt bibrag,
bcn innerligt behagliga dikten „Hanna", en fkilbring frän en
prnstgärb pä lanbet, Vfter tifwerftyttningen till Norgä utgaf
han 1841 „Ililkwällen", ett härligt kwäbe oin bcn gämle sol-
katen Pistol, Hans wapenkainrat ben äble majoren och bennes
bottcr, ben wänliga krölen Augusta, 3lr 1843 uttmn trebje be-
len af Runebergs smärre bikter och 1844 „Kung Fjalar", en
ftorartab stildring frän forntiben. Genom bessa wärk blcf 3tn-
neberg i sitt henilanb och i granlanden känb och berömb soin en
stor slald, jäniförlig nieb be bästa i alla tiber, Men ännu inera
förbes Hans nain» triiig wtrrlden genom „Fänrik StälsEägner",
af {jvailla första bclcn nikoin 1848. Dessa sänger> i liwilka
stalden föremigat hjältarne och striberna i 18U8 ärs krig, bct
krlg som stilbc Finland frän Swerge> haflva blifwit tifwersatta
till bonstnii, tystan, engelskan och franskan; be hafwa Lfweralt
läsits nieb förtjnsninss och gjort Finlands nainn aktnbt och ärabt
lblanb folk, foni fiinit knapt wlste, att ett fäbant lanb fans
iill pä lordkretfen. Äfwen till ryskän hafwa Runebergs wärk
blifwit tlfwersatta.

Säsom erlänfmmna berolfl pä ben bennbran, Hans fänger
I)ad« iväkt, fick Runeberg emottaga flere Swenska
akademin gaf honom for skalbestncket »Grafwen i Perho" fin
iiiintnY och 1840 för Hans bittils utgifna nrbeten fin stvra guld-
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pemuug. Af foming Oskar ben l:Fte erhiill han Rordstjärnan
«ch af Ostars fan, konung Karl ben Is:be, Rordstjärneordentz
lommendörskors. Danska fonniigen, den aftidne Fredrik den 7:be,
fäiibe Ijonom Dannebrogsordcn. Ar 1851 gjorde Runeberg en
refa till Swcrge. När äiigbaten, hwarmed han dit ankoin, lan-
dade i Stockholm, war stranden fyld af en tallös stara folk,
soin sainlat sig for att fe den fräjdade skalden och ined höga
hurrarop hälsade hononi wälkoinmen. Under Hans wistclse i
Stockholm war han oingifwen af de ntmärktaste perfoner, som
alla täflade att wisa honom fin aktning och beundran, Grefwe
Sandels, en son till den i „Fänrik Stäls Sägner" sa wackert
besjungne härförareu Sandels, häintade frän fin moi at Nune-
berg en dnrbar ring. Wid fwenskä hofwet cmottogs och beinöt-
tes Runeberg af konungen och Hans höga familj sa warnit och
wänligt, soin om han där ftulle hafum warit en gammal bekant,

Och bekant war han för dem, ti) de kände honom ival ijeitorn

Hans strifter. Konung Oskar skall hafwa sagt om „Fänrik Stäls
Sägner": „lag och min niaka hafwa ofta med rörelfe läst dem,
och wära barn knnna dem utantill". Frän Stockholm begaf sig
Runeberg till Uppsala och Hernosand; i sistnämde stad besöktc han
bistop Franzins graf, Öfiocralt emoltogs han med oförstäl)
wälwilja och firades med fester och tal.

Af sitt eget lands monarkcr ihägkoms Runeberg äfwen
med ntmärtelfer. Är 1841 hade han utgifwit jämte „lul-
kwällm" en annan dikt, benämd „Radeschda", hwilkcn stild-
rar en ung rysk furstcs kärlek till en slafwinna, den älstliga Na-
deschda. De händelser dikten bestrifwer äro forlagda till den tid,
dä Ryfsland beherskades af fin utmärkta keisarinna Katarina
den andra, hwilken äfwen uppträder i skaldestycket. Denna dikt
är ett mästerwärk, säsom nastan alt hwad Runeberg skrifwit.
För densamma auslog kejsar Nikolai ät skalden en summa af
1,000 rubel banko-assignationcr ärligen. Ester äterkoinsten
frän Swerge tillerkändes Runeberg professors namn och mäo
dighet, och 1857 promoveradcs han till honorarie teologiedok-
tor, Ockfä en rysk orden, Anne i andra klassen, blef Rune-
berg tilldelad.
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Teologieboktorswärbigheten (bcu högsta lärda grab kyr-
kans tjänare kuuna ftrwärfwa sig) tilldelades Nuueberg hufwud-
snkliqast för Hans arbete med det rn;a psalnidoksförslaget. Skal-
dm hnde nämligen af regeringen blifwit anmodad att ouiarbeta
wäl psalmbok, hwilken lider af flere brisler, däribland en mängd
«läinpliga och föräldrade uttryö. Runeberg atog sig uppdraget
och utarbetade äien 1854—58 sitt „Förslag till Swensk Psalm-
bok för Finland", i hwilket förslag förekomma 01 nya af Ru-
neberg förfnttade psalmer. Rär detta psalmbuksförslag nr 1858
utkoin frän tlycket, fick Runeberg e:«ottaga en äreskänk af närä
tjngu tusen riihet, sauilade öfwer hela landet pä fädant fätt, att
de, som först löpte den nya psalinboken, betalade för den mera
iin den egentligen skulle kosta. En annan hedersbetygelse af
liiiiböiiiäii wisades Runeberg pä fenitio>ibe åröbogeu af Hans fö-
belje, dä de iinnu kmarlefmande ofsicerarne frän 1808 ars krig
och anförmandter till de aflidna stankte honcnn en stor, nied dil-
der och insknfter prybb silfwcrkanna.

Runeberg kiuarblef wid sainina befattning, fin Icktorstjänst
wid gymnasium i Vorgä, till är 1857, dä han erhull afsked ined
fin innchafda löit till arligt underhäll. Utmärkt i sm lärare-
wärksanchet, säsoin i alt annat, war han mördad och afhällen
af sinä eleuer, onttykt och wärderad af sinä tjänstekainratcr.
Under loftiden oin somrarna bodde han pä Krokönas heininan,
ungefäl en mil ncdanom Borgä wid en wik af sjön, där han
war i tillfälle att snsöta med fiske, soin utgjorde ett ns Hans
älstliugsuujeu, 39toe bär och i Norgä habe Hans gästfrill hus
talrita 'oefök af lanbsinäu och fminlingar, fom alla ansägo för
en stor trra att fä gUra ben äble ftalbens bekantskap, och för
hwilla samwarnn med honom seban utgjorbe ett kärt och oförgät-
(igt minne. Runeberg war i sitt umgänge bensamme soin han
framftir i sinä skrifter: snillril, stäintsain och älstlig, och pä
sannna ging enkel och flfirblÖß.

©ebcm Runeberg blef befriad frän siil tiänstebefattning
och luude cfter behag anwänba sin tid pä det, hwarät Hans
hng hälst war riktad, skänkte han sitt land och den swcnska
litteraturen tre wärl af fin rika anbe. Är 1860 utkom ben
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länge efterliingtade andra delen af „Fäniik Stäls Sägner"
dessa odödliga minnessänger öfwer det sista sinska krigets hjältar.
Är 1862 utkom „Kan es", ett stadespel eller, som författaren
själf kallar det, en „faiiuljeniåliimg" i twä akter. ,Redan den
tid Runeberg utgaf Morgondladet, hade han däri skrifmit ett
telltersti)cke, „Friaren ftän landet", hwilket dock ej blef af
stalden upptaget bland Hans fainlade arbeten. „Kan ej" har
lilifiuit nppfördt pa teatern hos oss, i Swerge och Danmark,
Ett stadespel, fast icke skrifwet för att uppföras pä teatern, ar
äfwen RunebergS stora skaldewärk, „Kungarne pä Salamis, tra-
gedi i 5 akter", som utkom är 1863. De däri bestrifna hän-
delserna tilldraga sig i den alsta grekista forntiden, och bland
det inyckna andra, man där fär beundra, är den utmärkta för-
mäga stalden haft att försätta sig in i den tid han skildrar; en
grekisk skald pa den tiden stulle knapt klinnat framstalla de i
stycket handlande personerna mer sant grekiska än Runeberg gjort
det. Därför bör den, som skall kunna rätt förstä och beundra
„Kungarne pä Salamis", äga kännedom om den grekiska forn-
historien och gudaläran. För läsning af „Kung Fjalar" fordras
likaledes uägon kunstap om de gamla nordista folkens seder och
religion. Nastan alla öfriga Nunebergs staldewärk kunna förstäs
af hwarochen, som blott kan läsa och förstä swenffa; tn Rune-
bergs sprak är mycket klart och enkelt utan alt präl. Därför
borde Hans wärk ocksä ägas af hög och låg; isynnerhet borde
„Fänrik Stäls Sägner" finnas i hwarje kofa af Finland, där
fwensta spräket talas, och läggas i händerna pä den uppwäxande
ungdomen, hos hwilken de stulle wäcka kärlck till fädernas dng-
der och fostcrlandet; ty fostcrlandskärleken glöder i dessa sänger
säsom en eld, hwilken, dä wi läsa eller höra dem, manner wara
hjärtan och lockar tärar i wära ögon. Och fosterlandskärleken
är den makt, som näst försunens stydd upprätthäller ett folk och
stapar dess lycka.

I medlet af december 1863 drabbades Runeberg af en stor
olycka: han trässades pä en sagtfärd af ett slaganfall, fom för
äterstoden af Hans lif nedlade honoin pä sjukbädden. Där läg
han med bntten kropp och ofta hemfökt af swära plägor, men
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Hans själskrafter ftobo, Gud ware tof! honom bi. Hau följde
fnsoin förr med uppinärksanchet alla wigtigare frägor rärande
mänffligljctenö och Icmbetö cmgelägenljeter, och Hans ijttranben i
bcöja frägor, bunta af n;!tet kring laiibet, erkänbes wara ben
wises orb, Hans iiamn näinbes meb wiirbnab och kärlek af ett'
hwar, soin förstob alt nppskatta Hans lefnabs stora wärk: bet
lika, härliga utsäbe han genoni sinä skrifter neblagt i miljoiier
människors hjartan till gläbje, tröst och föräbling.

Lanbsinän och fränilingar ansägo fortfaranbe säsom en
s!or ära och li)cka att fä beföka hononi, gönimanbe för lifwet i
troget minne be orb han talat till bcin.

Unber ben länga tib han sälunbll bwalbes pä plagolagret,
uppfristabes pä smartfria stunber Hans f jäi af be enklaste nöjen:
han matabe sinä fäglar, soin kommo till Hans fönster, och habe
gärna i fin närhet biomnior, af hwilkas fägring och boft han
ujot. Frän fin fjuksäng uttalabe han en förut icke horb
förklaring pä fl>)ttfäglnrnes trängtan- till norben oin roären, Han
lät fägcln yttra be latinffa urben: lux mea bux. De betnda:
ljnset är min lebarinna, bet ar norbens längwariga sommarljus,
suni lockar flyttfägeln till norbanlanbeii. Kärast blanb blom-
inor war honom ben hwita liljckonwaljen meb sin behagliga
form och ljufwa boft. Han berättabe, att han i en bröm tykt
sig wara i himlen och bär sett mänga af jorbens blomster; alla
öfriga habe warit stiirre och mera strälanbe än han sett bem
förr: enbast konwaljcn habe icke behöft änbra form eller färg,
beft enkla och ansprätslösa jorbista ntseenbe bngbe äfwen i hiin-
melen. Den berömde mannens förkärlek för ben lilla norbi-
fka blonnnan omtalabeö af tibrnngarna kring wärlben, och alt
sebaii bess hafiua mänga sinä saker, tillwnrkabe i ntlanbet, >oa-
ri! prydda meb mälningar, föreställande 9hrnebergB älsklings-
blommor, be blyga komualjerna.

Unber be fista tiberna af sitt lif skall Runeberg ofta till
personer, som befölt honom, hafiua >,ttrat bessa afslcbs orb: mi
träffas i ijiiiuiiclcn!

Till himlen stob Hans häg: bit kallabes Hans anbe efter
liing pröfiootib ben (i maj 1577.

5
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Det hölls dä landtdag i Helsingfors. Till skaldeus be-
grafmng i Borgä dm 12 maj infunno sig landtdagens inedlein-
niar mangrant för att med otaliga andra deltaga i
foin följde den aflidnes stoft till hwilorlimmet på Borgä stadK
höga, af furor kransade begrafinngsplats, och fcUimoa wifa lan-
deto luälgorare och förimmste medborgare den sista hedersbety-
gelfen.

©rnftueii, brir %6l)an Subiöig 9hmeberg§ jorbiffa froarlef=
root Ijiuila, ffaH pnjbaä af en roärbig minneäroårb, odj i I;uf=
nnibftabenä förnämfta eåplanab fommet en bilbftob af Ijonom att
upprefaä.

V. Ö.
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