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IOEITA SOIDATEIS IIP.
Soldatfamilj hemma i stugan.

å man färdas genom Sverige, icke på jernväg eller 
ångbåt, utan i enlighet med skjutsordningen på två- eller 
fyrahjuligt åkdon, ser man litet emellan invid vägen små 
torp, stundom rödmålade, stundom icke, men alltid för- 
sedde öfver dörren på gafveln med en vanligen hvitmålad 
tafla, hvars inskrift dock icke alltid från den upphöjda 
och något aflägsna synpunkten med lätthet kan urskiljas, 
men som dock gifver stället en så att säga officiel 
prägel. Der står regemente, kompani och nummer på den 
indelta soldat, som här odlar fosterjorden och i torftighet 
men icke i fattigdom uppfostrar söner och döttrar till 
Christendom, duglighet och heder, under det att han 
städse är beredd, att på konungens bud gå i fält, vare 
sig till öfningslägret eller mot fienden. Den lilla gården, 
det synes nog, tillhör ingen såkallad backstugusittare,

den har en egen lada, loge och ladugård och är rymlig 
och beqvämlig nog för en familj. Närmast stugan sak
nas vanligen icke små blomsterland med »ringblommor» 
»menniskogräs» och dylikt. Både potates och bönor vexa 
der ganska säkert och ett tobaksland kan man måhända 
äfven upptäcka. En eller två åkerlyckor finnas i stugans 
närhet, och är det den tiden på året, så beta här tillsam
mans en ko, ett par får bland åkerstubben. En svart- 
fläckig gris med blyring i trynet nöjer sig med det magra 
gräset på dikeskanten, och skulle en katt sitta på gärdes- 
gården och med oafvänd blick betrakta skatungarne högt 
upp i björken, så finnes det knappast flere fyrbente inne
vånare på stället.

Af tvåbente finnes, utom husfolket sjelfve, på sin 
höjd en höna, som kan anses hemmastadd, men gäster



finnas många, som hålla till godo med livad stället kan 
bjuda på. Utom skatfamiljen finnes det äfven pipande 
svalungar under takknuten på logen och kråkan sitter på 
kons rygg .och tar en öfversigt af det hela.

Bondgården, som ligger ett stycke derifrån, eger fiere 
och större både boningshus och uthus, men deras anord
ning är icke bättre än soldattorpets. De vidsträckta gär
dena vittna dock om, att här bor folk, som eger något: 
här bor rotebonden, men på torpet bor det en som är 
något, der bor soldaten vid Kongl. N. N. Infanterirege
mente N. N. Kompani N:o 100, Gustaf Erikson Svärd.

Soldaten äter visserligen på sätt och vis bondens 
bröd, men den kakan är bonden skyldig Kronan och sol
daten innehar Kronans rätt; hennes ordre, icke rotebon- 
dens, lyder han. Detta veta båda ganska väl, och äfven 
den rike bonden bemöter derföre med en viss aktning sin 
soldat, hvilken emot honom också beter sig med en sjelf- 
ständighet, som icke tillhör en vanlig torpare. Den till 
rekryt förvandlade bonddrängen erhåller redan på första 
mötet en helt annan hållning än han hade förut. Det 
blir skick och reda på hela karlen. Säfiigket i sätt, vid
lyftighet och oreda i tal, inskränkt uppfattning af saker 
och personer vika hos soldaten efter hand för bestämdhet 
och ledighet i rörelser och åtbörder, besked i tal och svar 
och en åskådning af verldeu, som sträcker sig långt förbi 
hemmanets gärdsgårdsliörn. Kamratskapet är också nå
gonting annat än hemlifvet med gårdens drängar och pi
gor och det är icke barnsagor, som vankas i tältluckorna 
under mötet.

Soldaten utgör derföre också, då han är som han

Ss
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skall vara, i viss mån ett förädlande element i svenska 
j allmogelifvet. Han eger visserligen ingenting, men han 
! är dock bergad karl, så framt han vill arbeta äfven hos 
\ andra, ty torpet ensamt, hvilket kräfver sitt lilla jord

bruk, skogshygge och landtmannens alla vanliga omsor
ger, föder dock icke honom och hans familj. Arbetare 

, är han således och vanligen en ganska idog arbetare, och 
| derföre är han hvarken någon kasernmenniska såsom den 
| franske eller den preussiske soldaten, eller någon dag- 
| drifvare såsom den utfattiga polske adelsmannen, som, 
i med sporrar på klackarne, hvarken gitter arbeta eller 
| tigga. Ser man honom under skördetiden arbeta hos den 
| fönnögne bonden, så skiljer han sig från drängarue endast 
| genom mustascherna och .en viss bestämdhet i hållning 
| och rörelse, och vid dansen på midsommarsvakan svän- 
| ger han om med flickorna på logen såsom andra byggdens 
< raska män, så vida icke skägget redan något grånat och 
! han fördenskull tycker sig vara ur leken.

Gå vi hem till honom och helsa på, så blifva vi väl- 
; komne, blott vi ursäkta, att icke allt är så finputsadt och 
| ordentligt, som det skulle vara, om vi komme på en sön

dag. Barnskaran ger mor i huset mycket att göra och 
i far har sitt att sköta så länge arbetsveckan varar. Väl- 
| komne äro vi i alla fall, ty gästfrihet är både krigsmanna 
i och svenskmanna sed.
| Öppna vi således den lilla grinden utmed vägen, så
\ hafva vi ej långt att gå innan vi sätta foten på stenhällen 
| framför tröskeln och stiga in i förstugan. Midtför är nu 
| dörren till kammaren och till höger dörren till stugan, 
s Vi öppna och stiga in och helsa vi ett vänligt »Guds



fred», så få vi ett »Guds fred igen» tillbaka. Nu nödgas 
vi fram att sitta ned p å sotfan, icke i henne, ty hon eger 
ingen stoppning; sittsen är locket till lådan i livilken säng
kläderna ligga. Längre kan ju lyxen icke här sträcka 
sig, det är vackert så, att detta lock är måladt. Sittplats 
tinnes äfven vid dörren på »stabben», men fremmande 
folk få ej stanna der, och dessutom ligger der granris 
qvar af det, som här sönderhugget, nu pryder golfvet och 
gifver en frisk doft. Spiseln är dugtigt tilltagen, men 
det bör den också vara. Mången tiggare har här fått 
tillbringa natten på spiselhällen, fotterna inåt härden och 
hufvudet utåt stugan mellan muren och »stöttan», den 
stolpe, som uppbär spiselns öfverbyggnad. Vanligen lig
ger der dock huggen ved. I muren är bakugnen med 
sitt »lysliål». Öfverbyggnaden har ofta rundtomkring kan
ten en afsatts, på hvilken tallrickar m. m. hafva sin plats, 
och på stöttan finnes icke sällan en krok för grytringarnc. 
Kärlhylla, bord och säng m. m. är allt såsom hos hela 
den del af allmogen, som icke hafva särskildt kök, utan 
få koka i hvardagsstugan. Bakom kärlhyllan tittar fram 
ett björkris, vittnande om att aga här ännu anses tillhöra 
uppfostran, och här inne finnas de, som blott på sned och 
med oblidt öga någon gång betrakta dessa mörknade 
olycksbådande qvistar. Detta är dock för dem man äl
skar, men för ovännens räkning hänger här utmed tak
listen musköten. Munderingspersedlarne hänga i »kam
maren», dock icke den splitter nya paradmunderingen ty 
den förvaras ännu i rotekistan hos rotebonden, och på- 
drages endast vid mönstring eller annat lika högtidligt 
tillfälle. Den skall vara i fullt oskadadt skick, att tagas

på då man går i fält mot rikets fiender, ty då duger det 
icke att börja dansen med slitna kläder.

Men »än hvilar stilla frid utöfver Sveas dalar» och 
på träget arbete följer ostörd sabbatsro. Ty icke störes 
den deraf, att soldaten förr än han träder in i kyrkan 
framställer sig för sitt befäl, äfven om dermed skulle 
följa någon vapenöfning. Han känner derigenom blott så 
mycket djupare den fridens Öfvermagt, som herrskar i 
templet. Tidigt på morgonen har han varit uppe äfven 
den dagen och med honom hans hustru. Äldsta pilten 
har också vetat af, att far skulle på kyrkparad, ty han 
både hörde och såg när grannsoldaten kom med orderna, 
dem far sedan förde till soldaten på nästa rote. Han är 
derföre vaken äfven han kl. 4 på morgonen, och ligger 
bara och väntar på att mor skall gifva honom rent linne, 
ty på söndagen bestås det sådant. Geväret är redan 
nedtaget samt fejas och putsas på det nogaste och det 
dröjer nu icke länge förr än gossen får mottaga det för
troende-uppdrag, för hvars skull han vaknat så tidigt: 
det att hemta uniformspersedlarne ur kammaren in -i stu
gan. Och det är icke blott för att styra ut sig med 
bandtler och kepis, utan också för att få hjelpa far med 
att skura kuapparne i rocken blanka, som han sålunda 
legat och väntat. Kan han derutöfver komma åt, att få 
göra några handgrepp och att få leka med laddstaken i 
gevärspipan, hvilket går bäst från en bänk eller annan 
upphöjd plats, så har han intet mer att önska för den 
gången.

Mor har under tiden sysslat i spiseln och snart är 
frukosten färdig. Härefter bär det af till kyrkan med
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geväret på axeln. Ur stugorna hela byvägen utefter 
komma män och qvinnor högticlsklädcla, och förbi dem 
rullar i den målade pinnkärran en af traktens välmående 
bönder med hustru, barn och hösäck. Klockorna höras 
redan på afstånd. Det ljuder underbart och upplyftande 
i den klara morgonluften och männen lyfta härvid an- 
daktsfullt på hatten. Vid inträdet på stora landsvägen 
blifver menniskoströmmen tätare, och alla sträfva till 
samma mål, till den hvita kyrkan der uppe på höjden 
med sin guldskimrande tornspira och sina strålande 
fönster.

Men söndagen med sin frid och sin glädje är snart 
förbi och den möda och det arbete, med hvilka frid och 
glädje kunna köpas, börja å nyo. Mor arbetar, om hon 
är af rätta sorten, nära nog så styft som far och barnen 
få hjelpa till så fort de kunna göra något gagn. En 
soldathustru är gemenligen ingen vek qvinna. Har hon, 
för att få gifta sig med den hon hållit kär och få sitt 
eget, nöjt sig med soldatens ringa lott, så har hon också 
fått vara beredd på att taga i hvad som helst och hålla 
i så länge det behöfves. Vanligen är hon också en stark 
och äfven rätt behaglig qvinna. Det är icke sällan så
som om svärdet adlade ända ned i soldattorpet och skick 
och ordning herrska der vanligen både hos stora och små. 
Barn saknas der sällan, oftare äro der fler än man lätte- 
ligen kan reda sig med, men barn äro den fattiges rikedom 
och de föra icke sällan i de hem, der gudsfruktan råder, 
en förunderlig välsignelse med sig. Ju flere barn, ju flere 
»Fader vår», heter det, och menniskan lefver ju icke al
lenast af bröd. Mången gång har också en fattig soldat-

s son med flit och goda seder kämpat sig fram till lärdom 
| och upphöjelse. Soldaten har också ingen svårighet att 
j få hustru, det rätta qvinnohjertat är uppoffrande och kraft 
i och mannamod slå lifligt an på hennes känsla, helst 
j då de förena sig med munterhet och godt hjerta. Sol- 
| dathustrun är en så sjelfständig qvinna som'bondgumman 
| sjelf, hon är ingen, utom sin man, för sitt görande och 
i låtande ansvarig, och barnen vet hon att utan klemighet 
\ upptukta.
j Någon gång händer det att hon tar husbondeväldet,

och det då -med en karlavulenhet, som kommer allt att 
förstummas. Detta är i synnerhet fallet, om mannen, så- 

\ som thyvärr icke så sällan händer, börjar tycka litet för 
| mycket om »tåren». Bränvinet är vår allmoges värsta
| frestelse och mången soldat har gått under i den stora 
j bränvinsströmmen, som i oändliga förgreningar genomgår 
i detta kalla land. Kölden, tröttheten, hungern, allt hjel- 
1 pes för tillfället med en sup, och komme det ej flere i

följe med den första, så vore också allting bra. Qvin-
| norna, som mera hålla sig inne, och af naturen äro mått-
i ligare, falla mera sällan for denna frestelse, och då kar- 
| len börjar blifva suddig, så finnes ingen annan hjelp än 
| att hon får taga styret om hand, och ofta är han också 
| då så klok, att han låter detta ske. På det sättet kan 
| det äfven bära sig, åtminstone till en tid, men den rätta
i trefnaden är förbi och det hemmet blifver aldrig mer
| hvad det skulle vara. Går det längre och är kärringen 

; elak, som väl också händer, då går kriget hemma i brist
| på fiender ute, och då agerar gumman riktigt en stor-
> magt.



Så hände sig en gång, när ett regemente skulle bryta 
npp från rotarne och gå i fält, att en gammal soldat —• 
Kart var namnet och gumman kallades Kartan —, på 
tillfrågan af kompanichefen, om han hellre ville stanna 
hemma hos gumman — ty några soldater skulle blifva 
qvar — eller gå med ut i kriget, svarade: »Gud bevare 
Kapten! Det är svårt beggedera!» Gubben Kart var 
också så långt kommen i sitt sätt att taga verldens lopp, 
att han icke så sällan råkade i strid med grindstolpar 
och enbuskar, men det var alltid i mörkret och vanligen 
på hemvägen. Oftast hände det då, att grindstolpen var 
den anfallande, ty gubben fick alltid första slaget, men 
sedan gick Karte på som Don Quixote på väder-

qvarnarne, ty tapperhet felades icke, och derefter kunde 
han i flere dagar berätta om sina fienders ojemnförliga 
fräckhet och styrka och om sitt eget hjeltemod.

Ännu dugtigare gumma hade gamle Russberg, ty 
långt efter hennes död talade gubben med tårar i ögonen 
om alla hennes dygder, bland hvilka han äfven räknade 
hennes ovanliga styrka, till bevis hvaruppå han anförde, 
att gumman en gång i förtreten öfver att lian kommit 
hem med ett glas för mycket i hufvudet, livilket icke 
vanligen hände, tog och lyfte honom upp på ladugårds
taket och lät honom bli der en stund. Af sådana föräl
drar kan det bli soldater äfven i nästa led, och detta är 
också en ganska vanlig sak.



Soldatens aftåg till Regementsmötet.

Ilen soldathustru vi här hafva för oss är icke af 

detta manhaftiga slag, hon är dessutom ännu i sina 
unga år och mannen och hon komma väl öfverens, ty 
båda äro ordentlige och sträfva med framgång för sig 
och sina barn. Att hon dock ej är för vek att vara sol
dathustru, det visar hon dermed, att när det nu lider till 
sommaren och mannen skall ut på mötet, följer hon honom 
långt på vägen och här derunder hans gevär, ett skils- 
messans och återseendets starka tillgifvenhetsbevis, som 
förekommer ganska ofta i många delar af landet.

Vägen går öfver backar och dälder, genom hvilka 
vårbäckarne ännu dansa med full fart ned i en af de tu
sen klara sjöar, i hvilka Sverige hvarje dag upptager 
solens bild. Holmar och uddar utgöra den spegelns rikt \ 

ornerade ram och bland de ljusgröna björkdungarne fram- \ 

skymta, jemte tarfliga hyddor, -präktiga herregårdar, och > 
bakom parkerna och löfskogen reser sig på afstånd mot I 
den mörka furuskogens bakgrund den enkla sockenkyr- 
kan likasom en moder, som står och ser långt efter sitt \ 
barn, då det lemnar hemmet.

Svärd och hans Karin tala nu under vägen just om i 
barnen. Äldsta gossen har, säger hon, nog lätt för att \

| läsa, och om det funnes någon möjlighet att få honom in 
t i latinskolan i stiftsstaden, som dock ligger bara 2 mil 
; från hemmet, så kunde han nog blifva både prest och ma- 
! gister. Svärd tycker visserligen så med, men har för lär- 
| domen icke alldeles samma aktning som mor, ty han har 
| sett lärda män, som voro sämre än de olärde, dock med- 
! ger han att både prosten och regementspastorn äro ogement 
j skickelige och redbare män, och kunde Pehr blifva rege

mentspastor, då kunde det nog så vara. Saken måste 
dock uppskjutas tills mötet är förbi och man närmare får 
tänka på utväg. Emellertid kan mor, så menar Svärd, 
gerna hålla efter honom, så att han ordentligt går i skolan, 
så länge den räcker in på sommaren, och att han också 
hjelper de små barnen med att lära bokstäfverna. Han 
skall för dem vara likasom en korporal.

Men nu nalkas de kompaniets samlingsplats. Fahn- 
junkaren synes der redan komma från andra sidan i sin 
gamla schäs och gevärspiporna blänka till här och der 
bland husen i byn. Med ett godt famntag och en ärlig 
kyss skiljas de åt. Svärd tager nu sjelf sitt gevär, marsch
takten ökas och hållningen blifver rakare. Karin kastar
en blick tillbaka inn hon försvinner i skogen.



Det inre af ett Soldattält.

kompaniet är samladt. Alla äro tillstädes utom 2, af i 

hvilka den ena har huggit sig i foten under skogshygge, j
men ej farligare än att han åter blifver tjensthar, och den 
andre har fått permission för att begrafva sin gamle fader, 
som nyss aflidit; dock skall han i morgon, inrycknings-

får gå genvägar och sätta natten till. Underlöjtnanten 
— ty löjtnanten är kommenderad på rekrytkompaniet och 
derföre redan på mötesplatsen — har redan tagit emot 
kompaniet af fahnjunkaren, visitation är gjord och allt 
befunnet i ordentligt skick. Byns innevånare, stora och 
små, gamla och unga, hafva församlat sig för att åskåda 
afmarschen, och nu framträder kompanichefen i lugn vär
dighet, tager emot kompaniet af underlöjtnanten, öfverser 
det hela och helsar sina välbekanta bussar med ett god 
morgon kamrater! och får ett dånande Gud bevare kapten! 
till svar. Härefter hålles chorum, hvarpå kaptenen yttrar 
några för tillfället lämpliga ord. Han påminner dem om 
hvad man af Lif-kompaniet har rätt att vänta och upp
manar till ordentlighet, nykterhet, uppmärksamhet, kraft 
och uthållighet, så att kompaniet i år, såsom de före
gående åren, kan stå såsom ett mönster för hela rege
mentet. Soldaternas hållning är härunder orörlig, men 
ögonen tala och gifva bättre svar än tungorna kunde göra, 
och när nu kommandoordet flankmarsch, höger om! med 
kraftig och klangfull stämma ljuder, så göres vändningen

med ett ställningssteg så marken nästan gungar dervid 
och marschen anträdes med den jemnhet och kraft, som 
endast tillhör gamla soldater. Kaptenen, en af dessa 
sangviniskt-choleriska och, oaktadt den svaga lönen, något 
välfödda figurer, som vid denna ålder icke så sällan i 
indelta arméen förekomma, rör sig icke dess mindre med 
liflighet och kraft, och både munterhet och allvar tala 
ur de ridderliga anletsdragen i full harmoni med svärds- 
ordensbandet på bröstet. Underlöjtnanten är en smärt 
symmetrisk figur med tunna men väl spetsade mustascher 
och ungdomens rosor på kinderna. Fahnjunkaren är en 

| medelålders man med lugna, redbara ansigtsdrag; ser- 
| geanter och furirer se städade och uppmärksamma ut i 

sina tarfliga men väl borstade uniformer. Korporalerna 
| äro ståtliga män och manskapet, jemnt och högrest, med 
1 en medellängd af 1 tum under 3 alnar, se lika stridbara 
\ som arbetsföra ut, med kraftiga nordiska anletsdrag, mera 
\ ljust än mörkt hår, flere blå än bruna ögon.

Marschen går, sedan man hunnit ett stycke från byn 
1 och lediga! blifvit kommenderadt, under muntra och kri

giska sånger, hvilka visserligen icke alla skulle låta 
1 sjunga sig inför en städad, än mindre för en nogräknad 
| publik, men det är ej illa menadt, och soldaten är ett 
' naturbarn, som man i sådana stycken får hafva öfver- 
i seende med, blott man kan hålla honom vid godt lynne, 
| ty detta gör gången liflig och bördan lätt. Mellan ängar
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och åkrar, der årets förhoppningar blomstra, genom byar 
och förbi enstaka gårdar och torp, der både nyfikna och 
vänliga ansigten titta fram på många håll, går tåget, med 
korta raster — helst på någon skuggig plats och ej långt 
från vatten — fram till den by, der nattqvarter skall 
tagas, och hvarifrån man dagen derpå i god tid skall 
rycka in i lägret. Under marschen har _ man kontant 
aflöning, men lefver för det mesta på livad man har med 
sig hemifrån. Man rycker nu in i qvarteren, der man, 
i all god sämja med värdfolket, sköter sig så godt man 
kan, glammar och skämtar och tager sig måhända om 
aftonen — sedan chorum blifvit hållet utanför kaptens 
qvarter — en sväng i gröngräset med bygdens döttrar 
efter fiolens och klarinettens harmoniska läten; ty alltid 
finnes någon, som kan spela, och spelar någon, nog finnas 
de som dansa. Tidigt är dock allt detta slut, ty befälet 
går omkring och ser till att allt blir tyst i rättan tid.

Bittida följande morgon är allt i rörelse. Kompaniet 
samlas och afmarscherar i så god tid, att det på bestämdt 
klockslag kan på samma gång med alla de andra, från 
skilda håll ankommande, kompanierne, uppmarschera på 
linien utanför lägret, der först bataljonscheferna taga 
emot sina bataljoner och derefter regementschefen helsar 
hela regementet.

På gifven signal resa sig på en gång, såsom stego 
de upp ur jorden, alla de hvita tälten, som utgöra den 
lätta och bekymmerslösa stad, hvari man nu i manlig 
vänskap under krigiska öfningar skall tillbringa några 
snart flyende dagar. Den som ej varit i krig, kan väl 
ej gissa sig till innerligheten af det kamratskap, som
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under blodiga strider och till det yttersta drifna mödor 
och försakelser kan uppkomma, men redan i lägret för
svinner i hög grad småsinnets och egennyttans ingifvelser; 
man tänker endast på vapnen och hvad dertill hörer och 
man känner sig stolt och glad öfver att vara svensk sol-

■i

| dat, öfver att tillhöra ett broderskap, hvars kallelse det 
j är att främst möta fienden och offra sig för sina vänner.

Men nu skall lägret närmare ordnas; hvarje kompani 
rycker in i sin tältgata, kopplar gevären, ordnar gevärs- 

; barackerna med sina kompanifanor och fördelar sig till 
olika göromål. Tälten skola kringgräfvas för regnvattnets 
affall, granris skall anskaffas och tälten dermed nedantill 
beklädas, halmmattor skola flätas till golf i tälten, tält
pinnar och streck noga passas och framför allt skola 
officerarnes tält ställas väl i ordning. Under dagens lopp 
skola kompanierna hvar i sin tur provianteras, kokstäder 
m. m. skall anordnas, med ett ord, ett så stort hushåll 

\ är ej så snart i ordning. Så förgår den första dagen 
! och sedan regementsmusiken kl. 9 blåst sitt tapto och 
\ dertill ett och annat stycke, hvilket allt i aftonsvalkan 
| klingar härligt utöfver land och sjö och finner återljud i 
j djupa skogar och starka menniskohjertan, så går man 
; trygg till hvila och sofver den rättfärdiges sömn.

Nästa morgon kl. 5‘ — förr var det kl. 4 — går 
reveljen och kl. G rycka kompanierna ut till exercis. Det 

j börjas då med den klassiska exercisen eller exercisen 
' på klasser, d. v. s. på så små afdelningar, som samtliga 
| instruktörernas antal medgifver. Nu börjar man om igen 
1 från början och föraktar icke det enklaste, ty man vet 
: att allt stort består af små delar och att det helas fasthet
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och styrka beror på delarnes. Visserligen kan man äfven ; 
drifva detta för långt, ocli då uppstår det militära pe- : 
danteriet med sina tidsödande och från sann krigisk ut- j 
veckling afledande petitesser. Detta har dock nu i det j 
närmaste florerat ut; det är nu endast de, hvilkas hela i 
förmåga låg just uti detta, som med saknad se den gamla j 
goda tiden försvinna. Snarare är den motsatta ytterlig- j 
heten nu att befara, nemligen att man förblandar slarf j 
med ledighet i rörelse, helst man pa detta sätt kan hinna j 
ofantligt mycket mera än om man arbetar med någon j 
soliditet. Men slarfvet strider alldeles mot den indelta j 
soldatens militära lynne, i hvilket fasthet och samman- j 
hållning — ett godt infanteris första egenskaper på j 
ett utmärkande sätt ingå, utan att derföre rörligheten och j 
denna till och med förenad med stor uthållighet, för detta | 
lynne är främmande. S

Ser man utåt öfningsfältet så finner man det nu nä
stan öfverbefolkadt med små afdelningar på ett led, som } 
Öfva handgrepp och marsch i dess enklaste former. Det j 
sorglustigt ljudande ropet i — ett! som under den militära \ 
formalismens blomstringstid skreks i chorus af den ena < 
afdelningen öfver den andra vid verkställandet af hvarje | 
handgreppstempo, hör man nu icke mera, men man ser j 
raska och bestämda fattningar i det något tunga vapnets 
handterande och den jemnhet, som härigenom naturligen i 
uppkommer i hela truppens rörelse, blifver på detta sätt j 
icke ett ändamål utan ett märke på säkerhet och upp- j 
märksamhet, och innebär sålunda ett disciplinariskt moment, i 
som ingalunda bör föraktas, ty förmågan att verka sam
tidigt, d. ä. med samlad kraft, är rätta kännetecknet på <

en god trupp och i striden verkar allt just till upphäf- 
vande af denna sammanhållning, hvarföre truppens ur
sprungliga fasthet icke för högt kan värderas.

Längre fram på morgonen får man se gymnastik- 
öfningar. Då blifver ingen brist på underliga figurer, ty 
instruktörerna hafva i allmänhet ännu föi liten insigt i 
detta grundämne för all praktisk militärisk bildning, och 
ju mindre de förstå, desto konstigare saker företaga de 
sig vanligen. I stället för det lif och välbehag, som till
höra rätt ledda gymnastiköfningar, ser man icke sällan 
uttryck af den största besvärlighet. Kunde man förmå 
sig att taga saken enkelt men rätt och med den jemna 
och lätta fart, att öfningen icke stannar eller blifver för 
tung, så kunde man häraf få se något annat. Men detta 
är lättare sagdt än gjordt. Bajonettfäktningen bedrifves 
äfvenledes ännu alltför mycket på detta tunga, machin- 
messiga, rent mekaniska sätt, och dock finnes ingenting, 
som så lifvar det krigiska lynnet, som rätt ledda fäkt- 
öfningar, ty häri ligger ju striden sjelf i sin enklaste och 
tydligaste form. Stel mekanism, som slår öfver till obun
den våldsamhet, vittnar mer om krigiska anlag än om 
krigisk bildning. Också äro sådana öfningar ledda af 
olika undervisare, så olika till sin inverkan på soldatens 
båfle kropp och själ, att man, då man ser det, knappast 
kan undgå att deröfver förvåna sig. Tyvärr utgöra de 
skickligare undervisarne ännu fåtalet, och detta kan i 
ingen riktning af den militära bildningen hjelpas utan att 
krigsskolan skickar ut praktiskt skickliga officerare och 
att underbefälet får nödig undervisning och utbildning, 
hvilket sednare ännu i alltför hög grad saknas.
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Efter förmiddagsexercisen kommer vaktparaden med 
hela sin militäriska ståt. Hvar och en gör sitt bästa och 
den säkra marschen i den krigiska rythmen under de 
lifvande tongångarne tager sig i sanning rätt präktigt ut.

Bland soldatens öfningar intaga nu mera skjutöfnin- 
garne ett ganska betydande rum, men deraf kan dock ej 
blifva rätt mycket förr än dessa öfningar allmänt blifva 
folknöjen, till hvilka andra krigiska öfningar då äfven 
kunna sluta sig. Häri böra då soldaterna, underbefälet 
och sjelfva det högre befälet ledande och lifvande deltaga.

Tiden mellan exercistimmarne använder soldaten till 
måltid, till hvila, till instruktionsläsning samt till putsning 
och rengöring. Framför allt måste geväret hållas väl i 
ordning. Finnes rinnande vatten, en å, en flod, en sjö 
i grannskapet - och detta förutan är lägerplatsen ej rätt 
vald — så begagnas äfven tillfället till badning och sim
ning, oberäknadt tvätten.

Tittar man under en sådan mellantid in i ett soldattält, 
så får man, om man icke sett det förr, skåda en ovanlig 
bild. På den blåmålade ganska bastanta tältstången hänga 
bandtleren på inslagna spikar; golfvet utgöres af mer 
eller mindre söndertrasade, men temmeligen tjocka halm
mattor; omkring tältets hela omkrets ligga ränslar, tornistrar 
och kopparflaskor temmeligen ordentligt. Nattetid hvila 
här i form af en sol, med fotterna mot tältstången, räns- 
larne till hufvudkuddar och kapporterna till täcken, om
kring 20 man, och när sålunda hela lägret, utom de sakta 
fram och åter vandrande lägerposterna, snarkar i djup 
sömn, så later det, som om allas vår moder jorden droge 
några djupa suckar i alla stjernors åsyn.

Om dagen kan det stundom i ett sådant tält vara 
ganska muntert. Man glammar, under det man putsar 
vapnen och andra persedlar, om både ett och annat, och 
finnes der en eller annan, som har lätt för att språka, 
sa skallar den ena skrattsalfvan efter den andra.

I samma tält som Svärd är en gammal soldat med 
namnet Glad, och han gör oftast skäl för namnet, om man 
också stundom, kan fa se honom nagot allvarsammare än 
någon af de andra. Det är så vanligen. Det kostar 
något att kunna vara lustig. Emellertid är karlen or
dentlig nog och i straffjournalen finnes ej mycket om 
honom antecknadt. En af rekryterna har under exercisen 
i hastigheten fått en örfil af löjtnanten, för att han aldrig 
hörde opp, utan ständigt var drumlig och kom efter. 
Detta utgör nu samtalsämnet för tillfället. Meningarne 
äro delade, sasom vanligt i detta ämne, i det några, syn- 
neiligen bland de äldre, tycka, att det var ingenting att 
tala om, för han skulle väl på något sätt väckas, då der- 
emot bland de yngre åtskilliga påstå, att löjtnanten all
deles icke hade någon rättighet till sådant. Svärd var 
af den mening, att det väl kunde vara olagligt, men i 
alla fall väl förtjent, helst den der kamraten äfven var 
något hvad man kallar trilsk, och sådant måste tagas 
bort' i tid; han var för öfrigt icke af glas, så han tålte 
nog vid hvad han hade fatt. Det kan väl vara, anmärkte 
Stål, en i allo berömlig, men också något nogräknad 
kamrat af omkring 30 års ålder, men befälet skall hålla 
sig inom lagen så väl som vi, och härmed är det nogare 
nu föi tiden än det har varit förr. Storm, en af gamla 
tidens män, påstod att med allt detta kinket för ett hårdt
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ord ocli lätt örfil, blefve man allt sämre soldat, ty en 
soldat skulle kunna tåla något af en dugtig officer, då \ 
han visste att det var ärligt och väl menadt, de voro väl j 
inga fröknar och mamseller heller. i

Stål: Jag kan låta dig känna, gubbje, att jag icke är \ 
någon mamsell, och jag råder ingen, vare sig hög eller 
låg, att olagligen lägga hand på mig. j

Storm: Ja, men lagligen kan du få utaf hasselkäppen, j 
om du är alltför stursk. j

Stål: Jag vet det. Men det skall väl på Guds magt i 

icke komma derhän. Den dagen jag sådant skulle lida, 1 
öfverlefde jag nog icke länge, och hade jag ej varit så ; 
ung och obetänksam, som jag var, då jag gaf mig till ! 
soldat, så hade jag för hasselkäppens skull låtit den saken < 
vara. Det går en ängslan genom hela hjertat på mig 
hvar gång jag tänker att detta är möjligt.

Svärd: Du kan vara lugn. Befälet känner dig och j 
vet både hvad du tål och hvad du duger till, eller hur, : 
korpral Spansk, hvad säger I om saken? \

Spansk: Jag säger att de finnas, som pryglet passar \ 
bra åt, men kanske vore det bättre att rent af kassera j 
dem än att slå dem, ty huru det än är, stryk skämmer j 
ändå alltid den karl, som får lof att taga emot det, och i 
icke blifver han bättre efteråt än han var förut. \

Korpralen har rätt, ropades från flera håll. j
Ja, sade Spansken, men skulle kaptenen sjelf, hellre 

än att arrestera och rapportera saken, någon gång fader- | 
ligen klappa om en rekrytpojke, så gör han ju en god \ 
gerning, och det kan ju då blifva dem emellan, han är |

gammal och lär nog se sig före, så att han icke är så 
god emot den, som ej vet att värdera hans godhet.

Glad: Då få de båda rena papper. Men jag vet inte hvar- 
före ni pratar så mycket om att slåss. Har ni inte hört hvad 
dragonen sade, när han kom hem från kriget i Tyskland?

Nej! nej! hvad sade han?
Glad: Jo, si det var på det viset, att konung Carl 

Johan, som då var kronprins, han kunde föra kriget så 
bra, att han vann på Napoleon sjelf, utan att han för
lorade så mycket som en trumslagare på hvart rege
mente; för si han lät ryssar och tyskar, som han också 
hade under sitt befäl, gå förut i striden — och det hade 
de också tid till, ty det var egentligen dem det gällde — 
och så förde han dem så innerligen väl, så innan sven- 
skarne hann fram, så var alltsammans redan gjordt. Dra
gonerna, di hade då alltid goda qvarter, de hörde jag af 
min far, som också var med, och han kände en dragon, 
som hette Grön, som sade medsamma som han kom till
baka ridandes in på rusthållarns gård och barn och kärngar 
och hela svärmen kom ut och skulle se hurudan karl 
han nu var blefven, ja, sa’ han, så mycket har jag lärt 
i krig, att den som vill vara med fred, så får han.

Ha, ha, ha! ljöd det på alla håll, så att tältet höll 
på att spricka, och Svärd sade: nu talte du bra, Glad, 
men har du hört hvad korpral Flink sade åt den förlästa 
studenten, som inte kunde lära sig skyldra gevär, utan 
alltid kom med pipan fram? Han sade: det ska herrn 
tro, här är det inte som te sitta vid boken, utan här ska 
herrn ha tankarna med sig.

Så dumma kunna de lärda vara, fast de nästan äro
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bara barnen ännu, sade Glad, men nu skall ni få höra 
om gubben Al och ryska dragonerna, det må ni tro ä’ 
inte dumt. Al var bara landtvärnsman, men han var af 
soldatslägt och både far och farfar hade varit med mot 
ryssen i gamla dagar och så var han Smålänning, och si 
di ä’ för det mesta som det står i skriften, att di ä’ fromma 
som dufvor, men listiga' som ormar. En dag var han 
utställd i en skog för att se om ryssen skulle komma 
från det hållet, och de andra låg på vakt längre tillbaka. 
Rätt som det var, så kom Alen springandes och bad att 
han skulle få några till hjelp, så skulle han ta tie eller 
tolf ryssar. En sjutton, aderton stycken fick han med sig, 
och kapten sjelf gick med, för att se huru han tänkte 
ställa till. Snart fingo di se huru ryssarne gingo och 
spekulerade i skogen; men då di fick se Smålänningarne, 
så blef di rädda och sprang det värsta di orkade till sina 
hästar, som di hade bundit i skogskanten. Smålänningarne 
efter, och när ryssarne kommo till hästarne stannade de 
och räckte lång näsa.

Di lita på hästarne, sa’ Alen, men si dem har jag 
talt med att di ska hålla med oss.

Då Smålänningarne kommo närmare, sprungo ryssarne 
opp på hästarne, och skulle sätta åstad. Men si då blef 
det ett lustigt lefverne. Somliga hästar rände rätt upp 
i vädret och somliga slogo och snodde rundt ikring. 
Ryssarne slogo och bankade, men det var lögn att de 
kunde få hästarne ur fläcken.

Sa’jag inte det, sa’ Alen, att hästarne skulle hålla med 
oss, och så kommo di fram och togo både hästar och karlar.

De andra undrade på huru Alen kunde veta att

1

hästarne skulle bli istadiga, och då di frågade honom, 
sa’ han bara: vet I inte att jag kan hästmålet. Bara jag 
hviskar en häst i örat hvad jag vill han ska’ göra, så 
gör han det på fläcken.

Men då Udd, Alens närmsta vän och kamrat, tog af 
sadeln på en af hästarne. så fick han si knepet, och så 
talte Alen om hur det hade gått till.

Då han stod och vaktade, likasom på vedett förstås, 
kom ryssarne ridandes och var ända invid honom då han 
fick se dem. Då han såg att det var omöjligt att komma 
från stället utan att ryssarne skulle varsna honom, kl ef 
han upp i en hög tät gran och gömde sig.

Då di nu kom fram till skogen stego de af hästarne 
och band dem vid träna, för skogen var för tät att rida 
igenom, och sedan gingo de inåt skogen för att se hvar 
Smålänningarne lågo.

Alen väntade till dess de kommit en bit in i skogen, 
och så steg han ner och skulle laga sig af till de andra. 
Då funderade han om han skulle Ödelägga kreaturen innan 
han gick, men det tyckte han var synd. I stället gjorde 
han ett redigt spratt. Han letade ihop tallkottar och 
smusslade dem under sadlarne. Se’n han gjort det sprang 
han till de andra på fältvakten. Då nu ryssarne stego i 
sadeln, tryckte kottarne, så hästarne blefvo rent kasperata*).

Så går soldatsnacket i tältet, men nu ropas uppställ
ning i kompanigatan. Exercistimman är snart inne och 
allt skall innan dess af befälet visiteras. Nu är det slut 
med språkandet för den gången.

*) Se “Gubben Udds Krigsbedrifter under den stora ofreden 1808—9.“ 
Utgifven i Lund af Föreningen för Smålands minnen.
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I kokgropen.

Men likasom menniskan ieke lefver allenast af bröd, så 

lefver hon ej heller af prat. Särdeles måste sådana starka 
förstörelsemaskiner, som soldater äro, matas med tillräcklig 
förbrukningsmaterial, annars blifva de snart svaga, bräck
liga och odugliga. Ingen betviflar att en ångmaskin, för 
sin verksamhet, skall hafva tillräckligt med bränsle, ty 
det veta och förstå nu alla i detta maskinernes tidehvarf. 
Men huruvida icke soldater böra kunna svälta och ändå 
fullgöra all den ansträngning man af dem måste fordra, 
detta är icke alldeles så klart, hvilket tydligt kan skönjas 
af de knappa portioner, man länge varit van att tilldela 
dem. Det ser nästan ut såsom hade man i de stora 
militärländerna tänkt, att det gagn de under ständigt 
garnisonerande uträtta, icke vore mera värdt, och deri 
har man troligen haft rätt, samt att om de komme i krig, 
så finge de väl utöfver livad kronan består, taga för sig 
hvad de kunna komma öfver. Men detta sätt att betrakta 
saken går icke i längden; soldater kunna nu ingenstädes, 
om icke möjligen i - Ryssland, födas såsom utmagrade 
jagthundar. Ju mera arméerna från att såsom i förra 
århundradet hufvudsakligen utgöras af dem som intet 
fredligt gagn kunde eller ville uträtta, antagit sannt na- 
tionel karakter och mot utlandet blifvit folkets militära 
representant-församling, desto mera har man måst visa 
dem äfven den aktningen, att gifva dem ett någorlunda 
tillräckligt underhåll. Hos oss här i Sverige är soldat
portionen nu ganska försvarlig, ehuru den för olika pro

vinsers befolkning förslår helt olika. Sålunda finner sig 
sydskåningen, som är van att äta väl, d. v. s. »god mat, 
mycken mat och mat i rättan tid», — han eger också en 
ansenlig muskelmassa — dermed till att börja med all
deles icke belåten, under det att Wermlänningen och 
Smålänningen m. fl., som äro vane att lefva af litet, deiat 
har mer än tillräckligt; det händer till och med någon 
gång att de som bo uppe emot fjellen och äro vane vid 
mycket tarflig, stundom litet barkblandad, föda, första 
dagarne ej befinna sig rätt väl af kronans kost, emedan 
den består af för deras matsmältningsorganer alltför starka 
och rikhaltiga födoämnen, och ehuru detta naturligtvis 
snart hjelper sig, visa dock dessa förhållanden huru svårt 
det är, att för svenska arméen, med dess under så olika 
lefnadsvilkor uppfostrade manskap, uppgöra en för alla 
väl passande fältstat. Denna består för närvarande af:

lista dagen: 2 skålp. mjukt eller 1^ skålp. torrt bröd.
16 kub. tum korngryn. 75 ort färskt kött.
13 ort sill. 3 ort koksalt.
2 kub. tum bränvin.

2:dra dagen: Bröd lika mycket.
63 ort salt kött.
2 kub. tum bränvin.

Sålunda omvexlas med den skilnad att livar fjerde 
dag bekommes 33 ort salt fläsk i stället för 63 ort salt 
kött. Brödet skall vara bakadt af fullgodt rågmjöl; ärterna 
skola vara gula, rena, ytterst litet maskstungna, maskfria

16 kub. tum ärter, 
3 ort koksalt.

mHBHRpVr9H
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och väl mogna; grynen skola vara torra, rena och sådfria; j 
köttet skall vara fett, af fullvuxna kreatur, fritt från halsar, j 
läggar och skankar; fläsket likaledes; sillen stor s. k. i 
Bergens, men kan äfven utbytas mot strömming; saltet j 
hvitt S:t Ybes. Kaffe har på sednaste tiden äfven i soldat- \ 

portionen med fördel varit användt. \

Det synes tydligen att denna proviantstat är uppgjord j 
med omtanke och välmening, och den betydliga bröd- j 
qvantiteten gör den ganska tillräcklig. Härtill kommer j 
den såkallade tobaksskillingen — några öre per man efter j 
olika grader och förhållanden, så att t. ex. sjukvårds- j 
soldaten har mer än de öfriga — och denna besparas ; 
eller, hvilket naturligtvis är det vanligaste, användes hos j 
marketentaren, mest på svagdricka, men äfven på bränvin, j 
tobak och snus.

nytta man kan draga af födoämnet, och huru skall nu 
denna gå till under sådana omständigheter, som dessa. 
Jo, den svenska soldaten är genom det årligen återkom
mande lägerlifvet icke härvid ovan, och mången förstår 
sig på att anrätta dessa enkla födoämnen så väl man 
gerna kan önska. Detta är 'i synnerhet händelsen med 
sådane, som af en eller annan anledning — vanligen 
något litet skavank som gör dem mindre lämpliga för 
exercisen — flere år efter hvarandra varit använde såsom 
kockar. Sådane äro ofta äfven något till åren komne och 
man kan i kokgroparne, der dessa hafva sitt tillhåll, 
ofta nog få se ganska kostliga figurer, stundom af en 
mycket fredlig hållning. Ofta trifvas kockarne ganska

väl, om också en och annan harmas öfver att icke kunna 
vara med i ledet. Man skulle se med hvilket nit och 
ifver de rusta till de enkla kokstäderna i någon tallbacke 
der man har skydd för vinden, ty sand, så mycket, att 
det renar tänderna, kommer det i alla fall lätt nog både 
i ärterna och gröten. Man gräfver och man murar med 
lösa stenar och lägger en lång stång längsefter den im
proviserade spiseln och på denna hänger man kittlarne. 
Befälet, som i allmänhet äro mycket måna om soldatens 
bästa så långt tillgångar och insigt räcka till, ser van
ligen noga till att vid matlagningen på bästa möjliga sätt 
förfares och äro så stränga härvid, som vid exercisen. 
Maten delas korporalskapsvis och hvar och en bevakar 
sin rätt.

Har man tillgångar, så förbättrar man sin kost i 
marketentare-tälten, och något kan man väl äfven få hem
ifrån, fastän matsäckar icke höra till saken nu, såsom i 
for dua dagar, då rotebonden skulle underhålla soldaten äfven 

; på mötet och då följaktligen hvar och en hade sitt matskrin 
\ på kompanitrossen, hvilken derigenom hlef ganska ansen

lig. Gamla officerare kunna berätta huru der då ibland 
| kunde vara så godt om mask i den länge gömda maten, 

att dessa förekommo i mängd äfven utanför matskrinen. 
Så kan det alltför lätt gå med den slags provianteringen; 
detta bör bland annat besinnas af dem, som tro att arméen 
skulle kunna ersättas af den sig sjelf provianterande land
stormen. Krigets fordringar äro icke så enkla och lätt 
uppfyllda, som det vid första påseende stundom kan 

? tyckas.



Svenska Tiraljörer.

Krigets fordringar äro icke så enkla, men en enkel sak i 

är det, att sträcka den våldsverkare till marken, som 
sätter sin fot på Sveriges fria jord. Dertill behöfves icke 
mer än en god yxa, eller, om du ej vill söla din hand i \ 
fremlingens blod, ett godt gevär och en kula som når sitt \ 
mål. Vapen är det derföre hvad vi i första rummet be- j 
höfva till vårt försvar, vapen så goda som möjligt 
och i så stort antal, att de kunna finnas i alla strid- 1 
bare mäns händer. Detta behof erkännes nu af alla j 
och man gör hvad man kan till dess fyllande. Icke j 
får man dock påräkna, att någonsin hela den stridbara 
befolkningen, d. ä. Landstormen, skall kunna blifva be- j 
väpnad med gevär af allra bästa slag. Det anspråket j 
är orimligt, helst den ena förbättringen följer tätt på den 
andra, så att innan ett större antal gevär af nyaste och | 
bästa slag hinner tillverkas, finnes det redan en bättre 
sort, hvilken då icke bör förbises och försummas. Är j 
det sålunda på vapnets förträfflighet och öfverlägsna be- > 
skaffenhet, man egentligen sätter sin förtröstan, då blif- 
ver saken lätt förtviflad, men har man lugnt mod, stadig 
hand och säkert öga, så träffar kulan lika bra ur det 
enå geväret som ur det andra, och der kulan felat — 
ty hon är flygtig — der kan spetsen eller eggen ännu 
hjelpa.

Kommer sålunda en fiende för att plundra en enslig 
gård på sida om vägen, så möter honom mannen i huset 
med sitt gevär och förjagar, fångar eller nedgör honom; 
komma der två eller tre, så afgör han, om han är tapper 
och skicklig, saken med en i sender, men komma der 
många på en gång, så blifva de väl honom öfvermägtige. 
Han behöfver då hjelp af grannarne. Men nu vet ingen 
så säkert till hvilken af grannarne fienden först kommer, 
och är han någorlunda manstark, så kan han sålunda gå 
för hvarf från den ena till den andra. Det är derföre bäst 
att gemensamt möta honom, innan han kommer till byn 
med sin skara och man bör således samla sig och gå 
honom till mötes på den väg han är att vänta. Har man 
då en styrka, som är tillräcklig att möta honom med, så 
tager man den till befälhafvare, som bäst kan föra an, 
lägger sig på sidan om vägen och faller öfver honom der 
han minst väntar det; här kan då en gammal soldat vara 
god att hafva med. Är fienden för stark, så sprider man 
sig bakom buskar och stenar m. m. och plockar af ho
nom med säkra skott en man i sender, till dess man tror 

| sig till att med gemensamt anfall öfverväldiga honom och

I
blifver han så plockad, hvarhelst han går fram, så lärer 
han förnimma, att han redan råkat ut för Svenska Tiral
jörer. Men för att detta skall gå väl, behöfver man öf-
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ning och sammanhållning, ty clen enskilde är snart förlo
rad, då han ej vet hvar han skall finna understöd, och 
redan på denna grad af striden framträda både samling 
och spridning såsom omvexlande grundformer för den
samma. Detta upprepar sig sedan på alla grader, med 
beständigt vexande massor. Ju större dessa blifva, desto 
svårare blifva enhet och sammanhållning-—de äro redan 
svåra nog med en ringa skara — och desto större öfning 
i fastare former erfordras, för att ledningen af det hela 
skall blifva möjlig.

Skall derföre arméen vara en helhet, i hvilken hvar 
och en väl skall känna sin plats och på riktigt sätt 
kunna göra sin kraft gällande, så måste den, näst goda 
vapen, erhålla tillräcklig öfning. Detta förutan är det 
icke någon armé, utan endast en massa af mer eller 
mindre oordentligt arbetande krafter, hvilkas riktning till 
gemensamt ändamål blifver en omöjlighet. En armé utan 
öfning är såsom en otämd häst, man vet egentligen ej 
hvart han kan skena i väg, när man skall försöka be
gagna honom, och såsom hästen, skyggar den också lätt, 
äfven för temmeligen oskadliga föremål; detta är den så 
kallade paniska förskräckelsen, hvilken stundom på ett 
nästan oförklarligt sätt öfverfaller oöfvade och oerfarne 
trupper, ja för hvilken någon gång i ett svagt ögonblick 
verkligt tappre och bepröfvade krigare dukat under. 
Huru vigtiga äro icke derföre manstukt, krigslydnad och 
en stark korpsanda inom den minsta såsom den största 
afdelningen af krigshären och huru skall man vinna allt 
detta, utan att hvarje trupp länge varit en enhet och 
känner sig såsom sådan, helst om man i farans dagar

ändock dermed måste införlifva mycket nytt och oer
faret folk ?

Den indelta arméen har gamla anor. Den gamla 
andan meddelar sig mer än man kan tro, då man ej er
farit det, från slägte till slägte; sönerna brås på fädren, 
och lycklig eller olycklig, har den svenska soldaten, då 
man närmare betraktar förhållandet, alltid kämpat på ett 
hedrande, oftast på ett ärofullt sätt. Undantag finnas 
visserligen, men de äro ganska få och ingenting mensk- 
ligt är fullkomligt. Gifver man honom derföre den un
dervisning han behöfver och leder man honom med insigt, 
mod och beslutsamhet, så kan man räkna på, att han går 
fram och segern följer då af gammalt ej ogerna den 
svenska fanan.

Äfven landstormen, den egentliga folkbeväpningen, 
hvars styrka måste ligga i dess naturliga stridbarhet och 
i dess krigiska uppfostran, — hvarföre denna ej i folk
skolan och under ynglingaåldern får försummas — kan, 
om den får dugliga ledare, uppträda i något större mas
sor, och detta har för landets försvar i sin helhet en obe
räknelig vigt, ty derigenom nödgas fienden, att, så framt 
han vill något kunna uträtta, på många håll uppträda 
med betydligare härstyrka. Detta splittrar hans kraft, 
och om också i en eller annan landsort folkbeväpningen så
lunda måste vika undan för öfvermagten, så bidrager den 
dock ännu då till den slutliga segrens vinnande på det 
håll, der den svenska hufvudhären går fram. För att 
den skall kunna göra detta, måste den dock alltid bibe
hålla samband sig emellan och, om möjligt, med sjelfva 
hären. Den måste taga skogarne och ödemarkerna till
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sitt skydd och dit fora undan hvad den kan berga ur fi- j 
endens rofgiriga händer; den måste vara tålig och hålla \ 
ut i betryckets dagar, så följa väl derpå i sinom tid se
gren och en bättre fred. Intränger fienden med någon ; 
betydande magt i någon annan del af landet än den mot j 
hvilken han riktar sitt hufvudangrepp, så kan det vis- j 
serligen hända, att denna landsort tills vidare får lemnas j 
åt sina egna krafter, men säkert är det dock, att den, så \ 
fort omsorgen för det helas bevarande det kan medgifva, j 
har att vänta undsättning från hufvudstyrkan. Tänka vi j 
oss nu, såsom det möjligen kan hända, fälten nedtram- j 
pade, gårdarne brände och folket döljande sig i skogar- i 
nes djup, men understundom drifne af kärlek till hem- \ 
byggd och fosterland frambrytande derutur i tappra ska- | 
ror under kloke ledare och öfverfallande fienden der han j 
tror sig som säkrast; och se vi nu striden i gång, se i 
huru döden blickar fram ur hundrade och åter hundrade ; 
gevärsmynningar, huru männen störta tigande eller kla- j 
gande till jorden och vattna den med sitt eget blod, huru 
qvinnorna skynda fram och räcka den sårade en läske- j 
dryck ur klara källan och binda ett linnekläde om hans 1 
sår, se vi huru fiendernas mörka gestalter tränga på i 
vexande mängd, huru skogen sjelf börjar brinna och de

tjocka rökmolnen genombryta krutrökens tunnare slöjor, 
genom hvilka solen med blodröd blick ser ned på för
ödelsen, _och höra vi härunder huru de kämpande skria, 
huru kulorna hvissla och hvina mellan brakande grenar, 
huru kommandoorden med korta pauser beherskande ge
nomtränga detta bistra samljud, så hänföras vi af ett bäf- 
vande mod och höja måhända ofrivilligt våra händer upp 
mot himmelen med en bön till härarnes, till våra fäders 
Gud. Då kan det ske, att vi tycka oss förnimma långt 
bakom skogen der till höger ett dånande ljud, som något 
liknar sjelfva himmelens åska, och att vi i detsamma 
kunna märka huru det rör sig i skogsbrynet och huru 
blåa rockar börja skymta mellan träden tilldess vi tydli
gen se, att det är soldater som nalkas i täta kedjor mot 
fiendens sida och rygg. Nu öppna de sin eld, det är 
Svenska tiraljörer. Snart sopa de fältet rent och efter 
dem följer den Svenska hären, som nu i segrande fram
marsch drifver fiendernas flyende massor framför sig och 
jagar dem till sist ned i Östersjöns djupa böljor. Då är 
landet fritt, då är segern vår och fädernas vålnader blicka 
ned på oss ur de ljusa moln, som i rika former sakta 
sväfva fram på den klarnade middagshimmelen.



Midsommardagen

Men ännn livilar freden sedan mer än ett halft århnn- | 

drade öfver Sveriges bygder och det stilla dagliga arbetet j 
går oafbrutet sin gång till vexande trefnad och förkofran. 
Väl är jordmånen mångenstädes karg och vintern sträng 
och uthållig, men den svenska stammen, har ännu den 
kraft som erfordras för upprätthållandet och utvecklandet 
af mensklig odling i kamp med Nordens köld och urber- i 
gets magra hårdhet. Försakelsens dygd är dock vilkoret s 
härför, ty aldrig blifver Sverige i sin helhet ett rikt land, j 
om också stora slättbygder af stark och yppig vextlighet j 
här icke alldeles saknas. Och när våren kommer och 
drifvan smälter; när bäckar och floder bryta sönder ista- j 
ket och störta med ilande fart genom grönskande ängar i 

och susande skogar; när foglarne stämma upp sina le
kande melodier i en allt bekymmer gäckande och upplö- j 
sande samklang; när sippor och gullvivor bland tusenden 
af blomstersystrar nicka förtroligt åt hvarandra och lilien- ; 
convaljen sänder sin rena doft den vandrande flickan till \ 
mötes; när solen går högt på himmelen och sedan endast | 
blundar något litet bakom bergen i midnattsstunden, för 
att åter stiga upp så klar som på sin första dag; då är ) 
Sverige skönt, då är det kärlek värdt och då läng- 
tar ej Svensken till söderns orangelundar och glödande < 
drufvoberg. \

Vid sommarens början gick Svensken i forna dagar 
ut i ledungafärd. På snäcka- eller drakskepp gungade 
han lika sorgfritt öfver lekande och rasande böljor och j

stridde som för ro skull om ära och lif. Nu bereder han 
sig vid denna tid på de mycket väldigare och vida större 
sjelfuppoffring erfordrande strider, som när som helst — 
och efter lång fred desto snarare — kunna hota hans 
gamla ärekrönta fädernesland. Soldaten går främst, be- 
väringsynglingen följer efter och den frivilliga skarpskyt
ten kommer dem broderligen till mötes. I skolorna gå 
nu äfven vapenöfningarne så länge lärotiden räcker, och 
man är utan tvifvel här i landet — om man också icke 
ännu rätt förstår det sjelf — på rätta vägen till lösandet 
af framtidens stora uppgift: ett fredligt folk, men alltid fär
digt, att med hela sin kraft försvara sig.

Vid midsommarstiden hafva öfningarne så länge fort
gått, att den fosterländskt-krigiska andan — ty derom hand
lar det dock ytterst — för året är på sin höjdpunkt. Då 
ila jägarekedjorna öfver backar och berg, elden smattrar 
i skogsbrynet, salvorna braka nere på slätten och batal
jonerna bryta fram med dånande hurrarop under jublande 
fältmusik. Men när Johannis Döparens dag är inne, då 
blifver det en fridsam morgon. Då var Balders fest i den 
gamla Norden och då vaknar ännu i oförderfvade hjertan 
Balders frid, öfverstrålad från dufvohamnen vid Jordan. 
Lägret klädes nu i blommor och blad, allt är stilla, allt 
är rent, och då solen börjar stiga mot höjden samla sig kri
gareskarorna i djupa leder kring ordets förkunnare. Den 
protestantiska strids- och segersången »Vår Gud är oss 
en väldig borg», ljuder öfver fältet såsom fordom vid Liit-



zen och Breitenfeld. Pipor ocli basuner stämma väldeli
gen in och det är såsom sjöiige hela naturen med, under 
det trummorna mullra doft och mägtigt såsom sig än när
mande än fjerrmande åskor. Rundt kring regementets 
öppna fyrkant, i hvars rnidt en trumma står framför pre- 
sten, betecknande en predikstol, har ortens allmoge, upp
blandad med något herrefolk, i drägter och helgdagsklä
der, samlat sig och instämma med rörda sinnen i psal
mens herrliga ord och gripande tonfall- Predikan är kort 
och kraftig. Fältpresten vet väl huru han bäst skall trätfa 
dessa enkla hjertan. Bönen läses och till sist ljuder sven
ska psalmbokens enkla slutvers »Herre signe du och råde». 
Grudstjensten är slut, men ännu återstår ett ord att säga- 
Öfversten säger det först och derefter bryter det med kraft 
fram alla lederna igenom, det heter: Gud bevare Konun
gen och Fäderneslandet!

Nu är allting rätt. Kompanierna rycka in i sina tält
gator och bereda sig att med krigisk ståt i känslan af 
sin hjeltekraft på eftermiddagen visa sig för byggdens 
folk, för de qvinnor, barn och gubbar, hvilkas skydd och 
värn de skola vara.

Sedan ståten är förbi, sedan man förnöjt sig åt trup
pens höga hållning, starka fart och säkra takt, kommer 
dansen kring majstången, hvilken aftonen förut i all sin 
prakt med blommor och löf, med fanor och kronor, med 
gyllene namnchiffer och grannlåt af mångahanda slag blif- 
vit rest framför lägret och kring hvilken en läktare för 
musiken blifvit uppförd. Här samlas nu byggdens tärnor 
att svänga om i glädtig fart med de muntra bussarne un
der glam om både ett och annat. Polskan går och gläd

jen lyser ur klara blickar och röda kinder och de gamla 
skåda med förnöjelse på huru ungdomen fröjdar sig. 
Efter ett kort uppehåll kommer nu en vals, och härunder 
får man äfven se officerarena med de fina damerna här 
och der blanda sig i dansen. Kaptenen sjelf tar tillochmed 
en ganska ziratlig sväng på ett och annat hvarf med fru 
öfverstelöjtnantskan, och sjelfva öfverstedöttrarne, rara, 
vackra fröknar, försmå ej att med stöd af regementsadju- 
tantens och andra unga eleganta officerares armar sväfva 
fram i den brokiga ringen. Stål dansar med en lång 
vacker flicka med mörka ögon och ett allvarligt drag kring 
munden. Det blifver till hösten hans hustru, ett präktigt 
par, som nog skola veta att med heder kämpa sig fram 
på sin torftiga bana. Svärd börjar äfven att lifvas af to
nernas magt, men dröjer till nästa polska och svänger då 
manhaftigt om med sin trogna Karin. Under tiden går 
en annan dans efter en simpel fiol och en bondldarinett 
nere vid andra ändan af lägret. Här är ett vildare tum- 
mel; pojkar och drängar fara här djerfvare fram och Glad, 
som spelar fiolen, har fått jemnt upp så mycket han tål 
vid af spirituösa. Slutligen sjunger han äfven lustiga vi
sor och kan till sist knappast afstyra ett slagsmål, hvar- 
till den vilda glädjen hotar att urarta. Då blifver han led
sen, och går in i tältet och lägger sig.

Men äfven på denna dagen måste blifva en ända, om 
också det milda sommarnattskimret länge håller de mun
tra skarorna vakna. Slutligen* skingra de sig dock livar 
och en till sitt. I lägret blifver tyst och blott elfvorna 
dansa kring kullen i dalen och i ungmöns rosiga drömmar.



Vid Fältvakten.
(Fältmanövern.)

Till sist på mötet kommer fältmanövern. Det är tillämp

ningen af allt det föregående, hvarförutan öfningarne icke 
kunna anses afslutade. Det är, så att säga, kronan på 
verket. Att försumma dessa öfningar vore ungefär det
samma, som att sätta upp ett räknetal utan att räkna ut 
det. Alla qvantiteterna funnos der, men man kände dock 
icke resultatet. Här skall det nemligen, om öfningen är 
rätt ställd, visa sig huru allt vill gå ihop, och i hvad 
mån hvar och en känner sin plats och hvad den fordrar 
för det helas säkra gång. En sådan öfning skall derföre 
innehålla ett krigiskt problem, som med klarhet och reda 
skall lösas. Den skall icke, så lifvande och underhål
lande den än kan vara, urarta till en lek för stora gos
sar, utan den skall vara en genomtänkt öfning för män. 
Vid ett regementsmöte har man vanligen icke mer än 2:ne 
bataljoner att härtill använda, men då traktens beskaffen
het dertill gifver anledning, kan striden föras öfvervägande 
kompanivis — och så är här i landet för det mesta fal
let — och då erbjuda sig genast mångfaldiga möjligheter. 
Vid de stora öfningslägren, der flere regementer, och 
dessa af alla vapen, komma tillsammans, kan man öfva 
sig såsom armé d. v. s. man kan med hvarandra förbinda

de olika vapnens stridssätt och sätta i rörelse, åtminstone 
i någorlunda utsträckt skala, de mångfaldiga krafter och 
materiela hjelpmedel, hvaraf man i krig måste betjena sig 
för tiendens öfvervinnande. Erfarenheten, särdeles på se
naste tider, har med största säkerhet ådagalagt, att man 
med väl ställda fredsöfningar kan vinna så stor krigisk 

: duglighet och skicklighet, att man dermed tillochmed kan 
: uppväga den krigserfarenhet fienden kan hafva förvärfvat.
| Detta är en vigtig sak, och visar huru oriktigt det är, 

att betrakta dessa öfningar såsom lustbarheter, hvartill 
| man dock på många håll till följd af oförstånd, lättsinne 
| och klanderbegär länge visat sig alltför benägen. För de 
S frivilliga skarpskyttekorpsernas fältmanövrer hafva dock 
i sjelfva klandrarena visat en viss aktning och välvilja, och 
i då dessa icke kunna antagas vara mera ändamålsenligt 
\ ledda och anordnade än regementernas och arméens, så
\ i
i kan man numera hoppas, att denna välvilja i rikare mått 
! skall komma äfven arméens öfningar af detta slag till godo. 
j Huru tillgår det då nu på en sådan manöver? Der-
1 uti är visserligen stor olikhet och att teckna alla detal- 
5 jerna deraf skulle blifva mycket vidlyftigt. Hufvudmo- 
\ menterna återkomma dock öfver allt och vi skola försöka
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om vi kunna träffa några af dessa. Det första man har 
att göra, är att rekognosera, d. ä. utforska och söka lära 
känna den trakt i hvilken manövern skall komma att för
siggå. Dertill skicklige officerare — och företrädesvis 
adjutanterne — utsändas alltså med befallning att häröf- 
ver upprätta en karta och afgifva en berättelse. På grund 
af denna fördelas derefter de olika rollerna. Vissa anta
ganden läggas till grund för stridsförhållandena i stort, 
och den ena delen är från början bestämd att blifva den 
segrande. Hufvudsaken är här icke att visa kri
giskt snille, ty det låter sig i sjelfva verket icke göra, 
der ingen fiende och ingen fara egentligen förefinnas, än 
mindre är här rum för något hjeltemod; saken är helt en
kelt att praktiskt ådagalägga, att man förstår sin sak och 
att man kan passa rätta ögonblicket på ett riktigt sätt. 
Uppgiften är här alla grader igenom, att med den strän
gaste lydnad förena omdöme och sjelfverksamhet inom sitt 
område från och med vedetten och tiraljören i bevakniugs- 
eller stridskedjan till kompani-, bataljons-, brigad- och 
fördelningschefen, och krigskonstens första bud är helt en
kelt detta: Du skall icke vara dum.

Betrakta vi planchen, så finna vi här en fältvakt, det 
vill nu säga en större eller mindre afdelning — alltför 
liten får den icke vara — som har sig uppdraget, att be
vaka den trakt, eller en del af den trakt, hvarifrån fien
den är att vänta och att till den bakom stående hufvud- 
styrkan inrapportera hvad man om honom och hans före
tag kan utspana samt att, om fienden angriper, under åter
tåg på hufvudstyrkan, göra det motstånd, att denna i skydd 
häraf hinner vidtaga lämpliga åtgärder för hans vederbör

1

liga emottagande. Här tyckes nu lifkompaniet befinna sig 
på fältvakt, ty kaptenen sjelf är igenkännelig på ryggen, 
der han sitter till venster bredvid den tjocka tallen och 
blickar ut öfver den vackra trakten och den breda sling
rande vägen, på hvilken den fiendtliga hufvudstyrkan med 
skäl kan väntas skola vilja framtränga. Manskapet har 
kopplat gevären och slagit sig ner bakom dem i dalsänk
ningen; endast gevärsposten står framför och ser med 
spänd uppmärksamhet omkring sig, under det löjtnanten 
mottager och antecknar en rapport af vicekorporal Frisk, 
som varit ute med en patrull, för att hålla säkert sam
band med närmaste fältvakt till venster och på samma 
gång försöka utforska huruvida något fiendtligt åt detta 
håll kunde vara att förmärka. Rapporten skall nemligen 
sedan till den bakom stående hufvudposten försändas. 
Frisk har utefter landsvägen, så långt han kunnat se, in
genting förnummit, så att man nästan skulle kunna tro> 
att fienden helt och hållet hade öfvergifvit denna, 
helst man på en skogsväg längre bort åt venster, tydligen 
kunde förnimma blänkande bajonettspetsar mellan träden 
och tillochmed klart urskilja ropande röster och kommando
ord. Löjtnanten antecknar detta med leende mine och 
underrättar kaptenen härom, som blinkar och nickar, livar- 
efter rapporten afsändes, sedan deruti blifvit tillagdt, att 
fienden sålunda med största sannolikhet vore att förvänta 
med någon betydligare styrka på landsvägen, ty finten var 
för grof, för att icke genomskådas.

En stund härefter höres eld längst bort på venstra 
flygeln der 4:de kompaniet har fältvakt och straxt derpå 
kommer Öfverstelöjtnanten med de 2 återstående kompa-



nierna rakt genom skogen, drar in fältvakten, kastai 
tiraljörer ut i kedja till höger och venster om vä- 
o-en och marscherar med samlad styrka i rask fart rakt 
på fienden, som ganska riktigt påträffas på en liten slätt 
bakom de närmaste kullarne, och vid detta oväntade an
grepp icke hinner väl samla och ordna sig förr än l:sta 
bataljonen efter en kort men ytterst liflig eld angriper med 
bajonetten. Öfversten som är stridsdomare, gillar manövern, 
och 2:dra bataljonen måste gå tillbaka, hvarvid dess mot 
lista bataljonens venstra flygel framkastade styrka är nära 
att blifva afskuren och endast med möda kan hinna un
dan, nu äfven jagad af lista bataljonens 4:de kompani. 
Angreppet är sålunda för denna gången afslaget, innan 
det hann komma riktigt i gång, och Öfverstelöjtnanten 
berömmes af regementschefen för sitt motantall i väl ai- 
passadt ögonblick. Bataljonen får beröm för snabbhet och 
sammanhållning och Lifkompaniet särskildt för den rask
het och precision, hvarmed det såsom reserv ordnade sig 
in i bataljonens anmarsch utan att uppehålla densamma.

Striden fortgår sedan med åtskilliga omvexlingar. 
Om natten bivuakeras och vakteldar upptändas, sedan
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i stilleständ för dagen blifvit afslutadt; hela officerskorpsen 
5 samlas- nu omkring den proviant, som kunnat medtagas, 
j spisar med god aptit, dricker ett glas, sjunger en sång,
1 och lägrar sig i gräset och på den mossiga bergkullen, 
j och slumrar sedan vakter blifvit utsatta och ordentliga 
! krigsbruk iakttagne, ganska godt i den ljumma sommar- 

; natten.
Dagen derpå manövrerar hela regementet tillsammans 

| mot endast markerad fiende, hvarvid några man kring en 
| kompanifana få föreställa en bataljon. Regementschefen 
| kommenderar nu sjeit hela manövern och mot aftonen vid 
5 hemkomsten till lägret defilera bataljonerna dammiga och 
| svettiga i äkta krigisk prakt efter en dundrande marsch förbi 
’ den kraftfulle högvexte femtioåringen på hans stora gråa häst, 
| under det att på hans ansigte stå att läsa lugnt mod, 
| stark tanke och faderlig välvilja för de många, som han 

här får kalla sina. Härefter plundras gevären med ett 
; par ståtliga generalsalvor bataljonsvis, som gifva ett run- 
> gande eko i bergen, och man rycker in i kompanigatorna 
\ för att ordna sig på vanligt vis för natten-
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Kompaniets återtåg från Regements-mötet.

Men allting har ett slut, så äfven ett regementsmöte, 
och det vore ej så gladt, som det hör och kan vara, om 
det ej vore så kort. De äldre officerarena och de gifta 
soldaterna börja äfven mot slotet att alltmera tänka på 
grödan hemma på bostället och känna någon längtan att 
få se hvad årsvexten lofvar. Höskörden stundar och man 
måste vara mån om sitt landtbruk, om man skall kunna 
reda sig på sin lön. Sista dagen anställes såsom högtid
lig afslutning stor brigad-exercis på mötesplatsen, hvarvid 
allt skall vara så fint och så precist som möjligt. Detta 
icke så mycket för ståtens skull, som för att jemna i hop 
livad under fältmanövern kan hafva blifvit ojemnt, ty 
den egentliga krigsöfningen så väl som kriget sjelft pröf- 
var på och rycker sönder, och man måste derföre åter 
göra en slutlig sammanarbetning, för att, om det gäller, 
kunna börja med så stor säkerhet och sammanhållning 
som möjligt. Under denna exercis är nu äfven 2:dra klas
sens beväring insatte i ledet och det gäller sålunda, att 
få den trupp att gå väl, med hvilken man egentligen bör 
vara beredd att rycka i fält. Efter exercisens slut talar

Öfversten till regementet allvarliga ord af tiohet mot ko 
nung och fädernesland, af varning och uppmuntran, och 

I aftackar regementet för denna gång. Fahnan troppas för 
| sista gången, bataljonscheferna attacka bataljonerna och 

officerarena samlas om aftonen till ett afskedsglas. Imel- 
| lertid gör man sig redo att nästa morgon bryta upp och 
| marschera livar och en hem till sitt. Denna marsch gåi 

nu åter kompanivis och vi se här på planchen ett at de 
j andra kompanierna marschera förbi Svärds stuga. Kom- 
| panichefen, en liten något aldrig men tät och segsliten 
i herre, marscherar i spetsen för sitt kompani med säkei 
| takt och rak hållning efter en glad trumslagarepojke, som 
| med kraft och förnöjelse slår sin trumma, så att hela 

^ kompaniet måste följa med. Kapitenen ser ut att vara 
| noga i tjensten och blickar icke utan välbehag på den 
| sexårige Anders, som skyldrar med en gärdesgårdsstÖr och 

i lilla Lisa, som dock tydligen tycker mest om trumslagaren.
| Snart är hela kompaniet uppföre backen och marschen 
| går vidare i landsvägsdammet tills trummanjsmåningom 
| tystnar och allt är sig likt igen.



Soldaten kommer hem i dag
och

Soldatens hemkomst

(Sedan det fremmande kompaniet, — det var 2:dra kom- \ 

paniet, som är förlagdt längre upp åt skogsbyggden — \

gått förbi och icke syntes till mer, kröp Anders upp ! 
på en stor sten, dit Lisa icke kunde följa honom, och 1 
ställde sig der rak som en käpp i biåsvädret och tittade j 
ut åt slätten allt hvad ögonen förmådde, för att upptäcka, i 
om icke far eller någon af hans kamrater skulle synas till. I 
Bäst det var, så skrek han: nu komma di! men det var 1
icke far, det var två andra, som togo af på vägen åt I
byn der nere i dalsträckningen. Nu kommer en till, I
men det var Gladen, som gick in till sig, ej långt från j
stora vägen. Men nu synas åter två och Anders kände I 
bestämdt igen far när han helsa på löjtnanten, som åkte i 

förbi dem i en carriol och som nu kommer trafvandes \ 

med en skjutspojke bakpå uppföre backen. Anders har > 
ej tid att skyldra för löjtnanten, som han väl annars tänkte 
ha gjort, utan springer så att de bara fotsulorna skina i j 
vädret hem till mor, under det att Lisa tultar efter så ! 
godt hon kan. \

Mor! Mor! Nu kommer far! jag kände igen honom j 
straxt hitom Gladens! Och Karin lägger locket på gry- j

tan och skyndar ut så fort hon hinner, men går ej längre 
än ett stycke från stugan, der hon kan se nedåt vägen, 
tar Lisa på armen och Anders bredvid sig; Pehr är i 
skolan och kommer ej hem förr än på aftonen, han vill 
nu mera ej försumma någon enda dag. Länge stå de ej 
der förr än en soldatmössa sticker fram öfver enbuskarne 
och med detsamma smäller ett skott till helsning och 
uppmuntran. Svärd är hemkommen, han tager sin hustru 
i famn, klappar barnen, stiger in i stugan och börjar 
plocka af sig kronpersedlarne; ty tager man dem gerna 
på, så lägger man efter någon tid lika gerna af dem. 
De beteckna ett tillstånd, som ej bör få räcka länge, ty 
långa krig äro förödelsens styggelse och en förbannelse 
öfver de folk, som de drabba, då deremot ett kort, rätt
vist och segerrikt krig, kan verka välgörande och lif- 
vande, ja nästan föryngrande, för ett folk, som för sin 
frihet och rätt sett sig nödgadt, att taga till svärdet. Då 
hinner förstörelsen och förvildningen icke taga öfverhand, 
då bleknar ej arbetets ära för krigets, utan de höja tvärt
om båda hvarandra, och de som föllo, lefva i minnet och i 
sången från slägte till slägte hos tacksamme efterkommande.
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Sedan Svärd fått sina hvardagsldäder på, putsat af j 
geväret och ställt det i ena hörnet af stugan och lagt de 
öfriga persedlarne tillsammans i god ordning, allt till full
ständig rengöring innan de få på sina rätta platser upp- i 
hängas, sätter han sig till bords, hvarvid bordsbönen icke 
glömmes, och får sig ett enkelt mål i sitt eget hem. j 
Bränvinsflaskan, som icke dagligen begagnas, tages dock 
nu fram till välkomst och potäterna ryka så aptitligt på < 
fatet. Sill och något smör bestås äfven till det färska

<

brödet, som har en helt annan smak än kronans, huru j 
oklanderligt det än kan vara. Brödkakan, bakad i eget 
hem, gifver måhända en starkare hemkänsla än någonting i 
annat. Det är egentligen det dagliga brödet, sådant det j

redan gjort sin tarfliga måltid, stå med förnöjelse och se på, 
och till sist kommer gröten med en mjölk helt annorlunda j 
än den, som möjligen kunnat få köpas i marketentare- 
stånden.

i
Karin är glad att hafva mannen hemma, men utan 

moln är dock icke det öppna ansigtet. Svärd kan nog- j 
samt se att hon har något hon tänker på, och då han j 
hvilat sig något på maten och barnen äro ute på backen, j 
ser han, då han åter öppnar ögonen, huru hustrun står I 
med fällda och sammanknäppta händer och ser ut på dem ! 
genom fenstret huru de leka i sin sorglöshet.

Karin — säger Svärd — hvad fattas dig! Är du | 
inte glad nu att jag är hemma och slapp gå mot Rys- j 
sen i år? j

— Jo nog är jag glad att du är hemma, men vi bli 
nog inte så många här i stugan härefter, som vi ha va- i 
rit hittills- i

— Hvarföre säger du så? Du blir väl qvar, och jag 
är ju hemma, och barnen äro ju friska och sunda. Hvem 
af oss skall då väl bort härifrån?

— Minns du hvad vi talte om på vägen, när du gick 
till mötet? Minns du huru jag önskade att Pehr skulle 
få komma till staden i latinskolan? Nu ser det ut som 
det skulle gå i fullbordan?

— Och nu sörjer du öfver hvad du då så gerna ville. 
Det hänger icke bra ihop. Mod, kära gumma! Han kan 
vä! inte vara både i stan och här på en gång; och är 
det nu vår Herres vilja, att han skall blifva lärdare och 
förnämare än vi, så må det då i Guds namn ske, men 
hur vet du att det så är?

— Prosten i grannsocknen, han som reser från den 
ena skolan till den andra och hör efter huru di läser, 
har varit här, och cli ha läst både innan och utan för 
honom och räknat och sjungit och exeradt. Jag gick 
dit, för det var sagdt, att han gerna ville att föräldrarne 
skulle komma tillstädes, så att han kunde få tala med 
dem också. Pehr läste klart och rent, som en prest, och 
svarade rätt på hvarenda fråga både i katechesen och 
bibliskan och historian och jordgrafin, eller huru di kal
la det, så att prosten började fråga honom förståndsfrå- 
gor mer än jag förstod, och allt redde han sig med, så 
skolmästaren stod och log och såg nästan stursk ut öfver 
att Pehr svarade så bra.

— Det är ju ingenting att sörja öfver-
— Nej det är det icke, ty större välsignelse, än att 

barnen arta sig väl, kan man ju ej få, och derföre blef 
jag också glad, när prosten sade — och vår kyrkherre 
sade så med — att han borde in i latinskolan och att



han skulle, när han nu kom till staden tala derom med 
biskopen, och att vi gerna kunde tänka på att rusta ut 
honom med hvad vi kunde, för nog skulle gossen få både 
bostad och kostdagar, det skulle han vara man för. Och 
se’n dess så vill Pehr bara läsa.

— Vi skola vara tacksamma, gumma, mot så gode 
herrar och bjuda till att hålla gossen snygg, om det ock 
skulle kosta något. Jag skall inte spara armarne, så får 
han arbeta med hufvudet.

Svärd hade härunder stigit upp och gått fram och 
slagit armen om Karins lif, men hon såg dock fortfarande 
betänksam och nästan bedröfvad ut.

— Ja nog är det rätt och bra med den saken, men 
ser du gossen, som springer derute, jag menar Anders. 
Ack nu snafvade han och föll! nej han stod på benen- 
Det var rätt min gosse.

— Ja han är stark, och faller väl icke så lätt, ho
nom är det väl ingen fara med.

— Skulle du vilja skicka bort honom med, om han 
komme i goda händer, och finge mer än vi kan ge honom?

— Det var en underlig fråga. Hvem skulle väl vilja 
hafva honom? Han kan då väl inte mycket läsa, fast det 
är en rasker pojke och ett vackert barn är han också.

—- Ja ser du, det tycker fler än du, och här var i 
går en rik och hög herre från Stockholm med sin fina fru 
och bad att de skulle få se barnen. De voro mycket 
vänliga och herrn sade, att du och han hade samma far
far, det hade han sett efter i kyrkoboken, och som han 
nu inte sjelf hade några barn och de icke heller hoppa
des på att få några, och de hade hört att vi voro fattigt 
folk, som kanske skulle vilja lemna från oss något af

våra åt dem, så hade de nu kommit för att få se på barnen 
och höra hvad vi tänkte derom. Anders tyckte di myc
ket om, och de voro så goda och vänliga emot honom, 
att gossen också gerna gick till dem. Frun tog mig i 
famn med tårar i ögonen och lofvade att hon för gossen 
skulle vara såsom en riktig moder, om jag ville lemna 
honom åt henne. Han skulle få komma hem hit emellanåt 
och vi skulle få se att allt skulle gå honom väl. Herrn 
sa detsamma och klappade gossen och mig så vänligt. 
De bo der uppe på herrgåln hos baronens, som di va 
mycket bekanta med, sade di, men di skulle snart resa, 
så di ville ha bestämt svar, så snart du skulle komma hem.

— Ja jag vet. Han är kammarråd i Stockholm och 
hon skall vara mycket rik; hon är köpmansdotter från 
Norrköping. Det är en bra karl, säger di, och jag trätfa 
honom i Stockholm, då jag var inne på Långholms-kommen- 
deringen. Han var icke högfärdig, utan bad mig komma 
till sig, fast jag icke gick dit. Fadern hans var prest 
och kyrkoherde ner åt landet någorstädes, men min var 
en fattig bonde med många barn. Och fattiga ä- vi med.

— Ja nog ä vi fattiga och en hård tid är det, och 
ska vi nu rusta ut Pehr till skolan och hålla honom der 
så godt vi kunna, så lär det nog komma att känna efter.

— Det är sannerligen icke att förakta ett sådant an
bud af sådant folk. Elan blir i alla fall inom sin egen 
slägt, och man bör väl ej stänga vägen för honom, när 
den så öppnar sig af sig sjelf. Nå hvad säger du Karin? 
Du är hans mor och skall väl ha något att säga.

— Du ä fadern, det ä du, som skall säga. Jag vill 
som du, så gör jag gossen ingen orätt.

Efter samtal med gossen sjelf, som nu blef inkallad,
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beslöts, att Svärd nästa morgon skulle taga Anders med 
sig och begifva sig af upp till baronens och sjelf tala | 
med kammarrådets, och, om de då komme öfverens, så skulle 
Anders, såsom de nya föräldrarne ville, genast få följa j 
med dem, men med vilkor att han efter tre månaders vi-7 j
stande hos dem, skulle få komma hem och helsa på, och 
då först skulle det bestämdt afgöras huruvida han skulle 
blifva deras, eller stanna qvar i hemmet.

Efter detta beslut var allt lugnt igen. Svärd gick 
ut och såg om sin gård och sin gröda, som vexte vackert j 
och lofvande, om det bara blef godt bergningsväder. Ka
rin torkade en tår med törklädskanten, tog tiain Anders ^ 
bästa kläder, såg öfver hvad som kunde vara att laga, • 
och redde till ett litet knyte med hans små tillhörigheter. j 

Mot aftonen kom Pehr hem, frisk och glad att far 
var kommen och med helsningar från skolmästaren om | 
hvad folkskoleinspektören hade sagt om hans intagande i 
latinskolan. Svärd tog honom i famn och höll honom j 
länge fast. Karin log mildt och klappade gossen på j
axeln. '

Men den natten kunde hvarken hon eller han sotva ;
så godt som vanligt. De lågo länge båda tysta men vakne j
och tänkte på barnen. ;

Solen sken bittida den följande morgonen in genom 
stugufönstret och Svärd steg tidigt upp för att rengöra 
kronopersedlarne och framför allt geväret, innan alltsam
mans upphängdes på sina vanliga platser. Karin diöjue 
ej heller. Hon hade ännu åtskilligt att syssla med Anders’ ]
utrustning, men ju längre det led dermed, desto mera 
bar det emot ocb tårarne kommo flere än hon sjelt ville 
tillåta. *

—--------- —.......... ................ .......... .................................... _ _ ____________ ,

När Anders såg detta sprang han till henne, såg 
henne starkt i ögonen och sade: grat inte mor, föi jag 
kommer igen! jag kommer igen!

Ja hurudan kommer du igen tänkte Karin. Hvad 
blir det väl af dig i den stora och syndiga staden. Men 
gossen var så lugn, så oskuldsfull och så säker, att hop 
pet äfven hos henne tog Öfverhanden, och med gladare 
hjerta lagade hon nu i ordning litet frukost åt honom 
och fadern, innan han måhända för alltid skulle lemna 
det torftiga fädernehemmet. Pehr, som kände till saken, 
var lugn men kunde ej taga ögonen från modern, och 
Svärd sjelf var tyst, men oroligare än Karin någonsin 
hade sett honom. Lilla Lisa lekte med katten.

Afskedet gjordes kort och bestämdt, men Karin stod 
qvar i stugudörren och såg efter gossen, som ännu på långt 
håll ropade: mor, jag kommer igen!

Svärd gick nu tyst ledande gossen med ena handen 
och bärande hans lilla knyte med den andra.

Det var en herrlig sommarmorgon. Gräset stod på 
ängen högt och fuktigt af daggen, färdigt för lian; rågen 
vaggade redan ganska fulla ax för den svala morgonvin
den. Småfåglarne qvittrade i buskar och trän mot den 
klara himmelen och blott på långt håll sänkte sig en hök 
ned mot skogsbrynet. Svärd gick tyst med gossen vid 
handen, som gjorde honom fråga på fråga huru det var i 
Stockholm.

— Der är det väl mycket vackrare än här tar ?
— Ja, nog är det en vacker stad, det kan du lita på.
— Gräset vexer väl mycket högre der än här?
—- Nej der vexer inte mycket gräs.
— Men säden, den är väl så hög som träna häi ?



— Nej säd vexer der inte alls.
— Hvad vexer det då?
— Det är icke mycket det- Der äio hus vid hus 

långa rader, alla af sten och gatorna af sten. Det är 
sten för det mesta alltsammans.

— Ar det sten alltsammans?
— Inte allt, men det mesta.

fei tai tocka smultron der står. Dem ska jag 
plocka åt mor. Och så tor Anders af från vägen uppåt 
backen, Svärd stod stilla tills gossen kom tillbaka med 
en hel qvast af stora röda bär.

— Si här far, ge dem åt mor och säg, att när jag- 
kommer till Stockholm skall jag plocka mycket större 
smultron och skicka henne.

— Men der vexer inga smultron.
— Inga smultron! — Då vill jag inte far.
— Vill du inte?
— Nej jag vill inte.

Nå så vid min salighet, skall du icke slippa! 
sade Svärd och vände med lättadt hjerta tvärt hem till



baka och gossen sprang modern i famnen med en fart, 
sa hon ej begrep huru allt detta kunde komma sig.

Här har du pojken igen, sade Svärd. Han får bli 
soldat han som jag och slå sig fram här hemma så godt han 
kan. Det dagliga brödet tryter nog icke mer hädanefter än 
föiut, och inte skall jag tvinga barnet in pa en så farlig väg.

Svärd omtalade huru allt hade gått till och Karin 
hade svårt på en stund att släppa gossen ur händerna. 
Det var såsom hade han varit förlorad och blifvit åter
funnen.

Jo du kom igen, sade hon till sist, och log dervid 
såsom en moder kan le, och nu får du väl också bli 
hemma.

Svärd gick nu ensam bort till herrgården och fram
ställde saken sådan han var, dock med mycken tacksam
het för det så ovärderligt goda anbudet. Den fremmande 
frun både gret och log härvid, och kammarrådet sade en
dast att gossen hade rätt. Herrskapet begaf sig härefter 
hem till Stockholm, hvarifrån de sedan gjorde en utrikes 
resa, hvarunder de besökte en badort i Tyskland.



Torpbesigtning och

Tiden går sin gång. Solen börjar stiga mindre högt på j 
himmelen och, om också dagarne ännu äro varma, komma 
dock aftonskuggorna tidigare och nätterna blifva län- j 
gre och kallare. Höbergningen är gjord och slog väl j 
ut, så att för kreaturen väl ingen brist för året är att ; 
frukta, och säden är äfven lofvande. Potatisen är det 
enda, som, för potatissjukans skull, det ser något klent j 
ut med. Allt vore väl i ordning, om icke på byggma- j 
derna här och der funnes åtskilliga bristfälligheter, hvilkas 
afhjelpande af roten bör bekostas. Också blifver det torp- j 
besigtning i ar och kaptenen kommer om några dagar för | 
att verkställa denna. Då infinner sig äfven rotebonden I 
och mellan dem uppstår då en liten disputationsakt, i j 
hvilken soldaten vid pas-sande tillfälle äfven lägger in sitt I 
ord, och Karin och barnen lyssna med spänd uppmärk- 
samhet deruppa. Bonden tycker att de begärda repara- ; 
tionerna blifva alltför betungande för roten, men kapte- j 
nen står på soldatens bästa, och efter något jemkande j 
kommer man öfver ens, och byggnaderna blifva satte i j 
fullgodt skick. Detta berör imellertid en af de kinkiga j 
punkterna i indelningsverket och är en af anledningarne, j 
hvarföre rotebönderna stundom äro ganska missnöjde, för- j 
menandes, att landets försvar och soldatens underhåll ; 
icke bör drabba dem särskildt, utan trycka lika mycket j 
på alla andre. Häruti hafva de utan tvifvel rätt, så framt j

Hemma på Roten.

de icke i sjelfva verket, till följd häraf åtnjuta motsva
rande skattelindring på annat håll. I sådant fall sker 
dem ju ej någon orättvisa. Huru härmed verkligen sig 
förhåller, blifver väl snart nog fullständigt utredt. Rätt 
är det imellertid att fasthålla grundsatsen af allas lika 
skyldighet att deltaga i landets försvar samt att hvad den 
ena härvid skall göra mer än den andre, det måste bero 
på särskild öfverenskommelse och frivilligt åtagande.

Härmed må det dock nu vara huru det vill. Svärd, 
hans hustru och barn voro nu ganska nöjde med sin lott 
och slagan gick, sedan säden blifvit lyckligen inbergad, 
friskt på logen under det gumman skötte om både stort 
och smått, både man och barn, både hund och katt, både 
ko och gris, och det ena året gick med lycka och väl
signelse efter det andra. Fred var i landet, om också 
frost och vattenflöden på många håll stundom förstörde 
grödan, så att mången fick svälta, och nöden och lyxen, 
trots den allmänna menniskokärleken, stodo väl bjert emot 
hvarandra. Af skadan blef man dock efter hand klokare, 
och en tid af säkrare utveckling följde på den stora an
strängning, hvarigenom man förnämligast förvärfvat det 
jernvägssystem, som är egnadt att på ett genomgripande 
sätt uppväcka landets ännu slumrande krafter.

Efter hand vexte nu barnen upp. Pehr gick genom 
latinskolan, kom till Akademien, blef en lärd man, men
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ej derfdre förläst och opraktisk, dertill hade han för godt | 
soldatblod i sina ådror. Han blef lektor i Stiftstadens j 
elementarläroverk och såg ofta till sina föräldrar och sy
skon. Anders blef stark, modig och förståndig, likasom \ 

fadern, och Lisa blef en god, glad och vacker flicka. > 
Hon fick, märkvärdigt nog, sin lilla trumslagare till man, j 
hvilken sedan avancerade till regementstrumslagare, hvar- 
under han alltid förstod att sätta nytt lif i henen på hela 
regementet. Från kammarrådets kom året efter deras be- j 
sök hos Svärd underrättelse, att de mot all förväntan fått \ 

sig en egen liten gosse, som de efter den gemensamme i 
farfadern kallat för Anders, och att de skrifvit Svärd och 
hans hustru såsom faddrar. j

Femton år derefter, då Anders redan blifvit soldat ; 
för ett annat nummer i kompaniet och gift sig med en 
dugtig flicka från närmaste byn, dog Karin af en bröst- j 
sjukdom, som hon grundlagt under det hårda sträfvandet j 
i yngre åren. Svärd var nu gammal blifven, fastän han j 
ännu betraktades såsom en stödjepelare inom kompaniet, j 
och flere gånger kunnat blifva korporal, om han velat. ! 
Han tog nu afsked med pension och flyttade till Anders, \

som han biträdde så länge krafterna räckte, till dess han 
äfven blef död och begrafven vid sin Karins sida.

Den bild vi här sökt gifva af den svenske indelta 
soldaten, • står, så vida någon sanning deri finnes, i rent 
menskligt hänseende så högt, att intet annat folks solda
ter härmed uthärda någon jemnförelse. Väl utrustad, till
räckligt öfvad och säkert ledd, samt biträdd af landets 
krigiska ungdom blifver han ej heller lätt att besegra. 
Må man derföre taga vara på hvad man har — och detta 
sker bäst genom att lämpa det efter nya inträdande for
dringar och förhållanden — och må man lika litet lätt
sinnigt anförtro fäderneslandets försvar åt för svage och 
för ovane händer, som försöka att i ett så fritt land som 
Sverige är och af ålder varit, införa det försvarssystem af 
beväpnad fred, hvarunder Europas rikaste länder nu sucka, 
och som hvilar på grundsattsen af allmänt tvång, icke 
blott till krigsöfning, utan till ihållande krigstjenst midt 
under freden, d. ä. på det vanligen så kallade conskrip- 
tionssystemet.

G. N.
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