
www.fargelanda.se
Telefon: 0528-567 300

medborgarkontoret@fargelanda.se

Herr  ost en talte: ”Dö ln är en hedning,
Förta ad är han vigt, om han dör.
Herr  ost en talte: ”Dö ln är en hedning,
Förta ad är han vigt, om han dör.
Herr  ost en talte: ”Dö ln är en hedning,

Dock, han  svara själv för sina ö n,
Jag har gjo  nog som änniska och  äst .”
Dock, han  svara själv för sina ö n,
Jag har gjo  nog som änniska och  äst .”
Dock, han  svara själv för sina ö n,

Så talte vid sitt i agsbord, det rika,
Herr  ost en, där han satt i a  sin  åt,
Så talte vid sitt i agsbord, det rika,
Herr  ost en, där han satt i a  sin  åt,
Så talte vid sitt i agsbord, det rika,
Han talte så och drog en suck tillika
Herr  ost en, där han satt i a  sin  åt,
Han talte så och drog en suck tillika
Herr  ost en, där han satt i a  sin  åt,
Och  ar en  t av st eken än och åt.
Han talte så och drog en suck tillika
Och  ar en  t av st eken än och åt.
Han talte så och drog en suck tillika
Men p sin bädd låg Dö ln, tärd av plågor,
Hans barm sågs kämpa, ögat  ann i lågor,
Men p sin bädd låg Dö ln, tärd av plågor,
Hans barm sågs kämpa, ögat  ann i lågor,
Men p sin bädd låg Dö ln, tärd av plågor,
Och   rfl ammor färgade hans hy.
Hans barm sågs kämpa, ögat  ann i lågor,
Och   rfl ammor färgade hans hy.
Hans barm sågs kämpa, ögat  ann i lågor,
I sträcktåg nyss  hans  aror norrut ilat,
Och   rfl ammor färgade hans hy.
I sträcktåg nyss  hans  aror norrut ilat,
Och   rfl ammor färgade hans hy.
På tvenne dygn, de sista, i e vilat;
I sträcktåg nyss  hans  aror norrut ilat,
På tvenne dygn, de sista, i e vilat;
I sträcktåg nyss  hans  aror norrut ilat,
Själv var han kommen ti  Nykarle .
På tvenne dygn, de sista, i e vilat;
Själv var han kommen ti  Nykarle .
På tvenne dygn, de sista, i e vilat;

Han led av pulsens  and, men i sitt sinne
En ld, mer tärande än den, han bar;
Såg an hans öga, röjde sig där inne
En oro djupa , än   rns var.
Såg an hans öga, röjde sig där inne
En oro djupa , än   rns var.
Såg an hans öga, röjde sig där inne
Han räknade var stund, som hann förlida,
En oro djupa , än   rns var.
Han räknade var stund, som hann förlida,
En oro djupa , än   rns var.
Han tycktes lyss na, vänta, ängsligt  da,
Han räknade var stund, som hann förlida,
Han tycktes lyss na, vänta, ängsligt  da,
Han räknade var stund, som hann förlida,
Och o a var hans l i  p dörren fäst .
Han tycktes lyss na, vänta, ängsligt  da,
Och o a var hans l i  p dörren fäst .
Han tycktes lyss na, vänta, ängsligt  da,
Den u läts, färdlös trä e genom salen
Och o a var hans l i  p dörren fäst .
Den u läts, färdlös trä e genom salen
Och o a var hans l i  p dörren fäst .
En yngling fram ti  bä en, ti  generalen;
Den u läts, färdlös trä e genom salen
En yngling fram ti  bä en, ti  generalen;
Den u läts, färdlös trä e genom salen
Och Dö ln talte ti  sin unga gäst :
En yngling fram ti  bä en, ti  generalen;
Och Dö ln talte ti  sin unga gäst :
En yngling fram ti  bä en, ti  generalen;

”Herr doktor, fl ärd är mycket, som vi dyrke,
Och l and  itänka  är jag visst  en;
”Herr doktor, fl ärd är mycket, som vi dyrke,
Och l and  itänka  är jag visst  en;
”Herr doktor, fl ärd är mycket, som vi dyrke,
Två ting dock lärt ig akta läkarns yrke:
Och l and  itänka  är jag visst  en;
Två ting dock lärt ig akta läkarns yrke:
Och l and  itänka  är jag visst  en;
Min  äckta panna och in vän Bjerkén.
Två ting dock lärt ig akta läkarns yrke:
Min  äckta panna och in vän Bjerkén.
Två ting dock lärt ig akta läkarns yrke:
Vad ni förordnat, har jag därför tagit,
Min  äckta panna och in vän Bjerkén.
Vad ni förordnat, har jag därför tagit,
Min  äckta panna och in vän Bjerkén.
Har som tt barn här legat och fördragit
Vad ni förordnat, har jag därför tagit,
Har som tt barn här legat och fördragit
Vad ni förordnat, har jag därför tagit,
Det ba eri, ni radat p itt bord.
Har som tt barn här legat och fördragit
Det ba eri, ni radat p itt bord.
Har som tt barn här legat och fördragit
Jag vet det väl, ni följer konst ens lagar:
Det ba eri, ni radat p itt bord.
Jag vet det väl, ni följer konst ens lagar:
Det ba eri, ni radat p itt bord.
Men  nda de ig här för timmar, dagar,
Jag vet det väl, ni följer konst ens lagar:
Men  nda de ig här för timmar, dagar,
Jag vet det väl, ni följer konst ens lagar:
Så bryt dem som en an, det är itt ord.
Jag vi , jag  a  l i  isk, det får j  utas,
Jag åste upp, om jag i graven låg.
Jag vi , jag  a  l i  isk, det får j  utas,
Jag åste upp, om jag i graven låg.
Jag vi , jag  a  l i  isk, det får j  utas,
Lyss , hör, ni hör kanonerna vid Jutas;
Jag åste upp, om jag i graven låg.
Lyss , hör, ni hör kanonerna vid Jutas;
Jag åste upp, om jag i graven låg.
Där avgö  fi nska hä ns å rtåg.
Lyss , hör, ni hör kanonerna vid Jutas;
Där avgö  fi nska hä ns å rtåg.
Lyss , hör, ni hör kanonerna vid Jutas;
Jag åste dit, förrän in trupp är slagen.
Där avgö  fi nska hä ns å rtåg.
Jag åste dit, förrän in trupp är slagen.
Där avgö  fi nska hä ns å rtåg.
Ska  vägen  ärras, Adlerc utz l i tagen?
Jag åste dit, förrän in trupp är slagen.
Ska  vägen  ärras, Adlerc utz l i tagen?
Jag åste dit, förrän in trupp är slagen.
Vad l ir, du ta ra här, ditt ö  sen?
Ska  vägen  ärras, Adlerc utz l i tagen?
Vad l ir, du ta ra här, ditt ö  sen?
Ska  vägen  ärras, Adlerc utz l i tagen?
Nej, doktor, nej, tänk ut en sats, in herre,
Vad l ir, du ta ra här, ditt ö  sen?
Nej, doktor, nej, tänk ut en sats, in herre,
Vad l ir, du ta ra här, ditt ö  sen?
Som gör ig för i orgon sjufalt värre,
Nej, doktor, nej, tänk ut en sats, in herre,
Som gör ig för i orgon sjufalt värre,
Nej, doktor, nej, tänk ut en sats, in herre,
Men hjäl r ig i dag p ina ben!”
Som gör ig för i orgon sjufalt värre,
Men hjäl r ig i dag p ina ben!”
Som gör ig för i orgon sjufalt värre,

Den unge läkarn hörde mulen ordet,
Dock plötsligt fi   hans ädla anlet dag;
Den unge läkarn hörde mulen ordet,
Dock plötsligt fi   hans ädla anlet dag;
Den unge läkarn hörde mulen ordet,
Dock plötsligt fi   hans ädla anlet dag;

Hör, vi en storm av rop! Vad vå ar  öjden,
Som brusar ju ande från an ti  an?
Hör, vi en storm av rop! Vad vå ar  öjden,
Som brusar ju ande från an ti  an?
Hör, vi en storm av rop! Vad vå ar  öjden,

Den lilla annen syns med band om pannan,
Den ädla, ta ra, varma generaln.
Den lilla annen syns med band om pannan,
Den ädla, ta ra, varma generaln.
Den lilla annen syns med band om pannan,

Han bjuder tystnad. Hör hans röst ! Han ropar
Ti  de a folk, som striden nyss  förs ed;
Han bjuder tystnad. Hör hans röst ! Han ropar
Ti  de a folk, som striden nyss  förs ed;
Han bjuder tystnad. Hör hans röst ! Han ropar
Ti  de a folk, som striden nyss  förs ed;Ti  de a folk, som striden nyss  förs ed;

Den tänker segra nu, j endast  strida,
En annan ande vilar över den.
Men Dö ln red längs  onten av sin  ara,
Sen han den å r stark och try ad fann,
Men Dö ln red längs  onten av sin  ara,
Sen han den å r stark och try ad fann,
Men Dö ln red längs  onten av sin  ara,
Hans  arpa öga tycktes överfara
Sen han den å r stark och try ad fann,
Hans  arpa öga tycktes överfara
Sen han den å r stark och try ad fann,
Var trupp, var rote, varje enskild an.
Hans  arpa öga tycktes överfara
Var trupp, var rote, varje enskild an.
Hans  arpa öga tycktes överfara
Det syntes klart för alla, svensk som fi nne,
Var trupp, var rote, varje enskild an.
Det syntes klart för alla, svensk som fi nne,
Var trupp, var rote, varje enskild an.
Att stora planer välvdes i hans sinne,
Det syntes klart för alla, svensk som fi nne,
Att stora planer välvdes i hans sinne,
Det syntes klart för alla, svensk som fi nne,
Och sluten var han mer, än han var van;
Dock var han ovant ild också den dagen,
Och o a ljusnade de  stra dragen
Dock var han ovant ild också den dagen,
Och o a ljusnade de  stra dragen
Dock var han ovant ild också den dagen,
Mot någon vä änd, trum n ve ran.
Och o a ljusnade de  stra dragen
Mot någon vä änd, trum n ve ran.
Och o a ljusnade de  stra dragen

En sådan stod då i din trupp, von Ko en,
Det var korpralen numro sju, Standar.
En sådan stod då i din trupp, von Ko en,
Det var korpralen numro sju, Standar.
En sådan stod då i din trupp, von Ko en,
Han stod med söndrig  o p ena foten,
Det var korpralen numro sju, Standar.
Han stod med söndrig  o p ena foten,
Det var korpralen numro sju, Standar.
Den andra foten l ö e och var bar.
Han stod med söndrig  o p ena foten,
Den andra foten l ö e och var bar.
Han stod med söndrig  o p ena foten,
Då Dö ln hann den gamle, sågs han  anna.
Med l i en örk, med handen p sin panna,
Då Dö ln hann den gamle, sågs han  anna.
Med l i en örk, med handen p sin panna,
Då Dö ln hann den gamle, sågs han  anna.
Besåg han stum den gråa krigarns  i .
Med l i en örk, med handen p sin panna,
Besåg han stum den gråa krigarns  i .
Med l i en örk, med handen p sin panna,
”Du var dock med ”, så talte han omsider,
Besåg han stum den gråa krigarns  i .
”Du var dock med ”, så talte han omsider,
Besåg han stum den gråa krigarns  i .
”På La os slätt, vid Kauhajokis strider,
Är det den lön, du för vår seger fi  ?”
”På La os slätt, vid Kauhajokis strider,
Är det den lön, du för vår seger fi  ?”
”På La os slätt, vid Kauhajokis strider,

”Herr general ”, så svarte ve ranen,
”Se här är det gevär, ni själv ig gav.
”Herr general ”, så svarte ve ranen,
”Se här är det gevär, ni själv ig gav.
”Herr general ”, så svarte ve ranen,
Ännu är pipan utan  l, och hanen
”Se här är det gevär, ni själv ig gav.
Ännu är pipan utan  l, och hanen
”Se här är det gevär, ni själv ig gav.
Ger ld som fordomdags, det är nog av.
Ännu är pipan utan  l, och hanen
Ger ld som fordomdags, det är nog av.
Ännu är pipan utan  l, och hanen
Att jag är dåligt klädd , lär ingen klandra;
Ger ld som fordomdags, det är nog av.
Att jag är dåligt klädd , lär ingen klandra;
Ger ld som fordomdags, det är nog av.
Men är j säm , då an är som andra,
Och dräkten är j annen, vi  jag tro.
Men är j säm , då an är som andra,
Och dräkten är j annen, vi  jag tro.
Men är j säm , då an är som andra,
Skodd  er skodd gör ti  saken ringa;
Och dräkten är j annen, vi  jag tro.
Skodd  er skodd gör ti  saken ringa;
Och dräkten är j annen, vi  jag tro.
Sörj ni l ott för att vi få stå, j s inga,
Skodd  er skodd gör ti  saken ringa;
Sörj ni l ott för att vi få stå, j s inga,
Skodd  er skodd gör ti  saken ringa;
Så hjäl r nog sig foten utan  o.”
Sörj ni l ott för att vi få stå, j s inga,
Så hjäl r nog sig foten utan  o.”
Sörj ni l ott för att vi få stå, j s inga,

Och Dö ln talte i e mer, men höjde
Av aktning ha en vid den gamles ord.
Så red han hän ti  Brakels trupp; där dröjde
Av aktning ha en vid den gamles ord.
Så red han hän ti  Brakels trupp; där dröjde
Av aktning ha en vid den gamles ord.
På nytt han nu, han såg trumslagar Nord.
Så red han hän ti  Brakels trupp; där dröjde
På nytt han nu, han såg trumslagar Nord.
Så red han hän ti  Brakels trupp; där dröjde

Stod han, där l od det gällde, med i raden.
Ti  honom talte generalen så:
Stod han, där l od det gällde, med i raden.
Ti  honom talte generalen så:
Stod han, där l od det gällde, med i raden.

Förta ad är han vigt, om han dör.

Är det tt  råk av en, som na as dö n?
’Och akta dig, om han slä s in härnäst !’
Är det tt  råk av en, som na as dö n?
’Och akta dig, om han slä s in härnäst !’
Dock, han  svara själv för sina ö n,
Är det tt  råk av en, som na as dö n?
Dock, han  svara själv för sina ö n,
Är det tt  råk av en, som na as dö n?

Dock plötsligt fi   hans ädla anlet dag; Ti  de a folk, som striden nyss  förs ed;

Står ordnad, hotfu ,  uktansvärd igen;
Den har j mer l ott dö n att för da,
Står ordnad, hotfu ,  uktansvärd igen;
Den har j mer l ott dö n att för da,
Står ordnad, hotfu ,  uktansvärd igen;
Den tänker segra nu, j endast  strida,
Den har j mer l ott dö n att för da,
Den tänker segra nu, j endast  strida,
Den har j mer l ott dö n att för da,

Ti  de a folk, som striden nyss  förs ed;Ti  de a folk, som striden nyss  förs ed;Ti  de a folk, som striden nyss  förs ed;Ti  de a folk, som striden nyss  förs ed;Dock plötsligt fi   hans ädla anlet dag;Dock plötsligt fi   hans ädla anlet dag;Förta ad är han vigt, om han dör.Förta ad är han vigt, om han dör.
Jag kommer, varnar, bjuder tröst  och ledning,
Förta ad är han vigt, om han dör.
Jag kommer, varnar, bjuder tröst  och ledning,
Förta ad är han vigt, om han dör.
Och han, han li er tyst  en stund och hör;
Jag kommer, varnar, bjuder tröst  och ledning,
Och han, han li er tyst  en stund och hör;
Jag kommer, varnar, bjuder tröst  och ledning,
Då  ser han sig plötsligt upp i sängen:
Och han, han li er tyst  en stund och hör;
Då  ser han sig plötsligt upp i sängen:
Och han, han li er tyst  en stund och hör;
’Driv ut  ela n’, ropar han åt drängen,
’Och akta dig, om han slä s in härnäst !’
Är det tt  råk av en, som na as dö n?
’Och akta dig, om han slä s in härnäst !’
Är det tt  råk av en, som na as dö n?
’Och akta dig, om han slä s in härnäst !’

Dock plötsligt fi   hans ädla anlet dag;
Han sänkte lugnt, helt lugnt, sin arm ot bordet
Dock plötsligt fi   hans ädla anlet dag;
Han sänkte lugnt, helt lugnt, sin arm ot bordet
Dock plötsligt fi   hans ädla anlet dag;
Och strök det tomt uti tt enda drag.

Ti  de a folk, som striden nyss  förs ed;
Han rider fram, de sluta sig hans hopar,
Ti  de a folk, som striden nyss  förs ed;
Han rider fram, de sluta sig hans hopar,
Ti  de a folk, som striden nyss  förs ed;
Och det l ir  i  p nytt från led ti  led.
Han rider fram, de sluta sig hans hopar,
Och det l ir  i  p nytt från led ti  led.
Han rider fram, de sluta sig hans hopar,
I täta rader l ixtra  n gevä n,
Och det l ir  i  p nytt från led ti  led.
I täta rader l ixtra  n gevä n,
Och det l ir  i  p nytt från led ti  led.
Den svartnade, i trasor klä a hä n
I täta rader l ixtra  n gevä n,
Den svartnade, i trasor klä a hä n
I täta rader l ixtra  n gevä n,
Står ordnad, hotfu ,  uktansvärd igen;Står ordnad, hotfu ,  uktansvärd igen;
Den har j mer l ott dö n att för da,
Står ordnad, hotfu ,  uktansvärd igen;

Ti  de a folk, som striden nyss  förs ed;
Han rider fram, de sluta sig hans hopar,
Ti  de a folk, som striden nyss  förs ed;
Han rider fram, de sluta sig hans hopar,
Ti  de a folk, som striden nyss  förs ed;
Han rider fram, de sluta sig hans hopar,
Ti  de a folk, som striden nyss  förs ed;
Han rider fram, de sluta sig hans hopar,
Ti  de a folk, som striden nyss  förs ed;
Och det l ir  i  p nytt från led ti  led.
Han rider fram, de sluta sig hans hopar,
Ti  de a folk, som striden nyss  förs ed;
Han rider fram, de sluta sig hans hopar,
Ti  de a folk, som striden nyss  förs ed;
Och det l ir  i  p nytt från led ti  led.
Han rider fram, de sluta sig hans hopar,
Och det l ir  i  p nytt från led ti  led.
Han rider fram, de sluta sig hans hopar,
I täta rader l ixtra  n gevä n,
Och det l ir  i  p nytt från led ti  led.
I täta rader l ixtra  n gevä n,
Och det l ir  i  p nytt från led ti  led.
Den svartnade, i trasor klä a hä n
I täta rader l ixtra  n gevä n,
Den svartnade, i trasor klä a hä n
I täta rader l ixtra  n gevä n,

Han sänkte lugnt, helt lugnt, sin arm ot bordet
Dock plötsligt fi   hans ädla anlet dag;
Han sänkte lugnt, helt lugnt, sin arm ot bordet
Dock plötsligt fi   hans ädla anlet dag;
Och strök det tomt uti tt enda drag.
Han sänkte lugnt, helt lugnt, sin arm ot bordetJag kommer, varnar, bjuder tröst  och ledning,

Och han, han li er tyst  en stund och hör;
Jag kommer, varnar, bjuder tröst  och ledning,
Och han, han li er tyst  en stund och hör;
Jag kommer, varnar, bjuder tröst  och ledning,
Då  ser han sig plötsligt upp i sängen:
Och han, han li er tyst  en stund och hör;
Då  ser han sig plötsligt upp i sängen:
Och han, han li er tyst  en stund och hör;
’Driv ut  ela n’, ropar han åt drängen,

Han rider fram, de sluta sig hans hopar,
Och det l ir  i  p nytt från led ti  led.
Han rider fram, de sluta sig hans hopar,
Och det l ir  i  p nytt från led ti  led.
Han rider fram, de sluta sig hans hopar,Han rider fram, de sluta sig hans hopar,
Och det l ir  i  p nytt från led ti  led.
Han rider fram, de sluta sig hans hopar,
Och det l ir  i  p nytt från led ti  led.
Han rider fram, de sluta sig hans hopar,

Och strök det tomt uti tt enda drag.Och han, han li er tyst  en stund och hör; Och det l ir  i  p nytt från led ti  led.
I täta rader l ixtra  n gevä n,
Den svartnade, i trasor klä a hä n

Och strök det tomt uti tt enda drag.Och han, han li er tyst  en stund och hör;
Då  ser han sig plötsligt upp i sängen:
Och han, han li er tyst  en stund och hör;
Då  ser han sig plötsligt upp i sängen:
Och han, han li er tyst  en stund och hör;
’Driv ut  ela n’, ropar han åt drängen,

Och det l ir  i  p nytt från led ti  led.Och han, han li er tyst  en stund och hör;Och han, han li er tyst  en stund och hör;
Då  ser han sig plötsligt upp i sängen:
Och han, han li er tyst  en stund och hör;Och han, han li er tyst  en stund och hör;
Då  ser han sig plötsligt upp i sängen:
Och han, han li er tyst  en stund och hör;
Då  ser han sig plötsligt upp i sängen:
Och han, han li er tyst  en stund och hör;
’Driv ut  ela n’, ropar han åt drängen,

Ti  de a folk, som striden nyss  förs ed;
Och det l ir  i  p nytt från led ti  led.
Ti  de a folk, som striden nyss  förs ed;
Han rider fram, de sluta sig hans hopar,
Ti  de a folk, som striden nyss  förs ed;
Han rider fram, de sluta sig hans hopar,
Ti  de a folk, som striden nyss  förs ed;
Och det l ir  i  p nytt från led ti  led.
Han rider fram, de sluta sig hans hopar,
Och det l ir  i  p nytt från led ti  led.
Han rider fram, de sluta sig hans hopar,
I täta rader l ixtra  n gevä n,
Och det l ir  i  p nytt från led ti  led.
I täta rader l ixtra  n gevä n,
Och det l ir  i  p nytt från led ti  led.
Den svartnade, i trasor klä a hä n
I täta rader l ixtra  n gevä n,
Den svartnade, i trasor klä a hä n
I täta rader l ixtra  n gevä n,
Står ordnad, hotfu ,  uktansvärd igen;

Ti  de a folk, som striden nyss  förs ed;
Han rider fram, de sluta sig hans hopar,
Ti  de a folk, som striden nyss  förs ed;
Han rider fram, de sluta sig hans hopar,
Ti  de a folk, som striden nyss  förs ed;Dock plötsligt fi   hans ädla anlet dag;

Han sänkte lugnt, helt lugnt, sin arm ot bordet
Dock plötsligt fi   hans ädla anlet dag;
Han sänkte lugnt, helt lugnt, sin arm ot bordet
Dock plötsligt fi   hans ädla anlet dag;
Och strök det tomt uti tt enda drag.
Dock plötsligt fi   hans ädla anlet dag;
Han sänkte lugnt, helt lugnt, sin arm ot bordet
Dock plötsligt fi   hans ädla anlet dag;
Han sänkte lugnt, helt lugnt, sin arm ot bordet
Dock plötsligt fi   hans ädla anlet dag;
Och strök det tomt uti tt enda drag.

Förta ad är han vigt, om han dör.
Jag kommer, varnar, bjuder tröst  och ledning,
Förta ad är han vigt, om han dör.
Jag kommer, varnar, bjuder tröst  och ledning,
Förta ad är han vigt, om han dör.
Och han, han li er tyst  en stund och hör;
Jag kommer, varnar, bjuder tröst  och ledning,
Och han, han li er tyst  en stund och hör;
Jag kommer, varnar, bjuder tröst  och ledning,
Då  ser han sig plötsligt upp i sängen:
Och han, han li er tyst  en stund och hör;
Då  ser han sig plötsligt upp i sängen:
Och han, han li er tyst  en stund och hör;
’Driv ut  ela n’, ropar han åt drängen,

Han rider fram, de sluta sig hans hopar,
Ti  de a folk, som striden nyss  förs ed;
Han rider fram, de sluta sig hans hopar,
Ti  de a folk, som striden nyss  förs ed;
Och det l ir  i  p nytt från led ti  led.
Han rider fram, de sluta sig hans hopar,
Och det l ir  i  p nytt från led ti  led.
Han rider fram, de sluta sig hans hopar,Han rider fram, de sluta sig hans hopar,
Och det l ir  i  p nytt från led ti  led.
Han rider fram, de sluta sig hans hopar,
Och det l ir  i  p nytt från led ti  led.
Han rider fram, de sluta sig hans hopar,Jag kommer, varnar, bjuder tröst  och ledning,

Och han, han li er tyst  en stund och hör;
Jag kommer, varnar, bjuder tröst  och ledning,
Och han, han li er tyst  en stund och hör;
Jag kommer, varnar, bjuder tröst  och ledning,Jag kommer, varnar, bjuder tröst  och ledning,Jag kommer, varnar, bjuder tröst  och ledning,
Och han, han li er tyst  en stund och hör;
Jag kommer, varnar, bjuder tröst  och ledning,
Och han, han li er tyst  en stund och hör;
Jag kommer, varnar, bjuder tröst  och ledning,
Då  ser han sig plötsligt upp i sängen:
Och han, han li er tyst  en stund och hör;
Då  ser han sig plötsligt upp i sängen:
Och han, han li er tyst  en stund och hör;
’Driv ut  ela n’, ropar han åt drängen,

Han sänkte lugnt, helt lugnt, sin arm ot bordetHan sänkte lugnt, helt lugnt, sin arm ot bordet
Och strök det tomt uti tt enda drag.Och han, han li er tyst  en stund och hör; Och det l ir  i  p nytt från led ti  led.Och han, han li er tyst  en stund och hör;

Då  ser han sig plötsligt upp i sängen:
Och han, han li er tyst  en stund och hör;
Då  ser han sig plötsligt upp i sängen:
Och han, han li er tyst  en stund och hör;Och han, han li er tyst  en stund och hör;
Då  ser han sig plötsligt upp i sängen:
Och han, han li er tyst  en stund och hör;
Då  ser han sig plötsligt upp i sängen:
Och han, han li er tyst  en stund och hör;
’Driv ut  ela n’, ropar han åt drängen,

Och det l ir  i  p nytt från led ti  led.
I täta rader l ixtra  n gevä n,
Och det l ir  i  p nytt från led ti  led.
I täta rader l ixtra  n gevä n,
Och det l ir  i  p nytt från led ti  led.
Den svartnade, i trasor klä a hä n
I täta rader l ixtra  n gevä n,
Den svartnade, i trasor klä a hä n
I täta rader l ixtra  n gevä n,George Carl von Döbeln

Dock, han  svara själv för sina ö n,
Jag har gjo  nog som änniska och  äst .”
Dock, han  svara själv för sina ö n,
Jag har gjo  nog som änniska och  äst .”
Dock, han  svara själv för sina ö n,

Så talte vid sitt i agsbord, det rika,
Herr  ost en, där han satt i a  sin  åt,
Så talte vid sitt i agsbord, det rika,
Herr  ost en, där han satt i a  sin  åt,
Så talte vid sitt i agsbord, det rika,
Han talte så och drog en suck tillika
Herr  ost en, där han satt i a  sin  åt,
Han talte så och drog en suck tillika
Herr  ost en, där han satt i a  sin  åt,
Och  ar en  t av st eken än och åt.
Han talte så och drog en suck tillika
Och  ar en  t av st eken än och åt.
Han talte så och drog en suck tillika
Men p sin bädd låg Dö ln, tärd av plågor,
Hans barm sågs kämpa, ögat  ann i lågor,
Men p sin bädd låg Dö ln, tärd av plågor,
Hans barm sågs kämpa, ögat  ann i lågor,
Men p sin bädd låg Dö ln, tärd av plågor,
Och   rfl ammor färgade hans hy.
Hans barm sågs kämpa, ögat  ann i lågor,
Och   rfl ammor färgade hans hy.
Hans barm sågs kämpa, ögat  ann i lågor,
I sträcktåg nyss  hans  aror norrut ilat,
Och   rfl ammor färgade hans hy.
I sträcktåg nyss  hans  aror norrut ilat,
Och   rfl ammor färgade hans hy.
På tvenne dygn, de sista, i e vilat;
I sträcktåg nyss  hans  aror norrut ilat,
På tvenne dygn, de sista, i e vilat;
I sträcktåg nyss  hans  aror norrut ilat,
Själv var han kommen ti  Nykarle .
På tvenne dygn, de sista, i e vilat;
Själv var han kommen ti  Nykarle .
På tvenne dygn, de sista, i e vilat;

Han led av pulsens  and, men i sitt sinne
En ld, mer tärande än den, han bar;
Såg an hans öga, röjde sig där inne
En oro djupa , än   rns var.
Såg an hans öga, röjde sig där inne
En oro djupa , än   rns var.
Såg an hans öga, röjde sig där inne
Han räknade var stund, som hann förlida,
En oro djupa , än   rns var.
Han räknade var stund, som hann förlida,
En oro djupa , än   rns var.
Han tycktes lyss na, vänta, ängsligt  da,
Han räknade var stund, som hann förlida,
Han tycktes lyss na, vänta, ängsligt  da,
Han räknade var stund, som hann förlida,
Och o a var hans l i  p dörren fäst .
Han tycktes lyss na, vänta, ängsligt  da,
Och o a var hans l i  p dörren fäst .
Han tycktes lyss na, vänta, ängsligt  da,
Den u läts, färdlös trä e genom salen
Och o a var hans l i  p dörren fäst .
Den u läts, färdlös trä e genom salen
Och o a var hans l i  p dörren fäst .
En yngling fram ti  bä en, ti  generalen;
Den u läts, färdlös trä e genom salen
En yngling fram ti  bä en, ti  generalen;
Den u läts, färdlös trä e genom salen
Och Dö ln talte ti  sin unga gäst :
En yngling fram ti  bä en, ti  generalen;
Och Dö ln talte ti  sin unga gäst :
En yngling fram ti  bä en, ti  generalen;

”Herr doktor, fl ärd är mycket, som vi dyrke,
Och l and  itänka  är jag visst  en;
”Herr doktor, fl ärd är mycket, som vi dyrke,
Och l and  itänka  är jag visst  en;
”Herr doktor, fl ärd är mycket, som vi dyrke,
Två ting dock lärt ig akta läkarns yrke:
Och l and  itänka  är jag visst  en;
Två ting dock lärt ig akta läkarns yrke:
Och l and  itänka  är jag visst  en;
Min  äckta panna och in vän Bjerkén.
Två ting dock lärt ig akta läkarns yrke:
Min  äckta panna och in vän Bjerkén.
Två ting dock lärt ig akta läkarns yrke:
Vad ni förordnat, har jag därför tagit,
Min  äckta panna och in vän Bjerkén.
Vad ni förordnat, har jag därför tagit,
Min  äckta panna och in vän Bjerkén.
Har som tt barn här legat och fördragit
Vad ni förordnat, har jag därför tagit,
Har som tt barn här legat och fördragit
Vad ni förordnat, har jag därför tagit,
Det ba eri, ni radat p itt bord.
Har som tt barn här legat och fördragit
Det ba eri, ni radat p itt bord.
Har som tt barn här legat och fördragit
Jag vet det väl, ni följer konst ens lagar:
Det ba eri, ni radat p itt bord.
Jag vet det väl, ni följer konst ens lagar:
Det ba eri, ni radat p itt bord.
Men  nda de ig här för timmar, dagar,
Jag vet det väl, ni följer konst ens lagar:
Men  nda de ig här för timmar, dagar,
Jag vet det väl, ni följer konst ens lagar:
Så bryt dem som en an, det är itt ord.
Jag vi , jag  a  l i  isk, det får j  utas,
Jag åste upp, om jag i graven låg.
Jag vi , jag  a  l i  isk, det får j  utas,
Jag åste upp, om jag i graven låg.
Jag vi , jag  a  l i  isk, det får j  utas,
Lyss , hör, ni hör kanonerna vid Jutas;
Jag åste upp, om jag i graven låg.
Lyss , hör, ni hör kanonerna vid Jutas;
Jag åste upp, om jag i graven låg.

Ni har förstått ig ni, som ingen annan;
Ni är en an, och så är även jag.”
Ni har förstått ig ni, som ingen annan;
Ni är en an, och så är även jag.”
Ni har förstått ig ni, som ingen annan;

Vid Jutas hade  otten tystnat alla,
Sen dö n gjo  där  n sin första  örd,
Vid Jutas hade  otten tystnat alla,
Sen dö n gjo  där  n sin första  örd,
Vid Jutas hade  otten tystnat alla,
Den fi nska trup n, fär g l ott att falla,
Sen dö n gjo  där  n sin första  örd,
Den fi nska trup n, fär g l ott att falla,
Sen dö n gjo  där  n sin första  örd,
Ej segra mer, stod bruten, s idd och störd;
Den fi nska trup n, fär g l ott att falla,
Ej segra mer, stod bruten, s idd och störd;
Den fi nska trup n, fär g l ott att falla,
Ett anfa  var til akakastat bara,
Ej segra mer, stod bruten, s idd och störd;
Ett anfa  var til akakastat bara,
Ej segra mer, stod bruten, s idd och störd;
Och Kosatscho ski ordnade sin  ara,
Ett anfa  var til akakastat bara,
Och Kosatscho ski ordnade sin  ara,
Ett anfa  var til akakastat bara,
Beredd att allt förkross a med tt nytt.
Och Kosatscho ski ordnade sin  ara,
Beredd att allt förkross a med tt nytt.
Och Kosatscho ski ordnade sin  ara,
En dyst er stillhet rå e under tiden,
Beredd att allt förkross a med tt nytt.
En dyst er stillhet rå e under tiden,
Beredd att allt förkross a med tt nytt.
Som då en åsksky, nyss  från valvet  riden,
En dyst er stillhet rå e under tiden,
Som då en åsksky, nyss  från valvet  riden,
En dyst er stillhet rå e under tiden,
Står du elt hotfu  å r, där den fl ytt.
Som då en åsksky, nyss  från valvet  riden,
Står du elt hotfu  å r, där den fl ytt.
Som då en åsksky, nyss  från valvet  riden,

Vem  u e samla våra glesa leder,
En å rst  od från dyra segra  dar?
Vem  u e samla våra glesa leder,
En å rst  od från dyra segra  dar?
Vem  u e samla våra glesa leder,
Av od, av kra , av guld n tro och heder
En å rst  od från dyra segra  dar?
Av od, av kra , av guld n tro och heder
En å rst  od från dyra segra  dar?
Fanns nog, ja nog, men ordnarn bo a var.
Den an, som tänt vårt hopp i nö ns tider,
Fanns nog, ja nog, men ordnarn bo a var.
Den an, som tänt vårt hopp i nö ns tider,
Fanns nog, ja nog, men ordnarn bo a var.
Som fört i hundra l o gt  öna strider
Den an, som tänt vårt hopp i nö ns tider,
Som fört i hundra l o gt  öna strider
Den an, som tänt vårt hopp i nö ns tider,
Sin ta ra björneborgska  ara an,
Som fört i hundra l o gt  öna strider
Sin ta ra björneborgska  ara an,
Som fört i hundra l o gt  öna strider
Han  u e nu j se dess  sista ö n,
Sin ta ra björneborgska  ara an,
Han  u e nu j se dess  sista ö n,
Sin ta ra björneborgska  ara an,
Hans ve rane  lugna gång ot dö n,
Han  u e nu j se dess  sista ö n,
Hans ve rane  lugna gång ot dö n,
Han  u e nu j se dess  sista ö n,
Den  u e slum n leda, i e han.
Hans ve rane  lugna gång ot dö n,
Den  u e slum n leda, i e han.
Hans ve rane  lugna gång ot dö n,

Det glömmes j, du var dock där tillstädes,
Du, som så o a sågs i stridens lek,
Det glömmes j, du var dock där tillstädes,
Du, som så o a sågs i stridens lek,
Det glömmes j, du var dock där tillstädes,
Du, vid va  namn det fost erljud än glädes,
Du, som så o a sågs i stridens lek,
Du, vid va  namn det fost erljud än glädes,
Du, som så o a sågs i stridens lek,
Som djupt har sörjt ditt ö , ta   Eek!
Men du och dina ädla vänner alla,
Som djupt har sörjt ditt ö , ta   Eek!
Men du och dina ädla vänner alla,
Som djupt har sörjt ditt ö , ta   Eek!
I kunnen kämpa, i e så befalla;
Det var hans konst , den sjukes, endast  hans.
I kunnen kämpa, i e så befalla;
Det var hans konst , den sjukes, endast  hans.
I kunnen kämpa, i e så befalla;
Du stod där, du, men stum, men klingan dragen,
Det var hans konst , den sjukes, endast  hans.
Du stod där, du, men stum, men klingan dragen,
Det var hans konst , den sjukes, endast  hans.
Ka    e Ko en, sluten red Grönhagen,
Du stod där, du, men stum, men klingan dragen,
Ka    e Ko en, sluten red Grönhagen,
Du stod där, du, men stum, men klingan dragen,
Blott Konow svor, och  st er röt von Schantz.
Ka    e Ko en, sluten red Grönhagen,
Blott Konow svor, och  st er röt von Schantz.
Ka    e Ko en, sluten red Grönhagen,

Giv akt, tyst  hör! Det ljöd hurra p höjden.
En an ti  häst  syns na as. Vem är han?
Giv akt, tyst  hör! Det ljöd hurra p höjden.
En an ti  häst  syns na as. Vem är han?
Giv akt, tyst  hör! Det ljöd hurra p höjden.
Hör, vi en storm av rop! Vad vå ar  öjden,
En an ti  häst  syns na as. Vem är han?
Hör, vi en storm av rop! Vad vå ar  öjden,
En an ti  häst  syns na as. Vem är han?

Den tänker segra nu, j endast  strida,
En annan ande vilar över den.
Men Dö ln red längs  onten av sin  ara,
Sen han den å r stark och try ad fann,
Men Dö ln red längs  onten av sin  ara,
Sen han den å r stark och try ad fann,
Men Dö ln red längs  onten av sin  ara,
Hans  arpa öga tycktes överfara
Sen han den å r stark och try ad fann,
Hans  arpa öga tycktes överfara
Sen han den å r stark och try ad fann,
Var trupp, var rote, varje enskild an.
Hans  arpa öga tycktes överfara
Var trupp, var rote, varje enskild an.
Hans  arpa öga tycktes överfara
Det syntes klart för alla, svensk som fi nne,
Var trupp, var rote, varje enskild an.
Det syntes klart för alla, svensk som fi nne,
Var trupp, var rote, varje enskild an.
Att stora planer välvdes i hans sinne,
Det syntes klart för alla, svensk som fi nne,
Att stora planer välvdes i hans sinne,
Det syntes klart för alla, svensk som fi nne,
Och sluten var han mer, än han var van;
Dock var han ovant ild också den dagen,
Och o a ljusnade de  stra dragen
Dock var han ovant ild också den dagen,
Och o a ljusnade de  stra dragen
Dock var han ovant ild också den dagen,
Mot någon vä änd, trum n ve ran.
Och o a ljusnade de  stra dragen
Mot någon vä änd, trum n ve ran.
Och o a ljusnade de  stra dragen

En sådan stod då i din trupp, von Ko en,
Det var korpralen numro sju, Standar.
En sådan stod då i din trupp, von Ko en,
Det var korpralen numro sju, Standar.
En sådan stod då i din trupp, von Ko en,
Han stod med söndrig  o p ena foten,
Det var korpralen numro sju, Standar.
Han stod med söndrig  o p ena foten,
Det var korpralen numro sju, Standar.
Den andra foten l ö e och var bar.
Han stod med söndrig  o p ena foten,
Den andra foten l ö e och var bar.
Han stod med söndrig  o p ena foten,
Då Dö ln hann den gamle, sågs han  anna.
Med l i en örk, med handen p sin panna,
Då Dö ln hann den gamle, sågs han  anna.
Med l i en örk, med handen p sin panna,
Då Dö ln hann den gamle, sågs han  anna.
Besåg han stum den gråa krigarns  i .
Med l i en örk, med handen p sin panna,
Besåg han stum den gråa krigarns  i .
Med l i en örk, med handen p sin panna,
”Du var dock med ”, så talte han omsider,
Besåg han stum den gråa krigarns  i .
”Du var dock med ”, så talte han omsider,
Besåg han stum den gråa krigarns  i .
”På La os slätt, vid Kauhajokis strider,
Är det den lön, du för vår seger fi  ?”
”På La os slätt, vid Kauhajokis strider,
Är det den lön, du för vår seger fi  ?”
”På La os slätt, vid Kauhajokis strider,

”Herr general ”, så svarte ve ranen,
”Se här är det gevär, ni själv ig gav.
”Herr general ”, så svarte ve ranen,
”Se här är det gevär, ni själv ig gav.
”Herr general ”, så svarte ve ranen,
Ännu är pipan utan  l, och hanen
”Se här är det gevär, ni själv ig gav.
Ännu är pipan utan  l, och hanen
”Se här är det gevär, ni själv ig gav.
Ger ld som fordomdags, det är nog av.
Ännu är pipan utan  l, och hanen
Ger ld som fordomdags, det är nog av.
Ännu är pipan utan  l, och hanen
Att jag är dåligt klädd , lär ingen klandra;
Ger ld som fordomdags, det är nog av.
Att jag är dåligt klädd , lär ingen klandra;
Ger ld som fordomdags, det är nog av.
Men är j säm , då an är som andra,
Och dräkten är j annen, vi  jag tro.
Men är j säm , då an är som andra,
Och dräkten är j annen, vi  jag tro.
Men är j säm , då an är som andra,
Skodd  er skodd gör ti  saken ringa;
Och dräkten är j annen, vi  jag tro.
Skodd  er skodd gör ti  saken ringa;
Och dräkten är j annen, vi  jag tro.
Sörj ni l ott för att vi få stå, j s inga,
Skodd  er skodd gör ti  saken ringa;
Sörj ni l ott för att vi få stå, j s inga,
Skodd  er skodd gör ti  saken ringa;
Så hjäl r nog sig foten utan  o.”
Sörj ni l ott för att vi få stå, j s inga,
Så hjäl r nog sig foten utan  o.”
Sörj ni l ott för att vi få stå, j s inga,

Och Dö ln talte i e mer, men höjde
Av aktning ha en vid den gamles ord.
Så red han hän ti  Brakels trupp; där dröjde
Av aktning ha en vid den gamles ord.
Så red han hän ti  Brakels trupp; där dröjde
Av aktning ha en vid den gamles ord.

Är det tt  råk av en, som na as dö n?
’Och akta dig, om han slä s in härnäst !’
Är det tt  råk av en, som na as dö n?
’Och akta dig, om han slä s in härnäst !’
Dock, han  svara själv för sina ö n,
Är det tt  råk av en, som na as dö n?
Dock, han  svara själv för sina ö n,
Är det tt  råk av en, som na as dö n?

Och upp han  rang, fast  sviktande och svag:
”Hav tack, in unge vän, en kyss  p pannan!
Och upp han  rang, fast  sviktande och svag:
”Hav tack, in unge vän, en kyss  p pannan!
Och upp han  rang, fast  sviktande och svag:
Ni har förstått ig ni, som ingen annan;
”Hav tack, in unge vän, en kyss  p pannan!
Ni har förstått ig ni, som ingen annan;
”Hav tack, in unge vän, en kyss  p pannan! Den har j mer l ott dö n att för da,

Står ordnad, hotfu ,  uktansvärd igen;
Den har j mer l ott dö n att för da,
Står ordnad, hotfu ,  uktansvärd igen;
Den tänker segra nu, j endast  strida,
Den har j mer l ott dö n att för da,
Den tänker segra nu, j endast  strida,
Den har j mer l ott dö n att för da,Är det tt  råk av en, som na as dö n?

’Och akta dig, om han slä s in härnäst !’
Är det tt  råk av en, som na as dö n?
’Och akta dig, om han slä s in härnäst !’George Carl von DöbelnOch han, han li er tyst  en stund och hör;George Carl von DöbelnOch han, han li er tyst  en stund och hör;
Då  ser han sig plötsligt upp i sängen:George Carl von DöbelnDå  ser han sig plötsligt upp i sängen:
Och han, han li er tyst  en stund och hör;
Då  ser han sig plötsligt upp i sängen:
Och han, han li er tyst  en stund och hör;George Carl von DöbelnOch han, han li er tyst  en stund och hör;
Då  ser han sig plötsligt upp i sängen:
Och han, han li er tyst  en stund och hör;
’Driv ut  ela n’, ropar han åt drängen,George Carl von Döbeln’Driv ut  ela n’, ropar han åt drängen,
’Och akta dig, om han slä s in härnäst !’George Carl von Döbeln’Och akta dig, om han slä s in härnäst !’
Är det tt  råk av en, som na as dö n?
George Carl von Döbeln

Är det tt  råk av en, som na as dö n?
’Och akta dig, om han slä s in härnäst !’
Är det tt  råk av en, som na as dö n?
’Och akta dig, om han slä s in härnäst !’George Carl von Döbeln’Och akta dig, om han slä s in härnäst !’
Är det tt  råk av en, som na as dö n?
’Och akta dig, om han slä s in härnäst !’

Och strök det tomt uti tt enda drag.George Carl von DöbelnOch strök det tomt uti tt enda drag.
”Nu, herr general, gör j in konst  r hinder.” -George Carl von Döbeln”Nu, herr general, gör j in konst  r hinder.” -
En hög  rodnad fl ög p Dö lns kinder,George Carl von DöbelnEn hög  rodnad fl ög p Dö lns kinder,
”Nu, herr general, gör j in konst  r hinder.” -
En hög  rodnad fl ög p Dö lns kinder,
”Nu, herr general, gör j in konst  r hinder.” -George Carl von Döbeln”Nu, herr general, gör j in konst  r hinder.” -
En hög  rodnad fl ög p Dö lns kinder,
”Nu, herr general, gör j in konst  r hinder.” -
Och upp han  rang, fast  sviktande och svag:George Carl von DöbelnOch upp han  rang, fast  sviktande och svag:
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och andra Färgelandaprofi ler

Den andra foten l ö e och var bar.
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Och dräkten är j annen, vi  jag tro.D
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         Såsom författarinna uppträdde hon första gången
med den lifligt och talangfullt skrifna romantiska
skildringen Agnes Tell, en äktenskapshistoria, som
utkom anonymt 1861 och med stort bifall mottogs af
allmänheten. Derefter följde Tuva (1862), Bröllopet
i Bränna (1863), Helène, en qvinnas historia (s. å.),
Tre år och tre dagar (1864), Tatarnas son, ur svenska
folklifvet (1866), den i konstnärligt hänseende
måhända mest fulländade af hennes romaner, samt Lifvet
på landsbygden, ett litet häfte noveller (1866) – alla
offentliggjorda under signaturen ”Förf. till Agnes
Tell”. Rosa C:s romaner fängsla läsaren genom lifliga
skildringar; många af situationerna och scenerna
i dem äro utförda med ganska mycken finhet och
säkerhet. Karaktererna vittna om en ej vanlig förmåga
i teckningen och väcka nästan alltid intresse, ehuru
de stundom göra intryck af öfverspändhet.

Rosa Carlén föddes 1836 i Lerdal  och var dotter till Emelie Flygare-Carlén, men 
växte upp som fosterbarn hos några avlägsna släktingar. Rosa Carlén gjorde debut som 
romanförfattare 1861 med boken Agnes Tell, en äktenskapshistoria, som blev väldigt populär. 
De kommande åren publicerade hon en rad böcker, under pseudonymen ”Förf. till Agnes Tell”. 
Rosa Carlén avled 1883. I Nordisk familjeboks 1800-talsupplaga står följande att läsa om Rosa 
Carlén. 

”

”
Maria Andersson föddes 1837 i Vassända - Naglum, och växte upp i Ellenö. Maria 
Andersson var mycket engagerad i samhällsfrågor och i föreningslivet. Tillsammans med sin 
make grundade hon Stigens Yllefabrik, och startade också verksamhet för psykiskt sjuka kvinnor 
på Restad i Vänersborg. Detta lade grunden till Restad sjukhus. Maria Andersson avled 1883

Hjalmar Lundbom föddes i Ödeborg 1855 och blev LKAB:s förste disponent. 
Hjalmar var geolog och kemist, utbildad på Chalmers i Göteborg, men han var också en duktig 
företagsledare, och anses i det närmaste ha grundat staden Kiruna, under sin tid som disponent 
för gruvföretaget. Kirunas  gymnasieskola och den största gatan i staden är uppkalllade efter 
Hjalmar Lundbom. Han avled 1926. 
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Jan Ottosson är en av Sveriges främsta 
längdskidåkare genom tiderna. Han födddes i Högsä-
ter 1960, men bor idag i Åsarna där han arbetar på 
Bergs skidgymnasium. Under sin aktiva tid tävlade Jan 
Ottosson också för Åsarna. Bland hans meriter finns:

Vasaloppsvinnare 4 gånger
2 OS-guld i stafett (1984 och 1988)
8 individuella SM-guld
55 SM-guld i lag/stafett

Vid Allégården i Högsäter finns ett motionsspår som 
bär namnet Ottospåret. 

Georg Carl von Döbeln föddes 1758 på Stora Torpa i Segerstads Torpa, 
Västergötland. Med anledning av att han flyttade till Kronobostället Önne i Järbo socken 1793 
och var verksam här till 1805 anses han än i våra dagar vara en av vår bygds mest originella 
och intressanta personer. 

I slaget vid Porosalmi träffades von Döbeln av en gevärskula som trängde 
in i pannan. Nu dog inte von Döbeln, men han blev blind på sitt högra 
öga. I Stockholm fick han ett stycke av pannbenet bortsågat.
Efter operationen läktes aldrig såret helt, och han levde resten av sitt liv med ett hål i pannan. 
För att dölja det bar han sitt klassiska svarta band runt huvudet. 

Efter kriget i Porosalmi slog sin Georg Carl von Döbeln ned på Önne i Färgelanda kommun. 
Här levde han ett förhållandevis lugnt liv som överstelöjtnant vid Västgöta- Dals, och senare 
Skaraborgs regemente. Samtidigt skötte han sitt jordbruk och blev känd som en mycket driftig 
och kunnig jordbrukare. Han var också något av en innovatör, och var mycket tidig med att 

införa tröskmaskinen till Dalsland.

1808 lämnade von Döbeln det stilla livet som jordbrukare. 
Det finska kriget började, och han klev in i de svenska 
historieböckerna som en av Sveriges största fältmarskalker 
genom tiderna. 

Georg Carl von Döbelns största dag i detta slutligen 
så olyckliga krig var den 13 september 1808. Svårt sjuk 
och plågad av hög feber vann han i spetsen för sina 
Björneborgare en lysande seger i slaget vid Juutas. Denna 
händelse skildrar Runeberg i sitt berömda verk Fänrik Ståls 
sägner. 

Under sin tid som aktiv soldat hyllades von Döbeln som 
hjälte, men som så många andra stora personligheter 
föll hans namn i glömska. Under sin sista tid levde von 

Döbeln som pensionerad under mycket knappa förhållanden på Lilla Trädgårdsgatan i 
Stockholm, tillsammans med sin hustru Kristina Karolina Ullström, som han senare skiljde sig 
ifrån. Hans valspråk som friherre var: ”Ära, skyldighet, wilja”, vilket har blivit ett bevingat uttryck. 
Denna inskription finns också på von Döbelns gravsten på  S:t Johannes kyrkogård i centrala 
Stockholm. Stenen uppsattes först 1861, på årsdagen av slaget vid Jutas, av tacksamma 
medborgare och vapenbröder.

Hagge Geigert är en legendarisk 
nöjesprofil i den svenska underhållningsvärlden. 
Som värd för det populära TV-programmet ”Gäst 
hos Hagge” blev han oerhört folkkär, men han hade 
också en karriär som revyförfattare och teaterdirektör. 
Hagge Geigiert - eller Harry Johansson som han hette 
då -  föddes 1925 i Lerdal, och började sin karriär i 
Uddevalla som journalist på tidningen Bohuläningen. Efternamnet Geigert tog han sig 1945, 
och förnamnet Hagge använde han som pseudomym som filmrecensent på Bohusläningen. 
Hagge avled 2000 och det finns en minnessten uppsatt vid hans födelsegård. 
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Georg Carl von Döbeln av Albert Edelfelt

Axel Rubbestad föddes 1888 på gården Bråten i Ödeborg. Axel Rubbestad 
var  politiker och under många år en viktig förgrundsfigur i Bondeförbundet. 1933 blev han 
invald som ledamot av riksdagens andra kammare, och satt kvar där till 1959. Under Per-Albin 
Hanssons samlingsregering var Axel Rubbestad konsultativt statsråd med ansvar för civilförsvaret, 
och under 1944-45 hade han ansvaret för bränsleförsörjningsfrågor. Axel Rubbestad väckte 
viss uppmärksamhet när han krävde att författaren Vilhelm Moberg skulle kastas i fängelse för 
”skandalösa formuleringar” i boken Utvandrarna. Axel Rubbestad avled 1961 på gården Vrine, 
strax utanför Ödeborg. 

Hanna Ferlin föddes 1870 i Färgelanda, och var verksam som fotograf. Hon är en 
av de få som dokumenterat livet i Färgelanda kring sekelskiftet. Hanna Ferlin var också faster till 
diktaren Nils Ferlin. Hanna avled 1947


