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tas, ofta upffapaë. Êf ter font på grunb af biftarinuanS bot- 
fpntpt tiennes fpråf ej mera är utefïutanbe fotfmåt, utom t 
enffitba orb, orbböjningar odj manbningar, pr jag, utan 
ait toit ja göra måtb på bem, toågat pr odj ber, Ijmareft 
bet nteb ntpefen tättpt fnnbe ffc, göra några anbringar, få 
att fångerna btefmc begripligare odj njutbarare för en tä- 
fanbe attmänpt äfmett utom tiennes pmfoden; titt tjmitfen 
åtgärb oeffå bör räfnaS bet ofmanantpba, att, når någon 
inforreft oerS utan ftuårigfjet af mig tunbe förfcS nteb fina 
rittiga rim odj fotter, betta mertftättS; pr bör en egenbom- 
tig, frått ffrif fpråf etS fått aftoifanbe, prooinSacceutering i 
åtftittiga orb anmärfaS. Sj enbaft för rimmets, utan för 
foffmåtets ffutb ftå i fingutarform abjettio, affeen.be fubftan* 
tio t pluratiS ; oerb i fingut., pnföranbe fig titt fubjett i 
ptur.; åtftittiga förtortningar tc£e att tata om. $ag pr 
bod marit mpdet förfigtig nteb atta anbringar: jag mitte 
ingatunba forrumpera, ntobernifera etter borttaga bet ur 
fprungtiga. ®n grunbtigare förbättring tjmarfen anfåg jag 
på fitt ftätte, etter mig fåfom rätte männen bertitt. 2öiS= 
fertigen funbe jag ju bå odj bå påfinna oriftigpter i oerS- 
bpggnaben, i rim m. m.; ffutte jag t. o. m. atttib funnat 
aftägSna feten, få ffutte änbott ben poetiffa bofteu — få 
ftor etter titen ben feban mar — äfmen funnat förfttjga, od) 
bet önftabe jag ej.

tpmab fångernas orbningSfötjb angår, pbe jag gerna, 
om möjligt, tittämpat ben fronotogiffa efter beraö tittfomft, 
men meb unbantag af några få, ifpnnerpt be genom fär- 
ffitba, mera fänba tittfätten framfattabe, ffutte enbaft efter 
mpdet forffanbe på ort odj ftätte fanffe för några, ide för 
atta, btanb be öfriga tiltfomfttiben lunnat utrebaS. (Sruppe» 
ring efter innepttet od) arten mtfabe fig titet lättare, etjuru 
tittämpanbet af fonfeqbenS bå är fmår, euteban öfmergång 
från grupp titt grupp fan merfftättaS åt ftera ptt, ide uti 
en ferie enfamt; bod pr något fåbant förföfts. ®e attra 
ftefta fångerna, af pmab art be feban od rnånbe mara, pfma 
en retigiös färg, fåfunba ide blott be öfmer ämnen från re
ligionens od) bibtiffa pftorienS gebit, utan oeffå båbe be egent 
tigen fjiftoriffa, be i antebning af Ijmarjepnba gtaba od; 
forgtiga enffitbare pnbetfer ffrifna, (btanb tjmitfa ifpnnerpt 
äro att framptta be om böb genom måba, fåfom brunftting, 
ffeppsbrott o. bp., famt genom morb), be om natur, om
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färlef, unbare be bibaftiffa, ja, t. o. m. be t en gtfêlanbe 
prebifoton Sfjåtlna, jam t ftnäbefångerna.

författarinnans tibigare od) Ijufttmbfaffiga ftubier — 
om jag får fatta bem få — fjtnifa på religiös grunb : 
fatefes, pfafmbof, bibef, affetiffa ffrifter famt åfjöranbe af 
ftjrttiga iäroförebrag. SDetta jemte femtes färarinnemerf* 
fantfjet förffarar ben refigiöfa grunbtonen famt bet boceranbe 
od) mångorbiga i framftättningen. ©en mpctna oerSfitte* 
ratur från tiberna omfring betta fefetö början, font Ijon 
litet febnare taft, i förening meb tiennes goba minne för- 
ftarar åter anwånbanbet af, t. o. m. utfänbffa orb, ur ben 
bilbabe fmenffan i ftpden, af fjtmffa be ftefta ånbod åro 
formabc efter mönfter i gamfa pfafntbofen. 9fatnrfigt gefjbr för 
oerSbpggnaben, be rörliga tanfarna od) fätttjeten att uttrpda 
fig fjaftoa förfebt tienne tiff en probuftioitet, fout, fafnanbc 
en regulator i grunbfiga ftnbier, ej miff foncentrera fmabati, 
utan tâter ben toifa faffentjet för fdngtråbigljet od) fiffjet 
meb ftoabatt f)oS förebraganbe för ben flora maSfan, fåfom: 
prefter orf) improoiferabe runonieffor, b. ä. fått fodar tiff 
paraffefiSmer, omfägningar od) pfeonaSmer. SMnffanS fif» 
tig^et od) renbet fan ej mifSïànnaS, ont ait nttrpden tiff 
föfjb af iftjfSningenS art ocf) feben i femtes omgifttittg nå
gon gång åro ntiitbre f>pffabe. ftör bpfifa fraftuttrpcf fyar 
ett fttjcfe, ftrafffången tiff (jeunes matts äfffarinna, anfetts 
icfe böra intagas, cfjuru ben cfjeS ingaluitba är fäntre ån 
öfriga. Sibare fjar jag anfett böra uteffntaS ett ftpde få= 
fom en mifSfpdab omffrifning af en åfbre fofffång, n:o 349 
i min förtedning af 1874; ett, „toff bagenS ftunber", fåfom 
ett opoetifft regifter, fpmffct bcfSutom torbe fjårfeba fig från 
$anS Sjörf; ett, „frigsfångenffap", fåfom, enfigt båbe inre 
od) pttre ffåf, trofigen af annan författare; fragmentet af ett 
annat i famma förfjåffaitbe; ett, faffabt „fjfjntn", i fjögre 
grab än öfriga fift ett improoiferabt ibisfaube ffingftang af 
famma tanfar, månbningar od) rim, befSutom, trots några 
ocf) tjugo ftrofer, fafnanbe början ocf) ffut; famt fift några 
få fjeft obetpbanbe fragmenter, fom ïanffe afbrig marit ut= 
förba; efjcS mebbefaS affa fjärtiffS i ©ntebS’ od) unberted® 
nabs famfingar befintliga af i)3ali<S0îajaS qtoäben. ©et är 
naturligt, att ïonftpoefinS ffafa ej fan amcänbaS på beSfa 
fonftföfa affter, efjitru å anbra fiban ej fjeffer ben egenP 
figa fofffångenö.

Söafa i noöemb. 1881. OSf. jRaudett.
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^nlcbntng orij författarinnans lefnabstetfning.
SDMngen tror pett fäfert, att ben (roenffe öfterbottningen 

är fgnncrtigen materiet odj reatiftiff titt fitt tarnte famt att 
ben åtbriga egenbomtigpeten ocp bet poetiffa intreSfet poê 
ponom fjelt odj fjattet tittbafaträngté. Detta fan mät mara 
fallet meb en bet af fotfet, men ej, meb atta inbibiber. tpeta 
b gar finnaé ännu, fom pafma en gammatbagb präget båbe 
t affeenbe å ftäbebrägt, fpräf odj feber. Sifafå finnaé många 
enffitba perfoner, fom troget ocp meb en fgnnertig forfärfef 
bemara i fitt minne en [tor rnängb gamta fotfmifor, fägner 
ocp trabitioner från förfäbrené ftgbba tiber. @åbana minnen 
förtjena att tittmaratagaé. Detta t)ar man på fenare tib 
odfå beggnt beafta od) bärför minntagt fig om uppfamtan» 
bet af befamma odj ffuttc betta arbete tibigare begpnté, få 
gäbe otmifmetaftigt ftörre fförbar munnité. Staub bem, fom 
meb fgnnertigt ftort nit omfattat benna ja! i Öfterbotten, 
förtjena ifgnnerget att nämnaé b:r 3. D. $. 9îanden od; 
mag. $af. ®bm. SBefmar. D:r Ständen utgaf 1874 en 
„görteefning öfmer jotffånger, metobier, fagor ocp äfmcntgr 
från bet fmenffa Öfterbotten“, pmitfen förtecfning upptager 
nära fejpunbra fånguppteefningar (oarianter inberäfnabe), 
öfmer ett punbra metobier od) omfring tifa många fagor. 
Dd) i ett 1878 utgifmet päfte, fom„innepåtfer „Sîàgra prof 
af fotffång odj faga i bet fmenffa Öfterbotten“, nämner b:r 
Sianden, att pané famtingar på fgra år förbubbfaté. Un* 
bertecfnab, fom fenafte mår anföfte ocp erpött ett refeunber» 
ft B b från confiftorium aeabemieum för uppfamtanbe af f otf= 
fånger, fagor, fägner m. m., par ocffå tgdaté famta utom 
attt öfrigt ungefär tmå punbra fotfmifor. SSib benna fam» 
ting par ben af b:r Sianden ntgifna förteefningen marit mig 
titt fgnnertig ugtta, i bet jag funuat beté unbmifa att upp» 
tedna förut fänba fånger, bets fomptettera bet reban fam» 
tabe. Dep jag mågar poppaé, att en förtedning öfmer bet 
återftåenbe af ben rifa famtingen fnart ffatt utfomma i 
trgd. „SJian fan i fanning btifma fporrab titt märffampet, 
bå man fer, puru mgdet fom ännu i måra bagar tefroer 
qmar i fotfeté mun", fäger en, fom anmäler b:r Siattdens 
arbeten i „Dibffrift för be fmenffa tanbsmåten ocp fmenfft 
fotftif". ipäruti inftämmer unbertednab ocp förmobtigen 
äfrcen anbra, fom intreéfera fig för fotftifmet. Staub fån»
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ger i b:r tRandenS förtedning äro författare uppgifna titt 
inemot 60. ©tanb bem finttaS ftere af måra fmenffa ffatber 
båbe ifrån gintanb ocf» ©merge, tftunebergS, granens, 
©ettmanS, Êporaei, fknngrenS m. ft:ë poputärafte mifor 
pafma nebträngt od) fjnngaS attmänt bfanb bet egenttiga 
fotfet. ©efSutom forttefma ännu många gamta genuina 
froenffa fotffånger, fåmät oariauter titt mifor i ©etjerS od) 
Stfjetii fainting, äfmenfom förut ide fänba. 3J?en pmarje 
foden eger od fina fånger, pmitfa äro biltabe af i fodnen 
tefmanbe ffatber od) ffatbinnor, om man få fan fatta bem, 
ocp ofta mänba fig fring f)änbetfer od) intreéfen, fom äro 
för fodnen egna. 2Bi ffota pr neban uppräfna några af 
beöfa fotfffatber i Öfterbotten, fom marit mera probuftioa 
od) äro meft fänba. $ intcbningen titt b:r jRandenS för» 
tedning nämnas färffitbt några, pmitfa jag nu titt förft 
ffatt upptaga jämte antatet af beraS po® ponom famtabe 
fånger.

®. StnberSfon, fotfffottärare i ißurmo fapett, 4 ftpden.
2. GüeniuS, ftodare i SOÎunfata, 28. ^
.pans ©jörf, bonbe od) magafinSförmattare i ©åfa bp 

af ©amta fïartebp foden. Derates numror i föriedningeit 
ftiga titt 56; antatet ftpden, författabe af ponom, uppgår 
bod titt betpbtigt mera, men manuffripten titt bem torbe 
btifmit förftörba.

2lbr. panmfoSfi, bonbe i norbtigafte beten af fmenffa 
Öfterbotten, 8 ftpden.

©rif Dtin, fotfffottärare t >»oftot bp af îtîpfartebp 
foden, ftitig anbtig ffatb, 12 ftpden.

$ali»9ttaja etter iOîaria ^opanSbotter ©erg från 
©angSbp i ©erpeS. Stf penne äro 3 ftpden, pmaraf ett i 
tmå oariauter, i förtedningen. Dm penne mera tängre fram.

S- ®. Siftunb, börbig från SmeftafS, numera fotf» 
ffottärare i tprfptt i 9îptanb, 22 upptedningar.

Ditt besfa mitja mt ännu foga några, pmitfaS mifor 
aßmänt fjungaê, ide attcnaft inom, utan äfmen utom bifta* 
renS pemort.

$opan tRenftröm, prebifant i ißetatafS fr. 1809—13. 
3 brpdeérörbt tittftånb fföt benne fin fpfter famt btef arre» 
fterab ocp förb titt SBafa tänepäfte. DefSförtnnan förfat» 
tabe pan mifor, ocp i fängetfet ffref pan en,_ fom är mpdet 
attmän i föbra Öfterbotten. Den börjar fåtunba: ,,955tb
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gobt mob jog tifmät är, fÿaft jag fången fitter, öftrer alla 
tifs beftoår ,,ei förja gitter", grigiftoett ttr fångetfet 
ftpttabe pan tilt ôfmermar! oclj bfef bar tåfare i förfamtin* 
gens bönpuS. Gfter patt S böb bortauftionerabeë pans qwar* 
låteuffap, ocfj pans fdrbeteé bigra biftfamting inropabeë af 
en boitbe i bptt. Gn bol af benfamma ffalt mag. SBefwar 
för någon tib feban fått emottaga, men ftörre beten par 
blifmit förfftngrab. ©entres trifor (2 ftptfen i unberterîuabë 
ego) röja något af Seltmans pumoriftiffa anba.

Grit ©niifarS, nämbeman i SßorrnäS i Sïcrpeë. £tan 
par författat ftere trifor uttber ocp om friget 1.808 famt 
befëutom många anbra meb religiös tenbenS.” Gtt ftörre 
famting af bennes panbffrifna »ifor fid gpmnafiften, feber* 
mera magiftcrn Sort 211fr. Gaftrcit uttber en forffningërefa 
emottaga, men fåmät bcSfa fom mpetet annat af fina fam* 
tingar förtorabe pan genom en ftötb uttber refait.

^ br SRattcfenS famtingar finîtes en tri fa af Gr. ©nie* 
fars, författat uttber 1808 årS frig, ocp i mitt famting en, 
författab 1810, båba i anbetig färg. $att loatbe förmobti* 
gen gärna ämttett från 1808 årS frig, emeban pan fjetf bet* 
tagit i bonbupproret i föbra Öfterbotten ocp uppfefmat be 
fwåra öben, för ptoilfa juft fRerpeS »ar utfått. SReb fmärta 
påminner pan fig oef bett förgångna tiben. ©ett förra »i* 
fan börjar pan få: „©tpdtig bett bag, bå »i blef»o få 
ffitba på jorben". ©en fettare:

,,Zioå runba åv pa tot itu fatt 
®e fjat odj fpårett trampa,
©ont toår förfäber paftoa gått 
©uart punbva år tiUbata . . ."

©ärtneb åfpftar pan troligen ftora ofrebenS bagar.
ÇanS Orre från ffinnbp i Sîerpeë par författat en an* 

betig uppmnntringSfång, fom år ganffa altmånt fpribb.
SRornep från ©unborn i ©otf foefett par biftat en »ifa, 

font är mpefet attmån i öfterbotten ocp börjar: „Gfter otoä* 
ber fwåra plär fölen ffina flar . .

Gu fårlefswifa, ntpefet omtpdt af Öfterbottniffa ung» 
bomen ocp författab af Gr if SR ar j er S i Sådbp i SferpeS, 
börjar fålnnba: „2tf pjårtat jag big. ätffar i att min tef* 
nabstjb".

Sintttt ftere folfffalber ffutle ftttttta anföras. SRen ente* 
ban betta ffutle gå för långt från bet förefatta ämnet, ffatt



jag nit gå till ben ffatbinna, pmar« toifor otmifmelaftigt 
allmännaft fjunga« öftrer îjeïa Öfterbotten odj Stritten jag 
i barnbomen t min pembpgb i)ört meb få [tor beunbran od) 
aftning omtala«. ^ag ffatt nu förföfa tcd'na penne« lef» 
merne efter be unberråttetfer, font ftått mig tiß bub« om 
{jeune« oben od) förfjåttanben på be orter, bår {jon tefroat 
ocf) märfat.

ipalUSftaja« faber mar bonben gopan Uppgårb, ijmar« 
föbelfeort mar ißjetafg bp i 9îerpe«. §an inftljttabe fom 
tatgîarï titt prtorn odj gifte fig bår meb (Slnua) Sttargreta 
Uppgårb famt bief tittiîa meb penne égaré af Ijalfma Upp» 
gårb pcmman. Så betta ffiftabe«, fött lotten på $op. Upp* 
g år b att flptta ut titt en äng, fom fattabe« ißata. Sär af 
ficf gårben, odj feban åfmett gårbéfolfet, bara namnet ißali, 
odj betta par bibeljåUit fig ättba titt« i bag, epuru folï af 
annan ftägt nn bebor femmanet, tluber namnet S|3aïi*3)îaja 
är otffå ffalbitutan attmäunaft odj bäft fän b. iDîargreta odj 
$op. Uppgårb fjabe i fitt äftenffap fjorton barn, af pmilfa 
nio lefbe titt ljög åtber. Sen tjrtgfte fonett lefmer ännu 
boettbe i Sappfjärb. Sitta moro be utrnftabe meb floft puf» 
mub odj Ipdliga antag att tära aïït, Ijmab font fött bent i 
pågen. gabren ^op. Uppgårb ftob fig i början bra på fitt 
pemntatt, men på fina åtbrc bagar fjabe fjan ben olljdan 
att få fin arm froöfab i en fågqmarn, pmarigenom f>au btef 
oförmögen att förrätta tungt arbete, gör att ej råfa i 
fattigbom odj för att funna uppeljålla fin familj, btcf fjan 
fmarfmare odj flog fig förnämligaft på att fmarfma fnappar. 
Se«fa fåtbe pan åt en panbel«man i gamta SBafa, fom 
föpte af fjonont, få mpcfet fjan blott tjann fmarfma, meb 
bet milfor, att pan ej fåtbe åt någon annan. $ föfjb af 
familjen« talrifpet odj fanpånba af ringaftanbe för prfet 
fom bå ett orbftäf i omlopp, få Ipbanbe: „Sabb (b. ä. far) 
fmarfmar å Mun (mobren Slnna) fmärtar, ett (af barnen) 
forterar, ett polerar å tribi räfnar elf fttapp på buftne".

gfrån betta torftiga od) enfla pern par utgått en pel 
ffara bnglige odj i många prfen funnige odj ffidlige arbe» 
tare. Stlb'fte fonen $an« blef torpare å SSefter pnnrnan i 
ginnbp i ölerpeS famt bårjemte en tämligen ffidlig ttrata* 
lare utan någon mäftare« mtbermiöning. Senne« fon, ißali» 
$ofef eller $ofef SBefterlunb, ärfbe fahren« prie, men bör» 
jabe befêutom fpf«la meb gjuteri, pmaruti pan uppnåbbe
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[tor fficrligpet. £>att pot blattb annat tit! förtom fprfa en 
ttocfa. $att ffalî otffå pafwa bittat någon toifa. ipanS 
ftjfter fîarta bär namnet fali=2ftaja liffom pennes fafter.

fati=2JîajaS anbra bror Sopan Slontberg, boenbe t 
fttcrmarf, toar urmafare oep gjutare ocf) tifafâ. ben trebje, 
SOHdet ipögntarf, bonbe t ©ftoermarf. ©eu fenareS [on, 
San ©rit jpebntatt, [om ännu tefmer, är en man, font är 
funnig i naftan alla flags ntefantffa panbtmcrf, epurtt pan 
ingen tärbom fjaft. Çatt är gjutare, fmcb, fopparfïagare, 
men förnämligaft urmafare. -öofatt ett ftpcfe föber om 
©ranforS egenbom par pan i en fammare oftoanför fin port 
ett toälbigt nrtoârf, ptoarS tafia ffönjeS på långt afftånb. 
få genomrefa fenafte I)öft war unbertetfnab i tiöfätle att fe 
fep fpntaffiner meb tramp, ptoilfa ^ebman på egen t)anb 
iißtoärfat. 2)ngfta brobren DJZattö Blomberg, ännu lef^ 
toanbe i Sappfjärb, par toarit fmeb odj urmafare, men år 
nu en orfeSlöS rotgubbe, ferS ffaü pan otffå paftoa 
fabricerat.

f ali-SDcajaS ölbfta fpfter ©reta, toar gift meb @te= 
fanuS ©apl i giitnbp, glaSntäftare ocf) målare. ©eras 
botter Slnna Sifa toar barnalärarinna, men är nn böb. ©n 
annan botter $elena ©apl eller frintj par lämnat mig 
toigtiga uppfpSningar om fin mofter fali*2ttaja ocf» pennes 
ftågt. ©en anbra af faIi*2Kaja§ fpftrar, Sifa, bog font 
ogift i fin pentbp förtom. ©en trebje fpftern 8ena toar 
gift i Öftoermarf meb bonben Sop- Sfr. ©ng, mptfet an- 
litab på ben tiben fom ffriftoare i alla fomntunala toärf. 
©en pngfta fpftern Ulrifa gifte fig t f ortom meb ffonta* 
faren SRalmberg, fom feban gaf fig in toib SBafa
jägarebataljon, ptoarS folbater gemenligen fallabeS paronjä* 
gare. fîalmbcrgô fon Sop. iperman, torpare i S^ola, är 
målare, ffomafare, murare ocp gjutare. ©ottren Sopanna 
är gift meb en ftoarftoare. ©n fpfterbotter tiü faft=3Jîaja 
är gift meb en ffräbbare Sarl §erntanS t ©järlafS, p to ars 
fon 2inberS (för närtoarattbe t SImerifa), ffall paftoa poetiffa 
antag, ifpnnerpet i anbeligt fpfte. S1101« ben talrifa f ali^ 
flägten finttaS fålebeö panbttoärfare af alla prfett, ffriffun« 
niga ocp perfoner, fom till ocp nteb äro begåfwabe meb poe= 
tiffa anlag.

3)?en ben, font toar ntrnftab nteb be rifafte natnrgåf= 
toor inom fafi^flägten, toar ottoiftoelaftigt falt=9ftaja.
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tpon fobbed ben 10 becember 1784. ©in barnbomë» 
tib tittbragte f;o:t i 'pörtom. Sär uppmätte £)on ocf) tärbe 
att atffa naturen, fom fjon feban i fång få tjögt beprifar. 
Dutptåntigt intrt}cfte fig t ben ungaS finne naturens om» 
waging od) iftjmter^et wären tneb fina nputfprucfna btorn» 
mor od) be npanfomna fogtarneS gtaba od)-Ijärliga fång. 
Sen uppfriffanbe anbtiifen af ett ibogt od) fraftigt ftägte 
mib fpabe ocf) plog bibrog t fin mån att ffärpa tjenneb 
poetiffa antag. §on åtffabe fom barn mptfet att mara 
enfam od) £)öll fig ofta i en ffogSbmtge nära intill t)emmet, 
fjtoareft Ijon fann fpnnertigt bel)ag i en fparfS gfaba twitter. 
Set war ocf få benna fogef, fom wådte fyenneS poetiffa antag 
ur fin flitmmer. S tibningen Stmarinen, fom teftor 8. 8. 
Sauren ocf) b:r O. Piancfeit utgåfwo i SBafa 1851, I)ar bett 
förra i n:o 30, 31 od) 52 intagit tre af Ifcnneb fånger, 
titet upptuftabe, jämte några forta nnberrättetfer om herpes 
ffatbimmn, fom t)an fattar Ijenne. författarinnan ffatt 
fatnma år roarit twå wetfor i SorSnäS preftgärb *) ocf) 
ffrifwit Wifor, Ijwitfa febau tämnabeö åt teftor 8aurén, för 
att trpcfaö. 9)?en bå font ben otpdsbigra 2Bafa»branb, ge» 
nom fjwitfen få mpcfet förftörbeS. 2Bib bet tittfättet förfom 
etter förftörbeé äfwen fßati=S02ajag wisfamting. Särigenom 
öfwergingo i gtömffa många af I)ennc3 bifter, fom må» 
pänba annars ffutte warit bewarabe. 0m ^j3ali=30îaja8 
förfta poetiffa wåcfetfe berättar teftor Sauren i Stmarinen 
på grunb af fjeuneS egen uppgift fåtuuba: „Siffom anbra 
barn i PierpeS (tpörtom) beföfte t)on ffotan f)0S en gammat 
farfar, f)warb fjcta tärbom beftob i fonften att befjjåtptigen 
ftafma fig fram ocf) tittpränta faraftärer, fom ffutte före» 
ftätta bofftafwer. £>o3 benna tårfar fjabe fpali»9Jiaja, fom 
pabe tätt för att fara fig, på owautigt fort tib inhämtat 
att, tjwab gubben af mtöbom fjabe att mebbeta, Ijmarför f)on 
trobbe fig marfa, att tjenneS pttertigare wiftanbe i ffotan 
förefött ben goba gubben mer ocf) mer befmäranbe. Sånttc 
fin ftora fättljet att fatta t)abe tpati=91iaja, fåfom fattet 
mantigen är, ett fiffigt tpnne ocf) äfffabe i betpbfig grab att 
ftätta titt I)marjcf)auba fpratt, läraren titt mäfta förargetfe 
od) ffoffamraterna titt mpifen gamman. Socf fäger l)on fig

*) tDSwaranbe Eapettanené fon, magiftern, numera proften t ißät» 
fane, SetbeniuS tntresferabe fig för fjenneö biftning. O. 9t.
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öürutirraan miba öfmertråffats af en tefbrober, ineb bmiffen 
bon i barnaåren fpneS bafma ftått i ett tart föxljåttanbe. 
Uti ett fåbant fpratt af betpbligare beffaffenbet föftc ocf) 
fann lärfabren tittfätte att bortbrifioa ißati»ü)taja från f£o=» 
tanS bantar, eburu bon förfätrar, att ben tära tettamraten 
benna gång war ben enba ffptbiga, faftån bon ej mitte röja 
fjonont, utan förebrog att tiga, liba od) patta af från lois» 
bomSfätet. @om bon boet ef toågabe gå bom till fina för» 
ätbrar, begaf t)on fig titt en ftor moSfe (förmobtigen nära 
titt benneS ötfftingSftätte), bär bon nebfatte fig od) tittbragte 
gråtanbe bagen. Stftonen tom, od) mar en ftön märtmätt, 
f)immetenS fogtar tmittrabe i be ntjfé fprudita töfmeu od) 
en ftitta fuSning genomgid ben närtigganbe tattffogen. 
©enna omgifuiug tugnabe benne fmäningom, od) unber benna 
inftbtetfc nebftvef bon på fin mcbt)afba tafta mib 8 årS ätbev 
fitt förfta „mårfmäbe", fåfom bon ifrigt förfäfrar, ide några 
egna tautar, utan bem, font „på ett unbertigt fått fogtar 
fjöngo bonne od) btomftren bmiffabe". @å fängt tettor ?au= 
rén. — ©etta bonnes förfta qmäbe är: „Som min mån od) 
tåt ofS luftigt fjunga'1 o. f. m., od» bu må fjätf bönta, min 
tare täfare, om bitten ef är loader, ©en loån t)on tjär titt» 
tatar år juft bonnes ätftting, fångfogetn. ©fotmäftaren, 
t)oS bmitten i)3aIi»lDîaja erbött be förfta grunberna i bottigt 
metanbe od) i ftriftonften, ffatt bafma marit ttodare i Wörtern 
od) feban fött fig titt cnat)auba befattning i Sappfjärb. §anS 
namn år mig obefant. ©en uitöertuiSning, ban funbe gifma, 
mar ringa. 3Jten ißalUSttaja mar mettgirig. ©å bon ej. 
fief gå i ffota, utan måfte mara t)emma od) arbeta, mar 
bennes t)åg ftänbigt fåftab mtb boten, od) ftriftaftau utgjorbe 
benneS fättftap, titt od) meb, bå bon mattabe tor, od) på 
förfta lämpliga ftätte, bit £)ou tom, fatte bon fig neb ocb 
ffref antingen egna oerfer etter oerfer ur pfatmbofen etter 
npa teftamentet. funnen ben åtber, bå bon ftntte gå i 
ftriftffotan, fatte förätbrarna bonne bit, men bon brntit ej 
mara bår mer äit tre bagar, förrän bon fjutnabe od) måfte 
tåmna ftotan. tpon tittfriftnabe bod fnart ocb infann fig 
t)oS preften ocb mitte bli förbörb, för att få förfta gången 
begå nattmarben. @juru be öfriga ffriftffolebarnen befött 
ftotan ftere medor odj aon enbaft tre bagar, mar bon tifmät 
ben ftidtigafte af bem atta. — Slntingcn föråtbrarneS böb etter 
fattigbomen tmang t)enuc att tåmna föråtbrat)cmmet, tanner
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jag ej, men fåmåt Ijcm fjätf fom be ftefta benneê fbffott 
ftpttabe bort från ^emorten. Son tog engång tjänft i 3)tter- 
mar!, men råfabe att få ett etatt buêbonbfotf. ©n afton 
fie! bon tittfågelfe att i ett oljtyggtigt regntoåber gå titt ffogen 
odj teta efter gårbenö for. ©eéfe fiittabe Ijon ej, men t 
ftäflct fjabe t) on öftoertänft en mifa om fitt ftränga odj etafa 
toärbfotf. Sömmen tittbafa titt bpn, fteg bon upp på en 
gårbebgårb od) fjöitg :

„Som, fianna, goba brängar, odj Iför uppå rain ovb!
@å ffatt ni få pöra, fjur bortben t)an plöjer jorb;
Dd) puru pan fjanbtar från maggait titt grafraen,
£)dj bra’ patt tratterar babe natten od; bagen,
Sitt pina ocb präja en tjenarc« tropp
Od) fuga bef« btobbropp från tå ocb titt topp" o. f. ra.

Son ijabe en ftarf odj fpttig röft, eijuru ben ej fägeé 
bafma mar it madev. ©et mar bårför en gång påtänft, att 
bou ffntte Mi fångerffa *), men omftänbigfeterna fogabe bet 
annorfunba, få att Ijon rnåfte flå bet ur bågen. Songjmar 
af mebetmåttig etter nåftan fort mäpt ocb ^abe mtfcfet tifliga 
ögon, fom ntfånbe ffarpa od; genomtrånganbe btiefar, men 
ffatt tifmät bafma marit nttjefet närftjnt. ©burit Ijon ge= 
nontgid många pröfningar, bibebött pott lifmät fitt tifliga 
ocb gtaba Itjnne änba intitt fin fenafte åtberborn. 9îcban 
mib 18 årb åtber begpnte fon tjåtta ffota, ©etta blef I)en= 
neé förnämfta fpéfctfättning beta tifmet igenom. Son man-- 
brabe från bp titt bl) fom fltjttaube ffotmåftarinna, för att 
upptufta od; i boftiga fonfter uppamma bet mäpanbe ftägtet. 
3Jîàuga af ben nu tefmanbe generationen i be ftefta bpar af 
9?erpe3 odj Sorbnåé baflDa marit bonnes lärjungar, ©eSfc 
tala meb beröm od) fårte! ännu om fin f!o!mäftarinna od) 
påminna fig meb nöje ben fåra ffoltiben. §on ffatt bafma 
fjattit en utmärft orbning i fin ffofa ocb f)aft en fpnnerfig 
refpeft meb fig. fpå be febiga ftunberna b«be eleöerna ätts 
ingen luft att fpringa îring fnutarna ocb ffolfa. ©e futto 
båttre bärinne odj täfte be oerfer, fom tärmor fjätf biftat åt 
bent od) fatt i beraS bånber. If beëfa finnas ftere i mår 
fantting. SJBib bloarje mecfaS ftut l)öllé repetition båbe af 
teporna odj be oerfer, pmar od) ett fått. Slågon, fom fjätf

*) f?öga 'fannotüt; måpånba affe« uppmaningen, att i ©todfpotm få 
mtberraisning (titt fïalbinna)? §ennes fäftman tjabe öfraergifrait penne.
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fjabe tuft, tärbe t)on, utom ben »antiga fatefed» ocp innan» 
tädningen, odfå att ffrifwa. Smeban ffotbarnen äfmenfom 
be ftefta anbra, åt fjtoilfa pon biftabe, ide futtbe läfa ffrif» 
»et, få präntabe pon mefienbetd fina öifor, od) uti ben 
fonften btef pou tita ferm fom i ffriffonften. fpemted ffrif» 
fått od) ftit åro mpdet originetta od) faraftäriftiffa för 
pennes bitbning. ©fitjeteden tänbe pon ej titt, utan ffref 
attt i en fortfättning tiffom oerfcrna i pfatmbofen mcb ett 
ftred meltan p»arje rab etter efter p»art rimftut. ©e orter, 
i p»itfa pon meft wärtat fom ftotmäftarinna åro iRaitgdbp, 
dtorrnäd, ©öjbp, £)arrftröm,ir©aftafd btjarö gårbar ocf) bad» 
ftugor famt tur»id åftoen ©ftoermarf ocp 3)ttermarf. tpon 
tjött ffota i be ffotftugor, beftåenbe af ett ftotrnm od) en 
tammare för täraren etter lärarinnan, p»itfa finnad i bc 
ftefta tädtag etter f. !. nattbol i ftterped. SDeöfa uppbpgbed 
på b:r Sart |)äggd föranftattanbe i början på 1800» 
tatet, ©r Jpågg, fom mpdet befrämjabe tadfunnigpeten i 
'UerpeS på fin tib, innepabe Sterped paftorat unber åren 
1796—1808, men ppttabe öf»er titt ©»erge unber 1808 
ård Irig od) btef bår (1809) utnäutb titt paftor i ©ierp i 
Upptanb, ptoarefi pan bog 1829. 2tf fin famtibd prefter 
»ar ^ati»9Kaja mpdet uppmärffammab. ©e beföfte ibtanb 
penned ffota. ?tf paftor ©firing fid pon, bå pan engång 
beföfte ffotan, emottaga fom gåf»a en bibet, p»itfen »ar 
penne får ocp bprbar. §on pött fig faft »ib fprfan od) befd 
tära. ©äremot »ar penne »ibrigt attt, fom fmafabe af 
feft etter fanatifm, od) be på på penned tib uppträbanbe 
pietifterna etter „fförtarcna", fom nteb fin förbömetfcanba ocp 
pttrc botgöretfe mäftigt uppffafabe fotfetd fjät, gåf»o penne 
ej titct att ffaffa od) tänfa på. §on gaf odfå uttrpd åt 
fina fänftor ocp retigiondåfigter i ett fwäbe om retigionen. 
©etta, fom börjad; „tOîin pjätte, min fonung", find i fam» 
tingen.

fReban i fina pngre år beföfte pon ©todpotm, bit pon 
feban gjorbe Pera refor, ©m be intrpd, benua ftab gjort 
på penne, ffatt pon pafma biftat ett tängre !»åbe, p»itfet 
jag, tp»ärr! ej »arit i tittfätte att få upptednabt. SDBib 
ett af penned beföf i ©todpotm ffebbe penne en pebcr, fom 
»ar något o»antig för en fimpet 97erped»f»inna. ©m 
bcnna pänbctfe berättar (eftor Caitrén i ^t mar in en fåtunba; 
,,'llågra bagar före afrefan från ©todpotm, när taften reban
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mar förfåtb, torn en man nteb gtabt odj mäntigt anfigte till 
ffutan odj fragabe, om fmör fané till falu. 9tej, mente en 
af befattningen, mi ba förfått f>eta mår taft, utom en „fång* 
foget". herremannen begärbe att få fe ben, od) ißati*3)iaja 
fattabe« på bad od) uppmanabe« att ffunga, f»tt>artitt t)on 
upptpite, att t)on mar en fångfoget af ben art, fom biftabe 
för anbra, t)tnab be ffutte ffunga, men _ fjätf ej fföng fina 
mifor. ©en „mäntiga tjerrn" fabe fig ef tjafma tib att nu 
aftjöra benne, men bab tienne fötjanbe förmibbag uppföfa 
bonotn på ett ftåtte fom bon noga beffref. ipat^SDÎaja in- 
fann fig i råttan tib ocE) cmottog« bär af en „förffrädtig" 
mängb tjerremän; Ifufet mar betaget nära @:t Stara tfirla, 
od) mürben, fom tattat tienne, odj fabe fig mara från gin* 
tanb, fpne« efter att benne« tedning marit ffatben od) 
febermcra biffopen g. 2DÎ. granjén. @eban f)on bår bcfta* 
merat några af fina fmäbcn, od) btifmit „rofab", fid t|on i 
fitt förttåbe af be famtabe tjerrarne få mpdet böder, fom 
bär funbe rtjmmaé". gterc gånger feban fJidabe odfå be«fa 
tjerrar, meb ^mitfa t)on gjort befantffap i @todt)otm, åt 
benne böder. ^a, bet berättas, att tienne bar btifmit er* 
bfubet, att få ftanna i ©todtjotm od) gå i ffota foftnabS* 
fritt, blott bon mitte, men att tjon förebragit att fara bent 
titt bet fattiga gtnlanb. hon ftatt bå bafma marit omtring 
20 år *). ©)e böder, bon fid, ftuberabe bon ftitigt, od) be 
ftefta af bem tära marit poefi. 3lf bem finiras numera inga 
i bebått. henne« grannar od) manner, todabe af bennes på 
tanbet omantigt ftora botförråb, b“fwct tigt titt tån« ben 
ena boten efter ben anbra od), fom nog manligt är fåmäti 
ftab fom på tanbet, atbrig fört tittbafa, få att bödcrtta atta 
förfmunnit t obefanta oben. 2ltt bon äfmen intjämtat fun* 
ffap od) lärbom ur beSfa böder, röja många orb ocf) uttrpd 
i benne« fånger, b'oitfa en perfon af attmogen annars ide 
förftår. ©etta ffönfeS mpdet mät t. ep. i bet fägnerim, fom 
bon improoifcrat öfmer tittfomften af ©ranfor« bruf i ißörtom. 
gör betta erpött fjon af båmaranbe brufêpatronen g. SB. 
grendett en t)alf tunna fornmjöt, papper få mpdet bon ön* 
ffabe famt „granna faffefoppar, få att bfärtat boppar'1, fin 
bptta futt. gör en måttomftbeténing, fom bon ffref titt paftor

*) 3 fåban Ijänielfe loar täe granjétt beu fannfîptbige. San ijf* 
ioerftt)ttnbc förft 1811 til ©toertge od) 6tef 1824 paftor i @:t Stara.

O. 9t.
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iöcrgman, öå pn flt^ttabe från Sappfjärb till DPrpeë, établi 
pn od en betoning af 4 mart.

SBib 35 åré åfber inträbbe pn i ett otpdtigt äftenffap, 
fom pn feban inånga gånger ångrabe. $on gifte fig bå 
nteb fmeben od) båtmäftaren 2Jiattö Serg i SRartgöbij. SDenne 
begpnte fufaa; pit fig mpdet ute tittfammanS meb bps 
ungbom od) förbe ett tibertigt od) tättfiunigt lefloerne, fjlvitïet 
gaf pnne anteöning att bifta fåbana ftpden fom beSfa:

,,®en tib bit tänlte mig att få,
@å mar bit fom ett ängel;
SDÎen när jag gaf big nej berpå,
@å Btef bu fom en Banget" o. f. m.

gpttpnbsmifau, breftoet på oerS titt förfamtingené pa= 
ftor, pmari pn anropar båbe pnom od) ®ub om tjjätp od) 
tröft i fin ttöb, famt ftuttigen mifan om fföfané änbatpt, 
fom börjar: ,,3ftcb grämetfe fmår, meb bäfloanbe fjjärta odj 
gråtanbe tår". fDîannen tcfbe om od) förftörbe att, t)toab 
pn förtjenabc. ^a, pmab pn fjetf förtjenabe, rädte ide 
titt, pn tånabc beföutom od) åfamfabe fig ffutber, od) tjuftrun 
fid föba fig fjätf od) barnen. @n gång tom tänSman £otm 
titt beraS pm, för att göra utmätning för mannens „fup- 
géfbar". T)etta gråmbe iDfaja mpdet, pmarför pn bittabe 
en fmäbefång od) tabe ben fram på bet borb, toib pmitfet 
tänSmannen ffuttc fätta fig neb att ffriftoa, (Seuaft fom 
benne fom in od) fatte fig mib borbet, tog pn pit npfifen 
pappret, fom tåg bårpå odj täfte, men robnabe od) ref af 
förargetfe ftrap fönber bet i fmå bitar. Utom bettna fntä= 
beioifa ffatt pn odfå författat en annan bptif om en bonbe 
od) pnS mor, i famma bp, Ijmitfa genom ftöferi bragt fig 
fjätftoa i fattigbom. £)etta „fmäbcrim" berömmer man fom 
mpdet fmidt. fOiamten tefmer än, om pmitfen bet biftabeS, 
men jag fttnbc ej, enö meb löften etter goba orb förmå pnom, 
eprn pu fjätf funbc bet, att biftera bet för mig, bå jag 
loar i iRangSbp fenafte fommar. §an fabc att fßalvfDiaja 
titt od) meb fått ftrpt för betta fmäbcrim. £Dîattê -©erg 
tåg ofta i beto meb anbra, ifpnnerpet meb bpné ungbom. 
©tuttigen btef pn odfå ipjätftagen en trebjebag jut. §anS 
battcman funbe ide upptädaS, faftän bet mar tångmarig 
xtnberföfning om brottet. ißati=3)?aja pbe nu btifmit enfa 
od) pbe att förförja od) uppfoftra be eftertämnabe barnen. 
fDîen mib beraé förförjanbe fafnabe pn fin man gattffa litet.
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enteban f)on paft ringa pjäfp af ponom unter fifêtiben. 
>penne? egen fon SCfîatt? jpjort, fom pon pabe förrän pon 
gifte fig (penne? fäftman fine! penne), war fjörnan. |)an 
bog retan wib 30 år? åfber rnpdet paftigt i S'riftineftab. 
SJfeb SOîatt? ®erg tjabe pon fpra barn, en fon ocp tre bött» 
rar. @onen Kart !Jopan bog, bä pan war 14 år gamntaf, 
men alfa böttrarna fefwa ännu. ®en äfbfta ÜDJaria täfifa» 
betfj är gift i Sorpo förfamfing af egentfiga ginfanb. STifl 
penne war $afi»9Jîaja en gång på beföf o'cp pabe bärftäbe? 
biftat wifan om ben barmpertiga 8ena. SJfeb pwern fOfaria 
Gêfifabetp bår är gift ocf) puni många barn pon par, fanner 
jag ej. î)en meßerfta fpftern, Sfnna ©reta, ar gift i 9)tter» 
mar! met förra bonben, nu fptningêmanncn ocp gfutareu 
garf @rif iDîangê. £re af beraê böttrar öro i Sfmerifa. 
i)3aIi«9Jtajaô pngfta botter grebrifa är gift i 9iang?bp meb 
fmeben ^ofjan ©ergftröm. 33e bo fmar på famma tomt, 
ei)uru ide i famma ftuga, fom fpali»9ttaja od) penne? man 
bebott. ®e f)afwa tre böttrar odj en fon. jJJå fina fenafte 
år, bå gumman ej mera orfabc Ijäßa ffofa — pon flöt 
bärmeb wib 66 år? after*, efter att pafwa ffurit mången 
tröttfam fager fåfom ffofmäftarinna — bobbc fjon i fin 
måg? fmebfefammare. $>enne Ejar nämligen en mpdet rpm» 
fig fmebja meb twänne fibofamrar på föbra mäggen, pwan 
bera förfebb meb efbftab. ®en ena anwänber föergftröm 
fom fifwärfftab, od) i ben anbra, belägen innanför bcnna, 
bobbc ffafbinnan tiff fin böb. §oit erpöß fitet fpanmåf från 
9îang?bp fom roteunberftöb årligen, men emeban betta mar 
ringa ocf) ftunbom befwi? idc betafabe? orbentfigt, fcfbe 
gumman i mpdet fnappa omftänbigpeter. liomtä? b t) f)abe 
förbuitbit fig att gifwa fitet penningar f)Warje år tiff penne? 
unberf)äß, men ide en? någon bef af bcm ftd f)oit emottaga. 
fftorrnä? bönberna gfömbe bet goba port bibringat bera? 
barn od) woro otadfamma. 3Jîen fåbart är ju märfben? gång.

$ benna ettffa fammarej mottog pon änba titt fin fe» 
nafte åfbcrbont beföf af bem, fom fommo ocp wifle, att port 
ffuffe bifta wtfor om pänbeffer, fom weberfarit? bem fjåffwa 
efler Pera? anpöriga. iport fät bcm bå berätta, purit bet 
tiffgått, ffref upp be migtigafte punfterna af pänbeffen od) 
bab bcm fomuta igen föfjanbe bag eßcr efter någon tib, få 
ffuffe ben beftäfba wifan mara färbig. ®e?fa tißfäßigpet?» 
fwaben äro ej afla tiff formen få ffptanbe odj få febiga i
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affeenbe å fprålet, font pennes öfriga frodbett. tpon fpfé* 
tabe odfå rnpdet meb att pränta fina mifor åt ungbomen, 
pmarigenom pon erpott några penni för pmar ocp en, pmitta 
pon anmänbe titt att !öpa ntjölf odj titt anbra fmå bepof. 
£>df& belom pon något patfftop mjötf tblanb, for någon 
rotfa, gratulation etter minneSoerS, font pon biftabe ocp 
präntabe åt någon fticfa etter bonbpnftru. ©ntebjelammaren 
mar ej fpnnertigt roarrn. §on förföfte bårför göra ben 
roarmare meb att tappa roaggarna meb papperslappar. 
®ärroib anmänbe pon roantigtrois be papper, på pmitta pon 
ffrifmit fina mifor. ®et oattabt ftatt pon rotb fin böb paft 
en minbre lifta patf meb manuflript titt mifor. @å be* 
rättar penneô botter grebrila. ®e8fa äro nu få förffing* 
rabe genom att en bet bortgifroitS ocp anbra lånats, att btott 
få af penneé egen panb funnat påträffas.

§on bog bett 11 oltober 1867, efter att tänge längtat 
att få ffiljaS från jorbenS jämmerbat, bår pon utftått få 
måttga möbor, tibanben ocp förfafetfer nnber fin tånga tef* 
nabs ffiften. £on tefbe ocp märlabe i bet tpfta, men pennes 
rpfte ar ännu i frifft minne i pentteS pembpgb, odj jag 
anfåg, att pemtcS namn mar förtjent af, att bti mibare 
bêlant, än btott i pennes pemfocfen, pmarföre jag beftöt, att 
ntgifma i trpd be mifor af penne, pmitta jag tpdats crpåtta.

Sittila mitt jag pär uttata mitt tacffägetfe åt atta bent, 
font gifroit mig unberrättetfer om författarinnan famt tnnttt 
tigen etter flrifttigen mebbetat mig af penncS mifor. ^ 
främfta rummet är jag flptbig b:r Handen tad, ide atte* 
naft för att pan tämnat ett betpbtigt antat mifor, utan äfroen 
bärför, att pan gobpetsfuttt åtagit ftg att rebigera miforna 
titt trpd ocp täfa lorrelturet af befamma, pmitfet finite fallit 
fig olämpligt för mig, font för närmaranbe är bofatt i puf* 
roubftabcn. Srneban nu bentta fainting innepåtter btott en 
Uten bet af ffatbinnanS bitter, få uppmanar jag pärmebets 
tpceifter, fotlffottärare ocp anbra ffriflnnniga perfoner t 
ttterpeS, proitla äro i tittfätte bärtitt, att räbba, pmab font 
räbbaS lan, få tänge någon tcfroer, fom mittneS, pmab tßati' 
3J2aja biltat.

SetfingforS i Hooember 1881.
3fal @:n ©tnebS,

------ ------------------



1.

Sorgcfdng öfjucr $inlitnbë oïtjrfliga
tififtåufc 1808.

Uv fttantas fnmting; lipptccfnab på 1870»talct efter fång of för» 
fattarinncm? bå mer an 804rige firober, f(ocfgjutorcn o<§ fmeben ©fom« 
berg i Sappfjärb.

cÄotrt, fåfotn of$ aflfa ßefinna,
Çwab Herren nit Caftf of$ fei 
mann’ ej wåra Vertan ntt ßritttta, 
bå <Sttb (tg få wreber ßefer ?

€5>en Rafft, Tom ipi fange förfjenaf, 
wi Çaftpa fåff ftnafla i åry 
bin nåbe öfs a£Ta förfåna, 
aff Çan afs ej ßfifwer for fwår !

©nt wi ba ben fib ßabe aftfaf, 
font füTforne wi Çafwa faff, 
wår böbfigfjef noga ßefradfaf, 
få Çabe wt nu llitppif ff raff.

Jwgfärben fiegpfe aff råba 
afff öfwer ßab1 qwinna aefi man;
©ttb faber af Çimfen ntånb’ fftåba, 
f# röcfifc Ça n neber fin Çanb.
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3 fa«de« au fåfa o f$ to ef a, 
aff fdapare« fefwanbe war, 
ocÇ aff Ça« Çitsdowbe« tnànb’ Çefa, 
fom aÆf ufi Ça«ber«a Çar.

(Subs fâtamob froffnar aff ßiba 
på fpbams däffring ocf; dof,
Ça« dan ej »år ottbfRa «ter fiba, 
fom bagtig gör Ço«om emof.

perfore få wife Ça« fåfa 
eff gritftigf drig o fs öfwergå, 
aff bef öbe ej dan degråfas, 
font «tå«gen «tå«be bå få»

Q$i ftgbbe fiff fdogar ocÇ fjöar, 
aff adfa »årf fif i be« «ob, 
ro i fftjbbe fiCC dfippor ocÇ öar, 
ocÇ Cidwäf öfef «tå«ge« bå bob.

3a, må«ge« dfef fwårfige« pfågab, 
Ça«bferab på gräfefigf »is, 
ocÇ fomfiga da|ïab’ i tågan, 
aff öri«na ber fidafotn ris.

■jpå wägar, t ådrar ocÇ fdogar 
»i Çiffabe droppar«« böb’, 
ocÇ fotnfiga daffab’ i ffober; 
acd, Çwab för e« jemmerfig rtöb 1

Ê>, jetttttter, o, Çjerfa«s efâ«be, 
bå war e« ßebröfwefig fib t 
Q&e« ciôerre« Ça« gjorbe fnarf å«be, 
font aCCfib är fpbaren öfib.
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J>an will« e\ affa förfföra, 
fa|| nöbot ßeggnie gå på, 
wot RärfeR ßan$ ßjeria tnånb’ röra, 
ftj fäi ßan of$ ßjefpot bå få.

Q®in iunga Ratt intet forRfara, 
itg forgot ßoiager tttiii tnob.
3ag Ratt «i BefRrtfwa bett fara, 
fjwaruiinnan 3fiitfattb bå fiob.

^jtiRbotttot, ßan log öfworßanbot, 
aif ntotnifRor föXTo font ffrå; 
t boita Bebröffigu Cattbei 
fanns intet tnobof att få.

q&wab fRofa wi göra ocß Cåia, 
bå affi är förberfwabi i gritnb? 
öbär ßjefper q fttcRa ocß gråia, 
ig bå Bfifwer forgen för futtg.

«$örj icRe, bu faffiga otRa, 
föri idle, btt farföfa ßarttl 
ig J&crren Ratt ättttit ofs fRättRa 
aHf itiaf fin fijefprtRa ßanb.

göörj idle, bu ßuswiffe frentfing, 
font QiloaRs bufwa är fiR, 
i berna ßebröffiga putting 
är Jberren alli ättutt få riR.

,#ii ßan wåra ßus Ran ttppßggga 
oeß ßjefpa ofs alfa fill iîtti, 
att wi Ran ßfifwa få frggga, 
font wi ßafwa warii förut
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<$orjen ej, 3 unga od? gamfa, 
förjen ej, 3 flora od? ftnå, 
ftj fåfotn ofs affa förfamfas 
od? fram för énbs nåbaffof gå,

ber 6ebja meb trppråcRfa §änbet, 
off <£>ub fRnffc fe fiff »år nöb, 
o$ aff f?an aff fara afmånber, 
fom Rttnbe förminfRa må« 6röb!

<ridf bei big bå jïâbfe Befmära 
füT babe btff f?jerfa odi fjäC, 
aff höben Ran mara ofs nära;
Bereb big, o ftjnbare, mätt

cÄåff Campan i orbning aff Brinna, 
ftj annars Bfir porten för frångt 
om böben i bag ej Ran Çinna, 
få Rommer i?an änbå en gång.

£>d? fafiga åro be famma, 
fom manbraf i frone på ë>ub; 
mår gïraifare får bem annamma 
o<$ Raffa fin wfmafba Brttb,

3fribsfanan, o, Araber, Cåf BfänRa 
inmib big i f?immefens ßöjbl 
cSff fofoffer miff mi big fRånRa, 
Jöaffefitja fjitnga meb fröjbi



SHiigüfttng öftuer friget 1808.
©junges: ”SJiitt fjät od) finne låt @ub råba”.

Ur SîandettS’ fainting; upptednab på 1870»tatet efter fang af för» 
fattarinnanê brober, ftodgjutaren od) fmebeit Stamberg i Sappfjerb. — 
Om man antager dersbpggttaben i ftroferna 2, 3 ocf) 6 rittiga, få more 
be tre öfriga ofuttftänbiga; mapänba tjar ide famrna regetbinbning ur» 
fprungtigen tittämpats i atta. ©rnebs par en mpdet befeft upptedning, 
omfattanbe förfta ftrofen, be 2 ftutrabenta ur bett attbra od) befsutom 4 
raber, pmittaS ptacering fpneS ottar, men ide utan ffät torbe bringas 
titt fötjanbe tpbetfe:

(£>, gwca Canb! Ijat bit fRört>af 
bett äbfct fäb i långan ftb ?
<i>ar btt bin (Sttb betföre mötöaf, 
font matif big få Ijttfb ocÇ 6Cib 1 —

£mea fanbî ifmab thefts big Iföra ? 
Ijmab tpdb big fe i' betta åt?
(?mab fjttbet tttt uti bitt öra? 
är bit ej räbb för tpreben fwår?

,J>mab fntbar tut be (ïora map en, 
fam bagfigt föras af ocf) an?
3ag tror att mi förfara fade«, 
am mi mår (5ttb ej ropa an.
3>e ftar’ dananers dttf1 ocfj dritt, 
be gör’ på mången pdfigf jlttt.



6

=$n ©reber (Sub fe ©i i Çôjl>en, *) 
ett fpbafiraff ontRring of$ fiå, 
ert pfåga f©år f?är ner på jorben, 
lj©arf fRofom tui bå unbangå?
Sag fror, bef Ijjefper ingett bön, 
men tui få war förfjenta fört,

£>, Swea fanöt Ijur’ ijar bu fefiuaî, 
när bu fjar få föriörnui ônb, 
ocf) fåfif olron big förfeba, 
aff luonbra fttuirf entof Jians öubt

ftj ftrig od) örfig få tui Iföra, 
fout bugeCigen rebes iiff, 
od) ©iff ©år ftffa ro forfföra, 
når €>ub för ftjnben (iraffa ©iff,

©nt ide Sefu förbön gäffer, 
få wei jag bå ej mer nå’n råb; 
men Ijan fig för fin faber fiäffer 
odj ©ifar fram fm1 fiefga får, 
odj fager: „föia faber gob, 
fcinft på mitt tttgjnttta bfobt“

') SDlävf: bet fefaïftga rimmet; bör lanfïe erfättaé af annat orb.
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3.

SBafft ftabê braub.
görnämligafl efter ©tnebS’ upptedning. 3 SftandeitS famting ftnnaê 

troà oarianter, font faïna någon ftrof: ben ena upptednab af reltor St. 
©. 3. §attftén, bett anbra af bamaranbe tpcetften 3. Saljtbo.

©junges font 9i:o 288 t g:ta ftn. pfatnib.: ”9)itn fjät odj finne” tn. m.

QfUtt €>ttb, fltitt <5ub, aff gobfjetsRäHa, 
jag fatTer öbmjtiRt i bin famn; 
fat mina fttdiar för big gäfia, 
betn jag frambar i 3>efn namni 
o, .Äefge «Jfnbe, för mig be’,
$å minner jag böttfjöreffe.

3fag beber för be ttlTa, arma 
i ntjfs förbrättba QSafa ftab.
©, 3?aber, nåbigt big förbarma, 
gör besfa forgsna åter gfabl 
SHn gablets Räffa fföbar än 
af nåbe ifrån ^immefen.

QKig tijcfis, jag fiör ben bittra qmiba, 
ben gråt od? iåf af Çmarje man, 
ijttr mångett ber ftcR ljönber mriba, 
när |taben ftob i cfb oå) branb, 
när gobfets fräfsning mar förment 
odf rop tiff herren mar för fenf.
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iOe fpäba barn, på goffwef gingt), 
6fcf®’ Çnfîigf ttnt>an efben trtjcftf’j 
be fofuntnôe i waggan fingo 
åtnjuta fantnta fwàra fjtyftf 
en 3âî»î>a *) unber Çimfen 6at 
war nu be rum, font woro qmar.

<3>i garnit, font gråljåren 6ara, 
i?a afbrig feff en fåban nôb.
% efbens Rraff tndnî» afff förfara 
ocf> många nten’fRor ßfefwo bob’, 
font fänRfe räbba gobs odj fif, 
men fjeff eff rof for efben Pfefw’,

®er ijorbes fRri af alla munnar, 
af mennif&or ocÇ Rreafur, 
fom omRefigf fin nob forRunna. 
r^j ftjnbaf Ça be arma bjur, 
men må(fe fiba for be ßroff, 
fom mennifRor moi (Sub öegåff.

®tî efbetts Rraff ej Runbe 6ofas, 
Çan Çârjabe meb fåban fari, 
aff ej befs grgmijef Runbe mofas, 
faff allas ntöba war ofparb. 
ê%cftfig war ben bagen wifsf 
för bem, fom gobs ocf> fij%ef miff.

c-Äfönbe öfwer afff efänbe, 
fom nämnas Ran ßfanb jorbens qroaf, 
aff fe (tff (jus odj gobs forßränbe, 
ocÇ murar ffå ßfanb afRans faff

•) Scibb.
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ed) inU wta af bit 60, 
btx man Ran fmna naff ere 1

J5eff örnRefi^f bef månbe Uta, 
när fempfefs RfccRor föXTo neb, 
att fjeffma engfar Runbe grata, 
när (Sub t f)imfen mar få mreb, 
aft f?efgebotnen ffob i Branb 
oti/ icRe fRijbbas af (Subs i)anb,

S>u QSafa ffab, bu fanbefs Rrona, 
fant nijf$ i ßerrfig pnjbnab ffob 1 
månn’ bu på (Sub förforaf frona 
od? fefmaf ufi öfmermob, 
när (Sub, font fåbanf icRé fåf, 
fäf big få brtefia mrebens fRåf?

Qftånn’ ber ej funnifs fem räfffärbig’, 
fotn Runttaf någof bå förmå, 
t)mars Böner äro ufi wärbe,
!)e$ (Sub, fom adfing mä£ förmår? *) 
i9e Rimna jTöcRa efb ed) gföb, 
ja, em bef mere fferre nöb,

QSfånn’ bef ej presfar gråf ed) fårar, 
aff fe (in’ Barn fjusmiCCa gå?
& (Sub 1 bu pföjbe bjupa fårar, 
fäcft bem igen, bu, fem förmår, 
odj fRaffa i)us ed) Boning mifsf 
åf bem, fem fiba nöb od) Brifft

g)ef Çjerfa, fem nu iefie 6öjes, 
aff gifma besfa unberfföb,

*) 92år be utaf allt bjerta gå? Sfttnatt iåéart.
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bit (Sorbe aibrig met förnöjas 
nteb någon Çjefp «fi fin nöb.
% Herren fräjfar Çrnarje man, 
wer1 fian få rißer font fian ßa«.

Sag lîttfar besfa forgsna raber, 
font jag meb fårar fßrifinif (jar, 
meb Çjerffig förßön für öttb ßfaber, 
fom rißebome« iefie fpar;
Çjcfp besfa «(la i fin nöb 
od> gif bem än ftff bagiig’ 6röb!
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4.

Söifa ottt ©ranforê Jm^erêbntf (i Wttptê).
(fragment.)

Ur @mebs’ jamlhtg. Sorbe batera fig fran 1840*ta(et, fort cftev 
papperëbruïetê tittïotnft.

5»

4ârbomen Çan tear ej afttnönnefig bä,
115 papper ej faites äe a« ffirtfwa ttppâ.

6.
QSen feban ben Hortfïen från Çj/mlen ßfef fönb, 

ßßef Jäetren bm (fore fa|î tnera än dänb.
Jüans laß odj Jüans fär a fä aÆa nu teela, 
BeÇôfma ej «fier profelerna fêla,
155 fdriflen, fate lofdar ut fanningens orb, 
ßerällar be gerningat, font fjan Çar gjort.

7.

Q&en wore ej papper, bel Çetrfiga werft, 
min’ gobe palroner, pä orben ntt mardi 
SDå ftnge tei pennor ocÇ trtjdien ulôba, 
be fefwanbe dtmfdaper ßfeftee bä böba.
Jfrßela bä jfiligl ßäb’ tnäflar’ odj breng! 
ocf> gör ej ben fpben all mara fäfäng.
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8»

Çitntttefms Honung, font Ronffen fat fart, 
J&an fåfet et möba Refoningen märb,
<#an fofwar Reföning ftn1 fjenate frogna 
tneb f?oCfa ocf Rraffet, ont be reboRogna 
tt^pftjUa fin çfigf på Refafatens Rub, 
ben mennifRot ijenat, fan ijenat ej ë>ub.

9.
@if ittfenbe anbta RegwämCigct fing 

Refofwes wäf pappet af toetfben omRting, 
g?e|s nytîa få Rttnbe jag afbtig RefRriftoa, 
om jag fRttf’ min öftiga fifsfib forbtifwa. 
Vitaler ocf ptgbning, fom gares betaf, 
ocf affa Refofieet bem Rannet ej jag,

10.
Q&en fänR på fut många, fom bet få ft# Rröb, 

fom efjes af funget ftcfi. fiba |ïot nobî 
cÄrReief bei pasfar föt gamfa ocf unga, 
ftj afa befs Rorbot be äto ej funga.
3förfp«tt få fRtcRat, att ingen må gå 
meb febiga fänbet, ben nàgoî formât.

il.
g>ei ät ju af RätfeR a# ijena utåt öub, 

a# gora fans wifja oef fofja fans Rub.
<Jff RätfeR Uf näftan att ngöa metRftäfa, 
bå gitigfefs RätfeR ofs idle fåt fäfa,
% egenbomens fette fan fåg wäf fif 
att wjija fans gåfmot afff fåfom fan wif.
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5.

2öifa ont ©ranforê tilta [tab (fajanSfaufct).
®n upptedtting ffos @mebé, ttoå Ijoê fanden. 2>en ena af besfn 

febnare är futtftänbigaff. @tt)det ïjar i »erSbtjggnab mtjcten littet meb 
@a6r. Seiftenii fång tt)ib meftftnffa afbefntngcit« forettingëfejî 1846. gör» 
fattarinnan ffatC, ent. uppgift genom ïanbib. Sßefwar, för fm fång ev» 
tjålltt af fajanêfabrtfenê égaré en tunna råg.

cAorrt ocf; fåt of$ fRåba 
meb wår’ ögon båba 
ttft éranfors fiffa, granna ftab,
§ttru be formera 
Rärif ttfrtf fera, 
granna, nätta, ttfaf a£Ca (Tag.

c&wab mår’ fotter trampa, 
ftttnna be mäf ftampa, 
fi£C att göra fföjber berttfaf. 
cAonffen fåbanf måffer, 
att materien Çàffer 
att arbeta ben tiff många (Tag.

c&ätif ganfRa (Röna, 
gttfa, Çwita, gröna, 
ocÇ mång1 anbra färger ganfRa rar, 
c%cRftg, ben ftn ffifffa
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berntaf Ran frjffa t
(fan tt>ifs£ gerrta î>etit fi£T grannfât fpar»

3for en fåban mata 
få wi trafor fpara, *) 
bent wi förr Ça flafïaf uti nutlT, 
men nit noga fantfa 
6àbe nif ocÇ gamfa, 
font bel wore (tara ibeC gu&.

QSttrRar, flop odf Ranna, 
font wifst åro granna, 
tnoßfer nfaf alla fRona ffag.
<£àfom rar porffiner
åro be få finer;
ingen fiRe be i 3fin£anb Çar.

S>en bent ef Ran Cofa,
Çan får maten öfa
ttfi gamfa fitra ßjörRefat,
fprucRna afpeRoppar,
font Beftånbigt broppa,
ocf; förberfwa ntången fmaRfig mat

Qften i Rårif rara 
får ntan fånge fpara 
afft, (jwab man tiff mat odf bricRa fått 
når man Bfifwer måtter, 
man bet ttnban fatter, 
ocÇ bet fmaRar ånbå fifia gobt

*) Sineban lumpor utbptteé mot ftentäril för bet å ©rcmforé äfwen 
roaranbe papperébrufeté räfning. $fwett ben emottogoé i utbpte mot 
färit, tnafabeé fornt anwcinbeé fom göbntngäämne på ®ranforé egen* 
borné åtrar.
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g)« ßßomßttrRar Rära 
Ran man ej unbßära 
i tim (löna fanttnarfit>.
Q3ßantmor ^errßtgf frifwas
ocÇ få fRönf uppßifwas,
när fam faßen fRiner mißt» ad) 6ßit>.

g>ef Ran ej BefRrifmas, 
ad) ej namn uppgiftnas,
Çwab t>e (löna Rärtß nijffa gär.
5îag Çar ocR en ßtjlla,
öen jag mille fgßßa,
am jag Çat>e fiflß aff Rapa far.

Q&en jag nag ßeRontmer 
ufaf pafron frommer, 
am jag Çonam öeram öömjttRf ßer, 
granna RaffeRappar, 
få aff ijjerfaf Çoppar: 
jag f)an$ gaMjef reban öagßigf fer.



$cn Borm^cftiga Sena.
gtnng båbe i @mebê’ od) 0îancEen6 fainting. Sntigt antedning bjos 

ben febnare ftatt pcinbetfen tittbragit fig ç>a åbanb.

c^tt tntbfommarafbon få Çâttbe bd (Ig, 
en fjop ttfaf ttngbom ßegifmer na (1g 
fUT iräfReb au beRa på bttfbiga fbränber, 
be fpeba adj banfa odj btifbebbar- bänba, 
wen 4ena fjon bänRbet ”ijtoab Påbar beb Çàr? 
bef är jtt aOftfammans onöbigb Pefttuir”.

,Äon Ränbe t (jjerbab en Rbappanbe rö|i: 
i1btv Porba är någon, font facRar ont broft 
3ag tnåfbe wäb föfict, fjmar finnes ben arma. 
È»tn öftoer en «Hing jag Ran mig förßarma, 
få gör jag en bjettfb åb fjebfwer min €>ttb, 
beb är ja få fRrifmeb i affa ^oans Pttb”,

Jtefena ftg fmggcr Çebb bönbigb meb fbib, 
ftn bibba Påb bar, fom Ijon ntyfs förbe bib, 
odj ror Öftrer bräfReb abb f)jefpa i neben 
ben enfamma Jtnna, fom båg nära böben, 
oefi Parneb, fom båg ttppå Çabmcn odj greb 
i (jtmger odj börfb oefi ebânbigÇeb.
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Jiefena ßon fôïbc U'ôC mjofRen nteb ftg 
ocÇ gaf åt ben fjttRa, font Cag omRefig.
<$on fRcfer ont Parnet ocß gifwer bet brida, 
ßon mifste, off herren månb’ penne biffRtcRa.
Q&en oftnna pon tager (ttf affReb ocp bör,
JbeCena Çott fRöfer ont CiRet, font Par.

cÄefena tog barnet ocp Par i fin Pat 
nteb pjerfefig RärfeR, nteb fttcftan ocp gråt 
ocp ror tiff be anbra, font PeRfe på ffranben.
<$tra*t rooro be rebo ocp racRte îtt panbcn 
cd} fabe: "Menai pwab är i bin Pat? 
bet fiRnar eff Parn i fitcRan ocp gråt”.

*)
c&efena Perättar afftfammans i grttnb:
”<$å paftoer jag fiffPragf en mibfommarsftunb.”

<£narf fräbbe en gosfe peft tnenfös ber frant 
ocp fager ben fiffa få pjerttigt i fantn:
”©m btt PPifmer ntanttna, få Pfiftoer jag pappa, 
tri |Rofa på betfa toifsf ingenting tappa,
3ag fRaff jtt bet cif (Ra ocp gifts a bet troff, 
fiRfont btt fjeff Pttrif bet ttnber biff Profï.”

<$fraxf U'oro be rebo aff Pinba cn Rrans, 
ttppföRfe aff’ nöjen, font nånftn ber fans, 
att fägna bet tinga Prttbparef tneb gamman.
<$e1n refte be gfaba bå pent affefamman 
ocp fofwabe fira ben pögfib nteb fröjb, 
bå besfa |Rttff’ påffa (iff Pröffop få nöjb.

*) ®e fQra förftn oerëraberna fafnag t ena upptetf ningen, peta ftro* 
fen t ben anbra.

2



7.

SBrôHopëtoifa.
öfter Uta futtftänöiga upptedningar i ©mebs’ odj fßandenä famlin» 

gar. 3 ben febnareS Sr uppgifmet, att fången fïatt rnara btftab mot fin* 
tet af gintanbö föreningstib meb ©teerige, mib ett bvöttop i SUerpeë, bä 
br $agg mar proft berfläbe«; författarinnan fiait fjelf bimiftat betfamma. 
§uru ftpdet anftagit, torbe feö beraf, att Ständen« famting tnneptter 
äfmen en i början af 1870tatet i Dtplartebt) förfamting gjorb, men mpdet 
ofuttftänbig, upptedning, n:o 374 t Standen« 1874 trtjdta förtedning. 
älntednaren« gif«ning ba, att ftpdet ftutte prteba ftg från bertoaranbe 
fodneffottärare @r. Otin, tpde« mebertägga« genom fnttftänbigfieten faf be 
öfmevenéftämmanbe npptedningarna från Sterpe«.

cÂam, jïabna, goba manner, 
adj Çar uppå tniff tall 
fa|ï jag ej afa Ränner 
i benna bräfapsfaf,

få mif jag er påminna, 
fjmab fräjb t Ijimlen är, 
am ni bet mif befinna, 
acf> fiåfa Sefttm Rär,

fam fär mår fRuCb på Rarfet 
ntgjät ftU btjra 6Cab 
ad) armfens Çttfmitb Rrasfat 
meb fegerijjeftemab.
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cÄ.0ttt* fåt of$ cÄ0it0in RctfiCa 
i ßröffopsfafen in, 
föttt i vatten Ran förwanbfa 
itti bet bäfia mint

Q5i fpefa ocÇ wi banfa, 
nten tänRa ej ttppå,
Çwab faltig1 fjäfen fefar, 
när (jon fRaff fjäbangå.

Sförfora wi (Subs nab«, 
få är wår gfäbje att1, 
ocfj fjäfen ftår i wåbe, 
när fom Ijon Çâban fRaff.

©iff Ijitnfens ßröffop fRöna, 
Ränt tåt ofs affa gå, 
b« 3eftis månbe Rröna 
ben fjonont trär itppåt

3>er affa engfar fpefa 
tneb fjuffiger multR, 
odj ingen gfäbje fefar 
i befta fjimmefriR.

4åt ofs enbrägtigt fafwa, 
tg bet är möba wärbt, 
wår Sfabcr för ben gåfwa, 
font Çan ofs ifar ffefRärt

©iff äta odj tiff bricfta,
0d> annat ntera gabt, 
ja för ben ntinfEa pricRa, 
wi Ça af <-&onom fått
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Mt fro ocfS RärCcR gtonffta 
uti watt ßtöffopsfag, 
ocÇ ßrubefofRef örtfRas 
(5ub$ naß i bannet bag,

ocfS att Jban betrt ßetnarar, 
att bent q on>än ma, 
font ôttb fifffammans parar, 
•met Runna fRifja åt

<Ö (Sub, font afff regerar 
oefi fïtjrer tneb S>in Çanb, 
côan göre änntt mera 
för beffa äRfa JlånbX

råå£ Ijeffan när betn ßftftna 
od; ftjefta utan fat, 
aff be må Runna friftnas, 
font tit ja i grön bat X

ê>, (lore (Sub, jag ßcber: 
feinb bem bin dlnbes nåb, 
font bageftgf bem feber 
i beras råb oef; båbl

Sförfiinbta fafans fifter 
emeffan beffa par, 
od; uppftjff affa Stiller 
i beras fefnabs hart

c$Sn ijuftxu mannens ära, 
en man fin fjuffrus fröff, 
när font be frogef Sära 
ren Rärfeft i (tff ßröft



21

g)d få be fnart förnimma, 
Çwai» «»grafi. fäga må 
m £>åte man acf? qwitma, 
fam Rärfigf fefma må,

J5a<5 ftear n« atf fjitnga ï 
war Çarmet nu förnöjt» t 
odj önfRat afa Ramtna 
j. ijitnfens fäfa fröjt.

6ttî> leite ofs få matas 
met» pafmer ttti Çant, 
nät tamms tag fKaff ftofa 
Çwat en från tenna ftrantl



Sköflo^toifa.
Ur @nteb§’ famting.

Jtojont fanden, Rriffna manner, 
ttpp ftiT ôub i finraefs föjb,
3, faut någon Rärfed Ränner, 
ocÇ är tneb &ut>$ mifja nöjt), 
djttben fiffens furlle btjra, 
in nfi warf ürofopsfag, 
aff fan märbes of$ nit ßtjta 
fiff aff fötja fans fkfagl

<£om c&an «ft Juna gjc>rt>e, 
Ran cÄan göra än i bag, 
ber be min af maffen fporbe, 
om bef få är Jbans defag.
Herren gäffar affa îifta, 
font fa c&onom fjerfigf Rät, 
ocÇ mi(T aCbrtg någon fmiRa, 
font fiff fonont Rärfed dar.

r&åf ofs bå af fjerfaf önfda 
nåb oef frib från 3>efot>a, 
aff mårf drubepar ntå grönfRa 
für fin fjäf nteb öubs defag.
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Jbftte, |ïijr bu betas öbett 
offer biff affunfa råb, 
frô|ïrt bent i fif ocf; höben, 
gör bew öifflttb web bin ttcibî

4åf ej fttfcttts arga fi|ïet 
fosfa betas RärfeRs Panb, 
ttppftjCC aCCct beras Prifïer 
web €5>in fötråbs rtRa ijattbf 
ôôr bettt ttôjb tneb f®ab b# befat 
bent fill nöbforff fjwarje bagf 
fSag wcf aff ben infef fefat, 
fern är ttöjb web ôttbs BeÇaet-

c$fore <£>ttb 1 jag big tm beber 
af afff Çjerfa intrerfig, 
aff SH« atiba betn 0äbf’ feber, 
tiff att frogef föfja SHg, 
få i ttteb- font tttOfgattgsfittttna 
föRa frôfï odj Çjefp Ijos big, 
ttj btt fttfer SHg fcibs finita, 
faß S>it offa böfjer SHg.

€>ttb, off btjgbens täffa RälTa, 
ingjttf bggb odj Rärfigijef, 
att be måga fef®a fäffa 
ö(f tmbtt’iRa aff förfref, 
font ®åt egen wifja battar!
©ui ®i ej på waRfett 0a,
®i i tttåttga faror fatttta, 
font wi efjes tmbattgå.

cÄ>effa, frib ocf> nrgcften fgcRa 
öttfRar jag i eberf bo
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oé) att forgen ej må lxgcRa 
ocf; forftöra fjäfens ro,
Qilen ottt î>ef ocft fRuffe ijänba, 
cÄerre, gif 65 fåfantöb 
fi£C aff trägna fucftar fän6a 
{iff 6ig (5«6, font är få go6!

ont g)u fåfer fäffa 
fifjan, font i Bfontning ftår, 
fotnntarfofen återRaffa, 
aff Ijon fttarf (in fägring fårÎ 
cAiftna 1joppet, när 6et ftoigfat, 
6fås upp gniftan, font är jroag, 
aff 6« aff fin toifja ridfa 
på 6ilt nå6iga 6eÇag!

SeÇotoa! 6u (ïore Ronung, 
font aff ntagf i Çân6er Çar, 
ingjuf därfcds föfa fjonung 
«ft 6etta äRta pari 
^atnntanfntäff S>u 6era$ fortan 
uti ett förening$l>an6, 
aff 6e af6rig rona fntärfa 
af 6en fe6e afgrun6san6’l

Ml 6in engef 6etn fe6faga 
uti 6eras foretag!
% roi Ça toäf fog att RCaga, 
att toi äre ganfRa fmag,
Qftan fe6efn>en på toägen 
(lappfa toi Çioarten6a gran6, 
6erför’ 6e6er jag fjeft trägen;
Ce6 6etn nte6 30in nå6e$ ÇanM
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cÄåf ej molgång effet ïtydla 
lïora beras lugna ftib 
eff« bent ifrån big tijcRa,
6«b, wåt ôttb, iiff ewig fibt 
Pantin affa betas ianRat 
på bin Ijjefp i affan flunb 
iiff aff Rafla ijappefs anRar 
på en tiRfigl fäRet gtunbl



9.

SBâlfomftIjetÿmitg tiû ^aftor (£. Skrgmatt, 
bft ^nn fUjttnbc till 9?CïbeS.

Ur @mebg’ fatnitng. Sftaftor SB., börbig ifrån 9terpeê, btef, på I860« 
talet, några år före fin böb, faptan t Stapes. ©an mar en man meb 
mpeten bibetfmtffap odfj ftor talegafroa.

Sag ämnar nu att fRrifma 
en rtågra gfaba orb 
fid ben, font ntt fRaff Pfifrna 
en Çerbe för mår Çjorb,
3ag öttfRar herrans anba 
må fötja Çonotn fit 
ocÇ afffib gå fid Çanba 
ocÇ maro Ça ns fitTif.

QSlitt gråa Çufmttb fttfar 
liff graf mib böberts Pttb,
Q&ett forr’tt tttitt fif jag (Ittiar, 
få miff fag facRa (5ttb, 
att mi nu få iiffßaRa 
mår förra ßarnbotnsmän, 
att Çâr fm fjertfi PemaRa 
ttti förfatnfingen.

QSäfRotttnten fiff mår RgrRaî 
mäfRommenl fager jag.



27

&ttb gifttte tnob ocÇ (îfjrRa, 
in/Rärpa Serrans fag 
Ço$ fofferbpbens ßröber, 
font, änntt lief ocÇ Paid, 
i fpben figga bob« 
odf nära etnigf fad.

S>ef gfäber nit trårf finne 
aff pjiorn (fora få, 
ft5 fib en fnarf är inne 
för ben, font feftner bä.
3a, herren öub febfage 
m Çonom fij&figf ffif 
o$ i fin tnårb f>an fage 
ben, font f>ar Rrifffigf nif.
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Sijcfimffttn für utgnenbe ff epp.
Ur @mcbê’ fantltng.

cigdiönfRen, CijcRönfRen, 3 rebfige mån, 
bei fRepp, lam n» ffåppes ifrån (ïapeCen 
i maiinei aii mera forfårbigabi Pfiftra 
meb måfier ocj> fegef, aii feban foribrifma 
på fjaftoei, ail pioja be Pöljorna Pfå 
odj IgcRfigi fiff niriRes fånber off gå,

att Ijemia Çem maror ft£C fåbernesfanb,
Pcfriabi från faror o<f> ftenbens Ijanb,
Q8år önfRan (Haï Pfifroa, aff ftjcfian fRaü följa, 
»i icRe wår mening tneb faifR^ei förböfja. 
^Reppsfarien år wigiig od) farorna mång1, 
om icRe 6nb$ gobljei fjelf figrer befs gång.

QäefajTom nu fReppei ben ftgrman i Ijanb, 
font minbar ocj> mågor mål näpfa Ran, 
fom QiloaRs arR förbe på Pergei Jfrarai. 
c&an Pfef ber för fioben få fgcRfigi Pemarab; 
aH werfben bå Pfef ufi tt>affrtcf förbränRi, 
men fifwei åi Qgoafi i arRen Pfef fRånRi.

QElår Ijafwei månb1 rafa od) mågorna (Tå, 
når å|Ran på Pfiriar i fitfien månb1 gå,
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bd är waf yd Çafwef forfärfigi att war«, 
om Jbettm bd idle t fReppei månb’ mara,* 
men är Çan ber Sberre od> fïrjrer befs gång, 
Ran ßefa naittren ej göra förfång.

<$å Bjttb bd ben fttrfien att Romma omBorb, 
fom fRapai fjar ijaf»ei ocÇ Çefa »år jorb, 
font banni nainren att fgba ifans »ifjat 
©m »i »åra (tficRar från Çonom ej fRifja, 
få Ran ej ofpcRan uträtta fttt »ärf, 
odS idle »år egenbom röna förberf.

©, fiore atfsmöRfige Staber, »ar när, 
bå fReppei från Çamnen fin’ fa|ïer BorfBär 
fill fremmanbe fänber, ber ngiia aff göra! 
4åi »inbar odf wågor bei afbrig förfiöra, 
oc$ feban fttffföfja fin ftjcRfiga gång 
från fanbfRap iift fanbfRap förttian förfång!

Sag önfRar bå fiffigi af RärfeRcns 6röß, 
att affa fjömänner må föRa fin iröfi 
ijos benne regenien, när farorna Çoia,
Sban Ran jtt ofgcRan i ÇalïigBei moia.
€>ttb »are bå Çerre ocÇ fjeff ffrjresman!
Sag femnar bå fReppei ttfi bin fianb.
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äöifo om ftjra män från Oîangêbt), font brunfnabc 
fjä ctt ftffarcfärb.

ginn« båbe i ©nteb«’ odj 9ianc£cn« famting. 3 ben febnare« upp* 
tpfe«, att be fpra ntännen rnib meblet af 1850»talet brnntnat roib ett 
flär i D^erpeS, nar be fïutle roitja fina ffätnät (ffötnät?). Sbnå pabe 
roarit Ijett unge ogifte män, en älbre.
©junge« fom n:o 387 i g:ta fm. pfatmb.: ”O, 3efu, när jag fjäban ftatt.”

©, Aherns Par« 1 proab är bitt fif, 
ijwab är bitt mob odj (ïrjrRa? 
i bentta Rorta wanbringsfib 
wi Porbe Jberren bijpRa, 
tg fäfom wattuPfäbbran froag, 
fä är wärt fif; fjmart anbebrag 
rot 6orbe böben frttRta.

@5 böben ijärjar afft omRring 
på wattnet odj pä fembef j 
när fom wi frttRta ingenting, 
fä rätRer fjan ofs Çanben 
odj fägen btt fRaff föfja mig, 
jag bröjer nit ej mer meb big, 
be nnga font be gamfa.

<r3*empef ija roi Ijärttppä 
t forgen fom ofs möter, 
bä fgra man tiff fjös mänb’ gä
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fill näringsfång att (Räta.
“3?å wanfigl fäff ocf fofligf brttR 
be ttppd bafwel robbe ut. 
c&jefp, Æerre (Sub, fwab fjänbel

Sbel war ben (t|la gången bd, 
font be från fanbel fänbej 
ej Runbe be bd ntera fd 
ttlracfta fma fänber 
tiff maRe, barn, fin far ocf mor 
ocÇ ej liff ft$er effcr bror, 
ej feffer några wänner

Sförtnobefigen gtcft be£ fd, 
ail wâbrel bdlen (la(ïar 
ntt af ocf> an bfanb böljor bld, 
äff befs fan ontRuff Raflas, 

fjelple tnafif ocf ntannantob, 
befs bôbsfdng btir i fafwels ffob, 
ail ber fm bana (Tula.

Q£en lan R; fwab jentmer, forg odj nöb, 
ndr Cifwel (lob i fara, 
ocf fjolabes trteb wdîbfant bob, 
ocÇ ingen nn tndnb’ wara 
|>d benna flora wiba iraRl, 
font Rtmbe gifwa pd betn aRl 
ocf betn ttr nöben fräffat

3>er tjjelple ingen bön ocf grdl, 
lg nöben war för affaj 
be mäße fetnna Cif ocf 65t 
ocf (Subi fig befaffa; 
faff ttnber gwaf ocf> forgligl tnob,
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ej amat aCs än Sefir 6fab 
Rart arma fjäfett fräffa.

©ättR: Ç»ab för fibttittg bc£fa war 
för affa riff att Çaraî 
•mat för föräfbrar, fgfRtvrt Rär 
(tait ber »tfsr Mober röra, 
a££ fe Çttr -ma Re, öartt tttt fåg 
itebfättRr t fjafwefs bjtspa trag; 
ej §cpp att åfer frnttaa.

SHt fjtttytr Ijar få tnåttgett matt 
ufttr få Çàrbcr fttara 
ocÇ fräCfar ttteb en wäfbtg fjattb 
ttr tttgcRett ttöb od? fara*
Sôïaitb bu fåfer ofs förfrå, 
atr bitta batnar ära få:
»t fRaff i ttöb omRotttttta.

QSten Cåfotn ofs bå fa££a tttab 
od? ej få fcrgftgf qwiba!
3>ettfaittttte föitbett är jtt gab,
»i trtåfje fàîigf fiba, 
wi »ef ej, förrätt botttfetts bag, 
fiwab fattt fjar »arir Joatts PeÇag. 
3>å aüfittg itppeitParas.

3 grafwett öCifwer ittgeit g»ar, 
od? Ijafwer frått ftg Raflar, 
fjwab bef i Ittta götttmar Çar, 
när a(Tr riCC (Inttt r?a|ïar. 
g)å få wi ocRfå »äf igen 
»år tnaRe, (tarn od? gaba »ätt,
(Stib gifwe, ttfi Çitttfatt Î
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SBifa om tre fticfor, font brunfnabe t ^cittjärnn 
träff, af tjtuitfa ett tuar tjcnuna frätt Anfang etter 

£ögtuitb uct) ttuå från SButanicmt i ^or^näé.

ginnS båbe i @mcbs’ cctj SRantfeité fainting. Sen febnavcS npptecf« 
ning met berätta, att ftictorna en fönbag Ijabe marit ”titt gäft” od; f>å 
färben bruntnat. Små btanb fern räbbabes.

San fjungag font: ”Sen ffäna (Smma trefftöä tåg”.

Qfteb forg oef tneb ßebröfmabt ntob 
jag ntt tiff pennan fRriber, 
od> 6er om träft od) tåfamob 
för ben, font forgen fiber.

cttcft, Çabe jag bodi engfaröft, 
ocÇ Rtmbe fjeff bet göra, 
få fRttffe jag tnebbefa frofï 
åt bent, font ben ßeßofwa,

QSen f?mab Ran tröfta tttont 6ttb 
i fåban nöb oef; fntärtal 
■êif Çn'cm Ran finbra Reagans fjttb 
i få ßefifätnba Çjerfanl

3
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@15 Çan, font fiftoef giftvü Çar, 
Çar a© i ftna ijânber, 
f)an feigerî ”$ag är (5>ub oc$ 3far, 
3ag fjeff big Çjefpen fänber”.

S?en Çânbeîfe, jcig fäga må,
Bor affa wäf ßefraftia, 
ej nt på fwaga ifen gå, 
ft g für befs faCfRßef afüa.

c-Sn Ijänbeffe, tätt gartfRa fttsår, 
font aOTa 6ör ßegrafa, 
men afra ntejï fid' Çjerfaf gär 
l)o$ be feräfbrar fåfa.

3fm ttnga ffieftor fädfRap gör’ 
aff föfja meb fjwaranbra, 
btf wägen ut på fräfRef for, 
ber många ttppå wanbra.

“3?å fr-ggg förfäRran, font be ftcfc, 
be ttf på ifen gingo, 
ber anbra 6åbe Rörb’ od) gieß., 
be fharf förnimma ftngo,

att besfa orben äro fann’, 
be föfja ofs i fpåren:
()n>em Herren miff, ben Raffar c&an, 
ocRfå i itngbomsåren,

S>e nöjb1 od) gfab’ fifffammans gå 
od) frttRfa ingen fara, 
men böben föfjer bem i fr år, 
fom fogfen grips i fnara.
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5 bjttpei ßöndo be meb Ça|ï,
,4j Rttnbe 6öf(ert *) Çirma, 
ben fœaga ifen för betn 6ra|ï. 
odj Çjefp |fob ej a« ftnna.

êpe ropie waf ba tiSi fm ôttb 
i benna nöb odj jemmerî 
tnen böbfens Rfocftors Çàrba fjub, 
bei ännu Çogre |ïâmmer.

QSÎen imà af bem ben nåben ft& 
au ftcj på ifen braga, 
faß. wåf odj RaJtT i pRCigi fRicd 
be woro a(fi för fmaga,

be anbra M au Çjefpa bà, 
font ttfi bjttpei ropa, 
bei Rttnbe idle be forma, 
be ÇoÆo få iiffÇopa.

35 famma famniag, font be gå, 
be idle ffäppa w if ja, 
ej fRttffe höben, font man fåg, 
bem från Çwaranbra fRifja,

3>e, fom på firäbben forgsne fiob\ 
Ran bem ej öifiånb göra, 
fafictn be Ça få forgftgi mob, 
aff bei Ran ffenen röra.

<$ig fjeff aff Çjefpa be ej Ran, 
ftp fampan ffitfar ßrintta.

') älnnan läsart: Båten.
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foRet l)jity f)os någon ann1 
Ran ingen tttera Çinna.

oSit böbsfärtö 6£ef i maffncfs fïob, 
ber finfa be fin Sana.
QSt Çoppas bödl, aff Süeftt ßfob 
Ran fijnberna afpCana*

9>e, font ttr waffnef fjjcRfigf Rom', 
fi(T näfla gårb be gingo, 
be Çjefp oeÇ tôifïànb Påbo om, 
fom be ocR fnarftg ftngo.

S>e njcRfes bå ttr maffnef fmår’ 
förttfan fif od) anba 
od) fîâllbes få meb fudl od) får 
föräibrarna fi£T Çanba,

fom tmber äncjfXcin, forg od) gråt 
om beros CiR Befjäfbej 
od) a£Ta fre ftcR föfjas åf, 
faff be mång fårar fäCbe.

Qiïit l)mifa be t jorbens muffi 
od) Ränna ingen fmärfa.
Qffien far od) mor, fom mar bem I)ufb’, 
fåf froffa eberf l)jerfal

©m bef I)ar marif ©ttbs BeÇag, 
aff bem ttr bjttpef braga,
()ar <$an ej betfiffi marif fmag;
-ftatt gör fom ^oan BeÇagar.

QSi råRas fiRrnäf en gång bå,
■när grafmen oppnab BCifmer
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0<Ç t>0ittam Paî>1 fÏ0f 0!$ fmå 
föräfbrar åfcrgifwrt.

QSi ttlïa tnenn’fRor fänRa wäf, 
aff fibrn wår fRaCf wara, 
mm J>an, f0ttt fRapaf Rropp od; fjä£V 
c&an rnånbe Çârfi£T fwara;

”©tn jag ätt /Tlctnfe Mg i går,
Mn fäffting füf aff pröfwa, 
i bag är faran fiiia fwår, 
jag Ran q fängrr föfwa.

^ irngbomsgra ffabbe (tarn, 
fåf fafan ej er fa dia 
aff fnärjas itfi fgnbens garn, 
förßjttbna (Sf0in|ïer pfocftat

©g fäfffRapsrefor, faööafsöroff, 
el/wat btt bent Ran ftnna, 
för afbrig web ftg någaf gobf, 
bef Barbe ött (teltnna.

Q&en fänR ttppå wår fiffa nöb, 
fimgfafef fart rnånb’ rinna,
®c ftmne fficRors Çaffig’ bob, 
fRaff 0fs berom påminna,

QUen ntina wänner, fagen få, 
fiff |Tttf jag ober Pjitber, 
aff fränes fatnpa örinna må, 
när bamsöafttnen fjitberf
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9Bifa ont $o!jan od) foncn $arL ^»ettrif fatnt 
$arl ©ünê från fjtoilfn ftå en refa till

?ïbo t oïtoüer JL856 tnoro i fjönöb i tio 
bitgar, bd $nrl ^»ettrif pijl ontfom.

Ur ©tnebê’ famting, tili Ritten ben Bïiftott ntebbelab af ben af* 
(ibneê ftjfter Sofefina ißiRt.

©junges font: ”5Wtn fjät odj finne” o. f. w., g:ïa fit). pfb. n:o 288.

Jum ÇU tiff tntg, 5 Barn odj männert 
Rom Çôr ça, Çmab jag fäget må,
3, font infef fjönöben Ränner, 
ej trarif uf pä Böfjor Bfå 
ocf> icRe rönt bet fïora me, 
font ttppå (jafmet offa fRert

3 fären mäf ben bön förfttmmat, 
att bebja för fjörefanbe' 
o(Ç ej be orben nä’nfm Rtmnaft 
© .Äerre ©ubt förbarntanbe 
»töfmer ben, font fiber nöb 
oä> räbes för en mäfbfctm böbt

"SänR ttppä fernen ung ocf> fpäber, 
font föfjbe meb ftn faber bort, 
nteb fjonont nppä fReppet träber,
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ej ttrifsfe aff ijans fife toar Rorf, 
men råRar fnarfig i fjonofe 
ocfj Çofas tnefe en Ça(ïi^ feöfe.

©and f>à fee fto fetjgnen fwàra, 
be tnå|fe i martoaffen gai 
©ättR, Çur’ tnången fucR od? fårar 
feen fpäfee ft A ttfgjttfa feå, 
font Çtoarje ffttnfe ej annaf fåg, 
än feöfe, font för Çans ögon fågt

©änRt fjttngrig, tråf od? mijcRef Rader 
i Çaftrefs wågor naff od? feagi 
Joan off a nog fin fjäf öefader 
ttfi feen i?ögffe$ tsä£6«l?ag ; 
men öefeer éttfe få (jjerfefig, 
aff fanfeef än en gång få ft.

QKen fänR, Çtnafe Çjerfaf Rfappa månfee 
ttfi feen ttnges fpäfea ßröftf 
Qlffi en fåfean forg oeft wånfea 
t?an (länfeigf öer ont Çjeüp ocfj frôfïj 
od? för f?ans ömtna frägna 6ön 
få (iafena fee ej ttf joå fjön.

Qftof fanfeef fReppef änfeffigf fitrifeer, 
ocfj feetn fid änntt (förre nöfe, 
ffl feef tnof öergef Ça|îigf ferifwer 
od? Çofar feetn tneb tråffefatn feöfe, 
fij feef i Iftjdien öriffa tnå 
od? ingen Çjeftp är aff fiffga.

S>en (för|fa forg fee ftngo fpörja, 
fij fonen feog i faferens famn.
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Qften Çurtt ömf Ça« månöe förja, 
aff Çortattt ftjcftfigf få i fanöl 
Çans fjäf öå |ïiflfa ôfwergicft 
fiflf Çtmfen, öer Çan gfäöje ftcft,

Qften fâttft, Çur gfaô Çan fRttffe waRna 
«fi öe ängfars fröjöefaf, 
öå Çan aff jetntncr månöe fallna, 
ftringwärfö af engfar «fern faf, 
font Röttttnif ifrån Böfjor mang’ 
aff Çora engfars fröjöefång.

Qften faören Binöer fönen öööer 
uppå eff wraR, aff Bfifwa qwar, 
od? far i fanö meö midien mööa 
aff fe, ötn nagen Çjefp öer war; 
tnen tnå|fe fjeff meö öarranö1 Çanô 
öen öööe Çjefpa ttppå fanö.

©iff Çetnmef Çan öå änöffigf föröes, 
Båö’ |ïef ô(Ç Raff ocÇ »fan fif;
Çans firapp öd? femmar infef röröes, 
ftj Çan Çar (îufaf jöröens fif.
^an Röttt fiflf grafwett efter fag 
aff §wifa öer fiff öötneöag.

£>, tnennifRal ött for Befinna, 
aff mången ttppå f?afwef är, 
fönt nööen ofta får förnimma 
öd? fargefårar gjttfa öer, 
men gföm öå ej öen Bönen fRön :
”6uö Çjeîpe öen font är på fjönt”
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14,

Sötfit ont 9)îatt3 SSJÎattêfon 5tntfolfê frått 
OîangvBt) böb.

ginn« Babe t @meb«’ odj t fanden« famftng. 3 ben febnare« är 
tiffifa melobt angifmen.

j56fartt> be fwaraffe oben, 
font träffa be öwwaffe (Inn’, 
få är ju ben wåfbfawwa höben:
Ran yresfar wang’ fårar yå Rinb,

af faber ocf> woher, få fåta, 
font woro ont fonen |ïn Ruth’, 
wen ftd fiå wib grafwen ocR gråfa 
när Rroyyen nebfabes i muff,

3genow ben waCbfawwa höben, 
font werRabes genow eff fRoff.
Jarew Ränner föruf (tna oben, 
ocR wärRer fin wibriga tofft

J>an fRttflfe (lg roa i fyefet, 
aff ftra £5oRannes web fRottj 
förjfob ej aff fabba, war fefef, 
ftj fRoffef afgid aCCfför örabf.
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Junonen i (ïtjcRm tndnb’ briffa 
ocÇ frciffabe Rropen få ßarbf, 
aff fjunben få när war bett ft|ïa; 
fan foÆ net) ftff jarben få fwårf.

c&an gena|ï fRenböb ttpfages 
Oct) bringas ftff fansning igen, 
od) feban atnfarg ber brages 
af många wäbmenanbe wärt,

cÆ>eff warbigf ntan fonam bå förbe 
nföftner bef ftnaCCanbe Çaf, 
fan idle bef min(îa (ig rörbe, 
fans bemmar be »oro få fwag.

Sirån <$affmafa (ïranben fan förbes 
füb baßfarn i SRriffineffab g 
ej gråf effer Rbagan ber förbes, 
fan enba|ï ftn Sfräffare bab

om fpbaförtafebf acf nåbe 
acf rening i fräffarens bbab; 
fan gîontbe fin Rropsfiga wåbe 
ocÇ förjbe för fjäfens befof.

Jânn fåg (ig bå trara benfatntna, 
font franrgaf fin Sfräbfares bfob j 
na wiffe fan gerna annamma 
fans bpa förfaning få gab.

@15 fRaban ben Rttnbe ej bafas 
af ntenfRfig wisbam acf rnaRf, 
adj böben af ingen Ran tnafas, 
bef far fjefftra fanningen fagf.
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c&ött Çeffaï er aflfa fiffiRa,
3 pgtingar flora ocf> fmå, 
att icke få grnfwefigt ftRa 
på taftfnffa wägar a« gå.

5 Rännen fornt icRe faran 
od; höben f;an fRicRar ej fntb.
£om fogefn Çan gripes t fnaran, 
få går ben, font gfömmer ftn (&nb.

J»®ew tt>ef, ont tiben tUTåier, 
att ropa otn ntifRnnb ocÇ nåb, 
berför1, o fpbar’, toänb åfer 
od? föfj Ijans wäfmenanbe råbt

Sfetn bpgn få månbe Çan fiba 
ftn ftttåra od; fmärianbe nöb,
Ijan ntånbe nteb fåCatnob fiiba, 
tnen ftcR få i J>erranom bö.

<$å förjen ej mera, f;ans männert 
Jban mt|fas bfanb Ijefgonen fäff.
£in pfåga Çan mera ej Ränner 
oef; mertben fjan bjttbtf farmäf.
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ringan öfwcr en fabcrS böb.
Ur fanden« fainting. $en fjar befjnngne mannen (jette Sofj. £jort 

od) n>ar fon titt författarinnan (fe biogr.). §an ffatt inarit en bngtig 
fjörnan od) gob fuofaber, men I;aft, fatteidjet att mara ”fmafanb’”. 
®å fan en gång Ijemfommit — troligen från ben (jär omtatabe ftjra* 
åriga fjörefan — od) nmrit fjos be fina fett fort tib (man fager: 
några bagar), ffutte fjan åter utrefa från Sriftinejiab, men öfwerraffabeb 
af böben i famnen omborb fa bet farttjg, f)å fmitfet fan tagit ftjra, ocf 
bet bagen feban fan tagit affteb af be fina. Orfafen troö flå i famntaw 
ffartg meb fan« nämnba böjeffe. 9ieban wib mebtet af 1870ta(et mar
fan« enfa böb ; tmå föner, fom föfjt fahren« Qvle, tooro feban många år 
borta; en botter tefbe.

Rcttt wi ßegpna att qwiba, 
font fåban febröfweffe far!
»i ato tu bröber få fpäba, 
font fetnnabes efler wår fat,

fötn fibigf från werfben månb’ iîa 
igenom en wåfbfamman bob, 
ifrån jcrbifR Ijtjbba od; IjwiCa, 
wårf enba feftamfiga |föb,

9>en, font ofs fRttiT Wdba od; föba 
od; warn wår jorbtfRa tröff,
Çan fparbe ej oro od; ntöba 
afl fiiffa wår (junger od; fôr|ï.
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$ fgra års maRanbe naffer 
ocf bagars fefmärftga fmång 
Ban aiXfib fin önfRan farfäffer*) 
aff råRa.be fina en gång,

"3?å fjön ßfanb fefjorna fmåra 
fornoffe fan näffer o ef; bar, 
fajl itnber mång’ ängffan 0$ fårar 
aff råRa be fina fan far.

QSen forgen för fonom fig mänbe, 
fan Rom bå feff fgåfigf fid famn 
ref gfäbjenes fårar ftcR fäffa, 
bå fan fog be Itna i famn,

QSCen gfäbjen ftg genaft ommänbe 
i fårar af forgefigf mob, 
fg Herren böbspoffen itffänbe, 
Borfrgdife mår faber få gob.

QSi (ïâfCa ofs |ïitnbom mifsf gfaber 
aff brifma forf forgen engång, 
men när mi fogRomma mår faber, 
mi£T fårarna fififma for mång’.

®ä«R efter, aff mtffa en faber, 
fom äffRabe fjerffigf be fmå, 
ftg mifabe afffib få gfaber, 
när fom fan i famnen bem får.

') gfyttar, itpgfïjuter.
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Sßifa ont en imttt i 9ïnitg§Bt), font brmtfnttbe orfj 
trobbcy fjtt bliftoit ffnffab t fjön.

Ur @tneb«’ famftng, efter ett of författarinnan ffetf meb fraftnrftit 
präntabt epemptar.

3 metfben finîtes afbtig gobf, 
men afffib fotg od? möba, 
fg mången föRet ctCCfiî» btåbf, 
aff få fin näffa böba y 
ej aRfas öttbs, ej metfbsfig fag, 
ej Çeffet räRcnfRapens bag, 
man gor fern man bedagat.

S>en onbfRan Rät ttfi |tff (tnn% 
Ijan fåfet ftg ej ncja, 
fg fafan gifmet ßonom in;
’Tjttt1 fange fRaff bn btoja?
©m btt nu fötfiat effet ßföb, 
få gifmes f?ät fUffäffen gab’; 
got fnatf, bef btt fRaff göta!”

Q&en Jbtbas fjan bå fätbig mat 
ftn man aff fnatf fottaba, 
på Çonont ntotbifR’ Çanbet bat
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odj daffar ufi toåbaj 
ej grämer ftg mer än en Çunb, 
font rifwif Çar be fammen ung’: 
aå, grgmma wifbbjurs Çjerfai

3faffân ben ena ropar få;
Çàff nu bin Çanb fUTdadaî 
bef$ mer a fafan fRpbar på, 
aff grgmf fin fjenff Betoada, 
fiü rebfdap Çan bà 6rudar big, 
font mar få ganfda miffefig 
aff Ijonotn Ça(ïigf fgba.

Ômdring bin ffafs bu repef Çar, 
faff bu bef ide mär der, 
fg famine fafan Çàffer qniar 
big i biff fjoåa minder.
Jmfdönf bu werfbffigf (ïraff unbgår, 
eff gruffigf (ïraff big föreffår 
på anbra ftban graftoen.

Q&en ben ofdgfbigf mörbab 6fef, 
i?an mer (tn nob ej dfagar,
Ijan njufer nu eff etoigf fif
odj Ijafmer goba bagan
“Sg 3efu$, fottt är mifb o<$ gob,
(?an fänder på ftff bgra 6fob,
Çan fjeff ofdgfbigf fibif.

J>an 6rgr |ig ej om werfbens fpet, 
be må nu fända, fafa, 
fg (jan i ^Äriffo eger bef 
od) 6fir af (5ub Çugfwafab,
% Çtoifden dan meb mifsfjef mef,
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bob ad) Çmab 0tn(Järtbiößef, 
a fs rtCCa Ritnna fräffa*

<$>(t kommt wäf en gang ben bag, 
bå aJXf fRaC «ppenßaras, 
bå aC fing faff« «fi fag 
od) i)mar for fig fRaC fwara, 
bå faffRa wiftnen ej ßc^öfs, 
men faßen fjeff af bomarn profs, 
font acting fer ad) Ränner.

c&åf bfs bå i)jerf£igf ßebja (öttb 
od) Rriftefigen membra, 
ej ßrtjfa maf i)ans l)efga ßttb, 
ej fönRa anbf am anbra, 
men femna !)äm«ben fiC l)ans ff«nb, 
fom mebergaffer margefunb; 
ß«b’ anbf ad) gabf f)an fönar.

<$å fåf ofs aCa fafta mob 
acf> färja ej ben bäba,
Çan renab är i grifft 6£ab 
ad) Çafwer ingen möba.
QSi råRa fjanam wäf en bag, 
bå affting fäftes «ti fag, 
fam l)är ßfir arätf fianbfabt.
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17.
Din ntorb, föröfhmbt på ctt barn.

Ur ©meb«’ fainting. Sait fjungag font n:o 330 t g:ta fit), pfb.: 
”£> @ub, fom ej be fpäbag röft föraftar.”

Pant jarbens föfR acf gjuten tårar fetal 
när jag fam tam »iff tåfa aber »afa 
exempef på eft ifta artabf Earn, 
fain råRat far utt ben anbes garn,

cJtcft! rgs, ntin fjätt att fänbetfen EefRrifwa, 
bet tärer »ät bet f»årafte förBtifwa.
3>Etanb attf, fwab fam rpfigt nämnas må,
Ear befta wifst bet främjla rnmmet få.

(ÖntRring åtta ar bet pigeEarnet »ar, 
fam nu få f»årt fin1 marbifR1 fänber Ear 
uppa ftn Erar, ben ännu pgre »ar, 
meb gtäbrabt jern befs unga fif apar.

<*an rärbes ej utaf fans fRrt atf tårar, 
men fieRer mer ftff jern atf fanam fårar.
Q&eb fpäba temmar fan bå tar emat 
ad? fåras få titt Eåbe fanb acf fat.

Qitartpen Eer: tåt mig ännu få tefwa!
Qften tänli f»ab fRer? ^Stt fRratf fan ntånb uppgtfwa,

4
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fom grpt prawn, ja, font eff î>jttr, 
font fiöCCer fig mof mettnifRor på fur.

“SänR på Çtoaî» warf;, fand på Çmab Biffer fœeba 
bel arma Barn ofRijfbigf måffe fiba, 
förrän font fifmef beraf fminna må 
ocf> bef (tit ro Ços .Äerren månbe få t

c£i£ fre års Barn, Çmab ßar bef mof big fpbaf? 
grpttu’ prantt, fom fàbanf onbf fifffRpbaft 

är bu cj räbb aff marprßrobren (iår 
I)o$ ôttb, anRfagar bin mtfsgerning fmår?

,-ôwar lieft bu förff eff fåbanf fcftfRf*) finne? 
3från mobrens ßröff bu fttgaf (far bef inne, 
btt fefwaf far i fjeffsmåfb utan faf, 
af far od) mor bit ärff en gruffig fat

cJîcft, adit jag wef, bef är ju mångens mana, 
i mrebe l)e£ fin1 egna Barn ßorfßanna, 
aff Çjerfaf ßfir få l)årbf fom en bernant: 
af Çtuab fom fRer, märR på, aff bef är faut!

Sföräfbrar, fet l)mab fruRf bef af|ïra månbe,
Ijmab fpoff od) fpe, Ijmab jetnmer, forg ocf> månbe, 
när ßarn få fefwa «fan Rrifjfig fuRf.
QilärR fjärufaf, Çmab onb od) gruffig frnftfl

<Ö, Pierre <Åri|it fåf nåbens fof upprinna 
ocÇ fafans fi(ï nteb bina Rebjor ßinbas, 
gif porböns ßarn bin nåb od) Rraff, 
o f&ubt aff fRärpa in bin1 fjefga ßub od) fagt

■) IÇetfutft ?
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2ßifn om (ÿa&rtel Äartéfun Slntfolf frciu 9îrtitfl3lit), 
ntürïmb af $arl ^îantO t ^urëttité.

SSàbc t ©tnebs’ od) Ständen« fnmfiitg. Ont beu febunrcS nppted= 
ntng, afffrifroen ur ett präntabt ey., angtfwe«, att ben är îorrumperab; 
bett är od mpdet oitiös. @meb«’ öartant är bättre; genom jemföreffe 
af båba faint gifsningar tjar föreligganbe (ä«art, få unberfjattig ben od 
må mara, frambragt«. — Stntfotf Ijabc i fjönöb (ofmat en ftän! titt $or«* 
nä« ftjrla, om ©ub finite ffjclpa l|onom Ijem. fiantb, fom ide Ijaft någon 
twifl meb SIntfolf, Ijabc af en flräbbare blifroit retab mot Sinngäbpboernc 
odi böga en föttbag ben från ÄorSnä« fnrfa återroänbanbe ftorweyte 21. 
©etta lär ftett ontlr. I860.

Jiötit, pgfittg, |labna Ijär 
ocfj Iför ttppå tnin fång! 
cÄf bef exentpcf lär, 
font Ijänbe bcntta gang!
SDtt we£ ej, Çttrtt fnarf bin öttb 
fidfRicRar big elf böbfens ßttb,
Q5a|ï fom btt wanbrar rofenrob, 
frt Tut« btt tottrtt böb.

Jbwar fRaff jag finna orb 
fid' betttta (janbeffe?

Rnappf tt^på war jorb 
Ran |lörre ttnber fRe.
3ag Ran bef ej ßefRrifroa raff, 
ont ej (5ttbs anbe far mig bef.
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bå miit fttnga big füT pris 
itppå bei ßäfta wist

cän man feif fr i fR ad) ting 
i fin a 6Com|fringsbar 
en fögfibsmorgon|ittnb 
fiff Jtorsnäs RgrRa far, 
aff offra ber ftff föffe nöjb 
od) feban prifa <Sttb meb fröjb, 
for fjefpcn, ben fan röna fidi,
bå fan i fjönöb gidi.

Jban rnenföß roar fig 
meb ftna wanner gob, 
cj wef aff frit faa |tg 
för någof fafffii ofog,
bå ej fan någof onbf far gjorf
oef ingen wrebe förr förfporf, 
få frnfifabe fan ingen nöb, 
faff minbre wåfbfam bob.

Qften adi, fur’ gidi bef fnarf? 
c&n man i UtUxt ftnn1 
Rom fpringanbe meb farf 
oef fögg fin gxa in 
nebom fans wenffra axefbfab, 
aff fjcîfwa fnngan fiiabab war; 
oef iöper få fin Ros meb faff, 
faff gran ftff er faff.

3>en fårabe, fwars mob 
bå war Çeff omReîigf, 
ncbfa&'er itfi Pfob, 
brar gxan fjeff från ftg,
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am Ptffånb Per för Jirilït fRitCb, 
ffrar ciro panom winner puCb 
oeß tafln panam npp ur PCab 
meb nap förfärabf tnab,

C4cß, fafanswärba pgn 
att PCaff fe ber nppå, 
aft fårar uppå ßtjn 
na öfwerrinna tnåf 
men fänß, ben puflflef månbe få, 
pwars Cif bå ßäncjbc på eff ftrå, 
pan Per få öntf för tnörbaren, 
font för |tn Päffe wein,

J>an ffiötfes feban wäC 
iflenatn baßfarns fCif, 
få wäC ft£C ßropp font fjäC 
i många mâna’rs fib; 
men pwiCßa pCåflor pan ftab nf, 
förrän pans Cif tnånb1 få ftff (Inf, 
bef ßan min penna icRe räff 
Pefßrifwa på flabf fäft

Q&eb Rrappens pCåflar månfl’ 
pan, fßtCb från far acp mar, 
tut pabe näffer Cång, 
acp baflens Pörba |far; 
men fänß på fpbafarflen bå, 
fam i betfamma ßamma må, 
anfäßfninflar t ijmniflt måff 
af fafans flCabanb’ fRaft

<£><p när pans arma fjäC 
Cåfl fp än b t fafans Panb,
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6tti> fid en fgnbaträf, 
bå räcRfe ut fin Çanb, 
o<Ç fat'd ”jag i toben gicR”, 
ÇttHtraf f>an fröjb ocÇ gtäbjc ftäu 
cÄcR, unbranswärba fïora nåb 
acÇ Ç00a wisÇcfs råbi

<$an böbbe feban nöjb 
f('n Ça« ntftàtt fm |!rib, 
förfäRraber am fröjb 
för cÂrtfîi plttd få BCib,
Qitit är Çan Bergab i ben Barg, 
ber Çan ej mera ffuRfar forg;
5 c&rijfi får fjan föRborn fått 
för möban, Çan uffjåtf,

c&åf nu ben warning gob, 
font Çan åt eber gaf, 
gå tid erf |mn’ acf; mob, 
fen Çan är fagb i graf.
■$å tafar BiRwäf <JfBef$ Bfob, 
aff tôub är ännu Çufb ocfj gob 
mof ben, fom Bof ocÇ Bättring gör, 
förrän Çatt Çâban bör.

cJfcR forjen icRe mer, 
föräfbrar, männen Räri 
o, [Raffen, jag er Ber, 
att $ fån miff as ber, 
ber Çan fin toffång Bfanbar gfab, 
meb JieruBim ufi (Subs ffab 
oeÇ fjunger emigf tof o(f> pris 
i ÇimBens parabisi
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gßifa om ett ntorb, font föröfttmbcé omfrtng 1829 
pt magen neb titt ta mb bp af fjluarcft
9tnna Sräffmif i följb af fmartfjufa förfåttigen 
öfmerföE od) fargabc till böb§ 3tnna ©reta tamb,

@mebä’ fainting, ©fter battering af Stona Stutfott i ÄovSnäS.

jBBfanb ö£Cf, Ijwab mi Ija förfoort 
i bes fa (t ft a fit>ctr, 
är beffa mtfst ett tmber ftort,
(jwarom jag nit Ijär fRrifwer.
©in jag Rurtb’ gråta BCobetår, 
få tror jag boeft, jag ef formar 
ben Ijänbetfe Berätta,

®et Ijänbe nti Jarr|tröm Bg 
en gammaf Bonbegumma, 
font <£>ttb oefi. man od) Barnen ffit 
faint mera. gobt förunnar, 
j>on tåter fatan feba ftg 
att fefroa få oftriftefig 
od) grannens l)itftrit mörba,

QSifst måtte Ijw förgtömt fin tôttb, 
när forgen Ijenne trgcRte, 
bå fitfl ett Brott mot femte Bub
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f>0tt tiff fm finbrtng rr^dlfo.
@ij f—« fdg ß Çdrî>f ttppå,
*?°rt Rttnbe bocR ej omotftå, 
fin fm ära bom Ijon gfömbe.

btt förböntbe f—ns ftfi, 
font ej får åfertttänba, 
förrätt ött mentors arga ft»i|f 
får tiff bot onba wänbal 
©m Çatt Peftnnat Jierrans orb, 
få Çaba afbrig betta tttarb 
af Çantte Pfifwit öfmabt.

cJîtfi, grttffigt Çjarfa, gräsfigf tnobt 
fiwm Rart big rä« Pc/Rrifwa, 
font ur iff bi« cg« Rö« ocÇ ef0& 
i ofgcRsPöfjor briftoa 
0(Ç tänRer ittfcf mer ttppa,
Çwab fött 0tß baut btt (Tutffc få 
ttpjtå bett fifta bagett?

J)ttr botta motbot Çar ftffga«, 
wi femtia åt befs öbe; 
ben brott|Iiga Çon förbes Port,' 
tiff jorben ocR bon böbe,
|om tiff ftff fient fängs wägen gicR, 
ber Çon förfåtet röna fieft, 
cJTcR, öntRfig fifmets anbaî

J>on fången är i fremtnanb’ fanb 
oef; Rommer afbrig åter, 
l?on fitter ttfi jern oefi Panb,
|tff öbe l?on begråter
oef önfRar wifst, att befta Proff
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f>0« fffttffe idle Ça fegåfi, 
fg morbeis 6fob bel ropar.

cAan bå ej Pföbcfs åierfRaff 
Pip fid fann fäifring mäcffa?
Si>ei ropar ofmer merfben aOC 
oeÇ miff f)mar man forfffräcfta.
QSon faga få, aft fSSeftt ffob 
igenom eft förRrosfabf mob 
får benna fffitfb afpfanat

Sbå ofmerÇefen mar få gob 
igenom Jberrens nåbe 
od) gaf åi big bin Bäftringsfib 
ocf; fräf|le från aff måbe 
aft fiba fjttgg på böbcns fåt, 
få fåf ben få jitt fgffemåf 
od) big iiff (5nb ommänba,

Sbin fgnbaräffning är mä£ (lor, 
om btt miff bei befinna.
3>tt Çabe fori fom örnftnf mor 
bin’ egna barn påminna, 
aff maffia ftg for f—n$ fifï, 
tnen btt bem bocff iifffiabbe rntfsi 
benfamma aff ttiofma.

Sfdit gräsfigf broff od) fasfigi mob, 
aft l)jerfai rnåfte fafa, 
fom miff biff egef fföii od) bfob 
i ofgcffsbofjor rafal 
Sbit fänllfe infei beritppå,
Çmab fön od) bom btt fffnffe få 
ttppå ben |t|ïa bagen.
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QfieRfaganswärba, ttsfa fmå, 
fotit forgen måff’ förbraga, 
a« ej fiff/mobers fiot få gå 
odj î>er (tit nöb PoRfaga t 
f&ttb Tife eberf Bjerfeqmaf 
igenom benna jemtnerbaf, 
aff tfan befs möbor fäffar,

cÄcRf Pcbjett c%b, nit Rara Barn, 
ocf; fåfen forgen farat 
<$ÖR aff ttnbmiRa f—ns garn 
o<Ç aff Bans faffRa fnara!
@röb inf ef i er mobers fp år, 
bå Bfir er fefnab fttng ocÇ fmår 
ocÇ forgen bttBBeff öRast

$ag Beber ntt mifsf innerfig,
^ mifjcn bef BefraRfa 
ocB af afff Bjerfa (litnbefig 
för benna fp b er maRfa, 
aff S> meb gminnan icfte må 
i åfberbomen få nfffå 
eff (Tifif Bebröfligf öbe,

Qften Rom iÇàg be mårnfös’ fmå, 
fom forgens RafR må(V brictial 
Jijefp bem få fånge bit förmår \
3för mobrens Broff be pfiRfa. 
cåägg afbrig ffen på Börba frnårl 
f3)en beffa gör, Ban ej för|får,
Bmab herren af ofs Rräfmer.

ciåf marna big, o Rriffen gob, 
förBärba ej biff Bjerfaf
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bit genem ftjiti» ocÇ öfwetrbåb 
åörar öig Wß&tn fittärfa,
S>en Rrißfigf fefwer, fïabtgf går 
«ft war Scfu fafafpår 
acfj rtfbrig n|%(tn ßappfar,

i Bön acÇ fårar Ran förmå, 
aff BfiöRa Jierrans wreöe.
<J>wi Run be Sut ö0(R emotflå 
ttfi öin grgmfef feöe, 
fiïlTttfa fjerfaf för Öen röff, 
fam Beöer öig am Çjety ocÇ frö ff ? 
fc'iuö Ran ötn 6ön ej Ijöra.

Q5len @ttö, fam aüf i fanöer far 
acf gar fam fan Befagar,
Jan wäre eöer mar acf far 
i affa eöra öagart 
cÄdi, Jefttt finöra öeras fargt 
■J>an ware eöer fraß acÇ Barg 
i fifwef acf; i öööent
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Ont en ïttrb man, fmn afljânbc fig lifmct.
(3Iuguft Simman t Saffö.)

Ur @met>8’ famling.

J>war fRaff jag ftnna arb 
fiff en n# Çanbeffc ? 
f g Unap^f nppå wàr jerb 
Ran fförre nnber (Re.
$ag Ran bef e\ ßefRrtfwa râff 
itppå ett €>ttb ReÇagfigf fätt, 
am Jberren e\ färfänar nåb 
0(Ç ger bef bäffa råb.

CMitt fgffemåf är bef, 
aff faCa om en man, 
font på eff ömRCigf faff, 
fnärb i färfwiffans Ranb, 
mcb egen Çanb, meb egen Rnif 
afRarfabe ftff egef fif.
..-Sj fRöffe Çan am Rrappens (ïaf, 
ej manners farg a<Ç graf,

QKen fänR Çwab Çjerfaf war 
aft far gritffig |ïrib,
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förrätt r?att f;ärtöor Par 
ttppå ft« epf fif, 
fo tit för öcf tttitt|ïa (iräfi. är Rärt 
öd; wer ätt Çefa tttcrförn wäröff 
QStfsî mafic ttööott mara fwår, 
förrätt man öcrfiff gär.

Qifär Ifopct ITodltttt far 
öd; fttpef rijtttttter Pori, 
m fjäi Çcft ättäffig $år 
od; öttfTiar iit>en fiorf,
Qiiär frottes piffa ffo&tta får 
ocf; wrebctts Pöfja pitfRa f»år 
PorffRtjttttner ttåöetts utiföa ro|ï,
Çttiar flatter watt öå fröff?

3 fåöattl Çferfewe 
Bör träge« wara bett, 
aff J>crm (jjerffigi Be 
öttt F;j«ff frätt Çiwwefett ; 
mett ttär ej (5ttö cjer berfiff nåb, 
Çwab btt^er trmt’fRatts egef råö?
(5ttö$ af|icji uti ej Fiätttta Ran, 
a£tf ftår ttfi (&ttö$ Çattô,

OBefttttta öe«a wäf, 
öu fottt Ratt beråf fet 
jbar aförig öå bin fjäf 
fiäiti ttågoit freffeffe?
Q8ef ött wäf, (;tt>ar bett Raf(lett ftår, 
fota ött frambefes öricfta får? 
cöttös tttägar äro ttttberfig,
Begripas ej af öig.
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@ag fUbefn i bin Çanb, 
tanfaRa Ijonom mäH 
@15 bcr btt ftttita Ra« 
be fijbcficja fRäf,
aff tnâttçtcn, font fiat* fefwaf faff, 
men är på prof af Herren jïâfb, 
(far gjort eff fila Çafîigf fprång 
fil fåban öfwrgång.

ôitb fager i fin’ orb, 
foin afffib äro faun’: 
en fparf ttppà unir jorb 
ej neberfaffa Ran, 
ont bcf ej af Çans wtfja fRer; 
är mennifRan ej tntjtRef mer? 
Q5len fjtoarfôr’ Jterren fïtjrcr få, 
bei Ran mi ej for(là,

<$4 forjen icRe mer,
Ijans (Xâgf ocÇ männer Rar1,
afff ijmab på jorbcn fRer
Ijefi oöegripftgi är,
för wåra ögons fRitmma fp,
font icRe rädier ttpp i fRp,
fa|l minbre fiff (&ubs tnisÇefs råb
odp (ïora mifba nåb.
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Magofflitg.
Uv Ständen« famling. gövefommcr bei- t thw uftytedningar. Söib 

ben ena uftftge«, att fången Miftnit författab i anlebtting af ett begånget 
morb odj meneb nf toittnen i biftarinnan« Ijembtjgb, något tiotal år före

©junge« fåf. n:o 239 i g:tn fm. ftfb.: ”Uti bin ttab, o, fnber btib”.

<£>, J>erre <Sttb, Çwab jag är fmag, 
aft fatta pennan benna bag! 
ttten uti firaf£ af biff biffånb 
jag fjtmga 1»UT en forgefåttg.

Jag frar ben £tb är uppenbar, 
fam en ptofe£ förRitnnaf Çart 
”aff bfifwa fliaff Ujranner ffer, 
än be, fam uppå bijgben fer”.

oS£f fif cj afiias nter än (trå 
a££ f£å omruiff, odj fen man går.
4>dj mörbaren Ijan ftnär ftg ren, 
få gör’ åfliåbarena fen.

JM, Ijtttab for gruffigf äftoerbåbl 
Jfff öfmer^e£en we£ ej råb, 
a£f futnna Çejba anbffians mag£, 
när fattningen ej Cftftrer fagb.
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Qftcttt aRfar icRe eben mer, 
än ttär man ttppa (U-uggatt (et,
Sfa(ï Çan fin (janb på äoRen fagf,
Uit fanningen alls irtfef fagb,

(Öm någon fafar fanningcn, 
fä är j)an i die beras wärt.
,-ftan må|T |ig gömma i l)war wrå, 
när besfe (liafRar fRaff framgå,

cStt gruffigf fgranni nu Çars, 
ocf> affeffäbs omRring o fs färs 
für fif ocÇ Rät, riff egenbom; 
få gifwes idle mer parbon.

cSj Çjefper mera räff ad) fag, 
ej (jjefper mera Çugg od) (Tag, 
aff ftjgfa anbfRan på (m (Wi î 
en äftaermabig îer beråf,

Söcf gifmes mera infef Çopp 
om ungbomen, fam wäxer opp: 
än fgÆa fångal)ufen (Ter, 
od) (Subs förfamfing faRna’n fer.

(Subs orb fås ttf font — fanb od) grus, 
få Ijemma, fom i Serrans l)its, 
ja, aRfas idle mer än; ”frädT; 
adi, ömRefiga fefnabsfäffl

Sag unbrar många gånger på, 
i) ur färaren meb flit Ran ffå 
o dg äfa itf få tnång1 (Subs orb 
uppå ben ofruRffamma Çjorb.
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Qfton nun tiff aiïî onbf nu än 
bol fijffort, font wanfuts Çër,
Sgonom fabanl giftttes mob 
off gjttla ut (In näflas 6foî>,

J&jety, Jbtvrt <Sttbi — ctft fanbol ma 
foïBalItas itfaf bcsfrt ftna, 
font itfi waggan inUt W(f 
af någon ofworbâbtgÇol.

3)rif från bom morfbfons focRc-maf 
ocf> Çonnos onbfRofttffa ÇatI 
(Sif bctn bin cÄcfgo <Jfnbos nab, 
font är mob bom i råb od) båbt
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SÖåtiutfrt.

ginn« Båbe i @meb«’ od) i Standen« famting: litet fntCftänbigave 
odj bättre i ben förre«. SDenna i nog inmedtab meter od) föfta rim 
intrångtabe mifa ffatt, ent. uppgift po« ©meb«, mara författarinnan« 
förfta bilt, tjopfatt i en rågåter unber tävfornas qmitter. @meb«’ Bari« 
aut är afffrift ur §ctcna tßrinf}’ i ©ottböte (ÿterpe«) miêfamting. Staue« 
ten« är npptednab efter fång af författarinnan« brober fmeben Blomberg.

cAotit twin mätt acf) fåf ofs fttftigf fjttttga, 
prifa ©tib tneb fm$4, 
itteban itti är’ tmga,

. trf mi fit ad frätt bentta jettracrbafcit gå t 
4åf mår fjäf cj jfå, 
lift mörfiret bå,
men tut (läbf fid Çimfafjufct gål

4öt mår nåbafib få fjär attmättbaS, 
att beit, när bett ättbas, 
må ftd gfäbje mättbas,
0(Ç ej uft einig efb acf> morRer gål
Qttfi Qütafe fag
fpegfottt afs ijmar bag,
att mår faber Ijar tid afs PeÇagl

fjüttgetttittg i merfben gör mig ttäjber, 
inga merfbsfig’ frojber
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gör mig nå’ttfttt nöjber,
men när jag BefärtRer Jiiriffi Rars odj bob,
får jag fåbatt ro,
aff ej någon fror,
Ijmab för gfäbje bå i mig Ran Po.

Sngen fånge fian jå gfaber mara, 
fom Çar ffupptf fnaran 
oefi är fri aff fara, 
fom bå jag får ufi örfagårbett gå 
meffan murar fmå,*) 
ber aff råfta få,
ben min fjäf få Çjerffigf äffRa må,

S>er ffå affa barons Pfomffer fRöna 
ufi märfet gröna, 
fiff att mig PcRröna 
meb en outfägfigf Cjitffig Cufif odg ftnaR, 
i iff aff Påba bå,
Ijmab frojb jag fRaff få,
när jag fRaff ur benna merfben gå.

Jiffa ftRonföf, örier, PCom odg Pfaber, 
fRidia (tg få gfaber, 
prifa ©ub, mår faber,
,-&an fom afffing ufi orbning fRapaf Ijar,
men mi menn’fRor ijär
bef ej mefa Cär,
aff mi enbaff (Subs Pcfäfe Pär.

QKfi måren flucftas fogfar gmicRa, 
på fin gmiff aff ftffa

l) SSofpermnritc; enf. uppteffniugen f)o@ iffanden.
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od) få fn|ïigf qmüt&x
nu är etrigljefens tnår fôrljanbcn tnifsf,
affa fromma ba
fåf ofs çjfaba gå
od) nteb pafm t Çrtitb för botnen (là.

9>e, font ttfi fâRcrÇcfcit fofttux, 
tref unir ôttb cj foft»a 
för öm äbfa gåftrct,
att Çan fröjb od) Ijeffa ofs förfäna triff;: 
ntcn när forg od) nöö 
Bfifircr bagfigf Bröb, 
ropa be infill fin Bfelia bob.

9>e, font ttppà ßreba trägen tranbra, 
folia fcba anbra, 
på ©ttbs gobl)ef ftfanbra, 
nten ben, font l)ar färf på Çtmfawâgen gå, 
Çan är afffib nöjb, 
fill (Sttbs ära ßöjb,
Çar i ôttbi ait fin fit|ï od) fröjb.

3faff aff werfben triff mat (jonotn ffriba, 
miff I) an fåfigf fiba 
od) tôttbs l)jcfp förBiba,
J>ans, font ntt be fronttna afbrig gfömima far,
<$ig fiff pris od) fof
fåfer J>an bent gå,
tifan fara iBfanb fejon ffå.

Sfräffaren J»an (ïob på fiorfef Çoga 
od) (Iff Bfiba öga 
män be {iff ben rö firar1, 
font Bab bottom enbafl ont eff enba orb.
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Qfteu bit ntßcftef mer,
font fût Jbonont fer
ocÇ big t>agfi0f i Çettts feiirffntp ger.

J?ag ntt ffttfetr benttet îid'a wifet,
#efttnt wifiC jetg prifet, 
font mig ben ijar mifetf,
3f(t|îein QKortd Çetr ntt månget fijfRon qmetr,
mill jag Cifunäf gå,
meb Q&etriet fïà
ocÇ ben 3å(let beten föftct bå.
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23.

S&Mvünfn.

gimiS af ïeftor S. S. Sauréit intagen i tibit. Slntarineu 1851 it:o 
30. 3)ett ^ar îtebau intagna fuffflanbtgare od; trognare »arianteu titlljör 
@mcbb’ famïing i nffïrift nr Helena tffrinp’ t ©ottbüle (9îcrpc«) tuisboï.

^rifam mt (Pub nteb tjjcrfa, mm ad) ftwga, 
faftaant, nppÇôjotn Ijans l)efiga nantit, 
ntt är ben fib, bà alla fagfar fjttnga, 
fäf, örter ad) bfamntar bc afftras ntt fratn; 
jarben t)an grönfRar ocfj fafwen ntfprtcfta, 
alfa infeRter be fffifina ntt guncfta, 
ftramntar ad) fjaar be gifrna fHt gntjj 
f)efa najnren i)an (Sfiftaer ntt ng.

^cR fjuffiga fib ait fRåba fafens ftråfar, 
när tjan ttfi opter npptraber i gfans, 
ad) fjintfens fRg i purpurfärger måfar, 
alt icRe befs ftRe på jarben bå fanns î 
J>an fgfer, uppmärmer ben isRaff'a jarben, 
aff Rgfanbe wöber, faut Ranttner från narben, 
wåfT nuRa far fafens fifgtfnmnbe gång, 
tiffs aftanen Rammer ad) fRuggan Pfir fång.

offdt fjttfftga fib, när fafen börjar ffiriba 
nti bet fjögfta på taår tarifant!
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gDagen få pfib ocÇ nattm ntånb’ frantfRriba, 
för Röfb od) för ntorRer wt äro förfRonf. 
gÇDc tinbranbe fljcrnor ft« fjtts tnånbe böfja 
cd? månm fiRfotn tneb pja fig Çôfja, 
od) wara pfaneter ej wifa P gång,
0cÇ cRo ntånb1 para par fRaOfanbe fång.

JfcR fjttpga «b, när åfRan Pörjar RnaR’a 
väj pfixtarna wirra*)> att fttfUn Mir fitnbt 
J\å fjttpga tib, när regnbroppar fafa 
od) fäfRa ben torra od) torftiga tab1, 
gpc fgra efentent fina werRningar göra, 
mot fRaparens wifja be afbrtg fig röra p 
men när l)an Pefaffer, få fgba be fnarf,
«trätta Ijans wifja meb fjapger fart.

fjttpga tib, att fe be Pfompen ffiönat 
göafonton i prrfigijet war ej få grann, 
adi fjttpga tib, att fe bet gräfet gröna, 
att ögat tifffgfes ej mätta ftg Rant 
gDen, font af betta ej tåter ftg tära, 
att prifa od) nppi)öja fRaparens ära, 
l)an morbar wät afbrig ben Çerrfiga magt, 
font få b ant ()ar banat oer? fifwet ffatnPragf.

Jfdi tjttftiga tib, när göRen Pörjar gata 
od) fiRfotn förfutnna, att fomntaren är närt 
Jfdi fjttpga tib, när fwator. tif ofs fata, 
att iorben n« fnarf ig fin gröba framPärt 

• Q8i få ofs förnöja på Pfomftranbc ängar, 
mår fijftnab Pfir mäffab af örtgröna fångar, 
od) tär Ran i)on fpefar meb mångfafbigt fjttb 
od) jorben (får prgbber jttff fiRfotn en Pntb.

*) SB irr a etter wc v ra flått betpba: fava fufanbe fränt, af od) mt.
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JTcft fjttffiga tiR, a ft fa Ren fRönet fRagen 
wcî> Pfamftranbe qivifïar ad? föfwen få grön1. 
cÄefi fjttffiga ftö, når fRörRen Pfifmer magen 
0cÇ mi få ttppfRåra mart arPetes fan; 
nar axen ftå fttlFa nteR fpriefianRe Rårna, 
font J>(vun m fo4>a åt mennifRarna årnar 
od? gttfRröRa Rår ttppå marRen månR’ ftå, 
fotn faftign acft rtRa ttppÇemta fat

cJfeft, Çefiga (SttR, fam miff afs måf förnöja 
rnaö få PeÇagfig, förtjttfanRe fp t 
S>e ftwmanRe Rjttr i mattnet jïg nit föga 
acf fagfar (tg fågna i f?immefens fRij.
9>c gråfanRe Parnan b a Rörja nit fatfa, 
når famntarens månne på marRtit Ram Radar 
ac§ firaafitran ffnppit ftff fångffanRe Panö.
Ät gfåRer mår åfp på fjö ad? på fanR.

Qs^lan faf afs Paöja öttR för jaröanas gröRa, 
aff f?an ntt måfftgnar mår åRar aeÇ ångt 

mi ntt Peljöfma mar Ragafiga föRa 
atf a!Tt, f?maR fam merer på åRar ad? ång.
(Sif tjmniga fRörRar på åRrar ad? ångar, 
acf? fåf afs få fågnas af örfgröna fångart 
3>in fatfpår nit Rrgpe af fetma få rttnR, 
aff mi måga gfåRjas af Rina mifRttnRt

cJfcR fjuffigt ad? gfaRf, att fåRattf få arfara 
i Ratta förgångfiga jïgRtiga fanRt 
Q^lcn am mår fatt i fSimmefett får mara 
ad? mi få Rar miftas meR pafmar i l?anR 
PfanR f?afganans fåtfa atafiga fRara 
aeÇ Påra Ra Rranarna fina ad? Rfara, 
f?maR Ran Rå förfiRnas miR an fåRan fröjR, 
an emiger fammar i f?itnmafans !?öjRt
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24.

tfiuctifft Bref till forfatturimumê ütfîaôe.

@mebë’ famtiitg; affïrift ut §cfena lßrin|3’ i ©ottBöte miôïio!.

Q&in ulmafda 1»än od) min däjefiga rost 
jag (jeffar nu åler fi(T big 
ocP; Peber, aff Jbenm må Pfifma Mg §05; 
adit gor bu del famma för migî

3>ag ftjfer de fiinfïorna inom miff ßrö|î, 
a« ingen Pian fefma förnöjd, 
fom idie från Çojden Pian Premia |ïn ir 'oft 
famt mania don ÇitnmeffPta fröjd.

Qto om du mig äffPutr, min ulmafda lirait’, 
ranfaPta dill Ijjerla deromt 
få fål ofs förfl flattas mid nådenes Iron 
mod Pöner, med Pof od; med fång t

9>er fRatT mi Pcgifmta mår PutrfePi oef; iro, 
der fTiatt' mi förfl Rntjla mårl Hand, 
med Ijefgon lüf milinen Pfand engfarnes d)or 
Pefegfadl af ^fräffarens pand.

QifedRaOfom (Suds ande oeP; pefiga nåd, 
fom flgrer oef; feder ofs mäf,
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font gifmer ofs 0t|ïàrtî> i råb ocf; i båb, 
fn Pftftper unir gerning raft faff

3>c£ ftjns tyäf för ögon, fotrt (Ritffe warf wåfb (?) 
af faffigbom Pfifiva förförbf, 
men (jo ruef, ljut a b fRaffer, foin figga förbofb1 
i Mährens Parmljerfiga fRoff

fStj fad ar bewfamme, font fäffet fin fra 
på gfräffarens mifba förforg;
(jan Prjgger wifsf ingen pebrägefig Pro,
(&ttb fgffer mifsf «pp (jans PröbRorg.

JfcR, Run be jag önfRa aff Pfifma få rifl 
på fjäfenes ttftrafba Raff, 
aff jag Runbe Pfifma en .JlPrttljam îiRt 
f)5 ffår fjäfen ffånbigf på poff.

(önb (åfe ofs P fifty a en <$afomon fiR 
i ty isbom od) tnpdicf förffånbt 
<Sub fåf Ijonorn Pfifma Påb* (jerrfig od) riR, 
faff (jan ej Pab någof beromf

Q&åntt1 icRe ben famtna cSttbs gobljef od) nåb 
för ofs tvara äfmen få ffor? 
faff werfben (jon ffäffer fig tnof ofs få Ijårb, 
få fåf ofs änbå faffa mobf

(Öm jag mig Pefmnar, få fror jag förmifsf, 
gförfgnen Ran ffäü'a bcf få, 
aff tyi afbvig fiba ben rittgafie Prtff 
på ptyab, fom tyi månbe åfrå.

fpag åffunbar iyefa, min engef få fin,
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om Ijjctbab fôrÇaffcr fig få,
fem jag Çafrner rönf »taf orbena bin1,
bå Ran jag bin mening förfbå.

(Dm bu fMe meta, Çmab Çjerba jag bär, 
fa Runbe bu mifsf gråfa bbob, 
fij fudf ufaf RärbeR ocf> broljcb bet är, 
fro fäRerf mig på mina orb!

QSben om bu nu fmiRer ocÇ njggar förbttnb, 
fom i<Ri få fiabigb är gjorbf, 
få får bu mig fllåba ben bag oef; ben ffunb 
borffbgffa fiil fremmanbe ort

“Stj jag (jar Ijafb manner båb’ fattig odj riR, 
men ingen jag Ijåffib få liär, 
fty bu är ben fatnme, fom är mig få bid 
t i an Rar odj a (Ta begär,

Qften jag big ej bmingar meb 1jof effet* bodi, 
ej l?effer meb mänbigif tab r 
bu får mäb göra, fom bu finner för gobf, 
ftj biben för mig är än fab.

3Sag fRude bå fpba i (jitnmeben in, 
om jag gjorbe emob min ë»ub, 
när jag mig påminner meb fjjerfa odj finn’ 
c&an$ orb i bet bionbe bub,

QRen är bu befbänbig odj fragen bid (Tut, 
bå meb jag abb RärbeReu år 
befbätitb ifrån J>erren, fom cifff meb förut ? 
bef onba Ijan noga afmär,
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ôacR fnarîig, PeiraRla off fRapab nalttr,
Påb fîfRar acp fagfarna fmà;
ja, cifwen af (Itttntmt ad) mitbaffe bjttr,
få Ran bit w äf lärbamcn fît

gDe ge nöj ItPinna, ptoab RärfeRen är, 
ba be mtfla tnaRcn få gab; 
månn’ idle bot mennifRapjerla bå Pär 
beräfmer Pfir formen litt' mabs.

QSifsl är bei Pebröffigl all PCifwa förfall 
i falligbams ttsTiga flånb, 
men ben, fam (far fåll -mången jarbenes fRall, 
par moba all ÇàXTa ftg fram,

QKånn1 dibarn ad) oSma ftdi ära acp gtitb, 
bå be ffnga RjarlPar af fRinn?
Q&en Jierren pan mar bem få nåbig ad) pttfb 
ad) gaf bent t pjerlal bel in,

all be fRuTe pîaja ad) PrwRa fm jarb, 
ad) berttlaf nära ftg mâî; 
lig ben, fam är fßbig pans Pttb ad) pans arb, 
f)an PPifmer Påb’ Igdüig ad) fält,

fSag Pefmer i pappel förnöjber ad) gfab 
ad) länRer på Jafef få fram; 
l)ttr mång’ pan förfarjbe, fam panam liÆPab; 
i)mab mar pan mâî i fm Parnbam?

edht maberîas pgîing, fam Pröbers föraRl 
i fremmanbe pänber Parlfàîb’, 
mâî flttnbam liOC ära, men flmtbam föraRl, 
pan ftdi bacR på (Title! flarl rnàîb.
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Jaan PCef ett Ijette rtärtit)Ï Röntingens iron, 
ftcfi. magfen t Çânbetna bå, 
i# »faf en faffig $staefs fött 
mång fitfm fin näting månb’ få.

3>en öbmjuRf Ijät îefwet fotnäjb mcb fin foff, 
fötit Jfcetten fcicR$ gifma fotfattn,
Çfltt Ijar ju fåf£ met an a(Tf ftmmeftgi göbf, 
font ttetfben gift»« fm1 ßatn.

®i(T (Tuf jag mt önfRat af Ijjctfa o cf; finn’ 
öd; Pebetr, öm mjliigi få ät, 
aU Jaetten fRaff ge öfs t Ijjetiai bei in, 
ail mi må fötr erntgf Pîi Rät.
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25.

^Üïîcfëttltflt.

@mebê’ fnmling; ut £>. SJJrints’ t ©ottböfe iuiabof.

cJtt äffRefig män uti werfbrn jug Çar, 
ben jag paffer pjerfcfigt Rät, 
jag aCbtig förgfönttnet ben männen fä fin, 
förrän mit« fiff grafmen mig Pär.

QUenf f/jerfa i Pröffet jag pgfer acp Pär 
förutan aff faffRijet od? fiff; 
fä fänge font Pfabet i pjertaf är warnt, 
fä par jag pä RärfeR ej Prijl.

fpag är mäf änntt tiff ära faft img 
aff meta, pmab RärfeRctt är, 
men afbrig jag (Infer big «fur miff firm1, 
jag big uti tanRarna Pär.

Jirifï gifme, jag fcfbe i mcrCben beit bag, 
bä jag finge njuta bett fröjb, 
att jag finge Pfifma bin ttfmafba män 
a cp nteb big fä Cefma föntöjb1.

Jianpanba 6ub Rttttbe mig pjefpa bettiff, 
aff jag fuge Pfifma bin man;
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Rctttpttba min ögon1 öd förbe ttteb förg 
fit fltåbit ett tttttt’ i bitt famtt.

Mt RcirfeRett är Båbe Biffer ocÇ föf, 
bef Ifafmer mäf måttgett förföRt 
Jftt gifmer fatt gfäbje i Ifjerfa öd? fiittt’, 
ätt warber förgett föroRf,

Qilär fmetttte Çwaraitbra tttåttb’ älfRa meb frö, 
fa är bef wifsf gfäbje öcf) fttff, 
mett om beit crut går fråit |tita örb, 
bå får ffrcir bett attbnt fför pttff.

3Dcn rifle Çett mättrter fifE fttfeitbefaf, 
fötti ifatt Rtttt Ciftt ttppå; 
mett bett föttt är faffig, för Rttappf ftrrnct ett; 
få tttåttb’ bef i merfbett fi(Tgå.

cSff faffigmettts Bartt, fötit ej riReböm (far, 
bef Bfifwer af a£Ca förfmåbf;
Båb1 iföga öcfj fågit måttb’ öfia befs qttutf, 
bef Çafwer wäf måttgett förffåff.

QiliReböm öd; ftffwer i ffädef för bggb, 
bef måttgett tttifsf mäfjer ftg ttf, 
mett öffit Rött Ifättba, aff bett, fötit få gör, 
ffatt får ftg tt'äf ångra fUT ffttf»

riReböm i werCbett jitg afbrig flått få, 
ej Ijeffer bett måitbe åfrå, 
aflTctta(ï jag Rttttbe miff bagCiga Bröb 
af mår mätt i ffimmefett få,

<$ä!T är mifsf bett tttettttifRa, föttt Ifafwer (5ttb$ ttåb
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ocf (ïâfet fig ätfigl ocf mât,
Ig nät font fan ttfaf werfben fRaü gå, 
fd inänlar Çan ro lid fin fjaf.

é»«t bit fände ttjcda «tin wä«, (tff jag ät: 
fot fattig, fät tinget ocf lag, 
få fäg «tig bin maning, ont bit fafnter fändf, 
att (Tttttt «tig tttttt bi« fåg.

Qilog ma jag, bit Ritttbe ett tifiate få, 
me« fe big bodi wisligen ont;
(åt tidebont idle intaga bitt ft««’, 
att taäfja en anb fot c« front1.

Oil ät Jlbattt ocf cSwa Uifw1 taigber ifop, 
få (gäbe be irtfef tid arfs,
«ten (£>itb gaf betn nog, att bem ingenting Irai, 
ttj fan mifsle wäf betas latf,

gbel gpyetfla tåbel jag lata big fdadt 
fäll fotfï bina landat tik (£>itb,

0dg fål big ålnöja nteb fwab fan big get, 
få dit bit c« Igcdefig Btttbl

eÄatt, font ädling af inlel fat gjotl, 
fan fliapal fat adt nteb ett atb, 
fan dan wät föba ell (H font en fjorl. 
r&ans ntagl är oänbefigl (lat,

<Öm bit wore tid, font untttnel ät bjttpl, 
få dan fan big fljelpa änbå; 
om bit mote fattig, fom fparfwen på guttff, 
få dan fan big fjcfpa oedfå.
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4åf »ara, aff riftebam farbämas ej Hatt 
ad) faffigbam ej fafiger gar, 
tnett ben, fam af Jberren l)ar få« ftörre ptmb, 
Çar tttera a« anfwara för.

QSlin wärt, jag big Beber, a« b« wifTe fa big 
aff BefänRa aOBf, i)wab jag ttu fagf; 
fg ciRfettfRap är eff märRwärbigif fing.
“Sag berfär bin’ fanRar i aRft

fBag will big ej fadia, ej fuBBa, ej bra 
füT rtågaf, fam angffigf är; 
ritett bef will jag fiRwäf big fåfa fär(få, 
aff jag big af Çjerfaf l)ar ftär.

QSar frage«, ttppriRfig ad) ärfig, fam jag, 
fa fRaflC jag big äffRa ftff iTttf, 
men am bef få är, aff btt idle bef wiff, 
få fäg mig bin mettirtg rertf ttff

oSff npprtRfigf ja ad) eff ärfigtf nej 
bef RaCTar jag ära ad) bggb, 
fij äran Ça « grörtfRar, när faffRÇefen |lår 
meb rtefa, meb fRam ad) mcb Bfggb.

Qiltt ättbar jag fangen ad) Bjttber abjä, 
miit wifa l)ait fiber filt ffu£, 
jag är ad) farBfifwer bin fragttaffe wärt 
füf befs man mig bäber Bär nf.

oifbjä, fafa engen 6ttb ware big Çasî 
3ag ffttfer big in i (Subs l)aitb,
©rtb fåf afs få råRas mcb'fägrtab ad) frajb 
0eÇ fäffljef i Çimmefens fanbl
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26.

Imitat' om iiftenfîityet.
SBåbe §08 @meb« od) fanden.

Qilär font ott fiarB fRa£C fria gå 
od) föfta fig en qmtnna, 
få Bör l)an mifsi mä£ fanfia på, 
l)ur’ Çan ett goi> rnånb’ finna.

Jn qminna Bör odi fe |tg ont, 
forr’n Çon fiff ja Borigifmer, 
au Ijon en oitb ej får för front, 
od) Ijeft Bebragen Bfifmer,

<$narf âfUa finition fimgias fian, 
nten ej få fnarf ttpprifmas.
6«b nåb* ben gmintta od) ben tnan, 
font onber ntafie gifmasf

3 enfantf ffånb fjett Bäffre är, 
ftn Befnabsitb förnöta, 
än Ça en ntafia fitr od) fmär, 
ben mannen bocil Bör ffiöfa.

QSten älüenffiap är parabts, 
när imettne fammanfiomma 
på ÇcberBigif fäff ocf) mis, 
fom äro Ijjerfans fromma,
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oân mänCig man |ïor Çttgnaô Çar, 
när ijttf.Iran jfööf’ är BBiöer? 
en wänfig Çitfïrit ânglïan Çat, 
när man fom Björn framfRtiöer,

S>eB är foröenfM afCra ßäfb 
en man, fönt fria ränder, 
åfutffe (Sttö, font raöer me|i 
ocÇ ger öe goöa fdänder,

3förnttf£ig Çttfïrtt gifmer (Sttö, 
ja, ocR en öggöig gminna. 
fe^en, font ftg f/ålTer fiCB Ifans Bttö, 
dan fäderf fäöan ftnna.

Qilär ^feafar refle Borr, 
afi föda 3fad ntada, 
fm (Sitö Ifan Baö öä allra för(l — 
Ifan wiKe ej forfada’B —

att gifrna Btjcfta £UT t>ef toerd, 
l?an fduIBe föreiaga,
Ifan froööe, aK öen J>erren ftard 
6ä|Ï faöani dtmöe faga.

(Dm öu fer Bfofi på fdöner Ifg,
|a mäBjer ött Çeff ida: 
fg fdön^ef är en ttngöonts fdij, 
fom fiänöigf ej (får flifn.

QSen är en ntö ocd wänßig, front, 
öefs Bide man ej finnerj 
acd BgdiCig är öen mannen, fom 
en fäöan mada minner.
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cÄffenaff på Ut röba gttfb 
|tn giffaîanRar fäffa, 
î>cf utan tmfmt är ben muff, 
font narrar nu be ffefia.

Qften är en qmtnna front acf mis, 
få Gör fan framfor gitfbet 
Ça ära, märbe, faf od? pris;
(ïor faß. i ßära mttffeni

Qilär font Çan fafmer öfmerfagf 
meb bön am Cgåfig qminna, 
få må fan örfigf gå på jagf, 
att fan må fenne minna.

©m ja fan för feffifa fig, 
att fan må ffifma wärbig, 
men aå förnöjb, frimabefig 
fan Ran fig fåfifa färb ig.

Jfr faßen ©ttbi anfefafb, 
fan mabef iåe fäfer, 
fg fiCC fans fäfia herren aift 
fäfi mef od? fgåfigf fiäflfer;

fan beraf misfigf fänße få: 
bet mar ej min ©nbs mifja, 
att jag fiCC maßa ben fRaff få; ■ 
få Herren mef åifRifja.

Qilar fam en man ftffBjttbes big, 
a, qminna, btt ej fafia 
meb ja e(T nej, fefinna big 
od? ndgaf liut raftal
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'Sij ÇwiCRenôcra o 6 ef än Rf 
i mttnnen orï> framförer,
Ran feöan få fig fåöan fRRnfif, 
fatrt Çjerfaf ofla röner.

(Sadi förfi fid (Snö od) fråga råt», 
fig Ran Ran Çjerfaf röra,
Reö Çonom af ad Rjerfans gmt»,
Ran wid Mn’ fanRar föra

fid öef, Rwaraf Ran äran Rar 
od) ött en ewig fromma* 
ött fråge feöan mor od) far* 
tåf friaren få Rommat

jfr i)an gttöfrttRiig, öijgöig, from, 
en fåöan fijfsfa Rfäöer, 
fom Rjerfaf öiif wät ftjcRer om 
od) på öef Rög|fa gfäöer,

få neRa ej, l)waö ött wid Ça, 
fåf Rarfen icRe RCämfa, 
fäg Ronom renf eff reöfigf jat 
öef är ej wäröf aff fRämfa.

Qden fijdier ött om Ronom ej, 
få fäg, o, Rära qwinnaf 
öå ttfaf Rjerfans grttnö Reff nej, 
fänR ej, ött är gttöinna,

för RwiCRen Ran f»ör ftna Rnän 
få gan|Ra offa Röjat 
€>ttö Ran ocR öe Röga frän 
i ftnom fiö neöRöja.
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c-Sff frofafï ja, eff ärtigf nej, 
bei Pör jit irtgen îa|ïa.
3 fpnerÇef få fRaCC man ej 
i fåbanf rnåf framfiaffa

fRrijmfaRfig1 erb, fj éttb wef wäf, 
Çwab Bar «fi biff Çjerfa,
3för faffRÇef får bit, |ïa£fa fjäf, 
förnimma midien frnärfa.

‘SUT (Tuf må önfRas Çjerfefig i 
ôitb gifwe affan ftjtfia, 
ben ärfigf fünfter giffa ftgî 
câàf f—n afbrig rijefta

ben äbfa cnigÇefen barf 
ttr beras fåfta fefnab, 
aff jemmerns fib må ßftftaa Hart, 
men emtg beras frefnab.
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$cn tib bu taufte mig att få.
Ur ©metis’ famliug. ©ijues frnmfnEabt af en bortmijab friare« 

båliga uppföranbe; borbc fatcbeS tiWjiSra eu tibigare periob t forfattarin» 
nans biftning.

SDm fib, bit fcirtfUe mig aff få, 
få mar b it font en änge£.
Q&en när jag gaf big nej berpå, 
få b£ef bit fam en bänget. 
gbiii armagifi bit fprttiar ut 
för a(Ta, mig AU Panna, 
men i bin egen anba txut 
(Hatt bina bannar (lattna.

gbei fjjetper aCbrig fRämma ben, 
fam |tg ej fjeffmer fRämmer.
Sag Çar odi mången fragen män, 
fam mig i gritnben Ränner, 
fam afbrig irar biff anba fnadi, 
fam bjcfmitfen ingjitier 
ibfanb bei ftberftga pacii, 
fant nit biff fältfRap njitier.

S>ei jlannar mät, bei Çappas jag, 
bå bit får fritfi-ien fRäraj
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î>ef limmet »ifsf engång tien bag, 
foin Mi) fM Päifrc föra, 
bå bit måff’ fjcfftr?r bricRa ttf 
bett fRåf, font btt mig fRöttRer j 
fi) Rritrna fRatf bef onba Rrttf, 
ber afttnbseiben ßfönRer,

Sfarwäf, tnin trän, ocÇ roar förnbjb 
nteb besfa cttRfa taberi 
bef är min Çbgffa fttff acfj frbjb, 
aff jag ej »änfRap ijaf»er 
tneb en få fiberftej banbif, 
ben jag ej triCCe äga, 
ont än Çan fRttfCe nteb aÆ ffif 
tnig gnfb acÇ |tff»er »äga.
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28.

SSöit ont tröft cd)
Ur ©mebê’ fainting. ©ttjcfct är en Bit tibanbe« fjiftoria itr för= 

fattarinnanS eget tif. SCeyten nf ben bitjett, tjon niebfänbe till paftorn, 
îtaganbe fin nöb, är i Ijetjått oc() beïrttftar bet uppröranbe förljåtCanbet.

öttb Sfaber, mitt nåbige /serre! 
jag Rotnmer ocf Rfagar min nöb, 
font afffib Bfir wärre ocf; mcirre 
bcÇ månb’ förorfaRa min bob.

/if a(Ta, font jorben månb’ tråba,
Ran ingen Begripet min forg.
© 3faber, mig mcirbes Bettåba 
ocÇ mar mig en mäfbiger Borgt

©m Berget mor1 fagbt på mitt Çjerta, 
jag tror bet ej more få fmårf 
ocf; gjorbe få grttfmefig fmörta, 
att tårar |Tut£T rinna få f;årbt.

oÄn annan Bebragif min maRe 
od; tagit f;ans Çjerta Çeft in, 
ocf> jag — jag Çanbteras fiŒBaRa 
meb Çarbt ocf; meb grttfmefigf ftnn’,

Qftin åfberboms BräcRftga ßijbbcr, 
fom fRriber tiif fertio år,
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bcn Borbe af mannen BefRijbbas, 
men Börban Çatt Cäcj^er få fmår,

na jorben Tum fueRa od? gråta, 
font måffe mottaga min får.
(öitb Çjcfv «tô adtfammans förlåta, 
förrän jag fRad taggas på Bår1.

J>ans obggb od? fRamtiga gerning 
förftörcr mitt bagliga Bröb.
Jbmar fRad jag bå finna min näring? 
jag förjer tid BteRa min böb.

,4dt f?mab f?an rnånbe förtjena, 
förftörcr l?aws fRöfia i rits.
Sag fitter ber femma allena 
meb fttnger od? forg i mitt r?ns.

Sag met min fRgtbigfet mara 
att älfRa od? Irjba min man.
Qftin bagfiga nöb od? fara, 
gör att jag omöjligen lian.

Q&in1 Barn måff ofta Begråta 
fin fabers manartigfet ftor, 
be torfia min’ Rinber, få måfa, 
oef? Be mig att famla mitt mob.

Sag met, jag är gjorb tid att tiba, 
min märR är adtib för mig.
QKcb Sbamib får jag få qmiba, 
men Jerre, förBarma mt bigt

Sag är få af ängjlan Betagen,
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att jag nu ej mera förmår 
mig Rfäba od) föbct for bogen, 
ftj fänberna Pöfwanbe |!å.

$ag Porbo wäf föfja min mono 
od) Rfaga för (Sub, font J>an Pjöb; 
mon RomfRe att betta Ran Pana 
cn wäg fUT (jjcfp i min nob.

<£>, (åta Penåbare Hval 
jag Pcbor SDig afft för 3>in bob.
Sag miff nu tttfpriba 3)in ära, 
om gbu mig miff fräffa ttr nöb.

Sben RafRen fä l)afwer jag fmaRaf, 
affifeban jag fäptc on man, 
mång1 ljunbrabe nätter jag waRal 
od) unintttt en (Iraffanbe Ijanb.

Sag more wäf nöjb fiff att fiba, 
fiffs herren förfofsning mig gaf.
Q&ctt Parnen få ömRfigcn gmiba 
ocf) mänfa för Çajïigf min graf.

<£>m paftorn min RCagan fRufT fpriba, 
få Çar jag förmerRai mitt fif.
Sbe£ är nit mig Pättre att fiba, 
än bagfigen mara i (Irib.

£>m herren nu wiffe mig Raffa, 
att ta1 mig i rofigÇef in, 
få fRuff’ jag be orben framfaffa: 
tôttb, öppne be mrångmifas ftnn’î
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29.

gtyïïerinnfa.
Ur Sîancîen« fantting, i ÇttJttfen od metobin finn« ufftedfnab i not* 

ftrift. 3 fantma famting, tifafom äfwen t Stneb«’, finite« befêutom en 
mt)cEet fragmentary upftecïnmg. Sången ffatt warn författat bet« af 
nntebning, att författarinnan« man nmrit begifwen få ftarta brtjcter, bet« 
titt warning åt anbra. @n fjerbe ufptecEning år ben Wibttjftigafte. ®en 
pr mebbetabe omfattar 15 ftrofer, af fjwitta 12 öro gemenfamma tneb be 
i ben fjerbe ufftecfningen, fom inalte« pr 18, od) fåtebe« 6, fom falna« 
i benna. Stroferna« orbning«fötjb är litet otiEa. fföreträbet tWifwetaEtigt.

^n nij wtfa i»iCC jag fjttnga;
Röttt odj f?ör, 
ni font bör, 

gatnfa nteb be tinga, 
font (Ig want begären foîjat 

Pnna fång, 
fa|ï ej fång, 

fFiaff ej er fefnab böfja.

Qbränwinsgttben Ijan tiffbcbes, 
ftroff ocÇ fjäf, 
fatans träf 

pfwetscfb tüTrebes. 
gbit afT brinliar’ fRöfa fara, 

font ej gjort 
någon bot,

futfan Çct ntånb’ wara.
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,$#parit pfas på itffämmer. 
cÅttfan Çrf, 
bradant f(t) 

fait |m fled 6erömmer.
_$pbar« fitpet, fflfflit fdraffat, 

fdpbar på; 
fat bd pal

Çan ftff raf ppf fdaffar.

.fbor pal Ijwab jap id iff fordititrta; 
fpUc-fls, 
brätttrittspfas 

win: bit t\ met fätfttmtna, 
faff pråfjår biff Çitfnutb Çâfjtt. 

©tafutetts faff 
«ara jläfbfl 

tafatts fiff bit fofjer.

Qüät font brämat« är i drape«, 
är bit rift, 
ittpett fid,

faff tneb tomma map fit, 
c&cdl när bu ej mer Çar penpar, 

bef är fartf,
«taupe« pant 

btt på drape« fetmtar.

Qßrämai« da« ej fdaba pära, 
fäper btt, 
men fe tritt 

barnen fdaff bit Çorat 
”bradât’« får ej fat ip bfiftaa”? 

bef är fitmrf, 
fåfer Çarbf,

fdriffen tna«b’ få fdrtfwa.
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c&rögarn fRaÆ big föFje göra 
fifF bett orf, 
ber btt förf 

bötncn fRaü få föret, 
acf ben fwåra RafR ttffömma, 

font ej fRaï 
öfiftra a£C,

btt ben bag ej gföttracu

Qilär font faBBafen infröber, 
får btt opp 
i fttfff Fopp, 

fafiigf big påRfciber, 
adj fiff ftragett feban fRpbar 

jfraee berpå, 
rits aff få,

acR, fwab btt bå fpbart

c^pbar’n fofwer, fafan waggar, 
fRjttfer in 
i fans ftnn’ 

ftna förnefaggar, 
fagert ött |Ra$ fttpa ntera 

war ej fen, 
ej affen’,

btt |îtaŒ fö Ra fierai

“SänR, ftttab fttffrtt, Barn få îiba 
för biff rits, 
i biff ftts

tneb mång’ fårar gwiba, 
fänRa få; ntt Ranttner fwinef 

font eff as, 
rtjs tuf fas’, 

ragfanö’ af Bränwtnef,
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QKeb fin rifttet Kropp öd? Rfäber 
liömntcr r?<tn 
font en f—n 

öd? i (?ttfcf träger, 
fäfer fi, (?itx1 frafot Çâttcja,

föWfl «0> 
föttt en nntrg,

Çu|ïrtt, Barn <tö bättgtu

Sfij, ftj, ffldÇimbî Çi»ttî> bit fttper, 
ßtjror (lit 
ont bin’ fär 

fäfottt föfltttut pttRor.*)
©armen «ft wagen rnräfar, 

när btt fdt 
ttfan waf

gär örnftring od? fRräCar.

c#£T förtjettfl tt>i£ brinfutrn ftnäCja, 
Barnen fmä 
tttäße gä

öd? i r?ttngern giyäfjas.
3fa|l (?an faRttar Briib i Çufef,

Boning träng, 
f?ttitgern tnäng’, 

gär l?ttn \mnt t rttfef,

(tj, bä flutOi pifTutn matct; 
njggen Bättg 
r?uggcn wäng’

(Rad btt bä erfara ; 
fcbcttt ttti (löfRött ftffa,

‘) 'Pût = (ittffïibn; nf bet finffn ortet puuffo.



$ift M ^megßorg alt ßöfat 
Mtax på,
Rärran går, 

au Rm-fofsîait fRöia.

Çebersmait,
bit Bör mig ßetima. *)

*) ®e |re jiroferna Pr ofmait, fotn falnas t bert fjerbe upptedm«» 
gert (fråit $®rtom) äro firoferna 8, 9 odj 10. ®c t befö ftätte pr ocf) 
bcr irtftvöbba fej äro, «tan att man meb fäferpt lau fceftämma bevaS 
.plats, af följanbe hjbetfe:

Qftällrar fort cif [witt t iräcften 
Ulan (Rant.
Qiütfar frattt,

foljb (?) tneb fafans fecRctt.
Hofens «ppgang leb (Sa« [Råbar;

«aller «tang* 
falans (ltgsr Iråbar.

<®äflR på, «är btt fåfebs briffter

«aller «tång’, 
Bierlai ftRfom (prt&er.
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Ont cit k nt utom fiftenffityet.

Çtttnê i @meb8’ famlirtg. Uppterîmngen är af S. 3. äBefter. 
©ttjcfet föronlefat af en tillbrngeffe i ovtett.

cÄeR, (jör btt unge Ratsafjer,
Çtoab jag big fäga mat 
rtf uwnfigf Çjerfa jag big ber, 
gif «oga ctßf berpåt

®ättR yå biff fprtbrt bar«, jag ber, 
fot« tnifïat far ft« «tort 
<$i« faber bei bodi afbrig fer, 
frtfï Ça« ibfa«b o fs bor,

SD ci afbrig fmaliaf «tobrens brbff, 
ej Çefcr rouf befs fa«m 
ocÇ afbrig fort ft« fabers rb(ï.
Jmtab fwàraf «tara Ra«?

öS« figer är ttuiC tntfcRef gnj«t,
«te« ej mof ««gar f«tà;
Ça« gifwcr bem elf fäfierf ritt« 
ocf fåfcr fob«« få.
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QKe« ben i Rri|ïeitbomen ßor,
Ran få forÇarba (ïg,
fa ff Çan »ib herrans affair fwor:
min (Sttb, jag fror på big,

gbe fårar, ßarnef faffa må, 
be braßßa fäRerf big, 
otf) bina efferRammanbe 
aßt infiCf fjerbe teb.

<Öd) fRttfben füf befs mobers bob 
mar i)ennes forg ocÇ me,
0(f) när ßon mar i |!or|k nöb, 
må ft' fifmef ättab ftg.

Sbin1 fmicRranbe ocf) faffRa orb 
ßebrogo Çemte mifsf, 
fom afbrig ttppå benna jorb 
bå fibtf någon 6ri(l.

©m fanningen ftcR Rontma fram 
od) afbrig faffRIJef mar, 
få fRttß’ btt Rontma ttppå fRam 
od) f?efa ßarnefs far.

QSÏen ßäffre är for big, min man, 
ßeRätttt biff ßroff, fag ßer, 
i fg(î!)ef od) i ffüfl)e£ än 
för ben, fom faRen rörl

£å miffttar ntt biff egef ßroff, 
aff btt ben raffe är.
J>mar fänRer btt aff finita fro)ï, 
när tôttb biff fif affRär?
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“Sag bit bå Çjetrffig* ben i fatmt, 
font btt forfRjttfif Çar, 
ötn btt (TlaflT Rötmna CrjdUigf fratrt 
i Çitnfen ren öd) Rfart

“SänR på beit fpäbös rö|f ocÇ fjttb, 
font btt förfRjttfU ÇarÏ 
S>e |liga bagfigf ttpp fi£L' <Sttb, 
fern ät en tyerRCig far,

©ag big litt wara tili fib, 
jag öbmjttRi Beber big, 
ont btt taif Çrtfttta jorbifR frtb 
ocf; winna ett'igi £ift

gbit Çttbe e{ Bari Ißba ben, 
font big öfråbif i)ar, 
tuen toctrif fragen mot bin wein 
ö<f) en räfiftnnig far,

“3Î>4 faiiigbötnen räRnar btt 
öd) på en öRänb 6ri|ï.
<&ttb träffar big fjtt gånger fjtt, 
bei Bär btt weia töifsi,

Qitädi Pornef räffwis Çjefp, jctg Per, 
aü bei ej Biber nöbt 
befs ftteftar Herren adlib l)ör, 
ftj ntöbren är ntt bob.
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81.

6tniibcfdng.

(fragment.)

@meb8; efter biftering af Simla @ttna ^ßvoft t 5ßetaIalS.

3 Qîetpes fins en ttlftaet ffggg, 
font Jalmen Çela må, 
ad) Çtt>cnf Ça« (låt (In’ ramat in, 
bet got Ça« bjupa får.

Jan lat Batl Påb’ Rarfmat ad) fRimt,
Çan laget, gåt ad) fp dt.
QBfir Çan ej mail af Rarftaar acÇ fßinn, 
få btidiet I)an ttppå.

goen falliga få plågat Çan, 
font fan Ça« plåga1 SaPj 
ben rilia Çan mal gäfla Ran, 
font brider Raff’ ad) tabb’.
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32.
SSoiibhrifa.

Ut @mebê’ [amting, ®en inmecïtabe »eräbpggnaben tljdcS papa 
Bfmermatbigat fMbtmtanb geljör, od), epitru några lättare apgênabe 
fuaggltgljeter unbanrôjtë, återftå tittracttigt många änbocf. ©ângenê 
uppJomft (fe biogr.) förflarav ocE bet briftanbe jemnmobet. 3 Sîancïenb 
fainting ftnneö en förlortab od) förberfmab Bartant, upptectnab i SBörå.

cÄom, |îanna, goba brengar ocp pör uppå tnin orb1. 
få jîiaff ni få Iföra, pur’ Ponben pföjer jorb; 
ocp purtt pan panbfar från maggan fid grafmen 
od; l)ttr pan fraliferar Påb1 naffen ocp bagen, 
alf pina ocÇ tnaffa uf fjenarens ftropp 
ocp fuga befs Pfobsbropp från få od) fiff fopp.

Qilar Ponben går aff fega |tg piga effer breng, 
ben Paffa Rifmösfan pan tnånbe ufåf mänb1.
<$an mifar ftg öbntjuR för big od) för a£fa, 
fiRfom pan pabe ej fefmer, effer gaffa.
J>an fofmar aff mara uppriRfig od) Pra, 
tuen om pan bef påffer, bef får man Pfi mar.

Qilar Ponben om morgonen fibigf månbe ttppffå, 
pan fagar |t£f fegfofft på arPefef aff gå.
J>an frågar ej effer, pmab fritRojf fRaff Pfifma, 
fiff befs aff pan fåff paffma bagen förbrifma, 
od) fifodian få ffäffer part afffib förmänbf, 
om morgonen fibigf, om affonen fenf.
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(Dd) när font ärtMCigt fruRofj en Ijenare fRad fit, 
meb fronting ocß furntjolR iraRleras Çan bit? 
men Ponben PeÇagcur i Rammaren cjått^ci, 
bn* Çar l)an wäl Prönwin od) rälletna många,
Çan iux ocÇ bridicr bel 6â(ïa Çan Çar, 
ben berpå ii(U gifwer, Çan Plifwer bel war.

Qiïâr font Bonbefoncn Çar en ålber af Ire år, 
får ijenaren fiiCCct for Çonotn mången lår, 
i bel Çan Begijmter all fqnadra oeß ljuga 
för (tna förälbrar t od) «font fluga, 
när ijenarn fRad laga ftg fallftfR od) Bröb, 
all Çan ej af Çunger od) tnallÇcl må bö.

(Dd) när Ijenaren ule på arBele fRad gå, 
bå följer Bonbefonen od) fer berttppå, 
l)ur1 man fig förråder på lebtga flunber, 
eder i fill arPef gör falfRÇel berunber. 
cJVCCl fåbanl i Bonbfonens Çjerla nit Bor, 
få l)an ÇusÇâdar, lid befs Çan Blir flor.

Qdctt när fom Ponbfonen ul på arPelc fRad gå, 
ben tällafie fijfstan l)an ftg utwäljer bå j 
men Ijenaren (ïabttar wib fwårafle fjjllan, 
på Çonom förfamlas eu fafeltg Pglla, 
alt Çan må förfmälla af Çttnger ocÇ itöb,
Çan önfRabe gerna, all Çan wore böb.

(Dd) ijenarene måfle bå fom fångarne gå, 
t Çwab nöb ocÇ Çwab fjuRbom bem Rommer uppå, 
t Röfb od) i regn od) i ada flormwäber 
be ffllas od) rifwas tid Rropp ocÇ lid Rläber,
Pan flapper wäl ofla från Panbef (tn Çitnb, 
men ijenaren flacRarn ej flipper en flunb.
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<rSn bönbe fRttfU mera Runna gtfma ftg fit), 
ad; Ran|ïen Rmtbe affa toifsf mara i frit), 
ont Çan benna «fräfining ej fRttCCe bafma, 
aff wifja be fjenanbe ffänbtgf bebraga, 
men bcrför1 få når *) Çait ej Çwifa ett |ïtntb,
ban föper från barbef meb Refait **) t mint.

©cf; banben Çan (affen ftna Çcifïan «fi fiaff, 
fina oxar få für f;an på ängen i waff, 
men fjenaren månbe för pîagen Çatt fpättna; 
bå fät* man förff bönbernas rebfigf;ef Ränna, 
öcT; faffigmansbarnen be wcfa bcf bäff, 
fam Çafrna nu fjenaf be bönberna me(l.

QSfär förbagen fRaff infräba öcf; tuecRan bfir af, 
bå Çar f;an få mtjcRef, fam ännu göras fRaff,
aff naffen går nf meb arbefe ocÇ fmärfa,
när jag berpå fänRer, få rgfet miff f;jcrfa.
<$önbagen f;an f;wifar i frib öcf; i ra, 
åf (Sttb f;an ej wifar ej RätfeR, ej frö.

Q5len am bef Çanam fiRwäf fTutffe f;änba en gång, 
aff f;an «fi RgrRan månb1 «ppffämma en fång, 
få är ben meb famn ocfj meb frögljef bebfanbab, 
ad; aff gob fanRe fiff infef förwanbfab,
Çan ftffer acfi befraRfar afff, Çmab ban gjarf, 
öcb Çtt»a6 ban i förffttfna wecRan f;« fparf.

Qilär fiff bamtnef b«« Römmif, b<m |tg Cägger i fäng, 
går fen öcb befraRfar fm’ åRer acb (tn äng’, 
fin fabbaf ban månbe fåfitnba föraRfa,

*) SRå = fjafttm tib, ^inrta, nteff meb förnefmttggorb.
**) ©et, beft. form: Detcm = bit.
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od? ej effet annal än penningar iraRfa. 
c&an föder all Pfifœa font Talamon «R, 
men Pîtr öcrigenom en liggate îiR.

^formât Çan någol fRinna, fötntår f?an någof fa 
ttlaf alla ôesfa, font Çonom fjena ma,
Çan foRer, fjan aRlar, Çan ftRer, Çan iraRfar, 
ail Çan Ran infnåCa öe flgfrarna ftnå, 
fom Ijenarn PcÇofôe ocÇ roifsl Poröe få.

CM.cn engång när fam PPoöel fRalT Rräfmas itfur ^anö 
på aÆa öe fnåfa ocÇ giriga i lanö, 
öå fät öel it»Sf PCifroa räll många röö’ öroppar, 
fom öc Ijafma fngtl ttr Ijcnarneë Rrop^ar, 
öe n>t!Te öå gcrna öem giftra igen, 
men öå är för fenl ocf; eil ewig! efänö’f

<Aom Çil nit, Çôt ött Ponöe, all mig Çora itppå, 
fjwaö för elf Pref lift affReö öig nit gifmas måt 
Ijär Ijar öit öin fera, jiöt jiar öit öin peöer,
§är Ijat öit ötff Petöm, en fRön otfofsfeöeP, 
acR, om jag Rnnöe frijcRa meö jernflgfar flarR’ 
öin PefnaösPefRtifning på femlio arRl
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33.

2)cn flitige bonbons» lof.
3 ©meb«’ od) Standen« fainting.

©junge« font: ”©tatt ftiïïa bu tingling” o. f. m.

ëS>cn, font sf jotben ftg rebeîigi it>i£C fobs, 
Çart msfie srßefs, fami pfoja ocÇ fs, 
odj icRe fs räbss für ors oeÇ mobs, 
ocT; icRc meb îebiga Çânber fs gs, 
fe mijrorns fûts, fjttr fTiitgf be gs, 
fin1 f?bgsr off oRa fs (for be forms.

QBeftnns btt beifa, btt Csier oef teber, 
fom fitter fs gerns meb Çsnben i ßsrm, 
oefj febsn big mai sf ben riRs uißeber, 
ocÇ füsbsr Çsns forrsb meb oro oclf Ifsrtnt 
f# när btt sr ttng, 
sr ßörbsn big fttng,
ocÇ nsr btt ßtir gstnmsf, ej mai far bin mun,

<$e ps ben frägns i fisrr ocf> i rnosfnr, 
fe Ijttr’ Çsn srßefsr, Ça« pfojer od) fsrl 
Qivsr ftiffef |fåt fsrbigi att fijffs Çsns psfsr, 
få Çsr btt bocR infei, eÇwsri btt an gsr, 
fsfi msrRcn är fior,
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yd ÇmitRen btt ßot%
bin fäffja är ßörrc, an ndnftn bit tror»

Qilär fiu offen mdnb’ rinn« fratt cbfarens yanna, 
fa fäffer r?an ffängfef für junger o<Ç förff. 
cÄatt reef, aff be erben be are teifsf fanna, 
aff brdfan*) Btir fförre ftear fRörbanbe Çë|ï, 
ed) när Çan bd fdr 
mdng’ funner i fdr, 
fd anbra fërfjena, fern rtågof ferma.

3>en ride Çan mdffar mdng1 Çimgri^a magar 
ecÇ ger bd en gerning, fern afffib dr geb, 
när Ijan i (tn ungbem fd teisfigf mdnb1 faga, 
aff Çan Ran meb gmntgljef buRa (tff Berb 
ecf; gtftoa bem Brëb, 
fern fiba (ïer nëb.
Jban 6erbe jtt yrifas ecR effer ftn bëb.

Jbteab fRitJÜCe mät herren mätfigna t tänber? 
Çtuar fRuÆe mi finna wärt bagCtga f>rëb? 
em icRe ben fftfige arBefarns IJänber 
uyyrtjAfe be ferfteor, fem tigga i öb1**),
Jbur1 finge te i maf, 
uyyd tedra faf„
em affa fRuCC’ mara fd (leta ecf? faf?

QScn Rem ecf> BefRdba be fätfen fd fRëna, 
fem förr Çafwa tearif en öbtger marR1. 
gbit fRaff meb fërttnbran bd Ça(ligf fd röna,
Çur’ bef nu far Bfifwtf fd fertiger yarR.

*) ljög af fäb |)å fogeit.

**) tigga öbe, obntfabe.
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5«, arbela på, 
t>it draper rnånb1 få,
få fdaff ocd morafel töifsl Pfaitt|frattbe flåt

9>å få eed mång* anbra förljena fig föba, 
fottt efjcs ej fjafwa fill bagfiga 6röb, 
am affa fFutü1 fmtfia (tn fil acSj fm möba, 
få rådle ej fanbel i brijï ad? i nöb, 
cÄrbela bå på, 
bit, fötit dan förmål 
af Herren få fdaff bit mäCftgneffe få.

<^n ffilig arPelar’, fom föber ftg rebîigl, 
dan iede förglömmas af Herren mår öub 5 
am Ijan ttli därfed Çeff ngdlerl ocÇ frebfigl 
mill äffda fm näffa ocf; fijba (Sitbs fhtb, 
acfj fdöla fill daCC, 
ftg »adla för faff,
få är Çan en drana för mennifdar aff’.

QScn fjjefp adi be falliga efler förmåga, 
när b 11 (jar fåll gåfmar af fdaparens Ijanbl 
QSöfftgneffe fdaff bina Rappar nppråga, 
acÇ bn Hit ßefönler nteb äranes drans. 
gbin ffil är öefönl, 
bel ijafmer btt rönl, 
men IjjeCpa i neben är mera än fdönf.
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34.
Skntfcöii.

SJtebbetnb nf Sîancfen. £mr roarit af ïettor î. f. Saurén intagen t 
tibningen Slmarinen 1851, tt:o 52.

cÄottt, o Ijttfwa ßarnawän, 
öfs gÇ>itt aubes nåb förlän’, 
öfs, font lära fRrtŒ Sbill örb, 
all bcfs werRan warber pport» î

ôif ofs Rrafl af Çôjbctt ner, 
ail ta ai ßim meb artbaRf fRer,
|ïârR wårl minne, gif öfs nåb, 
gif öfs nåb ôcÇ göba råbl

QSar 3)tt fjelf wår lärare 
öcf; en flarn reg er are t 
bå Çar falan, Irais fin li|ï, 
alla fîna firafler miff.

6if wälftgnelfe ocÇ nåb 
ttli alïa râb od) bâbî 
(&tf ofs bagligl ßrab ocÇ tnttfl, 
lid bill örb en flabig îitflî

QSallna Çâr SHn wtngàrb fjelf 
web SHn näbes riRa elf,
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<M SD in’ ptalör IrifiMS tnå,
De Der t SD in wittgarD ftâl

Jof fRe SDig af Çjerfans grimDI 
QKfaf fpaDa Darnens mm 
SD» SDill fof fttffiftomnrtf Çar, 
ocÇ Del gféiDer engfats fRar,
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35.

$örntiutiug für barn.
Ur @meb«’ famting. §ör faïert till författarinnans ftotwertfamljet.

Jfiom ocÇ Iför twin fUTa want 
wiff bit gå füT fjitntnefen, 
fHaCC btt ßebja föefttm Rät,
J>an big räffa wägen fär.

QSerCben big förföra Ran, 
ont btt infef Ijåffet an 
ifrån bina fpäba år 
i eff frägef faberwår.

g&it i?ar gjorf eff fforf förßttnb,
Pnjf nu beffa ingafttnb’î 
fij btt ttfi bopef$ ffob 
PCef en SSeftt wän få gob.

jCnntt är btt fjeftt Prttb, 
tnen förgäter bit bin <Sttb 
gråfa engfar öfwer big, 
fafan Cer få innerCig.

4åf ej werfben Co åa big, 
fiff aff wanbra Cannes ffig,
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§<tn forfeber månget finå 
M Att Breba wägen gå,

JbålT bin Pöd ûf Çjerfaf Rår! 
<£>m bit f?enne ffifigf får,
Bfir btt trtij[cRef front od? u>i$, 
ppper in i parabis,

(Sont ntt benna Ma BoR,
Ms bit Bfifwer ffor od? RfoR, 
att btt Ran bon tätt fbrfiå, 
od? ben effergörer få.
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23arwifång.

@tneb§’ fnmïing. 2nffl)Br ben ^ebagogtfïa iuerïfamfjetenS tib ; remi 
nifeenfer från nmuit [)ntt.

È» ôttb, gif of$ bin nåb 
i ad teår råb ocf) båb, 
font nit bi« otb fRad fårat 
S>tt teärbes ofs ßefRära 
e« gobf för|fånb od? minne, 
eff fretnf od? bggbigf finne!

Qilät uti font pfanfor fntå1 
ttfi bin wing år b ffå, 
fåf o(s font rofot gtönfRa 
od? inf ef annaf önfRa, 
än, l?wab font ôttb ßel?agaf, 
i ada wåta bag at!

Qilät wi fid Botbo nu gå, 
bin gobÇef njttfa få, 
wäfftgna éttb mår föba 
od? Çefa jotbens gtöba!
6if Pröb fid droppens fftjrRa 
od? nåb aff Runna bgtRa

8



114

war titiîbe ßarnairän, 
font 6ör i Çitmtteî«« 
öd> fRåbar af btt Çoga 
mct> tnifbf öd; rtabigf öcta 
på (t«a pfattfor fpäfca, 
föm för J>a«s anftgf fräbat
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£igg(trgo3fen.
Uv ©mebb’ fowling. simuct tovbc i ben goetiffa litteraturen icfc 

Wara befjanbiabt förfta gang.

c#« gasfe otnfiring åffa år 
Çan mißt far od} mor.
Mt föba ftg Çan antfiring går,
I?arts forg war ganfüa (lor.

cSn winferqwâff Çan ifar font 
emcffan mången gårb,
[jerßerge ftnna war foment, 
fg aïa woro Çàrb’.

<$in Biffa fädi Çan gå ftg iog 
0(f) gidl «r famma 6g. 
oÄ) annaf râb für (fanant war, 
än Çwifa ttggå fna.

Juin ftteftabe få omRefig 
od) fäffbe ntångm får.
J>an fabe: fäff acf; fgeftfig be, 
wib Brafan (tffa får,

be Barn, fant mätt od) warnt få gå 
i fång aff fafwa faff1.
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men jag på brifman ligga må, 
fa|ï Çungrig fmag ocf) fröff.

Ê> Jberre, lag utig fnarlig Port 
all råda far od) wort 
gär IjimCamägen för mig dort! 
min nöb år afff för flor.

Joan ijaflar fnart lût fabrens graf 
all fägga ftg betpå, 
od) fcban fnarfigl jlumrar af, 
ej fiöCb f)an dänbe bå.

cSn ängel Ijmtl mcb l)immclfd glans 
Brebmib Çans fiba flår.
Jf>an Binber bå on ferrlig drans 
od) fällor på Çans l)år.

Sbon dranfon fåg mäl l)marje man 
alt bon få Çerrîig mar, 
mon rädilo någon bil fin l)anb, 
all fminna mar Ban fnar.

4id on förBlednab Blomma fä(T 
Bans anbo Ijäbangår, 
od) engeln fdpbar mcb i)ans fjäl, 
bor Çan nn Çmila får.

J>c! Fjmab on tragen Bön förmår 
för bon, fom märntös är, 
när l)on ulaf aÆl i)jerla gårp 
Ig <Snb i)ar Barnon där.

Qilär bo ÇàrbBjoriabo ft cd fo
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f?an$ fill ça fabrens graf, 
få ropfe beî ad toe, ad 10e, 
toi ej Çerberge gaf,

gber fag 10ät liroppen ftd ocf; liaÆ, 
men fjöCett är ßos (&ttb.
& tnennifRaf btt to da fRaff, 
au Cijba J>erren$ bttb,

fom Çar bcfafff big göra gobi 
(W( wärnCöfa fm.
Sb«, font fjar tncn^fRoÇjerfa fåll, 
bu barbe bel förflå,

®änR, när btt Rabatt [Raff engång, 
bå (îuicts Çimbens börrj 
i pinan bfir en ömRCig fåt 
ocf ingen big bön^ör.
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38.

©fopelfe od) fljnbnfaU.
llr Sfcmcfeng famting.

J>ar btt mt albrtg betraRtat tôitbê ttnber, 
fa (ïanrta ntt litet ocÇ f-tjjsna på rnigl 
£aRta î»iff bttüer, bit tgft några fttmbcr, 
få fRaff bit ntt något få fora ocÇ fe; 
fwab Jberren far gjort 
bâb’ lifet ocf ffort,
<$Raparen ft£C ära aß, Çwab fan far gjorft

Qifppa fa bagar (£>ttb allting far fRapatt 
lof, orter acf blomfter fam t fmarje gräsftrå. 
Jfbant acf 4wa M frojb ocf fi£C fromma 
i parabifet fattes gläbje att få.
£$>«n lag ocf bat bttb,
font af herren mår fôttb
gafs Jfbant odi^.-Sma, war ibel frojbljttb.

QSen ormen, ben lebe, font bjefwttlen fabe, 
mifsttnte mår .Jfbam ben gläbje ocf frbjb.
<0, c-Smaî câmaî fid' gwinnan fan fabet
nå, ät bit af äpplet, få Plir btt ttppfojbî
J>on Itjbbe fans fob
ocf brät mot fin (öttb
ocf åt tttaf äpplet ocf mäße |tn fRrttb.
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jbttxtb flutr bo göra ? b? (ïannaôe waRnq 
tnifïe (ttt gCabjo ocÇ fafigÇrf mob Çafï.
(5ub$ rô|ï bo Çôrbet Çtnt fïàn ni nu naRno, 
Ijtsarl for' obor Rfdbor, ijwarf för’ ober praRf? 
©m ftRonaftäb 
fRflîbo boros find,
fa fRßCbos oj fpbou o<Ç Brottef bermeb,

SforBanneCfe Bîef tt# offRebs^rebiRon, 
förBanneCfe ßfcf boras refoBefp. 
fjfråw parabifef maße bo wiRa, 
tnifïc ad gfäbfc ocÇ faCigÇef od? fröjb.
~3På jorbenes Pårtg (?) 
bo ftngo (trt gårtg,
ftg Rfäba od? föba i nöb od? i ttoång.

£>, ewige 6ttb, (?wab bit BiRwäC war rtåbig Î 
g>« Bofwabe ofs tttaf qwinnones fäb 
on, font (fut de ofs fräffa af ad wåbe 
ocf) ofRgfbigf Çftttgct förBannab på fräb, 
ft[ fonon få Rår 

fofwabe l?är,
att Bofa ad fRaba, font cäwa Bebref.
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3efu föbclfc.

Ur @mcb«’ upptecEningnr. ®et bör ej wncfa unbran, om författa* 
rtratang oiärba tro ej atttib ffutte ftrecift utträda bogmatifta enffitbljeter.

QSafftgnabe bag 
meb nöje fer jag, 
btt fräöer ntt in,
afs ben wäfftgnaöe fittnb alf påminna, 
bå fntbfRapei Rom
b(Ç fftbet nit föbbes <&ttb$ Ijefige fan.

SjDtt QBeifeljems |îabî 
war icfie btt gfab?
QSifsf ntåbbe btt weif,
faut ftcft tnoiiaga fribtsfurffcn få få(L
3$ firitöftan på ffra,
ber fabes en Çerre, font ingen förfmår.

Jbwab gfäbje bei war 
6fanb engfarnes fftar’l 
cÄwab fröjb i (5ttbs cjiar, 
a« Çerbar ftdi Çara ben gfäbjen få |ïar,
0cÇ 6åba be man,
font foga bei irebbe i ^erttfafeml
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<JfcR, nnberfam merfbî 
Befinna t>ttt färb, 
fom reban ben lib
ej miffe mottaga bin Sfraffare !5fib, 
fafi ffäber od? (Toff
bit igenom Çans nåb Çar ttppöijggba fåtti

QSafftgnabe ffalTÎ 
bef gfäber ofs aff.
9>u fog jn emof
ben Reifen, fom froner Pör’ faffa füT fof,
faff praRfrum i fRidi
en fåban möfgerning ej göra bå ftdi,

@15 engfarne Riar’ 
fra* rebo bå war, 
att 6åba ben fröjb
Pfartb Çerbar, fom gingo tneb bofRap förnöjb, 
att fräffaren Jt-rif
mar föbber i Qßeffeljem fäRerf 0$ mifsf.

Sfijra fttfen år 
profeferne fp år, 
att Çjetten (RaOf Rom1,' 
ben ewige fahren |Raf föba en fort.
QiUt mar famma ffnnb,
men mänfan Perebbe ej Ijonam (Torf rum.

QBCanb åsnor ocfj nöf 
en Çmifa få fof 
mår Slraffare ftcR,
fom IjåTer aCC merfben i orbning ocf) fRicft.
cAan mar bermeb nöjb,
att engfar odj Çerbar beöåba ben fröjb.
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Jan Rom ej ttteb praRf, 
men Çafwer flor rnaRI.
3 trffiijeî fan rwm,
font cngång fRaff föra aCCtncinncfi{i bont.
Jan fåg bå wäf fpöb,
mon engång få fRaff fan aH fafiga gfäb’.

,$4 jttöfen nit bå,
6åb’ flora oef fmåf
Q8ib RrttöPan få irång
bor fRofa mi fjunga en ntf fröjbefång.
Jtrent ligger bå ber?
$0 fjeflen 3>efotra, font fräffaren är.

Jurent febbe be ntän 
li£C ^erufafent 
från öflerfänbfR orf ?
gbel gjorbe en fîjerna, font tri fa förfporl.
Jon gångar irai îdngf,
ntcn fïabnar bocfi öftrer bei fttfel få Irångl,

ber fräffaren fåg.
3>e fabe flor fåg, 
alt fe benne Rung,
fafï fan ttli finban fåg fpäber oef ting. 
3>e iroro få mis’,
all be triffe gifira ben nrjföbbc pris.

9>e fRänRIe träf gnfb, 
men troro få fufb, 
all Jerobes ej
ftcfi mela monarfiens ttpprittneffe, nej. 
gf)e foro en fpång,
font lijrannen idle ft* trela en gång.



123

gjbe (lingo nteb fröjt» 
ocf fjongo förnöjt» 
fatteîuja, pri*1
att be fingo fdåba ben Jerre få mis,
font fintntef ocf jorb
få ferrtiga battai a (ton a tneb orb.

Qilu (åtet ofs gåt 
att äfmen mi få 
uppföda bon ori,
fij fijernan ofs teber iitt fitnntefens pori. 
3 att emigfei
få barnet rot fdåba i fiorl ntajefiäi.

Q®år iib är ej tång, 
att tära ben fång, 
font toi fdofont ber
i etoigijei fjtmga bfanb fimmetens fär.
<$å fdtjnbont ofs bål
fe, brttbguntntcn toäniar ocf bröttopci (iår.

Q8i fira ben fe|ï, 
bå fimmetens gäfi 
på jorben dont Çif,
att bjttba ofs affa tneb darted oeÇ fit 
Jan mitte fjctf gå
ocf mara ben |ijerna, font toi fötja må.

Jtcd, tjnffiga iibl 
Jan dont jtt få Bftb 
ocf fetfar ofs får
nu mitt jag er tåia min darted forfå. 
,$å nebrtg jag är,
jag fidmäf bei ferrfiga bubfdapei bär,
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aff fib en Çar nått, 
font profefer fpåff.
SD ef 6ofa$ tut fRaff,
font ^fahren ofs fab? mb mennifRors fad. 
gfbcw fåben jag år,
font fafan fRci£C Rrosfa meb Çefa Çans Çâr.

cÄcR fußigif ntobt 
J>»ab Çofstting få gob1.
SD ef gfåber miff Prôfï?
jog afbrig Ijar fimttif få Cjuffiger fröff.
Qilår fpben gör fmång,
få får jag fiff 3fråffaren faga min gång.

Qiltt åro toi frij 
fe fammeft Rom fei 
font Borffog toår fRufb 
ocÇ år ofs «obig, få »ånfig ocÇ Çufb, 
aff afbrig toi Ran 
fifffgffes Begripa »år fråffareman.

<$å Rönt ttu bå Çif 1 
jag fångfar meb ffifj 
ocÇ Rf if nit min gä (i, 
aff wi må få Ijåffa en ntj fröjbefeffl 
cÄåf Rjerfaf få Bfi
ben RruRRa, font bn nit »UT Çtoiîa «fi.

SD» Rfappar ju på 
oefj »iff ju ingå. 
c$å öppna bå fjeffl 
Sngjuf bina ffrömmar ur nåbenes effl 
J>åff naffwarb meb mig, 
aff jag må få Çàffa ben emigf meb bigl
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40.

^uhuifrt.
ginn« i @mcbs’ od) t Ständen« fnmfing. 3 ben febnare tittifa 

upptetfning cif mefobin t notfïrift.

(5«bs fan är fabb i Qßeffeijent på benna bag 
ef£er (Subs egcf untCße^ac; 
öd) roorbcn floff. ,Jff Btöffa gitn|ï ocÇ nåbe 
år fjan o fs fänb fid ßjeCp ad) ix oft, 
od) i)afi»er från aflC wåbe 
aï werfben återfaff.

cÄcfi. ÇttnCa-Bnb af engfar ocÇ l)är|fiararne 
farfumna ftrib på jarbene 
öd) prifa <Sttb nteb ma engfafungör 
tneb Çarpar ad) (SafttnaCjnb, 
ja Çjerfefigf fafffttnga 
öd) prifa Herren (Sub.

QiCär engCatne Beigabe (tn (fara fröjb 
öd) fjonga ôitb t IjinunefslJöjb 
tncb gfäbje flor, bå år ben afbrtg wärbig, 
aff nâ’nftn ega ntå£ acÇ Cjttb, 
föra nit ej wäre wärbtg, 
aff föftaa Jberren (£>«b.
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cJCcâ RötfeRs öttbf när jag bin gobÇef fänRet på, 
©iff Çjerfa ßi-tTigf briffa må, 
aå RätbeRs öttb, fam få f?at äffRaf ©erfben, 
aff tut big fi«ff i ßöben gaf 
aef> ttnbergicR ben färben, 
alt §ebga få ©år gtaff

JfcR Çjetfans fröjbl tut fåf ofs affa ©ata gfab1 
ad? meb be Çetbat ctå àfïab 
ttteb Çjetfans frajb acf; föfja |îjernan effet, 
fam är ©år tôttbs atbs Rfara fjtts, 
på ©âgen je©« 0$ räffer 
fiff Retraits (Jebga Çusl

Sbe ©ife män adi Çebningar af afferfanb, 
fa© Ramma ifrån Qftibtan 
fiff QBefÇfeÇew, ttppfafa fîrta bàf©ar 
meb ffarffa Ijjetfans tareffe, 
aef fRänRfe Çanam gàfwar, 
gttfb, mirtÇam, raReffe,

QSäfRammen f/it, min 6ttb aefi brat, ©in fjaîamân, 
fi£C jrrben ifrått Çiwmebent 
QßäbRommen Çif 1 faff bina femmar fpaba 
i Rntbban babes neb på (Irå,
©üb bacR bin Rare gbâbjas,
Ç©ar Çan big fRåba får.

Sbin nebrigljef fRafb göra mig i Çimmebn riR 
aef; bina Çefga engbat fiR 
i emigÇef. Sbit ©ebaf big förnebra, 
på bef bit afs ttppÇaja må.
Jbmab Ran afs ©era f?ebra, 
än biffens Rrana få?
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Mt ofs Begå oef? fira få war jitfefe|i, 
aff Refits fjcff tna Ui war gä|lt 
«Sag önfRar î>cf, få Ran of$ iåe fafa 
wäfftgneffe i råb ö(f båb, 
när Çan ofs will fittbefa 
fin RärfeR ocf> fin nåb,

J>ans (fora namn bef Refits är, en fräffare, 
en men’lüo-wän ocÇ äffRare; 
bef är Ijans namn, bef namnef äfwen näntnbes 
od? forffa gon^an faffes om, 
bå öaörief nffänbes 
ocÇ ftff QRaria dom.

~ij?På beffa namn Beror oå att' wår fafigljef, 
fom fRriffen nogfamf fäga wef.
3 beffa namn fRatt affa ffägfer warba, 
fom ttppå jorben ftnnas må, 
wäfftgnabe ocf? fparba, 
aff ÇimtneffR gföbje få,

c4ln Çerrfig fröff, aff f?an, fom är wår fräffare, 
fRatt engång BCi wår bomaret 
cJfå Ijerrfig fröff, bå Ifan i fRijn fRatt Ramma 
meb maflf odf mgåen ifcrrfigljef, 
aff gifwa onb’ ocf; fromma 
wår fön för ewtgfjef.

3or cîeftt bob, fåf ofs wår fib wäf a Rf a på, 
aff ej wår fampa ffocåna måt 
för 3»efu böb, när Brubgummen månb’ ftomma, 
aff bå wår Campa Brinna må 
ocÇ wi meb atta fromma 
i fafen må ingå t
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4L

91itbcligt nftouqttiöbe.
Ur SîandfenS faulting, n:o 332, mebbetabt af battmranbe taptanêabj. 

i Sorënàë, numera ft). od) proften i Sßätfäne, mag. St. 3. St. ®. 2eibe« 
niu§. ©tijdet par i något tortare od) mera ombitbab Berfton marit af 
tettor 2. 2. 2aurén införbt i Stmarinen, notiêbfab för Öfterbotten 1851, 
mo 31. — ©jitnt titt oerêbpggnab ide fuïïïomtigt titt, påminner ftpdet 
bod ej få ringa om tonfallet i ben ttmdra pfatmen: ”föinab getjt Stjrifti 
SBeg” af StnbreaS Sngotftetter (f. 1633, f 1711), tärb föpmait od) råbs» 
tjerre i SKürnBerg. Sen torbe ingå i SBtirtembergifdjeS ©efangbiid).

3ag freiber bri|!igt fram, 
fet ft jag ett fp b ar’ är j 
i fcftt Jiti|li namn 
jag tut min bön frambär 
ad; faflfer for J>an$ fatapaff, 
font mig od} wetCbett borna fliaffj 
upptag bå Jette mifbefig 
ben fttdi, jag fattbar 9>igf

^forfeit mig, 3faber fttfb, 
a£E fpb, jag Çafwer gjort, 
i bag för .Arifti fftttfb, 
fom jag bodi iefte flott $
Çtoi fßttflfc jag förtärna $>ig, 
min tttba tüEffpf, miff fleflagl 
Q5len fmitfan utaf ,Jf barns art 
nebfofar mig få fnart
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3*0 (?ovî>cts bödl fötmifsf, 
rtff ®>it dt gob inbi;
9>ifî ßfob, 0 3eftt cAri(ïî 
Ran ad tntrt (tjttî) affiôd j 
ftj, fi font bagert ttar ftff (Iitf, 
fi Ran S>tt fRttfben pfåtta nf5 
ocÇ jag fit njuta i ëSUn fatnn 
en fttjgg odj fäRet Çamn.

3<tg gfotnmer ad ben forg, 
font jag i bag uifiob, 
odj Ç<t|ïat iid ben Potg, 
ber 3eftt$ for fi gob 
ja, nocrrb, Ptn btt bocfi. tönet ftcR 
en fiten |ïunb, eff ognaPfidi, 
l?i»ab nöje Ço$ win 3eftts it, 
wifsf ljöd bu Ijonorn Rirî

A Çungtig afbrig går 
fi glab iid ßtö£fop$3orb, 
font nät jag fafa fit 
tneb fpeftts nigta orb 
pdj Pjttber honora tUf tniit win, 
aft i miff Ijjetfa Po igen g 
bi erfat jag en engfafröjb 
oelj fjfitet toäf förnöjt»,

JW toetfben Pet; gob nafff 
odj ft göt dftsen jag; 
men bit, min enba fRaff, 
ntt trig i famnen fag I 
fi Çnifat jag fi nöjb i to, 
font 'ogefn i (iff frggga Po; 
odj ad min fotg odj fiota Ptifi 
it pt SDig, 3eftt jsftrifi.

9
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<$änb mig bin engCafRat’, 
font ttmrbat ont miff ßo, 
off jag ben naben Çat, 
aff ÇmiCa «ft ro, 
fid befs SD in «JTnbe fäget få :
”nu fRaCC bit gfab igen ttppffa 
od? prifa Mertens ftora maRf, 
font IjalTif ont big waRf”î

(£>ob naffi gob naffî o metCb, 
jag går i 5eftt fRof’ 
oef; glömmet afE bin fïâtb, 
fij bet är Çntiîa fof, 
en frib, ben ingen ftnna Ran., 
font ej ben Çtoifojïaben fann* 
i 5efu öppna fåt 
jag nn min Çwifa fort

Q&en, Jberte, ttppmâcft mig, 
aff jag ej fofrnet 6otf 
tnin egen nàbafib, 
font ät få btjr 0<Ç Rotff 
aff jag tneb SDawib fttfifo får 
tniff fäger tneb tnång1 fließ, ocÇ fåt; 
ej gfötntner äffRa SDig, 
fg S>« Çar äffRaf tnigî

5a, SDu SD iff bgra fif 
i höben för mig gaf, 
oefj fe’n aff ßäba ftib' 
itpp|ïob ttfttt SDtn graf, 
ja, SD« fiU Ijimfen faten ät, 
oc$ Sfabtens mtebeßficfuit bet 
SD« ßfibRat odj jag gCab 
gar ttt min fjäfafRab’.
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c&aHe, JictlMitjat 
“3Pri$ ware 3fat»rens irtdfi.fi 
g)tt, ffore SeÇowctÇ, 
gS>t0 war« ära fagbî 
ô#b$ ^on, mitt rttifbe frâCfcrtttatt 
fiffifia rrteb ben cMge Jfat&’l 
§>tt c&efijja ‘SrattigÇef 
cÄaff«, c&aMttjaÇl
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42.

Om religionen.

ginn« babe t @mebs’ oef) Ständen« fntnling. àpar i ben febttnre« 
upptedning ofnmnftriften: Pietismen, fnmt ben uppgift om fången« 
tittfomft, att fabianen Seibentu« i Äorönä« trott ißate^Waja mara pietift, 
l)on åter paft fnmma förmoban om l;onom ; bå be träffatö en gång, f;nbe 
?. frågat af [jeune om förtjåttanbet ; ”jag ffatt fuart fmara, om jag får 
mara en ftunb för mig fjeff”, tjttrabe [jon, gid affibeö i ett nun odj 
uppfatte benna fång till fmar.

Q&ttt Çjefie, min Rottung, twin J>erre oef; ôttbf 
författa mig nåben aff föfja bin1 fntb, 
aff fofRa ut fanningen offer bin mifja, 
ben fjeffRara egenljef ifrån mig fRiija, 
aff werRei aïe na 6fir nian bin nåb, 
fom afffiö mebbefar be fäRtafic råb.

Sag itnbrar, om merfben ännu fRuïe (få 
eff enba àtÇttnbrab’, tjuv1 bå wide gå 
meb refjonspariier od; feRferna (fera; 
om affa bå fRofa ReRanna en fära, 
om Çerben, ben fanne, f>ef;åffer fin Çjorb; 
få fgba mäf idle profeiernes orb.

QHanfaRa bå fRrifien, eÇo font bei müf 
men iag ej Porf någoi, ej Çeïer fägg iiff, 
få fRaff bu ber ftnna, tjut uffmen pfär mara
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i ntenföfa Rfäber, aff mi ttfan fata 
må Runna förtro ofs af ffonant font irait, 
mon pröfma förff fruRfcn, få Ränns Çort igen.

Jijefp, Mtti\ f?ioab merfben i tnörRer är fänRt; 
bef fpes, fom orbef nu more förbränRf, 
om nu QSefRifebeR (fob upp off prebiRa 
meb Qftofes odp Jfron, få måfte be miRa 
för ben, fom fjeff fror fig aff mara ëntbs orb, 
men fpifar web brafmef en fåRunnig Ifjotb.

<JfcR <3iop acR <>iont bin refmor*) är ffer’, 
off cngfar måitb1 gråfa ocfj fafan Ifan fer, 
faff mi nu Ifa orbef få mijcRef fom fanben, 
ocf; bef Ijerrfigf fijfer ufi norbanfanben. 
f5ag förer bodi tcRe ben Rfagan affen’t 
midfareffens mörRer förbunRfar befs fRen.

Q&en herren ffar fofmaf bef nfi (iff orb, 
ben fiben fRad Romma ännu på mår jorb, 
bå mi fRofa Ifonotn få prifa odf ära 
för np ^erufafems Iferrfiga fära, 
fij, Çmab Ifan Ifar fofmaf, bef Ifåder Çan mifsfr 
J>ans orb äro fanna förufan ad Rriff.

.-Sff fårlfus, en fferbe fRad misferfig’ E*fi, 
bå merfben från midor fRad mara Çcff fri; 
fij mäffaren fjcffmer Ifar fofmaf ofs beffa, 
aff Ifan fina Ifjorbar i ro fRad forfäffa, 
bå (Tippa mi änbfigf ad oro ödf Rif, 
ocÇ uffmen ej mera får fRaba mårf fif.

l) SRefmor = (efter.
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SDocft iacRar jag Jierren for benna Çans nab, 
mi Çaftna teäC Çerbetr, font gift»a gobi råb, 
font iotRet tti fRrifier i Ruft af 6nbs anba, 
ocfj ej ftna täror meb griff« ttfbfanba,
QSi få mät än fjora be Rrafiiga orb, 
font gifte« gab föba åt Çeta (fans Çjorb.

“Sg Retried iiff ttftfïcttt od) Retried iiff (öttb, 
bei är ntt bei forfia od) gpperfïa bub, 
ent iron jetnie Çoppei bå finnes fiffiRa, 
bä tnàfïe weit fgnben od) faian boriteiRet, 
om btt öpynar barren for Rfapparens röfi, 
jag menar 6ttb$ anbe, få (inner btt iröft

È», Jbttu, beteara bin bgrRöpfa Çjorb, 
ocfj fräts ofs från Çttnger od) drift på biff orb, 
aff bei ej må irampas fom iräcR uppå gaian 
od) göra eii nöje åi fjetfieafle faian t*)
£>, 3faber, tåi tjnfei ej förr (lo dina «{, 
förrän btt Çar gjori ttjtpå teerfben eii finit

') @jeif toiatan.
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SSWorgonBön.

@meb§’ famling. ®n(igt biftering af Stnna ©reta Si£(<9îuf! i ßorb« 
tiitô. Sftünga pfalntoemittifcenfer.

6ub i Çitnmefn ocÇ på jotben, 
3faber, <$0« ödj cÄefcje ,4nb, 
font från föt>or tttUfiC normen 
(ïtjrer aŒf tnob wäfbig Çanb,
9>tt, font fRifjer naff od) bag, 
ßör tnin foffång meb beÇagî

■Sacfc, min 6nb af aüf miff Çjcrfct, 
off btt far i natt få tttäl 
wafttat mig från nöb ocf; frnärta, 
frått oflCf onbf till Rropp od) fjäf, 
att af fafans arga (Hoff 
jag l)ar tagen fRaba fåffÎ

dåt min fpbafRttib fbrfminnal 
Qilåb af ljöjben fåf mig få, 
genom tron off öfmerminna,
Ijwab i bag mig frefta må t 
Sag förljoppas afff af big,
Jberrel bn, font öffRar mig.
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Jbtne Ut bitt atP mig Cetxtî 
min mag at fmat ad) irång, 

QSätPas tum åt mig PatePa, 
i mill l)jetla fli}t min gangî 
QBfaff Pu fjrff acÇ ingen ann’ 
mig fat fail Pewata Pan,

3>u, fam affliP ät ad) Pfifwer 
mil! PefPijPP ad) miff fatfwat, 
jag i Pina ÇanPet gifwet 
Ptapp ad) fjäC ad) ÇwaP jag Ijar, 
(Sub, min Pfippa, fPälP act) Patg, 
war min itafl tili a£C fatgt

4ål Piff miîPa faPetsaga 
fRingta falans Pifl ad) maPli 
<$änP füT mig iftän Pal Ijöga 
3Hna flarPa engCats waPll 
4ål mig fifl i l)immef$ i)öjP 
ptifa Pig meP ewig ftäjPl
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©ttb ftijrcr üben.
Ur @rneb«’ fnmling; nfjïrift uv $el. frinfc’ i ©ottbüfe TOiSbof.

f3ag f?ar i fanning fävf förffä,
<Sttb |lgrer oben, 
ty Çonotn wißf jag frö|!a pä 
t ftfwef öd) i beben,

©nt jag än fiber forg od) ttöb,
(5ttb flgrer oben,
är ijan min Çjefy öd) fäftra (löb
i fifty of öd) i höben.

rftÇwab ntig månbe öfwergå,
©>ub $yt(t oben, 
ffäff infef trtig oroa ntå 
i fifty of od) t hoben,

enteban Refits är tttin wän, 
font Itérer oben 
ocÇ fänber Çjefp af fintmefen 
i fifwef od) i höben.

@15 <Sttb Çar gifwü ntig en fRaü, — 
od) lltgrer oben —

10
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fom jag fjar önfRal bag ocÇ na« 
i ftfrnel ocÇ t höben.

c&AK Çmab jag länder, lafar, gbr, 
é>«b flper oben — 
få Rommer bel tntg fasfigl för 
i fiftoel ocf i höben.

Jiitr’ ben ftg fnär i fpbens garn, 
€>ttb jïtjrer oben — 
font neRar 6orl affl fanningslaf 
i fiftoel ocfj i höben.

cÄtir fänRer bn för ®ttb Pefiå, 
font flijrer oben, 
när bit för bomen fRaff framgå 
t fiftoel ocf> i böben?



$iMgg ofy rättelfer.

Uti ”Sntebning odj författarinnan« lefnabötedning” bör atltib i ft. 
f. qm. anfe« ftrif»et flt>.

ïitt fib. XIII, rab. 8 nebifr., ttfjfdtjfe«, att ©raitfor« är beläget 
ide i ißörtom, utan i £>f»ermart.

©tqcfet 22 SBårwifa (f. 6ö) fïnfl enligt ftera« famftämmiga mitt» 
ne«börb mara ißalimnja« förfta bift, men btifmit af tienne mib mognare 
år förfebb ineb tittägg od) anbringar.

@tt)(!ct 31, f. 101, prof. 2, rab. 2 bör fafna fomina efter tager, 
ocf) fåtebes (t)ba: Ijan tager går ad) ffmr, b. ». f. tager rubb odf) ftubb, 
temnar ide en« ffmr efter fig. ©år, neutr., bialettorb = innanmäte, 
bt), frnnt«.

©märre, ide »itfebanbe trpdfet torbe af täfaren fjetf rätta«.
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