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FOLKVÄNNEN.

Vireras arara®Dkrarad)©e
^7/åren kommer, allt upplifvas, 

Långa vintern är förbi.
Träden knoppas, snön bortsmälter, 
Bäcken porlar munter, fri.

Barnen glädja sig åt våren, 
Helsa den med jubelsång;
Ty de älska att få leka
I det fria dagen lång.

Och bland blommor barnen vandra, 
De med glädje se på dem.
Plocka muntert korgar fulla, 
Som de taga med sig hem.

Videplockarna på planschen 
Jubla ock af barnslig fröjd, 
Se den största flickan särskildt, 
Hennes min är glad och nöjd.

När hon qvistarna betraktar, 
Kanske mins hon Jesus, då 
Hans lärjungar palmer strödde 
På den väg han skulle gå.

Ack, de fingo honom ära 
Med att pryda så hans stig. 
Ilvad skall jag till offer bringa, 
Hvad vill han väl ha af mig?

Jo, mitt hjerta vill jag gifva 
Syndigt, orent som det är. 
Det mitt offer nu skall blifva, 
Tag det, Herre Jesus kär!

Ma jag städs som palmen grönska, 
Icke blifva agnen lik!
För mig städs till friska vatten, 
Tills jag blir Guds englar lik!

Så måhända flickan tänkte, 
Och så bör väl äfven du 
Tänka, du som läser detta, 
Samt ge Jesus hjertat nu.

„Ni kan Ju sjefif köpa, er 
körsbär/4

et var omkring kl. 3 en varm 
Julieftermiddag, då snickaren 
Jolian Larsson lade bort sin 
hammare, stack handen ned 
i fickan och tog fram pen
ningar till sitt vanliga mått 

bränvin, hvarefter han begaf sig till krogen 
„Gyldene Örnen“. Just som han kom in 
genom dörren, fick han se en tallrik mogna 
körsbär stående på disken, hvilka kommo 
hans mun att vattnas, så att han sträckte 
ut handen för att taga några.

„Rör dem, om ni vågar, herre,“ ropade 
krögerskan.

Johan spratt till, men innan han hann 
att svara, tilläde hon: „Tänk blott en sådan 
djerfhet! Jag skulle vilja veta hvad ni tän
ker på!“

„Jag vill endast ha något att väta min 
strupe med,“ ursäktade sig snickaren.

„Försök bara inte,“ svarade hon.
„Hvarföre inte, ni frågar väl ej efter, 

om jag tar ett eller två?“ sade Johan, tro
ende att hon skämtade.

„Nej herre, inte ett enda. Jag har just 
köpt dem för mina barn och dessutom äro 
de mycket dyra.“

„Låt mig blott försöka ett.“
„Nej, inte ett enda, ni kan ju sjelf köpa 

er körsbär.“
„Nåväl, jag hade tänkt att köpa mitt 

vanliga mått af ert bästa bränvin, men nu 
vill jag i stället följa ert råd och köpa 
några körsbär,“ sade han, i det han lem- 
nade krogrummet.

; Krögerskan insåg nu sitt misstag och 
? ville kalla honom tillbaka.

„Nå, nu bar jag mig dumt åt,“ sade hon, 
; i det hon flyttade körsbärstallriken. „Så 
; enfaldig jag var, som ej lät honom få några.

Han är en för god kund att förlora. Men 
; när han kommer igen, skall jag väl åter 

ställa mig väl med honom.“
Under det hon så funderade, var han 

\ långt nere på gatan för att köpa körsbär. 
: Så snart han fick sigte på några, ropade
< han: „Låt mig få ett par qvarter af de der
< körsbären.“ *

När han stack ett af dem i munnen, 
kom han åter ihåg krögerskans bittra ord. 
Då han sväljde den saftiga frukten, tyckte 
han att hvaije bär liksom tipprepade hen- 

:■ nes ord: „Ni kan ju sjelf köpa er körsbär.“
„Ja, det vill jag också göra,“ sade Johan 

fÖi’ sig sjelf, ,,då hon på det sättet bemöter 
; en gammal kund, att hon är snål om ett 

körsbär, sedan hon förtjenat så mycket pä 
mig.“

Hela eftermiddagen stodo dessa hennes 
ord för honom.

„Ack ja,“ sade han, „jag har alltför länge 
skaffat henne och hennes barn körsbär, 
men jag skall akta mig att längre göra 
det. Jag skall då ej blott sjelf kunna 
skaffa mig körsbär, utan äfven mänga andra

< saker.“
Slutligen blef det tid att upphöra med 

arbetet för veckan. Johan fick snart sin 
lön, hvarefter han en stund stod och vägde 
penningarne i handen.

„Nåväl, hur skall jag göra? Om jag visste 
huru mycket jag är skyldig, skulle jag skicka 
henne penningarne, men det gör detsamma; 
jag skall strax gå och betala, så slipper 
jag hen ne.“

När han kom in genom dörren och hon 
fick sigte på honom, tog hon på sig sitt 
allra mildaste leende och sade så vänligt 

j hon kunde: „Det var roligt att se er igen, 
Johan. Vi ha just tappat ett ankare godt 
bränvin.“ Framtagande ett glas, sade hon: 
„Jag önskar veta hur detta smakar er.“

„Nej tack, jag vill ingenting ha,“ sade 
Johan, ,jag har blott kommit för att be
tala min skuld. Huru mycket är jag skyl
dig?“

„Det är alls icke brådtom! Kom, tag ett 
: glas.“

„Nej, inte en enda droppe,“ sade Johan, 
„jag vill skynda mig hem.“

„Nåväl, vill ni ej ha någon annan slags 
dryck?“

; „Nej, men säg mig huru mycket är jag 
skyldig?“ sade Johan otåligt, „eljest går 
jag utan att betala.“

„Ah, jag märker att jag förolämpat er,“ 
sade krögerskan, „men låtom oss vara vän- 

' ner igen.“
„Jag vill ej taga en enda sup till, hvar- 

i ken här eller annorstädes,“ svarade Johan.
„Men,“ invände krögerskan, „jag tycker 

' ej om att bli ovän med någon, allraminst 
med er, och hvad körsbären angår, var det 
ju blott ett skämt, ty jag har just gömt 

, dem åt er,“ sade hon, i det hon hemtade 
tallriken ur ett skåp i närheten, ,,se här 

' äro de.“
„Nej tack,“ sade Johan leende, „jag följde 

' ert råd och köpte mig några.“
„Jag tycker ej om att vexla dessa pen- 

} ningar utan att ni dricker ett glas. Hvad
< vill ni ha?“

„Ingenting, har jag ju sagt,“ sade Johan. 
Tagande sina penningar gick han tigande 
sin väg.

„Jo, nu har jag rigtigt lagt mina kort 
illa,“ tänkte krögerskan. ,,0m jag någonsin 
åter frestas att bli häftig, skall det icke 
bli på en så god kund. Om det hade varit 
en af de andra bråkiga karlarna, hade jag 
ej brytt mig det minsta derom; men denne 
var en så stilla och hygglig karl, som hvaije 
vecka ordentligt betalade sin skuld. Men 
jag skall väl bli vän med honom igen.“

Johan Larsson gick nu hem och hans 
hustru blef mycket öfverraskad att så ti
digt se honom hemma.

Han åt stillatigande sin qvällsmat, hvilket 
var något så ovanligt att Maria höll på 
att fråga hvad som fattades honom, när 
han plötsligt kastade några penningar i 
hennes knä, sägande: „Nu gar du väl i bo
darna, Maria?“

„Ja,“ sade Maria och hade velat tillägga: 
„jag är glad att kunna gå så pass tidigt,“ 
men hon visste att det ej var värdt att 
säga för mycket om lördagsaftonen, der- 
före tog hon genast på sig sin hatt och 
sjal. Då hon betraktade penningarne, blef 
hon förundrad öfver att finna ett par kronor 
mer än vanligt.

Emedan hon var en förståndig qvinna, 
som väl kunde använda penningar, besökte 
hon snart bodarna och köpte hvad de föl 
veckan behöfde, tillika med några saker, 
som de förut ej haft råd att skaffa sig. 
Maria tyckte att Johan var så ovanligt 
tyst och vågade slutligen fråga honom, om 
han var frisk. Da han sade sig ma väl, 
vågade hon ej att göra honom några flera 
frågor, utan tyckte det vara bäst att vänta. 
På måndagsaftonen besökte han ett nyk
terhetsmöte, likaledes på tisdagen, då han 
äfven aflade nykterhetslöftet.

Följande lördag, sedan han fått sin al
iening, kände han en stor glädje genom- 
bäfva sig. Betraktande sina silfverpennin- 
gar, sade han: „Det var längesedan jag 
hade så mycket penningar på en gång.“

Ater skyndade han hemåt. Maria var 
nära att omtala huru nöjd och glad hon 
kände sig, men hejdade sig, emedan bon 
tänkte att han då kunde ångra att han 
lemnat henne så mycket penningar förra 
veckan.

När han nästan slutat att äta sin qvälls
mat, sade han: „Nåväl Maria, du vill väl 
genast gå ut och handla, förmodar jag? 
Der äro penningar,“ sade han, i det han 
lade dem i hennes knä.

Hon kände sitt hjerta öfverfullt, då hon 
tog penningarne i sin hand. Hon gick till 
fönstret för att betrakta dem. „Kan det 
vara möjligt? Så många kronor?“ Derefter 
tilläde hon, vänd till sin man: „Skall jag 
ha allt detta, Johan?“

„Ja,“ sade Johan, „och jag förmodar att 
du använder det väl.“

„Jag hoppas att du icke gjort något orätt 
för att få dessa penningar, Johan,“ sade 
Maria med tårfylda ögon.

„Nej, min älskade,“ svarade Johan. „Jag 
har länge nog handlaf orätt och vill nu 
försöka handla rätt.“

„Men, —“ sade Maria.
„Gör nu inga flera frågor, Maria, tag på 

dig hatt och sjal och låtom oss båda gå 
ut och handla.“

Maria behöfde ej få ännu en tillsägelse 
att göra sig färdig. Sedan hon bedt Sara
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och Tomas vakta huset samt hålla vård 
om harnen, gingo de tillsammans till torget.

Under vägen berättade Johan henne allt
sammans samt bad henne förlåta det för
flutna och hjelpa honom att blifva annor
lunda. Maria lyssnade med stigande in
tresse.

När slagtaren såg dem, upphörde han 
att ropa såsom han eljest plägade: „Hvad 
vill ni köpa?“ ty tänkte han, ,,de vilja ej 
ha mycket, utan blott ett litet lårstycke, 
som ingen annan vill köpa.“ Derföre vände 
han ryggen åt dem, men spratt snart till 
vid ljudet af Johans röst: „Hvad kostar 
skålpundet af detta fårlår?“

„Det var också en fråga.“ tänktfe slag
taren. Men hastigt som tanken svarade 
han: „Ni skall få det för fyrtio öre.“

,.Var god och se efter hvad det väger.“
„Ja,“ sade slagtaren, i det han vid sig 

sjelf tänkte: „När jag har vägt det, mägta 
de nog ej köpa det.“

Det väger ett halft pund och kostar 4 
kronor. „Det låta de nog bli att köpa,“ 
tänkte han inom sig.

„Ja, jag skall taga det,“ sade Johan. 
..Hör Maria, gif honom penningarne,“ tilläde 
han, då han märkte slagtarens tveksamma 
uppsyn.

Maria lade penningarne pit disken, men 
slagtaren trodde att de ville bedraga ho
nom och att penningarne voro falska. Han 
kastade dem på blocket för att pröfva de
ras klang och märkte då snart att allt 
var rätt. Då förändrades hans ansigtsut- 
tryck och hans röst, hvarpå han med stor 
artighet frågade:

„Kan jag icke skicka det hem till er, 
min herre? Behöfver ni något annat?“ frå
gade han, i det han höll penningarm' mel
lan sina tingrar.

„Nej,“ sade Johan, „ingenting annat i 
afton.“

„Tack, min herre. Låt mig se; ni bor 
ju på Bredgatan n:o 20?“

„Ja,“ sade Johan då de gingo ut ur 
boden.

Under det att de gingo från bod till 
bod, samtalade barnen der hemma om saken.

„Så underligt det var att se pappa och 
mamma gå ut tillsammans och handla!“

„Ja,“ svarade Sara, ,,är det icke besyn
nerligt?“

„Jag undrar,“ tilläde Tomas, ,,om pappa 
fått något arf efter någon slägting, som 
dött.“

En högljudd knackning afbröt deras sam
tal. Sara öppnade dörren. Der stod en 
slagtaregosse med en korg, i hvilken ett 
fårlår var nedlagdt.

„Bor hr Larsson här?“ frågade gossen.
„Nej,“ svarade Sara, „här bor ingen med 

detta namn.“
„Det var besynnerligt,“ sade gossen, „man 

sade mig . att det var detta hus. Är det 
icke n:o 20?“

„Jo, det är nummer 20, men ingen med 
det namnet bor här.“

„Hvem bor här då?“ frågade gossen.
„Vår pappa och mamma och vi,“ sva

rade Sara.
„Och hvad heter din pappa?“
„De kalla honom Johan Larsson.“
„Nåväl då är det han; Johan och herr 

är ju detsamma. Här är ett fårlår till er.“
„Ah, jag är säker på att ni gått galet,“ 

sade Sara, ,,vi bruka aldrig hafva sådant 
i huset.“

j „Men jag säger att det är rätt, ty det
< är redan befahlt.“

„Nåväl, jag skall bära in det, men ni 
får väl snart åter komma och hemta det.“

„Var inte detta i alla fall storartadt?
Ack, om det blott vore vårt, hvilken stark

i aptit skulle vi icke få till middagen!“
En annan knackning hördes nu på dörren.
„Här kommer han säkert,“ sade Tom, 

„skall jag bära ut fårlåret?“ Men då han 
' öppnade dörren, var det bagaren, som med

förde tre stora brödkakor.
„Bor hr Larsson här? frågade bagare- 

gossen.
„Min far heter Johan Larsson, i fall det 

är han,“' svarade Sara.
„Ja, dessa kakorna äro skickade till ho

nom. De äro betalda. Skynden er att 
taga emot dem.“

„Nåväl, jag skall taga in dem, men jag 
är säker om att ni gått galet, ty vi bruka 
aldrig ha så stora kakor.“

„Ack, tänk dig Sara, om de vore våra, 
skulle vi snart göra hål på dem!“

Återigen en knackning på dörren. Den 
öppnades och der utanför stod en gosse med 
the, socker, kaffe m. m. Äter gjordes 
samina fråga, hvarefter Sara bar in det 
med den anmärkning att han säkert tagit 
miste på husnummer eller person.

j Andra varor ifrån åtskilliga bodar an- 
kommo, så att bordet slutligen blef fullt.

< „Jag önskar att pappa och mamma snart 
vore hemma,“ sade Sara, „ty om en polis 
komme hit, hvad skulle vi då göra?“

> „Kanske pappa och mamma ämna öppna 
? en handel?“

Under det de så talade, hördes deras 
föräldrars röster, och barnen fingo snart 
veta att allt var ämnadt till mat för föl
jande veckan samt att gossarna således ej 
gått miste.

När de på söndagseftermiddagen alla 
sutto kring bordet och modren tog fram en 
tallrik vackra körsbär, var det ju ej un
derligt att hennes hjerta fyldes af rörelse. 
Hon kunde ej låta bli att draga sin stol 
närmare hans samt att linda armen kring

i hans hals och kyssa honom, under det tårar 
' af glädje runno nedför hennes kinder, då

hon mildt sade: „Johan, om du vill fört-
j sätta med att sjelf köpa dina körsbär, skola 

vi vara så lyckliga.“
j Det besannades äfven, ty snart kunde ' 

han köpa kläder till sina barn, till sin hu
stru och till sig sjelf. Sedan skaffade han i 
sig en bättre bostad. Hans husbonde, som 
fann honom vara flitigare i sina göromål, 

! gjorde honom snart till förman och detta 
var ju ett stort framsteg för honom.

j Det gicl< allt bättre och bättre, till dess 
han sjelf blef mästare. Nu legde han ar
betare i stället för att sjelf behöfva arbeta.

j Han skickade Tomas i en skola och lät 
honom studera till läkare. De andra bar
nen fingo äfven en god uppfostran. Slut-

: ligen byggde han sig flera hus och en vac- 
ker villa, der man ofta såg honom sitta i 
sin ländstol och betrakta ett körsbärstäd, 
som han med sina egna händer planterat 
och der han sålunda kunde plocka sina 
egna körsbär. Utom det att de voro nyk
tra, voro de äfven gudfruktiga, hvilket är 
ännu vigtigare och de fortsatte ifrigt att 
verka för nykterhetssakens befrämjande.

Handtverkare och arbetare! Det beror ej 
så mycket på huru mycket I förtjeneu, utan 
på huru I använden det!

Huru många af hemmets beqvämligheter 
måste ej en arbetare sakna, om han an
vänder sina penningar till den förderfliga 
helvetesdrycken! Lären af denna sanna 
berättelse, att yttersidan af krogen är den 
bästa, och om I örisken ega ett trefligt 
hem, så söken att sjelfva „köpa er edra 

, körsbär!“

Hans Kriistlajn Andersen,

««
 (Forts.)

Andra kapitlet.

åtom ■ oss nu återvända till sago- 
berättarens historia. Vi lemnade 

©y honom just när han skulle rosa 
från sitt hem och kastas ut i en 

okänd verld. Det var en stor sorg for mo
dren att skiljas från sin lille gosse. Hon 

: skulle gerna sett att han blifvit en simpel 
skräddare, blott för att få ha honom i när- 

: heten. Men en spåqvinnas förutsägelse, att 
hennes son en gång skulle bli en stor man 

! och hedras med en illumination uti sin 
födelsestad Odense, segrade öfter hennes 
ömma tillgifvenhet och hon gaf ett mot
villigt samtycke till afresan. Femtio år 

! senare uppfyldes denna förutsägelse, ehuru 
hans moder ej leide för att se den stora 
festlighet, då Odenses innevånare på det 
frikostigaste visade den utmärkte medbor
garen sin hyllning. Men han hade mycket 

, att gå igenom, innan den dagen kom.
Den 5:te September 1819 ankom en liten 

gosse till Köpenhamn med ett litet knyte 
i handen, hvilket tillika med 20 kronor i 
hans ficka och ett rekommendationsbref, 
som han tiggt af en gammal boktryckare, 
till den första dansösen vid Köpenhamns 
theater, var allt hvad han egde. Men på 
detta rekommendationsbref byggde Ander
sen sitt hopp om lycka och rykte. Innan 
han ringde på dansösens ringklocka utanför 

: dörren, föll han på knä på trappan och 
bad Gud att han der måtte finna hjelp 
och stöd. Och den store Fadren i him- 
melen hörde hans bön på det sättet, att 
han ej beviljade den okunnige gossens be
gäran. Fru Lehall, dansösen, tyckte att 
pojken var galen, som kunde komma och 
genom henne begära anställning vid the- 
atern; hon sade att han hellre kuude ha be
gärt att få skura hennes kokkärl och borsta 
hennes skodon. Hon afskedade honom så 
fort som möjligt. Theaterdirektören gjorde 
detsamma med den förklaring „att han voie 
för mager för theatern och att de ej toge 
emot andra än dem, som hade fått upp
fostran.“ Alla hans stora, ljusa förhopp
ningar voro nu plötsligt förbleknade. För 
blott tre dagar sedan hade han skilts från 
sin moder full af ett stolt medvetande om 
sin förmåga och med förtröstansfulla anin
gar om en stor framtid, som genast skulle 
taga sin början; „men nu tänkte jag på döden, 
som det mest passande för mig,“ säger han 
härom. Liksom han hade härmat det lilla 
granträdets ärelystnad, så tycktes det nu 
som om han skulle ha fått ett lika hastigt slut 
som detta. Men om han i somliga saker lik
nade granträdet, liknade han i andra hän
seenden mycket mera det sköna, tåliga „li
net“. Likasom linet kände smärtan af att 
bli uppryckt, blött och torkadt, men ändå 
sade: „Man kan ju icke alltid lefva i öf- 
verflöd. Man måste taga det bittra med 
det Ij ufra för att vinna erfarenhet,“ så trö-
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stade sig äfven den ädle, ståndaktige, en
samme fjortonår  ige gossen midt i all sin 
sorg med den tanken: „När nöden är som 
störst, är hjelpen närmast. Man måste lida 
mycket, innan man kan komma till att bli s 
någonting.“ Hans tro belönades, fastän icke < 
derigenom att alla hans svårigheter genast ! 
undanröjdes, hvilket många tro sig hafva ( 
rättighet till att vänta och hvilka, om det j 
icke sker, äro färdiga att förlora allt hopp. • 
Andersen kämpade, grät, bad och led samt 
hungrade mången gång, men han höll dock 
ut, han tröttnade ej och förlorade ej mo
det. Liksom linet kände han under det ( 
plågsamma rotandet, häcklandet och tor- Ï 
kandet „att sången ej ännu var sjungen, ( 
att målet ej ännu var hunnet,“ men han < 
„tillväxte“ likväl och kunde slutligen med 

väg och der den ensamme, olärde unge 
gossen skulle bli väl emottagen.

„Jag förutser,“ sade vid detta tillfälle 
poeten Baggesen, „att du skall bli till nå
gonting, men bli då icke öfvermodig, om 
en dag allt folket skall berömma dig.“ Han 
fick mer än endast goda ord. Gästerna 
samlade en summa penningar åt honom, 
och Siboni upplät sitt hem för honom samt 
undervisade honom ett halft år i sång, un
der det en annan gaf honom undervisning 
i tyskan. Undertiden måste han ofta om 
vintern gå rätt tunnklädd, så att hans röst 
led mycket af förkylningar, som han ådrog 
sig. Siboni afskedade honom slutligen med 
den förklaring att han ej borde tänka på 
att bli en offentlig sångare, utan att det 
vore bättre att gå tillbaka till Odense och 

och händer, men de flesta äro för lata att 
begagna dem. Jag talar aldrig om snille.“

Tron mig, mina kära, unga vänner, de 
flesta af verldens store män säga detsamma. 
Veten 1 hvad hertigen af Wellington sva
rade, när någon en gång påstod att hans 
säng var så smal, att han ej kunde vända 
sig deri? Jo, han svarade då: „Vända mig; ■ 
när jag skulle vilja vända mig i sängen, är 
det tid att gå upp!“ Det var samma san- . 
ning, fastän klädd i andra ord.

Andersen visste nog att det fans en klar, 
glödande gnista någonstädes i hanå hjerna, 
men han ville likväl ej sitta med korslagda 
armar och invänta dess uppflammande i 
låga. Han arbetade träget, lefde på bröd 
och vatten och bad hvaije afton ödmjukt 
till den himmelske Fadren: „Skall det snart
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linet utropa: „Fastän jag mycket lidit, har 
det likväl till sist blifvit något af mig.“

Sedan han tillbragt några timmar i sorg 
och tvifvel, marscherade gossen till musi
kaliska akademiens direktör och beslöt att 
i sin nöd begära hjclp af honom för sin 
rösts skull, hvilken han väl visste vara klar 
och behaglig. Den store mannen hade 
några bildade, frikostiga vänner hos sig 
till middag, när Andersen bad att få till
träde till direktören. Lyckligt för honom 
vände han sig med sin begäran till en god
lynt hushållerska, som med det största 
deltagande lyssnad« till hans berättelse och 
upprepade den med så mycken värme för 
sin husbonde och hans gäster, att hennes 
skyddsling genast kallades upp till de fina 

1 herrarna, dit Gud säkerligen ledde hans 

Dell första, färden. (Teckning utan text.l

lära ett yrke. Men detta behagade icke 
vår unge hjelte och han hade dessutom 
skrifvit ett glödande bref till sin moder, 
när hans utsigter ljusnade. Detta bref hade , 
betydligt höjt hans anseende hos de gamla \ 
grannarna derhemma: och han ville icke nu 
åter sjunka. Hans förra vänner samlade 
ånyo en summa penningar åt honom och ■ 
han började nu med ifver att studera dan
ska, tyska och latin.

Den nu afiidne professor Wheatstone sade j 
en gång till mig:

„Snille! — Det är bara prat att tala 
om snille. Jag har arbetat, arbetat sedan 
jag var sju år gammal och nu är jag sjut
tiotvå. Jag har arbetat både dag och natt, 
så länge jag orkat. Vi ha alla fått tankar 

gå bättre för mig?“ Den gudomliga kärle
ken besvarade ynglingens bön. Det all
varliga unga snillet tillvann sig snart många 
unga litterära vänner i Köpenhamn, hvilka 
genom sin bemedling skaffade honom en 
kunglig pension samt fritt tillträde till la
tinskolan i Slagelse. Han nästan öfverväl- 
digades af glädje vid denna underrättelse 
och skref åter ett glädjande bref till sin 
moder.

Men till och med som student med nog 
att äta och dricka, kunde han likväl icke 
säga sig „lefva i öfverflöd,“ som „linet“ i 
hans saga uttrycker sig. Han kom natur- | 
ligtvis i en af de lägre klasserna, och „äfven 
der,“ säger han, „var jag som en vild fogel, I 
instängd i en bur. Jag hade stort begär * 
att lära, men det blef mig nästan för myc- j»|
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krets till krets, men egnade mig ändå trä- Den lilla flickan tyckte sig nästan sitta 1 
väldigade mig och jag trodde mig ej om get åt mina studier. Lifvet låg som ett framför en god, varm kakelugn. Elden 
att kunna förvärfva mig allt detta vetande.“ klart solsken för mina blickar!“ brann så välsignadt att hon sträckte ut i
Framför allt led han mycket af rektorns Men här borde vi kanske hellre taga sina fotter för att äfven värma dem, när
hånfulla sätt och retliga lynne. Men han i afsked af honom med den anmärkning, att j lågan plötsligen slocknade och lemnade
fortsatte dock att arbeta, gjorde stora fram- han ännu hade mycket att lida både af intet mer i hennes hand än den till hälf-
steg, fick mycket beröm af sjelfva rektorn fattigdom och ovänlighet, innan hans snille ten förbrända tändstickan. Hon tände flera
samt blcf ändtligen 1828 student, hvilket så utstrålade, att ej blott Europas alla och tyckte sig se den ena sköna synen
då var högsta målet för hans önskningar. J krönta hufvud, utan äfven de förnämsta ; efter den andra, till dess hon fick se den
„Den förtjusning jag nu kände,“ säger han \ i den lärda verlden önskade kalla den en J allra härligaste; kärleken strålade ned på
sjelf, „uppfylde mig med tusen tankar, hvilka gång fattige och ensamme gossen sin vän. henne i den form det stackars lilla barnet
liksom en bisvärm flögo uti verlden under i Ju uppmärksammare man betraktar en ; bäst kände den. I tändstickans sken tyckte
titeln af: ’En fotresa till Amager,’ en be- J af hans sagor, desto klarare kan man för- \ hon sig neml. se sin gamla mormoder, klar 
synnerlig bok, men en, som till fullo fram- , stå huru lätt han utöfvade inflytande och ; och skinande, mild och älskande. „Mor- 
stälde min dåvarande karakter, min benä- huru han vann menniskors hjertan. Lyss- mor,“ ropade den lilla, „tag mig med dig.“ 
genhet att leka med allt och att under nen endast till några drag ur den älskliga Och kärlekens sköna ande lyfte den lilla 
tårar skämta öfver mina egna känslor. In- berättelsen „Den lilla tändsticksflickan,“ flickan allt högre och högre upp, der ingen 
gen förläggare vågade utgifva denna min < hvilken är ljuf och innerlig, såsom Men- köld, ingen hunger, ingen sorg finnes, eme-

ket; grammatik, geografi, matematik öfver-

Den sista farde». (Teckning utan text.)
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bok, men jag vågade göra det sjelf och 
efter några dagar var den utsåld. För
läggaren Keitzel köpte då andra upplagan 
af mig, derpå den tredje och den blef dess
utom omtryckt i Sverige. Alla läste min 
bok och den berömdes öfverallt.“

Strax derefter utgaf han ett dramatiskt 
arbete, som hans vänner med bifall emot- 
togo. Han och en kamrat Arnesen voro 
två af de sexton poeter detta år fram- 
bragte, hvilka folket på skämt indelade i 
de fyra större- och de tolf mindre. An
dersen tillhörde de fyra större, och som vi 
veta, berättigade honom hans följande bana 
till denna titel. „Jag var en lycklig va
relse,“ säger han. „Jag egde en skalds 

och en ynglings hjerta. Alla familjer 
se mig i sina hem. Jag flög från 

delsons sång utan ord. Ute i köld och 
mörker vandrar en liten ljushårig flicka 
med bara fotter och bart hufvud. Hon är 
ensam hon och snön och de tysta gatorna 
och mörkret och tändstickorna och den 
Fadren, som var mera barmhertig än den 
jordiske fadren, till hvilken hon ej vågade 
återvända, emedan hon inga tändstickor 
sålt, då hon visste att han skulle slå henne. 
Från husen rundtomkring utströmmade ljus, 
och det luktade stekt kött och många goda 
saker, hvaremot hennes del af jordens goda 
bestod i att huka sig ned i ett hörn med sina 
små frusna fotter instuckna under kläd- 
ningen samt att lukta det behagliga oset 
af den läckra födan. Men en enda tänd
sticka kunde kanske göra henne godt. Hon 
tände en. Förunderliga lilla klara låga! 

dan det var till himmelens härliga plats 
de svingat sig. Morgonsolen visade men- 
niskorna en liten stelfrusen kropp, men de 
visste ej i hvilket härligt hem den lilla 
tändsticksflickan öppnade sina ögon denna 
nyårsmorgon.

Sedan fins det en god och älsklig be
rättelse om lille „Tuk.“ Vi ha kanske litet 
hvar hört talas om den tålige, samvets
granne lille pilten, som så ömt skötte sin 
lilla syster, fast han icke ännu lärt sin 
svåra geografilexa och hvilken begagnade 
de få återstående minuterna af dagsljuset 
till att hjelpa en fattig tvätterska, hvar
efter han gick till sängs med oroliga tan
kar på sin lexa och med boken under huf- 
vudkudden. På morgonen stack den gamla 
tvätterskan hufvudet in genom dörren och
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sade med en vänlig nick: „lack min gode 
gosse for din vänliga hjelp, må Herren \ 
uppfylla dina ljusaste drömmar.“ Lille 
Tuk mindes ej livad han drömt, men den 
som tänker på oss både i våra större och 
mindre sorger mindes det, och lille Tuks 
geografidröm hjelpte honom att fullkomligt 
lära sin lexa.

„Mamma Fläder“ är en annan god saga. , 
En liten gosse förkylde sig genom att gå > 
med våta fotter i torrt väder. Huru kunde 
detta ske? Det kunde ingen förstå.

„Kära du,“ sade en skarpsynt gammal 
man, „hur djup är rännstenen på den ga
tan, der du går i skolan?“

„Så djup, att dess vatten räcker mig 
till knäna,“ svarade den lille gossen, ,,i fall 
det var djupast der jag stod.“

„Är det så man får sina fotter våta?“ 
frågade mannen, „men under det du nu ' 
dricker ditt fläderthe, vill jag berätta dig 
en historia.“ Det gjorde han äfven och en 
underlig historia var det, men detsamma 
hade väl den älsklige Anderson vid något 
liknande tillfälle gjort, och vi önska blott 
att vi hade stått bredvid för att lyssna 
dertill.

Soonderam eller @n kHstem

O Andra kapitlet.
JLpin af de få platser i södra Indien, der 
(ÿj? kristendomen mot slutet af förra år-

T hundradet gjorde några betydliga fram-
V steg, var Tanjore. Ända till år 1796 ;

I hade intet europeiskt presterskap för 
beständigt varit der, ehuru några sko

lor blifvit inrättade och några få försam
lingar af infödingar der bildats. Men det 
året besökte den tyske missionären Swartz j 
platsen och blef vänligt emottagen af Rajah ; 
Tuljajee, som hört talas om denne predi
kants gåfvor och som länge önskat se ho
nom. Den dag då Swartz gjorde sitt in
träde i palatset, var en minnesvärd dag i 
historien om kristendomens utbredande i 
Indien. Han fann konungen omgifven af y 
en skara af sina förnämsta män och sit- i 
tande på en rikt broderad soffa. Vid hans j 
fötter sutto hans rådgifvare och midt emot 
honom stäldes en stol till främlingen.

Af den vänlighet, med hvilken konungen 
mottog honom, hoppades Swartz stora ting; 
men fast konungen äfven sedermera skic- ' 
kade honom flera väldiga budskap, dröjde y 
det likväl länge, innan han åter fick till- ? 
träde till honom.

Braminerna och alla inflytelserika män 1 
vid hofvet gjorde allt hvad de kunde för 
att motstå honom, och han blef slutligen 
tvungen att uppgifva allt hopp om konun
gens omvändelse. Bland folket lyckades \ 
han likväl att något utbreda kristendomen ; 
och att bygga on stor kyrka, der de kristna 
regelbundet samlades.

Många år hade förflutit sedan Swartz 
böljade sitt missionsarbete i Tanjore. I 
mer än tjugo år hade han vandrat från 
plats till plats, inrättande skolor, uppmun
trande församlingarne och görande sitt 
bästa för att utbreda kristendomen i hela ; 
ståthållarskapét Madras. Nu är han åter 
i Tanjore. Han har just haft ett långt 
samtal med några af konungens tjenste- . 
män angående olika religionssysteniers för- : 

tjenster. En af dessa män erbjöd honom 
en gåfva, men han sade sig ej vilja mot
taga den af fruktan att någon skulle miss
förstå de bevekelségrunder, hvilka gjorde 
honom så ifrig att predika för alla, som 
ville lyssna till honom. „Jag söker,“ sade 
han, „icke edra gåfvor, utan edra själar.“ 
Allt hvad de kunde få honom att mottaga, 
var en liten blomsterbukett.

Just då han lemnade palatset med blom
sterbuketten i handen, hördes ett hastigt 
dån, hvilket tycktes skaka hela staden. 
Skyndande framåt i den rigtning, hvarifrån 
ljudet kom, fann han en stor folkhop sam
lad utanför ruinerna af en byggnad, som 
nyss blifvit förstörd genom ett häftigt ut
brott. Han fick snart höra att ett litet 
krutmagasin hastigt exploderat. Först trod
des det att ingen blifvit skadad, men snart 
spred sig det ryktet, att muren, som fallit 
utåt, hade begrafvit åtminstone en eller 
två förbigående under sina. spillror.

Villiga händer voro skyndsamt syssel
satta med att taga bort grushögarna, och 
det varade ej mänga minuter, förrän det 
ropades att en af de skadade personerna 
blifvit upptäckt och att han ännu lefde. 
Han visade sig vara en man af tjugo års 
ålder, hvilken genast af de kringstående i 
igenkändes såsom hafvande stått i en ba
garbod i staden.

Åsynen af en lidande medmenniska väckte 
alltid Swartz’ deltagande och han gick strax 
i sällskap med en infödd lärare vid namn 
Daniel till stället, för att se om han kunde 
vara till någon nytta.

Så snart Daniel varseblef den sårade man
nen, sade han att han känt honom någon 
tid och att han föregående afton sökt öf- 
vertala honom att icke företaga en lång 
resa, hvillken han ämnade anträda för att 
lära sig mer om de olika religionssystemer, 
som herskade i landet. Daniels böner hade 
varit fåfänga, men en större magt än hans 
hade nu kommit emellan och hindrat yng
lingen derifrån; ty det var tydligt, att om ' 
han än blefve återstäld efter den skada 
han lidit, skulle det taga en betydlig tid, 
innan han kunde vara i stånd att företaga 
någon resa.

Som den unge mannen redan förlorat 
sin plats i Tanjore och icke egde några 
slägtingar och vänner der, bad Swartz Da
niel att taga honom med till sitt hus vid 
missionsstationen och att göra allt hvad 
han kunde för hans återställande till helsan.

När Swartz följande dagen gick att fråga 
efter sin patient, fann han Daniel sittande 
hos honom, på alla sätt sökande att lindra 
hans plågor. Det förekom Daniel så un
derligt att den unge mannen undsluppit 
med lifvet, då han varit i så stor fara. 
Daniel hade en tid känt honom samt ofta 
talat med honom i religionssaker och hade 
hyst det hoppet, att han snart skulle sam
tycka till att taga emot den undervisning, 
som plägar vara en förberedelse till det 
kristliga dopet.

Hans namn var Soonderam — ingen an
nan än hjelten i vår berättelse.

Två eller tre år innan Soonderam bo
satte sig i Tanjore, hade han i sällskap 
med köpmännen besökt alla de största 
städer i den förnämsta delen af Indien. 
Under dessa sina resor hade han ofta träffat 
sådana, som omfattat kristendomen och hade 
begagnat hvarje tillfälle att få samtala med 
dem. Han hade icke hört så litet om de 

kristnas religionsbok, men det som mest 
förvånade honom, var att dessa icke blott 
kunde villigt uthärda förlusten af sin egen
dom för Kristi skull, utan äfven underkasta 
sig de bittraste förföljelser. 1 en by, der 
han någon tid stannat, hade man talat 
mycket om och undrat huru länge de kristna 
skulle kunna hålla ut i sin tro, då deras 
fiender sökte göra dem all möjlig skada. 
De förbjödos t. o. m. att skörda sin gröda 
och beså sina fält. Snickarjen, smeden och 
alla byns handtverkare förbjödos att arbeta 
för dem. Köpmannen fick ej tillåtelse att 
sälja dem ris eller annan föda, ej heller 
fick någon lof att tvätta deras kläder. De 
förbjödos att hemta vatten ur brunnarna 
och deras lärare blef förolämpad och sla
gen; men likväl uthärdade de kristna, och 
slutligen tröttnade fienderna att plåga dem.

Mycket förenade sig då att göra Soon
deram gynsamt stämd mot den lära, om 
hvilken han nu fick höra så mycket. Det 
fans likväl ett hinder, som var i vägen för 
hans omvändelse. Tanken på hämnd öfver 
dem, som han ansåg som sin faders mör
dare och sina bittraste fiender, var honom 
ännu kär. Han kunde ej öfvertygas att en 
religion, som skulle tvinga honom att lägga 
bort all fiendskap och hat, var sann. Här
igenom tycktes äfven. de bevis, som han ej 
kunde motsäga och de sanningar han eljest 
gerna skulle ha omfattat, nu vara ur stånd 
att göra någon verkan på honom.

Swartz försökte gång efter annan att 
mäta djupet af Soonderams karakter för att 
se hvaruti svårigheten egentligen låg; men 
då han ingenting visste om hans förflutna 
historia, hade han ingen nyckel till denna 
hemlighet. Att han upprigtigt frågade efter 
sanningen syntes honom klart, men åter 
och åter igen fann han honom likväl be
redd att försvara den gamla hedendomens 
vildaste fantasier.

Så hade sakerna stått under några vec
kor, när Soonderam, som nu åter kunde gå 
ut, råkade sin vän Daniel just då de kom
me till ett ställe, der en stor folkmängd 
var samlad för att fira en fest, som de 
kallade „Cheddel“. Denna fasliga fest bör
jade denned att ett får, fastadt vid krokar, 
svängdes högt upp i luften, för att förvissa 
dem om, huruvida Mariammen, till hvars 
ära festen firades, skulle vilja mottaga men- 
niskoofter eller icke. Enligt de tecken, som 
de sade sig märka, förklarade de att hon 
behagat gifva dem ett gynsamt svar. Strax 
framträdde ungefär tjugofem män, den ene 
efter den andre och i det de stälde sig 
framför en stor afgud, läto de stora krokar 
drifvas in i sina ryggar. Svängningsappa- 
raten bestod af en upprätt stående, om
kring femtio fot hög påle, vid hvars öfver- 
sta ända en tvärbjelke var fästad, hvilken 
var tillräckligt lång för att med ena ändan 
vidröra platformen, under det den andra 
höjde sig i luften. Vid ändan af denna 
häfstång voro två rep fastade, medelst 
hvilka två män, som gingo i en cirkel, rörde 
hela maskinen. (Se teckningen i N:o 3).

Öfver den delen af cirkeln, der dessa 
män rörde sig, var en aflång skärm af 
hvitt bomullstyg utspänd, hvilken var målad 
med fyrkantiga rutor, kantade med bro
kadremsor och i alla fyra hörnen försedd 
med en menniskofigur af trä med utspända 
vingar, som om han ämnade flyga. Ända
målet med denna skärm syntes vara att
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skydda dem, som rörde maskinen, från so
lens strålar.

Vid pålens fot voro en mängd menniskor 
samlade med åtta till tio fot långa trum
peter i händerna, hvilka då en ny tillbed- 
jare framträdde, afgåfvo ett högt klagande 
ljud, som t. o. m. öfverröstade trummornas 
larmande dån. Hvarje svängare fördes från 
det närgränsande, templet förbi tre stora 
afgudar, hvilka bhfvit stålda midt emot 
pålen. Då de skulle ledas fram, slogo po
lishes enterna till höger och venster med 
sina rottingar på de kringståendes nakna 
fotter och ben, för att bereda väg för dem.

Enskildheterna i denna smärtsamma och 
upprörande ceremoni behöfva ej beskrifvas. 
Svängningstiden skulle vara i tio eller tjugo 
minuter. Under det en stackare sålunda 
hängde i luften, brukade han ur en slags 
ficka upptaga kalk, blommor eller något 
annat, hvilket han kastade pa folket, tro
ende att det skulle vara ett trollmedel 
emot hvilken sjukdom, som kunde träffa 
dem.

Så snart som männen kommo ned ifrån 
pålen, fördes de tillbaka till afgudatemplet, 
åtföljda af trummornas och trumpeternas 
ljud. Deras löfte till Mariammen var full- 
bordadt. Hvarken sjukdom eller fara skulle 
nu ha något inflytande öfver dem, trodde 
de. Ibland kransar af hvita och röda blom
mor, med hvilka gudinnan nästan var öf- 
verhöljd, såg hon synbarligen mera belåten 
ut, då de icke blott infriat sina löften, utan 
äfven betalt en afgift till tempelpresterna 
för att de fått tillåtelse dertill. Dessa män 
fa ofta, penningar af sådana, i hvars ställe 
de företaga svängningen, hvilka ej sjelfva 
vilja utsätta sig derför, men ändå önska 
draga den nytta deraf, som de tro att denna 
ceremoni medförer.

Swartz hade i trängseln måst lemna den 
vagn, deruti han åkte och fortsatte vägen 
till fots. En af de första personer han 
igenkände, var Soonderam och ehuru ingen
dera hade kommit dit för att bevittna det 
förskräckliga uppträdet, kunde de likväl 
nu ej för folkträngsel komma vidare.

Ur sitt hjertas fullhet talade Swartz till 
honom om den gräsliga förvillelsen att tro 
att Gud hade behag till sådana grymma 
ceremonier. Genom en lätt öfvergång led
des samtalet in pä evangelium, på Guds 
kärlek och på den kärlek, som menniskor 
borde hysa mot hvarandra.

För första gången rördes en sträng i 
Soonderams hjerta, hvilken verkligen vibre
rade. Rörd af sin väns allvar, berättade 
han honom icke blott sitt lifs historia, utan 
beskref äfven huru hans högsta önskan 
varit att få hämnas på sina slägtingar.

Få män kunna ega en så förunderlig 
öfvertalningsförmåga, förenad med sådan 
styrka i bevis, som den apostoliske Swartz. 
Mans hela lif gjorde äfven ett oemotstånd
ligt intryck. Under det den ringaste per
son icke kunde ha öfverträffat honom i an
språkslösluft och mildt sätt äfven mot den 
allra fattigaste, var det väl bekant att in
gen i hela södra Indien utöfvade större 
politiskt inflytande än han. Enkelheten i 
hans lelhadssätt och hans stora sjelflörsa- 
kelse tjenade endast till att påminna hans 
omgifning om do stora gåfvor han skänkte 
till barmhärtighetsverk, hvilka gåfvor han 
sjelf fått till belöning för politiska tjenster, 
men hvilka han ej ville behålla. Under 

t» det han hela året om nöjde sig med att 

till föda förtära ris och grönsaker och nytt
jade kläder af ett slags mörkt bomullstyg, 
var det väl bekant att hans inkomster helt 
användes till att föröka antalet af lärare j 
och predikanter, hvilka han beständigt sam
lade omkring sig.

Intet under då att Soonderam, liksom 
så många andra, var ur stånd att stå emot : 
den visdom och den kraft, med hvilken 
Swartz både genom ord och lif visade. 
Men han uppsköt ännu med att öppet be
känna sig såsom kristen. Icke derföre att 
han haltade emellan två olika meningar, 
utan emedan han ej kunde öfvervinna sitt 
hjertas stolthet, ty detta var den svaga 
punkten i hans karakter. Han hade redan 
Hora gånger blifvit förlöjligad och detta 
fruktade han mer än öppet motstånd.

Det var det tysta föraktet och det of
fentliga hånet, som han fruktade, och kan- •' 
ske mer än något annat den tanken, att 
hans vanära skulle blifva hörd i byn och 
blifva ett samtalsämne bland hans vän
ner der.

Som det ofta under dylika omständig- j 
heter händer, bief en skenbarligen obetyd- 

. lig händelse orsaken till att han tog det 
afgörande steget.

Soonderam hade gått ut till floden Ca- 
vervs stränder, med hvilken infödingarna s 
tro att Ganges genom någon underjordisk 
kanal står i förening, och hvilken de in
billa sig kan rentvå dem från deras : 
synder.

Det var nytändning och en mängd meri- 
niskor hade samlat sig för att bada i flo
den. På utsatt tid och under ståt och 
högtidlighet fördes afgudarna ned till flo
den för att der badas. Föregångna af dan
sande flickor, som buro kransar och kring
strödde blommor, välkomnades de af folk- 
hoparne genom höga rop och vild hän
ryckning. På en rund, upphöjd platform i 
floden sutto en skara braminer. Man såg 
mången fader och moder framföra sitt barn 
för att fä dess panna märkt med deras 
gudars tecken, och barnen måste ligga på 
marken vid braminernas lotter, under det 
tecknet gjordes. De nyligen aflidnas vän
ner frambragte nu i de dödas namn offer 
af penningar eller frjikter till presterna 
och framlemna.de äfven aska, som de upp- 
hemtat ur sina slägtingars grafhögar.

Betraktande de uppträden, som han nu- 
; mera ansåg som ett gyckelspel, kunde So

onderam ej låta bli att fråga en bredvid 
honom stående bekant, om han verkligen 
trodde att man på detta sätt blefve salig 
efter döden.

Svaret var hastigt och gick rakt pa sa
ken. „Huru kommer det sig att du, som 
ännu bär det hedniska märket pa din 
panna, kan våga tala på detta sätt? Om 
du är kristen och tror att Jesus, om hvil
ken I så mycket talen, är en bättre fräl
sare än denna tiod, hvarför omfattar du ej 
då sjelf hans lära?“

Det var ett hugg som han ej kunde af- 
värja. Då det kom från en verklig hed- 

; ning, var det ett styng, från hvilket han 
ej kunde blifva qvitt och nu blef det just 
hans stolthet, som tvingade honom att taga 
det afgörande steget, i stället för att den 
förut hindrat honom derifrån. Han var ju 
öfvertygad om kristendomens sanning och 
om han då ej bekände detta, skulle t. o. m. 

; hans hedniska vänner förakta honom. Han 
hade en längre tid trott sig böra företaga

resor till åtskilliga delar af landet. Skälet ; 
härtill hade han knappt sökt dölja för sig 
sjelf. Det skulle tjena till att draga ut 
på tiden och uppskjuta hans bekännelse af 
Kristus, men nu beslöt han att stanna i 
Tanjore och emottaga undervisning för att 
sedan kunna bli delaktig af dopet.

Den glädje, med hvilken Swartz lyssnade 
till hans beslut, minskades icke, då han 
fick höra Soonderams upprigtiga bekän
nelse af de skäl, som nu drifvit honom 
att taga steget ut. Han fick äfven snart 
en plats såsom medlärare i en af mis
sionsskolorna, der han, under det han fick 
undervisa i åtskilliga grenar af verlds- 
liga kunskaper, skulle få åtnjuta religions
undervisning, antingen af Swartz eller af 
någon af dennes medarbetare.

De'två år, under hvilka Soonderam för
beredde sig till dopet, voro år af mycken 
frid och sällhet. Inflytandet af hans be
ständiga umgänge med sina lärare var icke 
mindre förvånande i dess verkan på hans 
karakter och sinnelag. När han slutligen 
erhöll dopet och förenades med den en 
gång så föraktade församlingen af kristna, 
var hvarje känsla af blygd försvunnen 
och han var i stånd att till fullo fröjda 
och glädja sig i tron på sin Frälsare. Han 
önskade sjelf att i dopet erhålla namnet 
David. (Forts.)

Fyra bränvinsbönder

Den första.
IfiXfl^vaije land, stad, by, hus och person 

har sin historia. En del deraf är 
A kändt och beskrifvet, men det me

sta är fördoldt och skall först då, 
när „böckerna upplåtas“, blifva uppenbaradt. 
Liksom länders historier hafva lårdomar 
och varningar att gifva, så hafva äfven en
skilda personers. Jag vill derföre söka att 
ur verkligheten framställa några personer, 
med hvilka, jag varit bekant och se hvad 

: lärdomar och varningar vi kunna hemta
> från deras lif. De bodde ganska nära hvar- 
’ andra och tillhörde en och samma slägt.

1 en skogbeväxt trakt låg ett landtställe, 
; omgifvet af en mängd stora gamla frukt- 
< träd. Vid ena sidan af gården brusade 
5 en flod, på den andra fans bördig åker 
$ och utanföre den vackra betesmarken, der 

vanligen en mängd får voro förströdda på 
höjder och i dalar, och ibland dem fans 
äfven en vakthund, som var alla pojkars 
plåga.

\ Familjen på den gården ansågs i alla 
i hänseenden vara aktningsvärd. Fadren var 

stilla och tystlåten, modren enkel och an- 
? språkslös, barnen lydiga och läraktiga och 

alla hade ett ovanligt vackert yttre, hvilket 
bidrog till att göra dem omtyckta äfven af

> sådana, som i bildning och rikedom stodo 
. vida öfver dem.

Hela familjen hade, som jag nu ser, ett 
i stort fel, hvilket kanske i icke ringa mån
i bidrog till att slutligen göra den olyöklig.
j Allt hvad som sattes och såddes i jorden 
( skidle vanligen skördas och nyttjas till brän- 
j vin. Husbonden planterade sjelf stora sträc- 
} kor af potatis och köpte dessutom af tor-

pare och bönder i närheten allt hvad de 
kunde afyttra af sådana produkter, som

framlemna.de


dugde att förvandla till bränvin. Dessutom 
hade hvarje barn sin lilla lott, der de tingo 
plantera potatis för att då hösten kom 
mäska och bränna så mycket de kunde, 
för att sälja och sjelfva behålla pennin- 
garne. Detta bränvin sändes sällan till 
någon stad, utan såldes trots lagens förbud 
hemma i smyg. Detta tillgick vanligen så, 
att de som ville köpa, gingo på något af- 
stånd omkring husen till dess någon såg dem, 
då en bakdörr öppnades och ett af de 
omyndiga barnen gick in med köparen 
uti ett särskildt rum, lemnade hvad brän
vin han begärde och tog emot pennin- 
garne; följaktligen hade ingen af familjens 
ansvarige medlemmar gjort sig skyldig till 
något lagbrott; och på detta sätt kring
gicks lagen år efter år. Drinkare funnos 
i mängd på trakten, slagsmål föröfvades 
och laster frodades; men i den gården der 
giftet såldes, som var anledningen till allt 
detta, var tyst och stilla. Så fortgick det 
någon tid. Men plötsligt en vacker som
marmorgon fick jag se min fader gråta. 
Jag var då blott en ung gosse och frågade 
förvånad hvad som var på färde. Jag un
derrättades då om att den förut nämnde 
fåmiljefadren var död, men död på så sätt 
att han tagit en bössa, gått in i sitt rum, 
satt mynningen under hakan, trampat 
på tryckpinnen med ena foten och låtit 
skottet gå igenom hufvudet, så att hjernan 
stänkte öfver allt i taket; han dog utan 
att yttra ett ord.

Sorg inträdde ibland den som det syntes 
förut så lyckliga familjen, och enkan lem- 
nades ensam med sina många barn. Men 
antingen sågo de ej eller ville de ej se 
det orätta i sina handlingar hvad brän- 
vinsbrännande och försäljande häraf an
gick, ty allt detta fortsattes såsom förut.

De unge sönerna växte upp och som 
stugan syntes bli dem for trång, begaf en 
sig till Amerika, och lät aldrig sin moder 
eller sin slägt höra en rad ifrån sig. Från 
andra personer fick man likväl -veta något 
om hans lif, som blef allt mera utsväf- 
vande och det sista man hörde, var att 
han var krögare. Den andre sonen fick 
plats i en stad och syntes för någon tid 
hafva en lysande bana för sig, men sedan 
han blifvit sin egen, började han lefva li- 
derligt i dryckenskap och otukt och dog 
tillföljc häraf en tidig och neslig död. 
Den tredje sonen, som jag ej sett på flere 
år, träffade jag för någon tid sedan, då 
han utan att veta mitt närvarande tänke
sätt helsade mig med en grof ed. Han 
var då handlande, men såg förfallen ut. 
Han förföll allt mera i samma laster som 
hans broder och bäddade åt sig en' graf 
innan han. fyllt fyrtio år. Flickornas bana 
har jag ej haft tillfälle att följa och kan 
derföre ej döma om deras tillstånd.

Ser jag tillbaka på denna familj och 
dess olyckliga slut, kan jag ej finna någon 
annan orsak härtill än den förbannelse, 
som hvilade öfver dem tillfölje af tillver
kandet och försäljandet af den dryck, som 
gjort och gör så många hem olyckliga. 
Och borde icke betraktelsen af sådana till
dragelser varna andra ifrån att samla upp 
vrede åt sig på Guds vredes dag? „Gud 
låter icke gäcka sig; hvad menniskan sår, 
det skall hon ock uppskära.“ (Forts )

FOLKVÄNNEN.

, < Sön
XvzlLan hör ofta dryckenskapen fram-

■ ' hållas såsom orsaken till vårt
(ftw folks fördert; och häri ligger nog 

c en påtaglig sanning. Men fins det 
' icke äfven andra orsaker härtill? Säga vi
> för mycket, om vi påstå att söndagens ohel- 
( gande medför icke så litet ondt både för

kropp och själ, tid och evighet? Och be- 
\ sinnar man då huru ringa söndagen aktas 
( såsom en „Herrens dag“, så är man färdig 
; att utropa: ,,vi hafva ingen sabbat i vårt 

land; och hvad värre är, de fleste af Her- 
J rens folk synas vara alldeles likgiltiga här- 
< för“. Det Kristus sade: „menniskans Son 
j är en herre, desslikes ock öfver sabbaten“
> änföres ofta för att bevisa att vi såsom 
; kristna kunna nyttja söndagen till hvad som 
j helst; allt emedan vi äro doss herrar, 
j Följden häraf är nu den att ingen slaf 
( har blifvit så grymt och tyranniskt behand- 
5 lad af sin égaré som Herrans dag blifvit 
; af de kristne. Och så länge de kristna 
! sätta ett sådant dåligt exempel för andra, 
( kan man ej vänta att verldsmenniskorna
■ skola rygga tillbaka för att nyttja sin sön

dag till sin syndadag.
På många ställen är det så att skola de 

( kristne hafva en bjudning, skall don vanli- 
' gen hållas på en söndagsafton, då samtals

ämnet ofta blir allt annat än andligt. 
Kanske öfvas äfven af ungdomen vid till- 

: fallet lekar af olika slag och till sist skall 
då allt afslutas med någon sång eller ett 
kapitel ur bilden och en bön, för att der- 

j med muta sina samveten och säga till sig 
Ï sjelfva: „vi kunna nu skiljas åt i lugn, ty 
Î slutet var godt“.

Skall någon utflykt företagas eller några 
vänner besökas, sker det vanligen på en 

; söndag. Och de samtal som då öfvas, äro
> oftast allt annat än kristliga. Mången ny

kvisten har under sådana utfärder „lidit
? skeppsbrott på tron och ett godt samvete“, 

men icke kristna hafva genom de kristnas 
umgänge vid sådana tillfällen blifvit stärkta 
i sin tro: „de äro icke bättre än andra“.

j Med ledsnad ha vi sett många kristna 
' affärsmän använda söndagen såsom den 
j dag, då de, för att spara tid, rest från stad 

till stad. Ofta händer det att sådana, syn
nerligen de kristne affärsmännen från huf- 
vudstaden, vistas i en landsortsstad eller 
vid en marknad på landet hela veckan, men 
på lördagsaftonen packa de ned sina saker 

; och på söndagsmorgonen sätta de sig på 
! tåget eller på en ångbåt och resa hem el

ler till en annan stad för att der fortsätta 
utförandet af sina affärer. De säga väl: 

; „man kan ju sitta i sin kupé och vara lika 
andäktig som på en plats der Guds ord 
förkunnas“. Härom var nu icke fråga. Frå
gan är: „hafva vi såsom kristna någon sab
bat, och om så är, är det rätt att van
helga den, och gifva vi ett godt exempel 

, för andra genom att använda den såsom 
hvarje annan dag?“ Fastän det är kung
ligt att använda söndagen till en dag för 
resor, tro vi likväl icke att det är kristligt. 
Vi hafva hvad söndagarnes valhelgande an
går, emottagit allt för mycket inflytande 
från Frankrike och Tyskland, länder, der 
Herrens dag är en förlustelse- eller arbets
dag och der följaktligen ganska litet sann ' 
och lefvande kristendom finnes. Några i ( 
Preussen ha börjat se att hvilodagen blif- <

vit dem frånröfvad, hvarföre de äfven hafva | 
insändt en petition till regeringen, bedjandé 
att „den arbetande klassen måtte bli förlä
nad sin hvilodag“; ty denna dag som de i 
början endast använde till nöjen, har nu 
blifvit tagen af mammon och förvandlad till 
en arbetsdag, hvilket alltid förr eller se
nare blir fallet, der den ej får vara det, 
hvartill den af Gud bestämdes. Som svar 
på denna petition har regeringen tillsatt 
en kommité att taga reda på söndagens hel
gande i England och Amerika och under
söka lagarne för söndagshelgden samt se
derna och bruken i dessa länder, för att 
infora de samma i Preussen.

Då en herre tillfrågade den icke länge 
sedan aflidne professor Agassiz hvad som 
synnerligen gjort intryck på honom i Ame
rika, då han besökte detta land, svarade 
han: „Amerikanarnes helgande af Herrens 
dag“.

När De Tocquille af Frankrike besökte 
Amerika, bodde han hos en herr Spencer 
i Canandaigua i Newyorks stat. Denna lilla 
stad omgifves af bördiga landsträckor, lig
ger i en vacker dal, och har hufvudsakli- 
gen endast en bred gata, som sträcker sig 
genom staden; vid eller i närheten af denna 
gata ligga flera kyrkor. Invånarne här
stamma från de gamla puritanerna och äro 
mycket kyrksamma. På lördagen såg De 
Tocquille skaror af menniskor uppfylla sta
den och brådskande sköta sina affärer. Han 
förvånade sig öfver den liflighet, som egde 
rum i en så liten stad. På söndagsmor
gonen tittade han ut och såg den breda 
gatan vara alldeles folktom. Han vände 
sig till sin värd och frågade: „Hvad bety
der detta?“ „Det är söndag“, svarade hans 
värd. Men detta var ingen nöjaktig för
klaring för fransmannen och då han ännu 
vidare frågade, sade Spencer: „vänta till 
dess kyrkoklockorna börja ringa och du 
skall få se“. Kl. half 11 ljödo alla kloc
korna och bjödo menniskorna till gudstjenst; 
strax derpå fyldes alla de breda sidogån- 
garne på gatan af folk, som klädda i hög- 
tidsdrägter, somliga af dyrbaraste slag, tå
gade åstad till kyrkorna. Då frågade åter 
fransmannen: „hvad betyder allt detta?“ 
Spencer svarade: „detta är sättet, på hvilket 
Amerikanarne hålla sabbaten helig“'; att den 
stora folkmassan hvarje söndag lemnar sina 
vanliga sysslor och tillbringar tiden med 
Guds ords betraktande och hörande. Frans
mannen blef förvånad häröfver och efter 
en stunds begrundande utbrast han: ,,hr 
Spencer, Frankrike måste hafva eder ameri
kanska söndag, ty annars blir det ruineradt“. 
Kunna vi icke säga det samma om Sverige? 
Må vi i Sverige få se Herrens dag helgad, 
såsom den bör vara! Välsignelser skola 
följa häraf både för kropp och själ. Men 
skall söndagen bli en dag, som kallas he
lig, böra de kristna med sitt exempel in
verka på de andre och ej göra såsom nu 
är fallet „draga i ok med de otrogne“.




