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skap med 
en låg,

®aimdl©mmbBi)©n) fråm 
B8©khg©.

| land barndomens fröjder voro för 
mig och syskonen riktiga glans
punkter de tillfallen, då vi för 
en, högst två eller tre dagar fingo 
komma ut på landsbygden, ett 
stycke från de brännande ga
torna och skolan, der vi efter 
den tidens sed höllos qvar åtta 
timmar om dagen och i säll- 
några och fyratio kamrater, i 

trång lokal svettades mera än vi 
arbetade under de varma eftermiddagarne. 
Min far hade till följe af sitt yrke bekant
skap och åtskilliga affärer med allmogen i 
en del af östra Bleking; några af dem hade 
under en följd af år blifvit husets vänner 
och gjorde vid sina stadsresor till mark
nader och vid åtskilliga andra tillfallen, besök 
med hustru och barn. Min far, som sjelf 
var af allmogestam, umgicks gerna och för
troligt med gubbarne; han hade ännu ej 
så litet qvar af deras oslipade väsen och 
den naturfriska, om ej just fina fyndighet, 
som ofta slår hufvudet på spiken, som man 
säger. Vid sina besök kommo de helt gra- 
vitetiskt, i sina granna högtidskläder, far, 
mor, “dekan“ (flickan) och “heren“ (sonen). Den 
vackra blekingsdrägten var då ännu i bruk; 
fruntimren hade temmeligen vida yllekjolar, 
ofta af något vackert hemväfdt tyg, skiftan
de i tvenne färger; de voro alltid så släta 
som de nyss kommit från pressningen, blott 
med några vertikala veck efter den or
dentliga hopläggningen. Dertill hörde mörka 
klädeströjor med mycket små skört, trö
jorna voro prydda med silfverknappar, sir
ligt arbetade, stundom med infattning af 
lysande stenar. Under tröjorna buro de 
en blommig silkesduk, som låg öfver ax- 
larne och en del af ryggen och öfverst 
kring halsen en hvit, stundom rikt brode
rad krage; på hufvudet hade de rosiga Sil
kes- eller fina ylleskjolar; hustrurna hade 
derunder en så kallad mössa, sammanfäst 
af ett hvitt stärkt kläde, hvilket gjorde att 
hufvudet såg något bredt och oformligt ut; 
men aldrig sågs en „skickelig,, bondhustru 
lossa på eller aftaga hufvudklädet, det måtte 
vara aldrig så varmt i rummet, det ansågo 
de ej passande. Om sommaren var tröjan 
allmännast hos de unga utbytt mot ett lif- 
stycke af präktigt siden i omvexlande fär
ger, eller af sammet samt derunder en så 
kallad öfverdel af hvit kambrik med vida 
vid handen slutna ärmar med broderad 
linning. Då brukades nästan allmänt hvita 
broderade hufvudkläden utom vid sorg, då 
de endast hade en bred fåll; långa vida 
„förklän,, af siden, ylle, sits eller hemväfdt 
tyg hörde alltid till drägten. „Dekorna,, 
hade sitt hår sammanflätad! med ett kulört 
sidenband, slutande med öglor och hängan
de ändar; ofta sågs en rik hårfläta med 
sin lysande bandros ett godt stycke nedom 
hufvudklädet. Bland tidigare minnen stå 
ännu klart för mig åtskilliga af dessa den 
äldre stammens blekingsbönder, vexlande 
gestalter, ej alla typer af det så illa an- 
skrifna blekingska folklynnet, ty att vara 
blekingsbonde är väl ej alltid detsamma, 
som att vara en vild obändig viking, färdig 
att höja knif och påk vid minsta motsägelse.

Bland dessa tidigare minnen står den 
myndige, sjelfbelåtne nämdemannens 
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Petter Svenssons stora, kraftiga figur och < 
bronsfärgade ansigte med det mörkbruna ( 
håret benadt öfver en smal, sammantryckt < 
panna. Han var stolt öfver sitt oberoende ' 
och behandlade mindre bemedlade af sitt < 
stånd med en dryg nedlåtenhet. Han hade ; 
så mycket mindre skäl till detta öfvermod, 
som det var en känd sak att hans rikedom < 
till största delen tillkommit genom ocker ; 
på dessa obemedlade, som han föraktligt j 
kallade “stackare.“ Temmeligen till åren 
kommen, var han nu jemförelsevis stillsam, ; 
fastän högröstad, familjär och grofkornig; ( 
men hurudan han varit i sin styrkas da- < 
gar är ej lätt att veta, då han var en så ; 
kallad “skoare“*) efter allmogens uttrycks- 
sätt, och hans hemman ett “skoarehem- i 
man“ **). Till de mera odlade trakterna af 
dessa blekingssocknar hörde då vidsträckta ■ 
skogsbygder, som efter socknarna benämn
des Rödebyskogar, Augerumsskogar, o. s. v. 
Dessa trakters bebyggare voro ofta sjelf- 
ständiga, men råa och obändiga naturens 
söner, som framforo vildt och stojande på 
sina körslor, synnerligast stadsresor; att 
kasta af grindar på andras mark och låta 
dem bli liggande, samt göra åtskillig annan 
förfång och skada för närmare och fjer- 
mare grannar hörde till deras vanliga dater. 
Det var vikingalynnet i sitt vilda, ohejdade 
trots; också var ordet “skoare“ i de mera 
hyfsade och sansade socknemännens ögon 
ett ord, som på samma gång innebar något 
ringaktadt och fruktadt. Hedrande undan
tag funnos dock bland detta skogarnes folk, 
och ibland dessa stundom en naturlig from
het, enfald och redbarhet, som på sitt vis 
var älsklig. Den rike nämdemannen var 
ej egentlig vän, men gammal bekant till 
vårt hem, dit han kom då och då; i sin 
pelströja och sina bastanta galoscher klef 
han fram och rörde sig hit och dit i rum
met med dånande steg: galoscher var då 
ej för småbönder, och Petter Svensson brydde 
sig ej om att taga af dem, möjligen voro 
de dertill för obeqväma. Glada men något 
skygga, lyftades jag med syskon upp i en 
liten tarflig pinnvagn och kördes af denne 
något fruktade bjesse till skogs en vacker 
sommardag. Vi räknade då ej många år, 
och minnet af denna händelse i barnets lif 
är dunkel och bortblandad. Efter, som vi 
tyckte, långt åkande voro vi ändtligen framme 
vid en liten enkel byggning, som låg så 
ensligt och så långt, långt borta; der var 
en stor, låg stuga (hvardagsrum) och det innan
för liggande bättre rummet, som de kalla
de löftet, uppläts till oss. Vi hade dock ej 
något nöje der. På Söndagen bjöd nämde
mannen och hans hustru vår mor att åka 
till en närbelägen sockenkyrka för att höra 
en mycket eftersökt predikant; regn föll 
hela dagen så att vi ej fingo springa om
kring i det gröna, utan nödgades blifva 
inne, och bekantskapen med barnen ville 
ej gå för sig. Den äldste gossen var för
stör till lekkamrat, han hade ett fint blondt 
ansigte och såg snäll och saktmodig ut, 
två halfvuxna, solbrända, stojande pojkar, 
lefvande “skoareämnen,“ skrämde oss. Elin, 
en med oss jemnårig solbrynt flicka, snäll 
och gladlynt, bjöd till att roa oss. Det var 
ej beskedligt att vi tyckte hon var otymp
lig och ej rolig. Slutligen började vi gråta 
efter mamma och blefvo än mera missrno-

*) Skogare, Skogsbo.
**) Skogshemman.

diga när vi sågo gamla Kajsa, en af pi
gorna, torka en terrin på sitt smutsiga 
“skunk“ (hvit linnekjol, som begagnas inne 
om sommaren) och sedan sätta fram mjölk 
till oss i terrinen. Här lefdes för öfrigt 
mera tarfligt än i de flesta bondgårdar, 
men guld, silfver och penningar funnos i 
kistorna, och tyvärr tror jag detta var det 
käraste föi* nämdemannen.

En mildare typ af dessa gamla odalmän 
var kyrkovärden Johannes Thorsson i F. 
Han hade ett något rödlätt ansigte med 
klara, bruna ögon, och det vackra silfverhvita 
håret var en verklig prydnad för hans vän
liga drag. Han var språksam, besked
lig, men kanske något för vek och obestämd. 
Dock saknade han ej allvar och eftertanke; 
ett i detta afseende betecknande yttrande 
af honom erinrar jag mig. Det talades 

: en gång om en prest, som var en allvarlig 
kristen, hvilken dock somliga tyckte var 
allt för sträng och lagdrifvande i sina pre
dikningar. På sitt godmodiga sätt utlät sig 
då kyrkovärden: “Han må väl gå på, vi 

’ tåla nog att bysta*) på.“
Vi tyckte om att få komma till det landt- 

liga hemmet i F., som låg så fridfullt vid 
sockenkyrkan. Gubben var enkling, men 
hade flere barn, de flesta fullvuxna; de voro 

: vänliga och gästfria såsom fadren. Äldste 
; sonen var sängliggande af bröstlidande, två 
: söner skötte jorden och två flickor hushållet 

med drängs och pigas tillhjelp. Fred och
■ endrägt rådde här, och den besökande kunde 
: ej annat än behagligt beröras deraf. Karin

var, ehuru ej äldst, nästan som en mor fin
de öfriga syskonen. Hon var starkt brunett; 

; de mörka ögonen uttryckte allvar och vän
lig mildhet, och ehuru ej egentligen vacker, 
var hon mycket tilldragande i utseende och 
väsen. Trakten var ej särdeles naturskön, 
dock trifdes vi väl här. Om Lördagsaft- 

; name var det ljufligt att från trädgården 
eller den nedanför liggande ängen höra den 
landtliga kyrkoklockans ljud i den stilla 
sommarqvällen och se den hvita kyrkan 

\ och den grönskande nejden i aftonsolens 
: glödande, småningom förbleknande ljus. Då 
; genombäfvades sinnet af andakt och till

bedjan. Klockan tystnade, det blef så stilla 
; högtidligt, det tycktes som vindens flägt, 
‘ trädens darrande, löf, gräset och de dof- 
; tande blommorna hviskade: nu ingår Her- 
; rans sabbat, tänk på att du helgar den!

Om Söndagen gingo alla, som kunde kom- 
\ ma ifrån, till kyrkan, som var rätt vacker 
' och hade orgel, något den tiden mindre 
; vanligt än nu i landskyrkor. Karin såg be- 
; haglig ut i sin fina högtidsdrägt, med det 

hvita klädet öfver det mörka håret och sin 
; präktiga bandprydda fläta. Hon syntes mera 
; än vanligt tankfull och uppmärksam i kyr

kan, men bjöd dock efter ortens sed sin 
kryddosa **) under predikan. På eftermid
dagen ledsagade oss syskonen på en van
dring öfver egorna. De älskade naturen och

■ tycktes glädja sig åt att få visa oss stads
bor det angenäma landsbygden hade att

: bjuda på; var ej deras sällskap intressant, 
om det skulle bedömas med hänseende 
till det vanliga sällskapslifvet, så var det 

: så mycket mera hjertligt o'ch okonstladt 
och icke utan den stämning af omedveten 
poesi, som ofta utmärker naturbarnen. Ja,

•) Banka, bulta.
**) En ask med sockrad kummin, kanelknopp och dyl.

■ som fruntimmerna medförde och bjö'do hvarandra under 
gudstjensten.
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* Liten öfverbyg^d för-stuga eller sa kallad förstu- 
qvist. 

kanske dertill något ännu högre och bättre 
rörde sig inom dessa i mångas tycke en
faldiga bondbarns bröst. Det fans redan 
då ungdom bland allmogen, som sökte att 
likna herreklassen i skick och väsen; jag 
tyckte att i så fall mycket godt gick för- 
loradt, och det som vans var ej alltid det 
bästa. Det hjertliga, naturfriska under
trycktes, och om än “bondblyghet“ och ta
fatthet försvunno, kom ofta i stället platt
het, tråkighet och ett osmakligt härmnings- 
sätt, som stundom utmärkte sig genom ett 
tomt ordande. Då, såsom ännu ofta sker, 
fastade allmogen vid äktenskaps afslutande, 
mesta vigten på verkliga eller förmodade 
yttre fördelar, egendom i jord, penningar 
och husgeråd, inflytande och dylikt. Så blef 
den älskliga Karin förenad med en man, 
sådan att man förundrades och beklagade 
henne. Han var en slags herre utgången 
från bondeklassen, klumpig och ful mer än 
vanligt; detta kunde ej tillräknas honom som 
fel, men han var derj ernte en gr of dryc
kesbroder och såsom sådan lofvande intet 
godt för hoppet om huslig lycka. Karin 
dog dock ej långt efter giftermålet, den 
gamle kyrkovärden är äfven längesedan död, 
de öfriga barnen äro väl efter lifvets van
liga gång kringspridda från hemmet, ty jag 
har ej sedan ungdomen återsett någon af 
dem.

Annexförsamlingen till F .... är en vacker 
bygd, der den leende Blekingsnaturen här 
och der har ett litet drag af nordiskt all
var. Än ser man sädesfält omvexla med 
vågiga kullar och täcka löfträdslunder, der 
en glittrande bäck ilar fram; himmelsblå 
förgät mig ej blomma i det yppiga gräset, 
och snöhvita näckrosor vaggas på bäckens 
klara våg. Än ser man mossiga klipphäl
lar och kringströdda block, än är det den 
allvarliga barrskogen, som reser sina top
par och sakta susande utandas sitt äkta 
nordiska doft. R... socken är säkerligen 
icke den vackraste i Bleking, dock är den 
behaglig nog att älskas, synnerligen då man 
ser den i ungdomsminnenas förskönande 
ljus, ty dessa lunder, skogar och fält äro 
kära och förtrogna, såsom de nejder ofta 
blifva, der man i barndomen och ungdomen 
ofta vistas. Der ligger en gammal, liten 
och ganska enkel och tarflig bondgård, med 
torftak, små fenster och ett så kalladt bi
slag*) innanför hvilket två låga halfdörrar 
leda in till den inre förstugan.

Här var enkelt och gammalmodigt, men 
snyggt, trefligt och för mig åtminstone an
genämare än på något annat ställe. Folket 
derinne var också rigtigt gammalmodigt 
hederligt och gästfritt; sällan blefvo vi unga 
gladare än då Lars Jonsson frågade om 
han fick skicka in sina hästar och hemta 
oss ut till sitt hem. Han var en gladlynt, fri
språkig, redbar och i grunden allvarlig man; 
en af dessa gamla tidens bönder, af hvil- 
kas flärdfria enkelhet numera ej finnes 
många spår. Mot oss var han som en släg- 
ting, kallade oss vid förnamnet sedan vi 
voro fullvuxna och så länge han lefde. Vi 
kände oss äfven som hemma hos fader Lars ; 
ty der voro vi flere gånger om sommaren: 
vi skulle smaka förstlingen af bär och frukt 
och alltid halva en fyld korg med oss hem. 
Af det som senare mognade såsom höstplom
mon och vinteräpplen skickades sedan som gåf-

©meny/gm staty? i

8
 en 10:de Juni 1874 var en glad och 

liflig dag för staden Bedford och dess 
befolkning. Folk ifrån fjerran orter 

& kommo för att bevittna en syn, hvars 
y like knappt den äldste af stadens in- 

I nevånare kunde minnas. Det är sä
kert att Bedford aldrig sett en dag 
sådan som denna.

Morgonen var klar; gatorna voro fulla af 
glada menniskor, klädda i helgdagskläder;

malt förgyldt, sirligt arbetadt bord, som. såg 1 
alldeles litet bortkommet ut i ett hörn, hafva 
rest från hvar sina auktioner och hamnat 
i okändt sällskap här. Utsigten var vac- 
ker öfver fälten, och längst bort två skogbe
vuxna bergkullar midt emot hvarandra. Ett 
litet blomsterqvarter, den så kallade “hagen,“ 
låg vid löftets gafvelvägg; der odlades borst- 
neglikor, ringblommor samt flere företrä- I 
desvis starkt aromatiska växter, såsom la
vendel, neglikor, åbrodd och äfven en ro
senbuske, ty alla skulle ha sin “krydde- 
qvast“ eller som det ännu längre tillbaka 
hette “örtaqvast“ med sig till kyrkan. Kar- 
larnes fästades i tröjans knapphål, frun
timren buro sina i handen. Icke voro de j 
smakfullt bundna, dessa små hårdt åtsur- 
rade blomqvastar, men torde dock i någon 
mån bidragit att hålla en och annan söm
nig deka vaken; gummorna hade stundom 
luktvatten, som var så väckande, att den 
dervid ovane, som bjöds att lukta, hoppade 
till dervid och kom i nysning. På sönda
gen skulle alla till kyrkan utom mor Botil, 
som stannade hemma då främmande var i 
huset. Eget var att männen alltid skulle 
ha hjelp med halsduks påsättande, då det 
skulle vara högtidligt: mor eller Maria, enda 
dottren, fingo härmed biträda far och Hans, 
och pigorna gjorde drängarne samma tjenst. 
Vägen till kyrkan gick genom täcka, små 
skogsbackar, der en liten bäck sorlade un
der den svigtande spången, slutligen måste 
den del af församlingen, som hade sin väg 
åt detta håll, klifva öfver en ganska obe- 
qväm “stätta“, som på ena gårdssidan ut
gjordes af en kullrig, af tusentals skosulor 
glattslipad sten. R... kyrka, som nu ej 
mera finnes, var liten och gammal ; den 
hade en brokig skulpterad altarprydnad. 
Framme i kyrkan hängde ' ett porträtt af 
en hädangången församlingslärare, som af 
de äldste i socknen omtalades såsom en 
förträfflig, men något sträng andans man. 
Jag vet icke om bilden var väl målad, men 
alltid tyckte jag att den gamle prostens 
bruna ögon genomträngande betraktade mig 
från väggen. Jag tror det var nog medel
måttiga lärarekrafter i R... vid denna tid, 
dock var jag den tiden allt för obetänk
sam och för litet vaken i andligt afseende 
för att rätt döma härom. En stor kloc
kare var der, som sjöng eller rättare skrek 
med vidöppen mun; ingen orgel fanns, och 
sången i den lilla kyrkan var visserligen 
väldig och stark, men föga välljudande, och 
fåfängt skulle man der upprepat psaltarens 
maning: “Sjungen väl med klingande ljud!“ 
Dock hvarhelst en röst, ett rop går ur hjer- 
tats innersta, det må ljuda skönt eller oskönt, 
skulle icke “den som örat gjort hafver“ 
höra det med förbarmande? (Forts.)

vor till vårt hem af det vänliga folket. Den 
! gamla gården, byggd på gammalt allmoge- ' 
( sätt, hade dock fordom egts af en adlig ; 
j familj; minnen deraf voro den något för- !
i fallna fruktträdgården samt två porträtt, ;
j som hängde i fars och mors kammare, ett
> litet mörkt rum åt trädgårdssidan. Det ;
< ena porträttet var en gammal Amiral, sade s 
j fader Lars; i halfdunklet framstod af den <

mörknade målningen temmeligen tydligt ett ,
< vackert, friskt ansigte omgifvet af en yfvig \ 
j allongeperuk; det andra porträttet, en dam ‘
< hvars ena arm var amputerad, skulle före- ;
< ställa Amiralens fru. Hans, ende sonen i < 
i huset, körde vanligen vår gamla, tunga fa- <
< miljkaret med de små härdiga hästarne; $ 
i den fruktade bandhunden helsade oss först î 
( välkommen på sitt arga sätt, der efter kom j 
; Lars Jonsson och öppnade med en fryntlig < 
; min vagnsdörren, hjelpte oss ned och bjöd <
< ett vänligt välkommen. Nu skulle vi in i 
i och helsa på mor, och derföre vore vi allt s

litet förlägna. Mor Botil var en stor, grof-
) lemmad qvinna, som såg något tvär ut; hen- ;
< nes helsning var knapphändig, nästan utan
? ord, så att man kunde tro sig komma henne > 
( till besvär, men ju mera man lärde känna <
< henne, desto mera fann man att mycken à
< redbar välvilja gömdes under denna sken- '
< bara trumpenhet. Den låga byggningen < 
; hade icke mycket utrymme. En liten for- à 
Î stuga och till höger ett litet kök; till ven- ( 
; ster ledde en dörr med så kallad klinka ( 
i till stugan, som var temmeligen rymlig, med >
< blott två små fönster. Efter gammal sed > 
i var den försedd med spisel, som hvitlim- > 
s mad och prydd om sommaren, såg särdeles j 
a treflig ut. I skorstensöppningen sattes då en <

knippa friskt lönn- eller boklöf; på hällen 
; lades en torfva vacker mossa, sombeströd- ( 
à des med ängsblommor och så bildade en ; 
; vacker lefvande matta. Hela ena väggen <
- upptogs af en spjelsoffa, så lång, att man
> deri sof “skaffötters“; en säng af det gamla ■ 

slaget, nästan dold af det mörka, tunga om- .
; hänget, ett gammalt högljudt väggur, tvenne ; 
■ slagbord samt några omålade, men alltid j 
' renskurade trästolar, fulländade möblerin- ; 

gen. Det oumbärliga skåpet fattades ej 
heller. Öfver ena bordet på väggen var j

> fästad ett stycke hvit linneväf med på tvä- s 
ren gående röda och blå ränder i upphöjdt ;

\ drällmönster; en dylik väggprydnad sågs 5 
stundom den tiden i stugan eller på lilla ; 
kammaren i gamla bondhus. När så stu- : 
gan om söndagsmorgnarne beströddes med (

' löf och blommor, gaf den i all sin tarflig- 
het anblicken af landtlig trefnad och behag, ' 
ty utmärkt snygghet herrskade här såsom ' 
öfverallt i huset. Mellan stugan och hög- <

- tidsrummet, som i denna bygd stundom kal- ;
> lades. Kft, var ett mellanrum eller förstuga s 

med dörr åt gården, den var möblerad med ;
; några klädkistor, brokigt målade med rosor .>
• och namn; ur dessa upptogs kjolar och för- j 
; kläden o. s. v. då mor och dekorna skulle <

till “kyrkes“ eller gästabud. Vid fönstret 
blommade några krukväxter, bestående af <

; geranier, balsaminer samt några taggiga ( 
; aloer. hvilka i anseende till sin läkande ii
• egenskap nästan allmänt odlades i allmo- ) 
! gens hem. “Löftet,“ som uppläts till oss, <
> var ett mera ljust rum med större fönster Î 
’ med små rutor. Det företedde en blandad ) 
; stil. Der var en tarflig, men snygg säng och ; 
; ett gammalt vackert ekskåp, soffa och sto- ) 
? lar, som tycktes vara komna från skilda i

håll ; så tycktes äfven spegeln och ett gam- i 
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de flesta bodar voro stängda. Flaggor voro konstmessigt och väl utförda. På baksi- snille hedrade man hans godhet, hans guds- 
uthängda i fönstren, klockor ljödo gladt, och dan af fotställningen står följande inskrift, > fruktan, hans kärlek till Gud och menni-
anordningar gjordes till en mer än vanlig 
fest.

Festen skulle firas till John Bunyans ära, 
hvars namn har förlänat Bedford en odödlig 
utmärkelse.

John Bunyan hade haft mycken gemen
skap med denna stad, då han icke blott 
var född i den närgränsande byn Elstow 
och således i barndomen ofta Besökt sta
den, utan äfven såsom man bodde här. Han 
var nemligen kopparslagare i Bedford; det 
var här han blef fängslad för det han pre
dikade evangelium och det var här han 
i flera år utöfvade en själaherdes pligter.

som är en passande tillämpning af en scen 
i Uttolkarens hus, tagen från bokens för
sta del, der Kristen får se en tafla, före
ställande en allvarlig person, som hade 
ögonen lyftade mot himmelen och den bästa 
af alla böcker i sin hand. “Sanningens lag 
stod skrifven på hans läppar“ o. s. v. På 
bronzskifvan under sjelfva figuren ser man 
en afskrift af hans egen namnteckning “John 
Bunyan.“

Efter aftäckningen höllos föredrag af flera 
utmärkta talare.

Denna fest hedrade Bunyans snille — 
detta märkvärdiga snille, hvilket trots all

skor, hans kristliga ståndaktighet, nit och 
sjelftörsakelse. Bunyan var sjelf den evan
gelist han beskrifver, han hade sjelf gått 
genom den trånga porten in på den smala 
vägen. Han hade sjelf mistat sin börda 
vid korset, hade predikat evangelium i när
gränsande städ er och byar samt sökt leda 
väckta syndare in på lifvets väg. Han hade 
äfven ledsagat pilgrimer, sådana som Kri- 
stiana och hennes barn genom Fåfängans 
marknad och Ödmjukhetens dal till den flod 
vi alla måste öfvergå.

Den festdag vi här i all korthet beskrif- 
vit, slutades med hela stadens illumination

Då hans minne är så 
förenadt med staden, är 
det underligt, att de 
icke förut rest minnes
vård öfver honom; men 
hvad folket här på plat
sen, såväl som hela na
tionen försummat, har 
frikostigt blifvit utfördt 
af hertigen af Bedford; 
och aftäckandet af den 
staty han på egen be
kostnad uppfört, var or
saken till den omtalade 
folksamlingen.

En stor procession, be
stående af stadens för
nämsta män, tågade vid 
middagstiden till den 
öppna platsen framför 
S:t Petri kyrka, der den 
store allegoristens jätte
lika figur väntade på 
att blifva aftäckt. Det 
var stor rörelse bland 
folkhopen, ty alla voro 
angelägna att se och 
höra på så nära håll 
som möjligt. Den sto
ra, nästan jättelika 
bronzstatyens aftäckan- 
de, gjorde ett gripande 
intryck på de försam- 
ladfe. John Bunyans 
staty glittrade i solens 
strålar; hans hufvud var 
höjdt mot himmelen så
som i heliga betraktel
ser.

Statyen är gjuten af 
bronskanoner och kloc
kor, nyligen hitkomna 
från Kina. Bilden är 
tagen efter en målning

■
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och ett storartadt fyr
verkeri.

Pepparn

ångt borta i In
diska hafvet 
finnes en liten, 
men fruktbar 
ö, tillhörande

Stoibrittanien. Den kal
las prins Wales ö eller 
Penang. Den är blott 
femton mil lång, om
kring tio mil bred samt 
visar öfverallt en skön 
natur. Kusterna äro 
omgifna af lundar af 
kokosnötträd, under det 
grupper af behagliga 
palmer äro strödda öf
ver landet. Kullarne 
äro nästan till topparna 
betäckta med tjocka sko
gar. En stor del af ön 
användes till odling af 
ris. Nejlikor växa på 
spetsen af kullarne, och 
thé, bomull och tobak 
på deras sluttningar. 
Kaffe, socker, peppar, 
muskot och många slags 
frukter frambringas här 
äfven.

Låtom oss besöka ett 
plantage, bestämdt till 
pepparodling. Det till
höi’ hr Ehey-Key, en ki
nesisk adelsman med 
en mycket lång hårpi
ska och en stor halm-

af en af hans samtida;
drägten är framstäld
efter den tidens sed; ställningen är den 
allvarlige predikantens, som håller den öppna 
bibeln i sin venstra hand, under det högra 
handens fingrar hvila derpå. Han har ett 
allvarligt ansigtsuttryck. Det är en vacker

•Toini BiinyaiiH staty i Bedford.

sin höghet och sina öfverjordiska framställ
ningar var så sant naturligt, att karakter 
efter karakter förekommit oss såsom verk
liga, såsom om de varit män och qvinnor 
inom grefskapet, ja inom sjelfva staden

hatt. Vi finna honom 
sittande under ett skug

gigt muskotträd, helt villig att undervisa 
oss i pepparodling.

Pepparrankan fortplantas af telningar, 
som planteras i långa rader, sex eller åtta 
fot från hvarandra. Telningar af flera slags

staty, och dess höjd (nära nio fot) synes 
utmärka storheten af den man den före
ställer. Vid hans fotter ligga fängelsets 
symboler. Omkring fotställningen synas tre 
upphöjda arbeten i bronz, framställande 
olika tilldragelser i ‘’Kristens resa.“ På 
framsidan ser man Kristens strid med Apol- 
lyon; till höger De tre skinande varelser, som 
visa Kristen den himmelska staden, och till 
venster ser man Evangelist, som leder Kri
sten till den trånga porten. De äro alla

Bedford under sjuttonde århundradet, der 
allegoristen fann de former, i hvilka han 
göt sina tankar —detta märkvärdiga snille, 
hvilket i de taflor han målar, ehuru han 
kunnat påminna sig scener i Bedfordshire 
och Leicestershire, visar en ursprunglig och 
skapande förmåga, ty “Dödens skuggas dal, 
Det lustiga landet och Svårigheternas berg voro 
vikar, dalar och klippiga berg, hvilka John 
Bunyan aldrig skådat utom genom inbill
ningens ögon. Och icke mindre än hans

träd planteras på samma gång; dessa växa 
, hastigare upp än de unga pepparrankorna, 

hvilka de tjena till stöd. Efter en tid af 
tre eller fyra månader böjer man försigtigt 
de späda telningarne ned till deras vän
liga grannar, omkring hvilka de snart slingra 
sig. Efter tolf månaders förlopp hafva pep
parrankorna uppnått en höjd af omkring 
tolf fot och äro betäckta med blommor. 
Stöden flyttas nu bort och rankorna beröf- 
vas alla sina blad med undantag af enliten



FOLKVÄNNEN. 77

krona i toppen. En grop gräfves sedan 
nära intill pepparrankans rot, i hvilken stam
men stickes ned, hvarefter bladkronan fä
stes vid nya stöd, planterade för detta än
damål. Gropen fylles nu igen, och rankan 
lemnas att få växa upp. Det är nödvän
digt att åtminstone två gånger om året 
plöja upp marken för att få bort det ym
niga ogräset.

De korta bärklasarne framalstras i stor 

dag efter dag skulle behöfva gå till pant
lånaren; men hon gjorde det så gladt, att 
hälften af dess udd borttogs.

„Anna“, sade han en morgon, ,jag har 
hela natten hört en text ljuda i mina öron: 
,1 kunnen icke tjena Gud och Mammon?1 
Ack, jag trodde alltid, att jag tjenade Gud, 
då jag klädde mig i min helgdagsdrägt 

som kunnat j och gick med dig till kyrkan hvarje sön- 
var ju dock i Guds tan-

Sarn Fptmklhs sparbank,.
(Af förf, till “Jessicas första bön“.) 

’Tid veckans slut var Sam Franklin 
i/o tvungen att taga sig ledighet från j 

arbetet. En svår iheumatisk feber
> hade instält sig, och doktorn sade, '■ 
» att han icke på tre månadei’ kunde 
| gå tillbaka till fabriken. Kanske 

detta var det bästa,
hända honom, ty det återuppväckte dagsmorgon. Det

V' 
K

ymnighet. När de är o 
mogna, äro de vackert 
röda, men de förlora 
vid torkningen sin klara, 
röda färg och jemnhet 
och blifva skrynkliga och 
svarta. I detta tillstånd 
säljas de, och när de 
äro malda, äro de kända 
under namn af “svart 
peppar.“ “Hvitpeppar“ 
är produkten af samma 
planta, då de svarta hin
norna på fröna aftagas 
genom att blötas i vat
ten och sedan torkas i 
solen; men de förlora 
härvid mycket af sin 
styrka och smak.

En mängd män, qvin- 
nor och barn sysselsät
tas med att samla fruk
ten och att utbreda den 
på mattor i solen; och 
när den blifvit torkad, 
sorteras den af deri kun
niga personer, innan den 
inpackas för att expor
teras. De olika försig- 
tighetsmått, som äro 
nödvändiga för deras 
lyckliga odling, gifva 
vidsträckt sysselsättning 
åt många tjog händer, 
hvilka eljest vid den tid 
då pepparrankan be- 
höfvor mesta uppmärk
samhet, skulle vara 
tvungna att gå sysslo
lösa.

Efter god vård och 
uppmärksamhet belönar 
pepparrankan väl jord
brukarens arbete, då 
den gifver två skördar 
årligen. Den första skör
den insamlas under De
cember, Januari och Fe
bruari; don andra i Maj, 
Juni och Juli. Peppar- 
rankorna börja bära 
frukt, då de blifvit tre 
år gamla och fortsätta 
under femton år att bi
behålla sin kraft, ja som
liga kunna t. o. m. bära 
frukt ända till det tret
tionde året.

På vår teckning kunna vi se de olika 
arbeten man företager med pepparn, innan 
den kommer till oss färdig att begagna.

Pepparn ocli clesss odling-.

hustruns forna kärlek till honom, hvilken 
hade blifvit sårad af hans inbundenhet och 
brist på förtroende för henne. Hon skötte 
honom ömt och sade aldrig ett ord till 
klander, såsom många andra hustrur skulle 
ha gjort. Innan hans sjukdom till hälften 
var öfverstånden, bief hon tvungen att pant
sätta sina bästa kläder, så väl som hans

kar ingen tj enst, ty hela 
veckan dyrkade jag min 
gamle väst, som hängde 
bakom dörren, lika myc
ket som hedningen till
ber stockar och beläten. 
Jag tror att det var Gud, 
som ingaf dig att sälja 
västen till den der man
nen. Men huru skall 
jag nu kunna tjena ho
nom? Jag har ju in
genting annat att göra 
än att ligga i sängen och 
vara dig en börda.“

Anna Franklin lutade 
sig ned och kysste sin 
man, hviskande: “jag 
tycker icke att du är 
en börda.“ Sedan öpp
nade hon bibeln och lä
ste följande ord: “Då 
sade de till honom: 
Hvad skola vi göra, att 
vi verka kunna Guds 
verk? Detta är Guds 
verk, att I tron på den 
han sändt hafver.“ „Ack, 
nu förstår jag“, sade 
han efter en lång tyst
nad, “detta är ett verk, 
som jag bättre kan be
gynna här än på fa
briken der borta. Jag 
kan på det sättet verka 
för Gud, under det jag 
ligger här hjelplös som 
ett barn. Nu kom jag 
att tänka på, att Jesus 
aldrig tjenade Mammon, 
och om jag tror på ho
nom, skall jag kunna 
försöka likna honom. 
Det är icke värdt att 
bedja till honom om 
söndagen och göra mot
satsen under veckan ge
nom att snålas efter pen
ningar och dylikt.“

„Sam“, svarade hu
strun, „jag har icke trott 
på honom som jag bor
de, ty jag har sörjt den 
gamla västen så mycket 
och tyckt att de der 
penningarna skulle bli 
så nyttiga; men om du 
vill hjelpa mig, skall 

jag hjelpa dig, och vi skola försöka tro på 
honom, precist som om han komme hit in 
i rummet och tilltalade oss.“

Sam svarade: „Salige äro de, som icke 
se och dock tro. Vi måste trösta på Her
ren utan att se honom.“

Men det var en svår profiling att lita 
på Gud, under det de mistade det ena

för att skaffa dem det nödvändiga. Aldrig 
hade Sam Franklin trott, att hans hustru

efter det andra. Det dröjde länge innan 
Sam fullkomligt återfick helsan; och när han
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kunde gå tillbaka till sitt arbete, hade de 
åsamkat sig stor skuld. Men de hade i ’ 
forna dagar likväl aldrig varit så lyckliga. 
Deras enfaldiga tro på Frälsaren ingaf j 
dem en frid, som de aldrig förut känt, och 
Sam, som nu icke längre hade någon hem
lighet att grubbla på, blef öppen och upp- '> 
rigtig mot sin hustru. De måste ålägga j 
sig många försakelser för att betala sina ; 
skulder; men när följande vinter kom, voro j 
de åter i samma goda omständigheter, som 
när Anna sålde den dyrbara, gamla västen, ?

„Sam“, sade Anna en eller två dagar 
före jul, „John har satt in 6 öre i veckan < 
uti skolklubben. Han har hopsparat 7 kro- ? 
nor, och lägga vi litet dertill, kunna vi 
få taga ut de 7 kronorna, om vi vilja, j 
Kom hem så tidigt, att vi i afton må kunna 
gå till skolan.“

„Ja“, svarade Sam gladt, „jag vill gå ■ 
med John att hemta hans lilla förmögen- i 
het.“

Det var helt mörkt på aftonen, då alla j 
tre gingo till skolan, der de 6 örena hvar je !, 
vecka brukade sättas in. Men då de kommo 
ut, lingo . de se en flicka vid Johns ålder 
med nakna fotter och utan hatt, skälfvande < 
och frysande stå i portgången. De kände ? 
henne väl; hon var en liten flicka, som till- < 
hörde en hyresgäst, hvilken bodde på vin- j 
den i samma hus. Anna hade ofta låtit j 
John gifva henne kött och bröd, men hon j 
hade icke velat taga henne in i hvardags- j 
rummet, emedan hon var så smutsig och 
trasig.

Då nu barnet stod der i porten, grå- ; 
tande och skälfvande, slog henne hennes ? 
samvete för hennes brist på vänlighet och < 
hon stannade för att tilltala henne.

„Hur är det?“ frågade hon.
„Pappa säger, att jag måste gå och tigga“, ; 

svarade hon ännu mera bittert gråtande; ; 
,jag är rädd och fryser så mycket. Men j 
vi måste betala hyran, eljest bli vi utkörda, j 
och han vet icke hvart vi skola hän. Han 
är så sjuk och har en så stygg hosta. Vi s 
äro skyldiga 7 kronor och jag vet icke j 
hvarifrån jag skall få dem.“

“Här har du de kopparpenningar jag ; 
bär på mig“, sade Sam, i det han lade j 
dem i hennes hand och skyndade åstad 
med Anna och John, under det flickan 
långsamt gick efter dem. Anna sade icke 
ett ord, förrän de uppnådde skolan, men j 
en eller två gånger vände hon sig om och < 
betraktade den lilla trasiga gestalten, som \ 
följde dem. Der fans ingen i skolrummet ? 
utom de sjelfva och den herre, som skulle 
gifva dem biljett till att köpa kläder. Men j 
innan han hunnit gifva dem biljetten, fick \ 
Anna se det magra, bleka ansigtet titta in j 
genom fönstret.

„Ack Sam“, sade Anna, „jag tycker att . 
vi icke så nödvändigt behöfva dessa pen- < 
ningar, och jag tror, att om de tillhörde < 
Herren Jesus, skulle han lemna dem till j 
hyra åt den fattige mannen på vinden. ■ 
Tror du icke det?“

„Men det är Johns lilla förmögenhet“, i 
sade Sam.

„John skulle nog vara glad att få ge \ 
dem till den stackars lilla Bella?“ frågade < 
Anna, läggande handen på gossens skuldra. <

„Ja, mamma, låt lilla Bella få dem“, j 
sade han ifrigt.

„Johns kläder äro varma, fastän de äro ■ 
gamla“, fortsatte Anna, „och den lilla stac- \ 
kam derate är ju trasig och barfotad. Mitt \ 

hjerta har medlidande med henne, Sam. 1 
Om det vore vår gosse och de egde sju 
kronor, skulle vi önska att åe handlade j 
så mot oss, är det icke så?“

„Nåväl Anna, jag samtycker — det är < 
ju icke mina sparpenningar“.

Men Sam var likväl icke fullt tillfreds. \ 
Den der mannen på vinden var troligtvis j 
en drinkare eller kringstrykare, som för- \ 
tj enade att vräkas ut, om han icke beta- j 
lade sin hyra. Han hade likväl i ett år ? 
varit hyresgäst der och lefvat i stillhet j 
utan att vara i vägen för någon. Sam \ 
hade icke sett honom mer än två eller tre ,> 
gånger; han var en mager, lutande man, : 
klädd i en gammal sliten rock, igenknäppt '< 
ända till halsen, som om han icke hade ; 
haft någon skjorta att begagna.

Anna mottog med ett leende de pennin- ' 
gar, som tillräknades henne. Det snöade $ 
tätt, när de öppnade dörren till skolrum- j 
met, men lilla Bella stod ännu der med 
ansigtet tryckt mot rutan. Anna ropade ■ 
på henne, och hon sprang genast emot j 
dem.

„Jag bad till Gud om penningarna i 
morse“, sade hon, i det hon tankfullt såg < 
upp i Annas leende ansigte, „men han har j 
icke hört min bön, ty han har icke gifvit j 
mig dem.“

„Han gifver dig dem nu“, svarade Anna. \ 
„Kommer en engel hit med dem?“ frå- ; 

gade hon.
„Ja“, svarade Sam, lutande sig ned och j 

lyftande barnet uppå sina armar, ty han ; 
var nu helt stark igen, och lilla Bella var j 
icke tung. Han tyckte icke om att se j 
hennes nakna fotter i snön, och om Anna ; 
gjorde henne godt, ville äfven han göra det.

„Är det en engel med skinande hvita j 
kläder och vingar?“ frågade lilla Bella. <

„Nej, han är klädd i en gammal hatt j 
och en urblekt sjal,“ sade Sam, „och hans j 
vingar äro ännu ej utväxta, som väl är.“ j

„Fy, Sam“, ropade Anna, men hon var j 
glad att höra honom samtycka till Johns j 
sjelfförsakelse. Det var icke långt till deras '• 
hem, men i stället för att gå in i deras 
eget trefliga rum, gingo de alla uppför \ 
trapporna till vindsrummet.

Det var ett lågt rum med sluttande tak, : 
upplyst af ett takfönster, af hvilket två ' 
eller tre rutor voro sönder, så att snöflin
gorna yrde in ' derigenom. I den rostiga ; 
kaminen fans ingen eld, och i en vrå låg j 
en hård madrass, på hvilken de i det j 
knappa dagsljuset kunde se figuren af en j 
man, endast skyld af några gamla kläd- 
paltor. Då han lyfte upp hufvudet för att \ 
tilltala dem, qväfdes han af en rosslande 
hosta och han kunde på ett par minuter < 
icke få fram ett ord.

„Vi ha länge varit grannar“, sade Anna 
vänligt, „och jag skäms öfver att jag al- j 
drig förr besökt er. Vi ha fört hem lilla , 
Bella, ty det är ett förskräckligt väder 
derute, knappt att uthärda för en gammal ' 
menniska.“

“Men värden säger att han i morgon 
skall köra ut oss“, sade den sjuke.

„Nej nej“, svarade Anna, „allt skall bli 
bra. Vi vilja gifva er penningar och söka 
göra litet trefligt för er. Sam, spring ned ; 
och hemta ett ljus, är du snäll.“

“Jag skall icke länge lefva“, sade främ
lingen, “och jag är rädd att bli utvräkt, j 
men jag kan aldrig bli i stånd att j 
återbetala er. Jag kan icke arbeta mera, 

och mina penningar äro slut, jag kan icke 
återbetala det.“

„Det är detsamma“, svarade hon, ,,så ni 
skall icke vara orolig för det. Här kom
mer Sam med ett ljus, och jag vill bädda 
litet åt er.“

Men när ljuset kom in och Anna såg 
ned på kläderna, som betäckte honom, upp- 
gaf hon ett rop af förvåning och sjönk 
ned på en kista, som stod bredvid bäd
den. Sam sjelf stod orörlig som en sten, 
stirrande liksom hon på kläderna, hvilka 
lågo på bädden. Der låg ju hans gamla 
bröllopsväst; han igenkände den på en 
lapp, som Anna en gång sorgfälligt ditsatt. 
Var det möjligt att sedlarne ännu lågo 
gömda mellan fodret?

„Denna väst har varit min, „sade han 
så snart han något hemtat sig, „jag trodde 
aldrig att jag mera skulle få se den.“

„Jag köpte den strax efter det jag kom 
hit“, svarade den sjuke; ,,en gammal klä
deshandlare erbjöd mig don för 75 öre. 
Det har varit en god, varm väst, men nu 
har jag begagnat den för sista gången.“

„Jag skall ge er ett par filtar för den“, 
sade Sam ifrigt. „Min hustru sålde den 
utan min vetskap — och ser ni, det har 
varit min bröllopsväst. Jag hade icke ve
lat skiljas vid den.“

„Tag den gerna utan några filtar“, sva
rade den sjuke, ,,ni har ju redan gjort 
nog för mig.“

„Nej“, sade Anna, ,jag vill hemta fil
tarna.“

Hon darrade af rörelse, men hon ville 
icke lemna den arme mannen, förrän hon 
tillstoppat de söndriga rutorna, bäddat och 
svept honom in i två varma filtar. Sedan 
gick hon ned och fann Sam väntande på 
henne för att öppna sömmen på västens 
foder. Äfven hans händer darrade, men 
han öppnade den och se — de voro alla 
der — alla de sedlar han aldrig mer vän
tat att få sel

„Ack Sam“, utropade hon med tårar, 
„tror du att du återigen skall komma att 
få kärlek till penningarna?“

Under några minuter satt han stilla, all
varligt betraktande sedlarne med ett un
derligt uttryck i sitt ansigte. Han jem- 
förde de sista månadernas frid och lycka 
med den tunga börda hans hemlighet hade 
förorsakat honom. Han mindes huru han 
börjat tänka på Gud om morgonen och 
när han somnade om aftonen. Om han 
behölle penningarna, skulle han då fort
fara dermed? Men vore det rätt att kasta 
bort det, som Gud gaf dem till att gömma 
till framtida behof? Kanske Gud såg att 
tiden nu var kommen att anförtro honom 
penningarna.

„Anna“, sade han, „om jag visste att 
dessa penningar skulle fresta mig att åter 
tjena Mammon, skulle jag nu kasta dem 
på elden. Tag du dem om hand, Anna, 
och sätt dem in i sparbanken. Tack vare 
Gud att jag förlorade dem, men tack äfven 
för det att jag återfunnit dem!“

Vi ha nu icke mycket mera att berätta 
utom att Sam och hans hustru vårdade 
den döende mannen på vinden lika ömt, 
som om han varit deras broder. Sam lärde 
honom det han sjelf lärt, nemligen att man 
äfven på en sjukbädd kan verka Guds verk 
genom att tro på Kristus, som han sände 
i verlden. När han dog, välsignande dem 
för deras godhet, togo de vård om lilla
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blygdes, så att hon knappast kunde 
i ansigtet. Då de kommo till 
der de skulle stiga utaf, måste 
sin druckne fader i armen och

bolag för 
disponent, 
att banan 
han blifvit 

När den

Från Broby reste jag på morgonen vid 
åttatiden och kom till Gefle kl. 4 på e. m. 
Det är ju ganska raskt att kunna åka en 
så lång vägsträcka på åtta timmar. Med 
ett angenämt ressällskap i samma vagn gick 
tiden ovanligt fört. En af de mcdresande, 
predikant Eroding, hade åtskilligt att om
tala från den gamla tiden, då stenkastning 
och våldsbragder föröfvades i Upland mot 
ordets förkunnare. Hans egen broder hade 
varit en af dem, som öfverfallits och så 
illa behannlats, att det trps att detta var

Då jag hörde detta, öfvertygades jagom ; 
hvad jag redan till någon del förut har 

' anat, att det klander, jernvägsarbetarne j 
! ådragit sig, icke alltid har varit deras eget : 
j fel. De ha kommit till en trakt och be

gärt herberge under den tid arbetet på- :
< gått, men blifvit bemötte såsom jag hörde ;
< de hade blifvit i M:s socken. De hade der < 
> träffat en förmögen bonde och frågat: '

„kunna vi få inlogera oss hos er?“ „Nej“, | 
svarade denne mycket drygt, ,jag har ej

'> mina uthus lediga.“ „Vi kunna ej bo i ut- : 
? hus, ty det är sent på hösten“, sade de, ; 
? „vi vilja hyra in oss uti ordentliga bonings- < 

hus.“ „Inte öppnar jag mina hus för så-
j dana der“, blef det svar de fingo. Natur- i 

ligtvis uppretas de af sådant bemötande
< och söka vid första tillfälle att hämnas. ' 
? Högst oförståndigt är det i alla afseenden <

af bönderna att så bete sig mot arbetare, 
j hvilka komma för att anlägga en väg, som ; 
; blir dem och hela trakten till nytta. Men ?
■ arbetarne uppretas icke blott genom så- ' 
( dana svar, utan älven genom otillbörliga :

handlingar. Många, som bo utmed vägen, 
; hvilken anlägges, passa på tillfället att be- j 
\ gära mera för allt hvad de afyttra, än de < 

borde och skinna och bedraga de arbe-
; tande på alla sätt. Hvem undrar öfver ; 
j om dessa å sin sida löna med samma mått, ' 

eller om detta ej låter sig göra, utöfva i
■ grofva våldsbragder och nidingsdåd mot ; 

sina plågare? Säkert är, att som man be-
; handlar en menniska, sådan blir hon, så- 
; vida det fins något af menniskan qvar.

En märkvärdig tilldragelse hade inträf-

Bella och gjorde henne mycket godt. Hon > rande värdfolket Abend gäster, skrefvo 
växte upp som deras dotter och bief hjertliga bref till dem och sände sina por- 
slutligen deras verkliga dotter genom att trätter för att uttrycka sin hågkomst af 
gifta sig med deras son John. Bröllopet J den vänskap de fått röna, 
egde rum ett par dagar före jul, just års
dagen af den dag, då John försakat sin 
förmögenhet till förmån för lilla Bella.

„Ack Sam“, sade hans hustru med tan
ken derpå, ,jag undrar huru allt hade gått, 
om vi köpt kläder till John för de 7 kro
norna?“

„Vi skulle ha fått behålla de 7 kronorna 
och förlorat de 800“, svarade Sam. „Den 
som förbarmar sig öfver den fattige, han 
lånar Herren, och det han gifvit, skall han 
åter betala honom.“ Detta är en sanning.

„Ja, men det är mer än så“, sade Anna, 
,,vi hade tillfälle att få göra något, som 
äfven Kristus i vårt ställe skulle ha gjort. 
Det var det bästa af allt.“

Folket i byn sade, att 
< det var med de vemodigaste känslor man 
; upptäckte att de gamle, trogne vännerna, 
’ som år efter år hade släckt deras och de

ras kreaturs törst, med ens vägrade att 
gifva vatten. Händelsen kunde ej annat 

Lofven I det, då skall ■; än kraftigt påminna dem om det språket: 
„De göra sig brunnar, usla brunnar, som 
intet' vatten gifva.“ Huru snart kunna icke 
våra jordiska fördelar afledas ifrån oss ge
nom en ringa händelse i lifvet, och huru 
osäkert är icke äfven det, som man genom

smfedlt wtitdlw tr©- 
w i Dan)d)©te 

Af T. T.

JlJdill Söndagsskolföreningen, Orebro, hade 
ijlfl ingått telegram från Horndal i Da- 

larne, att någon måtte besöka dem < 
U under midsommardagen, då der skulle > 

1 hållas ett söndagsskolmöte. Då jag ; 
j var likgiltig om hvart det bar, blott > 

jag kunde tjena Herrens sak, lofvade \ 
jag att resa dit. Men på vägen dit ; 

besökte jag åtskilliga ställen, bland andra > 
jj Broby i Westmanland, der Westmanlands 1 

söndagsskolförening höll sitt årsmöte. Med j 
jernväg från Örebro till Walskog, en sta- >’ 
tion på Köping—Hultbanan, kan man snart ’ 
på Eskilstuna-banan uppnå en liten station, ? 
Östra Tiblc, der Broby by ligger, icke långt 
ifrån en vik af Mälaren. Der liksom på fat i hyn, under det jernvägen byggdes, 
många andra ställen finnes ett för icke ; Vid undersökningen om grunden för bron, 

; som skulle läggas öfver en ström, kördes 
: borret ned i jorden och då det uppdrogs 
i kom en vattenstråle fram, som stod flera 
' fot öfver jordytan. De försökte att stänga 
• den, men utan framgång. På morgonen, då 

byns innevånare skulle hemta vatten i sina 
; brunnar, befunnos dessa vara — tomma. 
' Vattenådran, som borret träffat nära ström- 
' men, var densamma som försåg brunnarne

orsaken till hans död. Tre af gernings- T
> männen hade derföre också blifvit straf- 
} fade med ett och ett halft års fängelse.
<; Vägen till Gefle tar utaf till venster vid
> Tillberga, följaktligen kom jag ej till En- 
; köping, men hörde likväl genom en god 
’ vän åtskilligt om den religiösa ställningen

der i trakten. Der som allestädes är ett 
buller om den vägen, som leder från

j statskyrkan till fria nattvardsföreningar.
, Presten i församlingen är ej för denna rö-
I reise. Han hade derföre gifvit sitt ogil

lande tillkänna genom faderliga förmanin-
‘ gar från predikstolen och sagt: „Hvad tan

ken I på, här gån I och ställen till oreda,
> och ären ju endast usla syndamaskar! Be- 

sinnen I icke, I arme maskar, att I öfver- 
gifven er rätta andliga moder?“ o. s. v.

’ Detta hade ej fallit i god jord, ty somliga 
; hade upptagit det som ett nedsättande ut

tryck att kalla dem maskar, synnerligen 
om man tänker efter, att Enköpingsboarne 
bruka kallas kålmaskar. Men så elaka 
böra de väl icke vara som att tro attpre- 

: sten gjorde anspelning härpå, fastän det 
kunde anses som en tanke.

' Silfverstaden Sala passerades, och der- 
eftei- kommo vi snart till Krylbo, och åkte 
sedan på statens bana till Storvik och der- 
ifrån på Gefle—Dala-banan till Gefle. Nå-

: got synnerligt nytt att berätta om denna 
stad har jag ej, behöfver det icke heller, 
helst som reseminnen härifrån voro införda

; i Folkvännen förlidet år. Jag var med på
■ ett söndagsskolmöte, och dagen derpå be- 
; vistade jag en söndagsskolfest i stadsträd- 
; gården, der 1,500 barn voro samlade, hvilka

drucke ut flera ankaren saft och åto upp 
; 1,580 brödbullar.
> Då jag varit der några dagar, reste jag 
\ till Horndäl i närheten afjernvägsstationen 
; med samma namn. Det var nu dagen 
; före midsommarafton, och resande af alla 
; åldrar och stånd syntes trängas om plat- 

<■ serna för att här uppe i den vackra, höga
■ norden begifva sig ut på besök hos släg

tingar och vänner. I samma vagn der jag
' åkte, fans en man med en liten dotter.
> Båda voro vackert klädda och skulle resa 

bort på besök hos slägtingar. Han träf-
’ fade en bekant och började under resan 

tömma en bränvinsbutelj och blef slutligen 
så öfverlastad, att han började stoja och 
sjunga och uppföra sig på ett högst oan-

j ständigt sätt. Den lilla flickan tycktes syn
barligen bli alldeles förkrossad. Hon gick

i till fönstret och såg ut med tårar i sina 
ögon och

> se någon
j stationen, 
j hon taga
■ leda honom. I detta tillstånd kommo de 
; på midsommarsbesök till sina slägtingar.
J Stackars fader och stackars barn! Hvad 
; aktning kan ett barn få för en sådan ta
i' der? Kan hon älska honom, kanhonhög- 
. akta honom, kan hon vara stolt öfver ho- 
s nom? Nej, intetdera.
' När man kommer i närheten af Horn

dals station, hör man ljudet af hammarslag 
från bruket på långt afstånd. Brukets förre 
egarc hade köpt det för 500,000 kronor, 
sedan sålde han det till ett 
1,000,000 och blef sjelf dess 
Då förslaget hade gått igenom 
skulle läggas förbi bruket, hade

; så glad att han ej kunde sofva. __
skulle öppnas, hade han gjort alla möjliga

=-.. . ........ .... ^

längesedan uppfördt bönehus, i hvilket mö
tet hölls. Detta var talrikt besökt afvän-

. ner både från när och fjerran. Hos vän
nerna Abenius gästade ett stort antal öf
ver natten. Då jag vanligen hört att jern- 
vägsarbetare uppfört sig som skojare, var 
jag angelägen om att få veta, huru de 
uppfört sig vid den banan, som nyligen 
öppnats. Det upplystes då att de i all
mänhet uppfört sig utmärkt väl. De hade med vatten, och nu var dess lopp afledt 
kommit i stora skaror till madam A. och j åt ett annat håll.

I begärt att få inackordera sig. Denna krist- 
j liga qvinna hade mött dem med ett mo

derligt uttryck i sitt ansigte och sagt: 
“detta skolen I få på det vilkor att I al
drig supen i våra hus och ej heller kom
men berusade hem. 
jag vara som en moder för er och göra 
det bästa jag kan.“ Detta lofvade de, och 
märkvärdigt nog höllo de det äfven. God 
mat och godt logis fingo de för ett mått- ' 
ligt pris, och följden blef att de voro så > 
förekommande och lydiga, anständiga och •: årens vana börjat tänka sig såsom oför 
tillmötesgående, att husets medlemmar hade änderligt! 
intet skäl till klander. Madam A. talade 
ofta med dem om andliga ting, gick ut på ; 
de ställen der de voro och såg till dem. Ï 
Fann hon några, som bodde på andra stäl- ; 
len, ha bränvinskuttingar med sig, förehöll 
hon dem det skadliga uti att öfva dryc- i 
kenskap; och följden var att de kastade i 
bort sina kuttingar och flaskor. Många af ? 
arbetarne gingo och hörde Guds ord i böne
huset, voro med i söndagsskolan ochblefvo ’ 
omvända. Dessa och andra, som blefvo det ' 
älskliga, i så många hänseenden uppoff- j
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skall jag

Själ, vänd om, hvi vill du så 
Lif och salighet försmå?
Hvi vill du af eget val
Störta dig i evigt qval?

En god öfverenskorn.rn.eJse.
Den aflidne domprosten af Chichester 

brukade på följande sätt omtala huru han 
blifvit en absolut nykterhetsvän : „jag hade 
i min församling i Leeds en man, somför- 
tj enade 14 kronor i veckan, hvaraf han 
plägade gifva sin hustru 5 och använda 
det öfriga till starka drycker; men han var 
likväl en rätt duglig arbetare. Jag be
sökte honom och sade: „försök att under 
ett halft års tid helt afhålla er från starka 
drycker.“

„Nå, om jag gör det, vill äfven ni, min 
herre göra detsamma?“ blef svaret.

„Ja“, svarade jag, „det vill jag.“
„Vill ni afhålla er från öl, vin och alla 

andra dylika drycker?“
„Ja, men huru skall jag kunna veta, om 

ni håjler ort löfte?“ frågade jag.
„Jo, ni kan fråga min hustru och jag 

kan fråga er hustru.“
Vi gjorde öfverenskommelsen på ett halft

jag vara viss om att mitt själstillstånd är 
dåligt och dess fara ytterst stor.

Själ, vänd om! hvi vill du dö? 
Så din nådatid förströ?
Gud har lifvet gifvit dig, 
För att lefva blott för sig.

Själ, vänd om, hvi vill du så 
Bort från Herren Jesus gå? 
Skall han ha förgäfves blödt, 
Lidit och på korset dött?

Själ, vänd om, hvi strider du 
Emot Herrens Ande nu?
Hvarfor vägra, syndare, 
Att ta mot din Frälsare?

en stor skara kristne på en loge och hade 
ett söndagsskolmöte. Det var både lifligt ; 
och lärorikt. En söndagsskolförening fin- ; 
nes äfven här och den söker upphjelpare- ? 
dan bildade skolor och inrätta nya sådana. \

Återkommen till bruket på aftonen, hör
des åter dansen af dem, som aftonen förut j 
blifvit afsvalade genom kallt vatten. Men ; 
äfven nu var .vinden kylig, dock dansa må- ) 

; ste de så väl som supa. Det senare blef ; 
synbarligen icke glömdt. Jag gick ut på 
aftonen och tänkte att möjligen kan äfven 
här vara något att lära. När jag kom i 
närheten af dansbanan, hade ett slagsmål ■ 
uppstått; en stackare låg på marken,

!
’ omgifven af en skara personer och ropade > 

i vildt skri omhjelp. Brukets herrar kommo 
till stället, och den sårade inbars på kon- j 
toret, oförmögen att dansa mera den gån- > 
gen. Som jag sedan fick veta, hade hans ; 
ena öga blifvit utslaget. Men något sådant 
är så vanligt vid midsommarnöjen, att detta '

; fäster man sig mindre vid, blott ungdomen 
får roa sig. Allt detta vilda lif är en följd > 
af rusdryckers användande.

värfvar hela
till sin själ?

ffifva att

den dåliga vana han en gång Öfvergifvit. 
Han är nu en lycklig affärsman i Peters
burg och jag är domprost i Chichester.“

Ny läsning.
Tidskrift för Sveriges Nykterhets- 

vänner N:o 1, har blifvit oss tillsänd. Tid
ningen lofvar att kämpa för absolut nyk
terhet. Första numret tycks ej göra något 
synnerligt intryck på läsaren. Det inne
håller hufvudsakligen redogörelse för nyk
terhets- eller kanske rättare tvistemötet i 
Upsala. De personligheter, som på ett 
par ställen förekomma, det ena ett utfall 
mot C. O. Berg, det andra ett beröm öf- 
ver J. Björkman, kunde gérna utelemnats 
såsom kanske lika mycket obehöfliga.

I skolen dricka! Nykterhetsprödikan 
af II. Hagberg, har utkommit från trycket. 
Pris 25 öre. Den är hållen öfver Jer. 
25: 15—28 och är väl värd att sprida.

sällningar för att mottaga de resande, $ 
deribland äfven konungen; men disponen
ten dog tre dagar innan banan öppnades. 
Så, tänkte jag, slutas de ogudaktiges hopp. 
Huru ofta möda de sig icke om många- j 
handa, men finna att allt är fåfänglighet ! ) 
Deras väntan är stor, men slutet blir ringa. j

Jag besökte smederna i smedjan. Hvil- ' 
két förfärligt dån af bälgar och väldiga 
hammarslag! Öronhinnan tycktes vilja bri
sta och hela hufvudet bli bedöfvadt. Om 
man än af alla krafter skrek någon i örat, 
kunde orden ej höras. Jag sade till en af sme
derna, då jag kom ut: „det är då ingen 
fara att man somnar derinne.“ „Jo“, sade 
han, ,,vi äro så vanda vid ljudet att det 
går mycket lätt för oss att sofva der.“ 
Ack, tänkte jag, så är det äfven med den 
ogudaktige, som år efter år hör evangelium 
och ordets varnande stämma! Han blir så 
van dervid och så förhärdad, att han sol
ver midt under det ordets hammare slår 
sina mest väldiga slag.

Då jag satt ute på en kulle och läste i
en bok vid middagstiden, ljöd det ständiga \ 
dånet från bruket i mina öron, men så ■ 
snart klockan slog tolf på midsommarafto
nen, tystnade hvarje hammarslag. Det gaf 
mig en liflig bild om huru en gång hela 
verldcns stora verk skall upphöra, när Gud 
låter sitt stora drifhjul i den omätliga verlds- 
byggnaden afstanna. Då skall den trötte, 
som väntat sin Herres ankomst, få ingå i 
hans hvila, och en midsommardag skall 
uppgå, hvilken aldrig skall ändas. Må vi 
vara färdiga, då Herren skall komma och 
gå med honom in i fridens land!

Jag sade att vid bruket finnas många 
kristna, men icke äro de alla det. På 
eftermiddagen gjorde syndens tjenare i ord
ning en dansplan af plank, klädde si
dorna med löf, och på aftonen kommo stora 
skaror af ungdom och tvenne spelmän för 
att på gammalt svenskt manér tillbringa 
midsommaraftonen med dans och lek. De 
synas komma ihåg, att midsommardagen 
är Johannes Döparens dag; och då han 
miste sitt hufvud i följd af en danserska, 
vilja do med dans fira minnet af honom. 
Men om det sättet att fira dagen är till 
Herodias’ dotters ära eller till Johannes’, 
derom få de sjelfva döma. Mig synes det 
vara till den förras.

Nöjet på bruket blef dock icke så ange
nämt som de hade önskat. Tjocka moln 
hängde långt ned på trädtopparne, och luf
ten var mycket kylig. Jag satt vid ett fön
ster och betraktade den glada ungdomen, 
som kom dit, synbarligen väntande ganska 
mycket nöje. Ynglingarne voro lättklädda, 
och flickorna hade ljusa, tunna klädningar, 
stärkta så att de stodo omkring dem, somhade 
de varit utstyrda modedockor, fastän de 
tillhörde allmogen inom Dalarne. Sedan 
andra dansen hade börjat och allt var i 
sin största ståt, kom ett störtregn, som 
sköljde bort både stickor och strå. De 
dansande började skrika och springa af 
alla krafter, men innan de- kunde uppnå 
hus och skydd, voro de våta som kråkor, 
och deras nya rockar och stärkta kjolar 
voro allt annat än behagliga. Jag såg 
några af dansarne på morgonen komma 
fram ur sina gömställen och se ut som 
dränkta råttor. Jag kunde ej annat än 
taçka Gud att jag blifvit räddad från ett

■ sådant uselt lif och tomt nöje. På sonda
is gen, som var midsommardagen, samlades jag icke förnämligast för min själ, så kan

det menniskan, em hon för- 
verlden och får dock skada

Eller livad kan meniiiskaii ; 
igenlösa sin själ med?

Matt. 16:- 26.

ilTYjffiirii liten uppmärksamhet egna men- . 
ijnjE niskorna icke här i verlden åt det :■

yigfiga föremålet — själen! Huru 
j få anse sin själs räddning såsom

lifvets stora syftemål! I, som lä- 
s sen dessa rader, hafven I tagit det till hjer- 
' tat och handlat der efter? Om så är, så ; 
? skola följande ord uttrycka edert hjertas 
s innersta öfvertygelse: “jag har både kropp ;

och själ. Min själ måste för evigt lefva, år for’det första, hvarefter vi förnyade löf-
antingen saligt eller osaligt. Hon ar mag- tet. Den mannen har aldrig återfallit i 

Î tig större lidanden och större fröjder än < ’ 
! kroppen. Det är jemförelsevis en sak af ;

ringa vigt, om jag under de få år jag har 
att lefva här, är försänkt i fattigdom eller : 
beskärd öfverflöd, om jag blir ärad eller

; föraktad af mina medmenniskor, om min ) 
; kropp är sjuk eller frisk. Detta är saker !

I
af ringa betydelse. Döden är viss och nära. < 
Aska till aska, stoft till stoft, så skall man > 
snart säga till min liffösa kropp. Om jag 
i dödens stund kunde kalla hela verlden ! 
min egendom, hvartill skulle det vara nyt- ! 
tigt? Hvilken tröst skulle det gifva mig? j 
Men om min själ blir evigt lycklig eller

s evigt osalig, om den kommer i englarnes 
och de fulländade helgonens sällskap inför ■;

, Guds tron eller om den skall bli dömd till ? 
gråt och tandagnisslan hos djeflarne och 
de fördömda andarne i helvetet, der ma-

; sken icke dör och elden icke utsläckes — : 
det är den vigtigaste fråga jag kan göra i

; mig sjelfi Att undfly den kommande vre- 
< den och att förvissa mig om de heligas arf- 
' vedel i ljuset, skall vara min största om

sorg. Ar det så med mig? Hvilken verld ; 
ligger mig mest om hjortat — denna eller 
den tillkommande? Hvarefter sträfvar jag 
ifrigast? Frågar jag icke ofta: hvad skall -- 
jag äta? Hvad skall jag dricka? Hvad

kläda mig med? Men när har 
jag allvarligt frågat: “hvad skall jag göra 
för att blifva salig?“ (Ag. 16: 30). Sörjer




