
Det här verket har digitaliserats vid Göteborgs universitetsbibliotek. 
Alla tryckta texter är OCR-tolkade till maskinläsbar text. Det betyder att du kan söka och 
kopiera texten från dokumentet. Vissa äldre dokument med dåligt tryck kan vara svåra att 
OCR-tolka korrekt vilket medför att den OCR-tolkade texten kan innehålla fel och därför bör 
man visuellt jämföra med verkets bilder för att avgöra vad som är riktigt.

Th is work has been digitised at Gothenburg University Library.
All printed texts have been OCR-processed and converted to machine readable text. 
Th is means that you can search and copy text from the document. Some early printed books 
are hard to OCR-process correctly and the text may contain errors, so one should always 
visually compare it with the images to determine what is correct.

0
1

2
3

4
5

6
7

8
9

10
11

12
13

14
15

16
17

18
19

20������������������������������������������������
21

22
23

24
25

26
27

28
29

C
M



November 1877.årg. N:o 11. v.»

SS - §n 
■r.

feO*< .
Sw
IÄSH

S»^ a “ÄÄ

‘V W ~äx
............ ,v ,v. _



32 FOLKVÄNNEN.

verksamhet hade han nu en flitig och blom- 
; strande församling, som väl skötte det jor

diska, vid hvilket Wieselgren äfven gifvit 
dem goda råd, och som tillika fått lust att

rens sista fård. Dödsbudet var ej oväl
kommet eller oväntadt för honom; ty i flera 
år hade han talat om sin önskan att få 
gå hem till sin Frälsare; och vi minnas

gammal trött pilgrim har 
nyligen fått ingå i sin Her
res hvila och njuter nu lö
nen för sin ädla verksamhet 
här på jorden, der han ef- 
terlemnat ett kärt minne — 
vi mena domprosten här 
i vår stad, doktor Peter 
Wieselgren, som afled sist- 
lidne 10 Oktober. Vi vilja

; höra och läsa Guds ord. 1847 kallades 
: hau till kyrkoherde i Helsingborg, der han 
; stannade i tio år, hvarefter han utnämndes 
= till domprost i Göteborg, hvarest han nu 
. i frid fått sluta sina dagar. I Helsingborg 

så väl som på andra ställen fick han ge
nom sin ifver för nykterheten, som var

■ ett af hans lefnadsmål, så väl som genom 
sitt yrkande på en annan kristendom än

> den, som påhänges om Söndagen eller vid 
nattvardsbordet, många fiender, hvilka i tal 
och skrift smädade och hånade honom. 
Men ett af hans många ädla karakters-

• hans ord, då vi sista gången hade nöjet 
' att besöka honom: „här sitter jag nu blott 

och väntar!“ Men nu väntar han icke läng-
> re, ty den gamle, käre vännen har nått 
; sin längtans mål. Den ofta bittert pröf- 

vade gamle, som sörjde så djupt öfver sam- 
i hällets kräftskador, har nu sluppit ifrån 
. allt detta och skådar sin Herre och Fräl

sare ansigte mot ansigte.
D—a.

i korthet omtala några drag ur den store 1 
mannens skiftesrika och ädla lif.

Peter Wieselgren föddes den 1 Oktober j 
1800 i Wieslanda, en socken i det min
nesrika Värend i Småland. Hans fader > 
var bonden Jonas Jonsson och hans moder 
Elin Ingemarsdotter, hvilken härstammade i 
från en gammal småländsk prestslägt.

Begge föräldrarna så väl som hans mor- ' 
fader voro lifvade af en varm, sann guds- i 
fruktan, så att det var i hemmet, som grun
den lades till den åskådning af verlden, 
hvilken han hela sitt lif igenom vidblef. 
Redan som en liten gosse väckte han på > 
ett husförhör uppmärksamhet för sina qvicka i 
svar och vid åtta års ålder hade han '■ 
genomläst bibeln. Vid tio års ålder ? 
skref han enligt sin moders önskan en pre- 
dikan och ett litet häfte psalmer. Ar 1811 > 
kom han i Wexiö skola, der han erhöll 
namnet Wieselgren. Han gjorde här för
vånande framsteg, men glömde dock icke 
under sina studier att vårda sitt andeliga 
lif. Vid sexton års ålder begynte han pre- ' 
dika och snart derefter att extemporera, i 
hvilket han lyckats som få. Ar 1820 blef 
han student i Lund, der han alltmer drack 
ur vetandets källa. Historien var likväl 
hans älsklingsstudium, och hans forsknings
lust häruti tillfredsstäldes äfven genom flera 
gynnande omständigheter. Excellensen de 
la Gardie gaf honom uppdrag att genomse i 
och ordna sin värderika handskriftsamling j 
samt en mängd bref och anteckningar, som i 
voro af vigt. Hans konditioner såsom in- s 
formater i några af de förnämsta adliga 
familjers hus i Stockholm gåfvo honom till- j 
fälle att bli bekant med den tidens fram
stående män inom vårt land; och äfven < 
detta blef gynnande för hans historiska 
forskningar, då dessa män stodo i berö- i 
ring med de mest ansedda personer i Eu- i 
ropa.

Ar 1823 blef han magister och året 
derpå docent i litteraturhistoria, i hvilken 
lärdomsgren han mycket arbetat genom ; 
sitt stora verk i 5 band, kalladt „Sverges 
sköna litteratur.“ Hans förnämsta håg låg j 
dock åt det andliga kallet; han lätderföre 
år 1833 prestviga sig och erhöll snart der- < 
efter anställning såsom kyrkoherde i We- 
sterstad i Skåne. Hans verksamhet der 
jemföres af en af hans biografer med Ober- 
lins i Steinthal, och man måste medgifva ; 
att jemförelsen är sann. Den församling 
han här mottog, var i det uslaste tillstånd < 
både i lekamligt och andligt hänseende. 
Den bestod af en orenlig, trög, för Guds 
ord likgiltig allmoge; men efter några års < 
förlopp hade en märkvärdig förändring in- ; 
träffat; genom Guds välsignelse af hans Î

drag var det, att han aldrig utpekade en
skilda personer, aldrig hämnades oförrätter, i 
utan endast fåktade för sjelfva saken och 
stridde mot de lyten han märkte inom sam
hället. Den som personligen känt Wiesel- i 
selgren, mins nog huru rädd han var att 
någonsin yttra ett ondt ord mot sina veder
sakare eller i det hela mot någon särskild i 
person. Saken angrep han och det med 
skarp, ironisk penna eller med dristigt och J 
frimodigt, ljungande tal. Han samlade \ 
mången gång glödande kol på sin fiendes ' 
hufvud. Under sin tjuguåriga verksamhet J 
i Göteborg har han varit mycket nyttig ; 
både för nykterhetssaken och såsom pre- i 
dikant. Hvem mins icke hans ännu i ålder- ■ 
domen verkligen ungdomliga eld och glö
dande vältalighet, då han talade motbrän- 
vinet, som han med rätta kallade Sverges ' 
kräftsår? Såsom predikant var han egen
domlig och ovanlig. Orden flödade från 
hans läppar med värma och innerlighet; 
vi minnas hvilken hjertlighet det låg uti 
hans apostoliska helsning, hvarmed han 
alltid började sina predikningar. Med hvil
ket uttryck han läste våra psalmer kan 
väl heller icke lätt glömmas. Men icke < 
blott som nykterhetsvän, predikant och för- 
fattare, — i hvilket sistnämnda han äfven 
skaffat sig ett stort namn, då han författat < 
åtskilliga större arbeten jemte ett mycket 
stort antal mindre — är Wieselgren be
kant, utan äfven såsom menniskovän. Intet 
näste var för uselt för den älsklige lära
ren; han besökte både fattiga och rika i 
deras nöd och bekymmer och bemötte alla ; 
med samma hjertlighet och deltagande. < 
Och detta gjorde han i alla väder och 
sent och bittida, ty han tänkte icke på ; 
egen beqvämlighet. En bekant omtalade ; 
att han en gång en kall vintermorgon mötte 
den då redan skröplige gubben på väg ; 
upp till Masthuggsbergen och att han fick \ 
nöjet hjelpa honom uppför en isbelagd gata.
Redan vid sjutiden om morgonen kunde \ 
man få se honom vandra bort till någon 
sjuk, som sändt bud efter honom. Och 
denna ödmjukhet sedan, som alltid utmärkte 
den store mannen, är beundransvärd och ; 
någonting högst ovanligt. Gerna lyssnade ' 
han äfven till ringare personers omdömen, 
icke alltid troende sig sjelf veta det bästa, - 
utan han kunde ock taga råd af andra. 
I sitt hem var han den älskligaste familje
fader och den vänligaste värd, alltid liflig : 
och underhållande, så länge hans helsa 
ännu tillät honom det. Han har i vår 
stad förvärfvat sig en stor skara tillgifna 
vänner. Detta visade sig äfven på hans 
begrafningsdag, då nästan hela Göteborg 
var i rörelse för att se den älskade lära-

gatMDd)©mniïh(ii@tii från.

J
 (Forts. fr. n:o 10.)

ron gingo lugnt och enformigt för det 
fredliga, arbetsamma folket R . . . .

J den första omvexlingen för dem blef 
°;’ Marias giftermål med en redbar och 

städad bonde i skogsbygden. Bröllo
pet var enkelt såsom allt hos dom, 

den gamla ståten vid bröllop var dessutom 
redan till största delen bortlagd. Jag tror 
ej att brud och brudgum hade håg derför, 
ty de voro båda sjukliga och af allvarsamt 
lynne. Efter ortens sed hade bruden „ut
slaget hår“ d. v. s. fritt hängande hår, för 
öfrigt bar hon på hjessan den tunga silf- 
verkronan eller kyrkekronan, som den äf
ven kallades, ty den var församlingens egen
dom. Brudtärnorna hade brokiga blomster
kransar på hufvudet, håret var krusadt 
och utslaget. En ung, vackei; bondhustru 
af den mörklagda blckingstypen, var „brud
gumma“, hvilket tycktes motsvara värdinna. 
Midt under vigseln hördes utanför ett Iju- 
deligt skjutande; denna störande heders- 
bevisning troddes vara tillstäld af en vild 
och supig slägting, som ej var bjuden till 
„bröllops“. För öfrigt gick här stillsamt 
till; de unga roade sig med sittlekar samt 
lekte „boby“ och „udda eller jemt“ med 
hasselnötter. Efter någon tid blef Hans 
trolofvad med en ung flicka i granngården. 
Hans var en ovanligt stadgad yngling, 
som troligen aldrig tagit sig en sup och 
ej heller hade smak att med finare vanor 
lefva på herremannavis såsom en del bond
söner. Ett sundt förstånd, ej bortkollradt 
af ytlig halfbildning, ett redbart sinnelag, 
ett jemt, stundom barnsligt, okonstladt lynne 
gåfvo honom i mitt tycke ett afgjordt före
träde framför många allmogesöner, som 
stundom under allt sitt jägtande efter fin
het och bildning blifva misslyckade figu
rer, hvarken herrar eller bönder, ja, ofta 
konstlade och fadda. De voro lugna, prak
tiska naturer dessa älskande, Hans och 
Kjerstin, och icke var deras lif såsom tro- 
lofvade någon sentimental roman; men de 
höllo af hvarandra hjertligt och trofast, 
oaktadt man mindre hörde dem tala derom 
än om bräder till botande af ladugården 
och annat, som hörde till ordnandet af de
ras landtliga hem. Deras bröllop stod en 
vacker novemberdag i brudens hem, som 
var litet mera nymodigt och hade en öfver- 
våning, der gästerna samlades i den stora, 
ljusa salen. Utom vänner och slägtingar 
voro äfven prestfamiljen samt några gran
nar bland ståndspersonerna bjudna. De båda 
unga inträdde hand i hand, deras blekhet
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För

; ande endast är ett föga värdefullt 
Ja, frid och välsignelse öfver den 

och i flere afseenden älskliga hem- 
— Blekinge!

stas dermed. Så insamlas äfven den is, 
som användes i Sverige.

Vår teckning
på Hudsonflodcn i Amerika, 
förnämsta tillförselkälla för

Isplogens rist består af skarpa gafflar 
eller tänder, hvilka verka såsom en såg. 
Innan detta instrument börjar sitt arbete, 
iakttages en annan egendomlighet. Van
ligtvis brukar ju sågen användas före hyf- 
veln, liksom plöjandet föregår mejandet. 
Men här är motsatsen fallet: plogen sam
lar in skörden, och hyfveln jemnar öfver 
ytan, innan sågen användes. Den ojemna 
betäckningen eller snöisen afhyflas först. 
Sedan, då linier blifvit gjorda, följer plo
gen. Det skulle icke gå an att plöja för 
djupt och icke att vända om fåran, ty hä- 
starne måste draga plogen korsvis, för att 
få fyrkantiga block, två fot eller mera i 
storlek. Styckena kunna efteråt lätt sön
derdelas. Ett måttligt hugg skiljer dem 
åt eller ock användas starka pålar, för-

' än R.... som i sin yttersta gräns står på j 
öfvergång till Smålandsnaturen. I R.... a

fryntlighet han bjöd främmande stiga upp 1 
i de granna rummen för att visa huru fint 
der var, men det hände också att hustrun 
der serverade de främmande kaffe utan att 
ens skölja de koppar, hvarur barnen nyss 
sörplat i sig kaffe och bröd. För öfrigt 
röjde sig här i socknen i lefnadssätt och 
dyrbara klädedrägter ett begär efter lyx 
och yttre förfining, åtminstone vid högtid
ligare tillfällen, då man ville visa sig och 
briljera. Önskligt vore att här som annor
städes i den lilla vackra provinsen den 
sanna inre förädlingen, det kristliga liivet, 
måtte genomtränga folkets leder och bilda 
en fast kärna inom sig, alltmera utbre
dande den yttre civilisationen, hvilkenutan 
kristlig 
skal. < 
älskade 
bygden

föreställer en isinsamling 
Detta är den 

de östra sta- 
Scenen framför oss är just bortom 

j Barrytown, der floden är något öfver en 
sjettedels mil bred: och isen samlas när 
den är omkring en fot tjock. Om somma
ren är landet leende af frukter och blom- 

o„ o , mor, och Hudsons höstliga färgskiftningar 
voro ej litet styfsinta och öfverträffas icke lätt i skönhet. Men vid 

" 1 < detta tillfälle är landskapet klädt i hvit
ifrån dem. Men ' skrud, och strömmen är sig helt olik. Der

talade om en inre rörelse, fastän de syn
tes temligen lugna. En bröllopspsalm upp- , 
stämdes, hvarefter vigseln försiggick. Jag 
tyckte om brudparet: de uttalade sina löf
ten något blygt och bäfvande, men med 
trohjertadt allvar. Brudgummen bar den 
för männen då enkla blekingsdrägten, hvar- 
till alltid hörde tröja; den var af svart 
kläde. Bruden bar den tunga „kyrkekro- > 
nan“ öfver det nedhängande ljusbruna håret, 
samt öfver lifstycket ett öfverdrag al tyll, 
hvari var fästadt guldhjertan, kedjor, krås- 
nålar och åtskilliga nipper öfver bröstet;
denna föga smakfulla prydnad var vanlig ! 
för brudar. Brudkjolen var af svart siden ' 
samt det breda förklädet af kulört tyg af ; 
samma slag. Brudens syster och de öfriga 
tärnorna voro på vanligt sätt utstyrda. 
Efter vigseln medan middagsbordet duka- ■

hrunlockigt hufvud och finbildadt ansigte, ; 
fick åtnjuta undervisning vid stadens läro- < 
verk, flickorna uppfostrades hemma. En ? 
tid stördes dock trefnaden på ett obehag- j 
ligt sätt, då en af de vildaste “skoarne“, den : 
illa beryktade Ola arrenderade en granngård ' 
och gjorde den fredlige Hans mångahanda i 
förtret; han teg och tålte länge, men slut- ! 
ligen började den grälsökande grannen med 
några vänner och själsfränder att ofta stryka ; 
kring huset och stiga upp i träden under ;

S hotelser, oqvädingsord, väsen och oljud. < 
Då blef Hans utledsen och yttrade ned
stämd att han visst måste sälja sin gård 
och flytta till staden för att få lefvaifred. ‘ 
En anmärkningsvärd omkastning 'skedde 
dock i detta förhållande, ty då man någon 
tid härefter frågade Hans: „Nå hur är 

 det med Ola och hans sällskap?“ svarade
des i salen, gick man ned i den äfven här Hans: ,,åh nu liar ja inte ondt å dom, Ola 
snygga och trefliga stugan; dess trefnad har blifvit förändrad, nu går han å haller 
förhöjdes af rätt vackra krukväxter, som konventiklar.“ Andra bekymmer kommo då 
af de båda syskonen älskades och väl ; Kjerstin under flere år blef sjuklig. Hans , 
vårdades. Det långa middagsbordet sträckte : var en omsorgsfull make och vårdade sin 
sig öfver salens hela längd; der vankades hustru med nästan qvinlig ömhet. Kjerstin 
„god mat och mycken mat“, ja alldeles för dog tidigt i medelåldern; mannens sorg 
L_, ...
hade hvar och en framför sig; efter hvarje ; 
rätt minskades nog det lilla hvita pors
linstornet, men länge satt man, ett stycke 
in på novemberqvällen vid ljussken och

slut, hur välment och präktig den än var, allseende. Ännu en stund vill jag i min-
tj kokfrun hade verkligen gjort sitt bästa net dröja i dessa bygder och göra ett kort
med de rika håfvorna. Backstugusittare, besök i en annan socken, som jag vill teckna
barn och tjenstefolk, som kommo för att med R.... a. Det är en mera slät och
se bruden, inbjödos gästfritt till spisning , odlad bygd, som har större åkrar, flere 
i salen efter bröllopsgästerna; så infördes välbygda gårdar och flere välbehållna åbor
den ena flocken efter den andra och und
fägnades. För öfrigt gick det stillsamt till 
äfven på detta bröllop; med drickning var 
det ganska sparsamt, som öfligt var, då 
brudgummen var en nästan absolut nykter 
man; dans och lek förekom ej heller. Bru
dens mor hade ej länge varit enka, och 
derföre borde allt gå stilla till. Bröllopet 
varade dock i flera dagar.

Det var trefligt på den gamla gården 
äfven i de ungas tid. Kjerstin hade samma 
duglighet och ordningssinne som mor Botil 
och dertill ett öppnare, gladare och vän
ligare väsen än den gamla, som förtyngdes 
af år, arbete och ett inre lidande, som ej 
långt efter bröllopet slutade med döden. 
En liten tillbyggnad med två rum och kök 
hade gjorts åt de gamle. Fader Larslefde 
der som gårdens undantagsman temligen 
ensligt; han hade ej sitt fordna g< ’ „ . . .  
han sörjde sin gumma och kanske fann det tiden, öfvervåningen hade granna, ljusa rum 
påkostande att sitta stilla och se en annan 
vara husbonde. Så var det stundom med 
den gamle, och besynnerligt nog fick man å 
andra sidan höra oväntade yttranden. Så 
var det verkligen förvånande att höra Hans, 
som alltid viste sonlig tillgifvenhet, yttra, 
icke utan en liten sträfhet: „Far har det 
bra, han har tagit så stort undantag.“ 
Menniskohjerta, hvad du har svårt att be
stå profvet, då frågan i någon mån gäller 
välde och styrande eller de söndrande or
den mitt och ditt! För öfrigt rådde visst 
ingen missämja mellan far och son, detta 
öfverensstämde ej med någonderas karak
ter. Hans och Kjerstin lefde endrägtigt 
och lyckligt tillsammans, de älskade det 
enkla hemmet och trifdes väl der; ett y tigre 
slägte växte småningom upp omkring dem. 
Det äldsta barnet, en spenslig pilt med

CtDsatîCTÏhg af
icke många år sedan begagnade 

„god mat och mycken mat“, ja alldeles för dog tidigt i medelåldern; mannens sorg engelsmännen föga is utom till glacebe- 
mycket. En hel liten pyramid af tallrikar j och saknad var djup och innerlig och tärde > redning och till afkylning af viner; få tänkte 
- - ■ ' ..... j så på hans egen lifskraft, att klockorna ; derpå såsom en artikel, som skulle höra

snart ljödo äfven vid hans graf. Heder till hushållet. De fingo då sin förnämsta
och fred åt deras minne! De voro i lifvet tillförsel från sjön Wenham i Amerika, der
redliga, hjertligt vänliga menniskor, och isen länge varit mera använd än någon

kunde oj annat än längta efter välfägnadens bortom graften skåda de hans blick som är aunanstädes; men allt efter som utländska 
 ' 11 " ' ’ ’ seder blifvit antagna och behofvet deraf

alltmera förökats, hafva andra källor öpp
nats för dem, och isen har blifvit en betyd
lig handelsvara.

Deras vanliga is i England samlas på 
ett högst enkelt sätt. Föga skicklighet 
behöfves dertill och icke stora kapitaler. 

_ Isen på en dam brytes upp, bitarne hem
finnes often leende nejder, och på den bör- tas från dammens sidor och yagnarne la- 
diga jorden bölja här och der frodiga 
hvetefält. En del af socknen har en frisk 
flägt från Östersjöns blåa vågor, som brusa 
vid de något flacka stränderna. Folklyn- 
net i R....a har ej godt rykte om sig. 
Det omtalades att der lefvat en slägt, som terna, 
utmärkts med benämningen R.... a englar, 

; ett ironiskt smädenamn, som ingalunda inne- ; 
; bar den vanliga bemärkelsen, höjden af j 

allt godt och ädelt, utan tvärtom. Kyrko- 
< herdarne hade ej alltid fredliga dagar här, j 
j ty „englabarnen“ 1 
; stundom oregerliga, så att deras lärare 
j verkligen kunde önska sig mån fivux. Mvxi „„„****^„„ ™ „.D----------- ------
Î mildare och fredligare naturer funnos nog : några veckor förut praktfulla ångbåtar 

äfven ibland dem. Den rike kyrkovärden ‘ gingo liksom i kapp med hvarandra öfver 
;oda lynne, Elias A. hade en prydlig gård efter den tre mil i timmen, arbetar man nu med is-

- ' ■ ' ‘ u ’ ’J i ; plogen; vattnet har blifvit ett fält och skörde-
med lysande tapeter och polerade möbler, tiden för ishandlaren är inne.
men om man i undervåningen fick kasta ?

i en blick in i hvardagsrummet och köket, 
så sågs der ej samma trefnad som hos 
mor Botil eller Kjerstin; der såg tvärtom 
temligen ruskigt ut. Husmodren här tyck
tes vara något dåsig och liknöjd, hvilket 
kanske ej var så underligt, då hon ej hade 
en sådan man som den vänlige Lars eller 
den trofaste Hans. Elias var visserligen

j mjuk och höflig till det yttre, men det 
korpsvarta håret, de skarpa bruna ögonen

j och de lysande hvita tänderna gåfvo åt det 
sluga ansigtet ett hårdt uttryck. Han var 

' ej känd som någon våldsam oppositions- 
' man, men nog var han herre i sitt hus, om 

ej alldeles på samma hårdhändta sätt som 
ryktet förmälte om några andra storbönder : 
i socknen. Det var med en sjelfbelåten
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ÿ sedda med krokar for att lossa dem från 

hvarandra och att sedan skjuta dem iram 
till en öppen dam, hvarifrån de släpas i 
land och föras till ishusen.

De gamle, som äfven förvarade is, synas 
jj ha begagnat icke värmeledande ämnen till 

inpackning af is. Men de som bodde vid 
j Medelhafvets kuster, använde mest snö till 

att om sommaren hålla sina viner friska. 
Plutarchus säger, att snön lades i gropar 
och täcktes med agnar eller tjockt ylle
tyg. Det var en uppfriskande svalka i Pa
lestinas hetta, ty vi höra Salomo säga: 
„liksom snököld i andstiden, så är ett tro
get bud honom, som det sändt hafver och 

I vederqvicker sin herres själ.“ (Ordsp. 25:
13.) I. Portugal brukar snö förvaras i en 
grop ibland torfvor och gräs med en öf-
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och fulla ishus. Men när såsom år 1872 
isen starkt samlade sig i vestra delen af 
nämnda haf, lemnande de östra hafvenfria 
och öppna, kan man vänta en mild och 
fuktig årstid. Isen kastades tillbaka mot 
kusterna af Grönland och Labrador, och 
dess kyliga andedrägt förseglade källorna i 
varmare länder, belägna vid en lägre pol
höjd.

Californien förtär en stor mängd is. 
Fordom kom tillförseln från Oregon, men 
öppnandet af Stilla hafvets jernväg har 
ledt till isskördar på Sierra Nevadas sjöar 
och detta har gjort att de derstädes nu 
få isen för billigare pris.

I Australien tillverka kolonisterna sjelfva 
sin is, emedan intet kallt högland finnes 
på dess fastland; och fastän kapten Ross

tånade yxajK
2 Kon. 6: 1—7.

Dessa enkla, gammaltestamentliga be
rättelser äro märkvärdigt sköna. Deras 
fakta röra det yttre lifvet, men andeme
ningen deraf ligger djupare.

Profeternas söner bedja sin lärare Elisa 
om tillåtelse att gå till Jordan, att der 
bygga sig ett boningshus. De påstå att 
deras gamla bostad är för trång.

De föreslå att hvar och en der kunde 
fälla timmer och bygga. De vänta på Eli
sas tillåtelse, och han svarar helt enkelt: 
,,gån åstad 1“

Så långt voro de lydiga och vördnads- 
fulla, ingenting mera.

lxusa.uil.ixig* af iss.
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vertäckning af halm eller något annat 
dylikt.

De använda nu i engelska kolonierna ekbark 
eller sågspån vid inpackningen deraf, ehuru de 
föra kristallklump arne öfver de heta ga
torna i grofva täcken. I somliga länder 
ligga ishusen åt solsidan, på det att fuk
tigheten måtte fördrifvas, hvilken mera fruk
tas än hettan. Träd planteras ofta i grann
skapet.

Amerikas sjöar och floder äro oftahårdt 
frusna, under det vintern i Europa är jem- 
förelsevis lätt. Istrakten vid polen är vår 
store bestämmare af temperaturen. När 
isarne med stor kraft samla sig i östra J 
hälften af polarhafven och sprida sig i vid- $ 
sträckta fält öfver oceanen åt söder och 
öster, kunna vi vara säkra på torrt väder >

reste förbi ett isområde af nära hundra 
mil, är resan till detta haf för besvärlig 
för dem. Is begagnas mycket mer allmänt 
i Australien än i Europa.

I England är det billigare att hemta isen 
än att tillverka den. Istillverkningar kunna 
dock ses på flera ställen i England. De 
fattiga der kunna få köpa is till mycket 
billiga priser. Omkring två hundra platser 

■ finnas i London för försäljandet häraf. Och 
; man nyttjar den icke blott såsom en slags 

lyx, utan dess användande vid läkarekon
sten är af stor vigt och den begagnas i 
stor skala på sjukhusen.

Men en af dem är visare än hans kam
rater. Han tycker att bifallet till, deras 
plan icke är tillräckligt för honom.

„Kom du och gack med dina tjenare,“ 
säger han, och Elisa svarar: ,jag vill gå 
med.“ Han uppfyller således två gånger 
deras önskan.

Elisa går med dem, och planens vis
het uppenbaras snart. De fälla träd så
som de ämnat, men då en af dem skall 
fälla ett sådant, faller hans yxa i vattnet 
och den är icke hans egen.

Här var en svårighet — liksom de flesta 
af svårigheterna i detta lifvet — oförutsedd 
och oförmodad. Mannen vänder sig ofri
villigt till Elisa, men mer i förtviflan än i 
hopp. Han tänker mera på att få delta-
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ÿ” gande än hjelp. „Ack ve, min herre, och 
hon är mig länt.“

Många, många år efteråt i en långt större 
sorg än denna, vände sig de, som haraf 
drabbats, till sin Mästare — en större än 
Elisa — ungelär i samma sinnelag, med ord 
uttryckande sin förlust och sin hopplöshet: 
,,om du hade varit här, hade min broder j 
icke blifvit död.“

■Elisa ber att få veta hvar yxan hade < 
fallit, och stället utvisas för honom. Han 
skär af ett träd och kastar ned i vattnet < 
— och se, jernet flyter upp. Profeternas 
söner inse nu, tack vare deras visare bro- j 
der, att de med Elisa till sällskap kunna

j trotsa alla svårigheter.
Det finnes många söner till den store ■ 

få bevisa nåd. Han väntar för det vi låta 
honom vänta, icke för det att han är sen 
till att vara nådig. Han är endast „sen 
till vrede.“

Dem som i tron bedja honom, gifver han 
hvad de begära, hvarken mer eller min
dre: „det skall ske eder efter eder tro.“ 
Han vill gifva sin välsignelse — om deäro 
tillfreds dermed — men han vill gifva sin 
närvaro, om de önska åtnjuta den.

Stora ting af Gud begär, 
Ty en konung rik han är!
Märk, hans nåd väl räcker till 
För hvar själ den ega vill!

Lifvet är fullt af okända faror och fre
stelser. Dess väg liknar icke en lång, rak 
stig, till hvars slut vi genast kunna blicka, 

orden, „frukta icke, ty jag är med dig.“ 1 
„Ingen“, säger han vidare med blicken rig- 
tad uppåt, „skall kunna rycka dig ur min 
hand.“

Helt plötsligt kommer svårigheten, der 
den minst anas. Yxan klyfver det mörka 
vattnet i den flytande strömmen och för- ; 
svinner. Det var ett arbetsverktyg förho- 
honom, som lånat den; nu måste han lägga 
händerna i kors, utan att kunna uträtta 
något mera. Dessutom var yxan icke hans 
egen. Men när trädet blifvit kastadt i vatt
net, får han se jernet lemna flodbädden, 
dit det sjunkit, och flyta upp på vatten
ytan. Naturens lagar rubbas af Guds 
vilja. Mannen uppmanas att räcka ut han
den för att återtaga hvad han för alltid

Profeten, som bedja ho
nom om välsignelse till 
deras arbete; många, som 
icke blott till formen, utan 
af upprigtighet knäfalla 
innan de lemna sina rum, 
utbedjande sig hans väl
signelse till deras dagliga 
arbete. De bedja omtill- 
låtelse att gå till sitt hvar
dagliga lif, och deras tro 
sätter dem i stånd att 
höra svaret: ,,gån åstad.“

Men — ty så är det 
alltid — en liten hop — 
ett litet antal i det lilla 
antalet (ty de förra sjelfva 
äro tyvärr äfven blott en 
liten .skara i en otrogen 
verld), är visare än de. 
Ibland dessa, som bedja 
om välsignelse, fins här 
och der en, som gör ännu 
mera — ty han beder icke 
blott om sin Mästares bi
fall, utan äfven om hans 
närvaro. „Kom ock du 
och gack med dina tje- 
nare.“ Moses var på sin 
tid en sådan nian, äfvensä 
David, Paulus och Johan
nes. •<

Elisa var utan tvifvel 
genast villig att göra do 
unga männen sällskap, men 
han väntade tills hanblef 
ombedd att göra det. Han 
ville icke föreslå dem att 
ga med och sålunda tvinga 
dem att inbjuda honom. 
Han ville icke påtvinga 
dem sitt sällskap.

Om vi vilja, kunna vi 
hela dagen få njuta af vår 
Mästares sällskap och väl-
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trodde sig hafva förlorat.
Kristus återgifver sina 

trogna ibland sådana till
fällen, som aldrig voro 
deras egna, utan blott lå
nade; men han uppmanar 
dem att räcka ut handen 
och återtaga dem. På 
detta sätt återställes stun
dom ett förspildt lif ge
nom den store själavän- 
nens underbara nåd och 
magt. Så tyckes David 
hafva sjungit i sin ljufliga 
73:dje psalm.

Men Gud gör endast 
sådant, som vi ej sjelfva 
kunna uträtta. Lazarus 
uppväckés ur graften af 
Kristus, men hans svep- 
kläden lossas af menni- 
skor. Jernet föres af Gud 
upp till vattenytan, men 
mannen måsto sjelf upp
taga det ur strömmen.

Elisas sätt att förrätta 
detta underverk är äfven 
märkvärdigt lärorikt. Ett 
träd kastas ned och allt är 
färdigt; just såsom en tid 
förut det bittra vattnet 
blef sött genom ett träd, 
som kastades ned deruti.

Kristus hjelper oss i alla 
svårigheter genom att ned
sänka sitt kors i vattnet; 
och då flyter jernet. För 
att vara onkel och tydlig : 
— det fins ingen svårighet 
i lifvet, som icke kan öf- 
vervinnas genom lefvande 
tro på försoningen. Men 
det är Jesus, som måste 
kasta trädet i vattnet — 
han måste uppenbara san- 

signelse. Lärjungarne på vägen tillEmaus 
ville icke skiljas vid sin herre, när de upp
nådde byn. De behöfde blott visa att de 
ville behålla honom, och han gick in med

så att vi veta hvad som skall oss veder
faras på densamma. Den liknar snarare 
en slingrande skogsstig, och vi vända be
ständigt om något hörn, okunnige om hvem

ningen för våra själar. Allt hvad vi kunna 
göra, är att erkänna denna sanning — in
genting mera. ’\ i kunna icke öfvervinna 
genom våra egna känslor. Med andra ord,

dem. och hvad vi skola se der bortom. vi kunna kasta trädet i vattnet, men vi
Den fördel profetsönerna hade af sin 

medbroders bön, visade sig snart, såsom 
vi hört; och vi kunna icke tvifla på att de 
äfven genast bifallit hans förslag. De voro 
sannolikt häpna öfter att icke de tänkt på 
att framhålla en sådan begäran. De hade 
måhända tänkt derpå, men tyckt att det 
skulle vara för mycket begärdt. De voro 
kanske rädda att bruka för stor frihet mot 
sin herre.

Vår Mästare väntar liksom Elisa på att 

Så är det med oss, men för honom är 
det icke så. Han ser den väg han har 
framför sig, då han leder sina kära. Vä
gens början, fortgång och slut ligger för 
hans blickar, och intet dunkel omhöljer 
den. Med det lugn, som härrör af kun
skap och erfarenhet, som aldrig kan öf- 
verraskas, med den kraft, som aldrig slapp
nar, med de hjelpkällor, som aldrig ut
tömmas, lugnar han den, som förtröstande 
ropar: „visa mig du lifvets väg“, med de

kunna icke gifva det en sådan kraft, att 
jernet börjar flyta. Herren allena kan göra 
detta. Och när han öfvertygar oss såsom 
Paulus, att han älskade oss, att han gaf 
sig sjelf för oss, skola våra lätta bedröf- 
velser, frestelser och svårigheter utan skada 
undanröjas.

Ännu en sak. Hade icke den ene unge 
mannen åstundat Elisas sällskap, hade al
drig yxan blifvit återfunnen. Elisa hade, 
då varit för långt borta ifrån honom för
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har

såren tyckt att eu del häraf har varit fram- 
stäldt i en något för lätt stil. Men då tid
ningen till en stor del är afsedd för ung- 

' dom och läses af många, som icke hafva 
sinne för det rent andliga, anser jag det 
ej vara orätt att någon gång infläta något, 
som kan läsas med nöje och kanske deri- 

................. ' ‘ tg 
läsa sådant, som är till deras andliga nytta. 
För öfrigt bör läsaren minnas, att „Folk
vännen“ aldrig har uppträdt som en rent 
andlig uppbyggelsetidning och eger dcrför 
enligt sitt program rättighet att innehålla 
hvarjehanda undervisande och underhål
lande läsning, blott det länder till det ondas

fördes åter på tre månaders tid. Inom 
fabriken finnas stora salar, en med 18 
pelarerader, 100 alnar bred och 150 alnar 

<: lång; här finnas i olika afdelningar 45 
kardvaskare, 131 väfstolar, 15 spinnstolar, 
13 valsmaskiner och 3 plysmaskiner. Dess
utom fins en mängd andra maskiner och 
inrättningar der ullen sorteras, tvättas, fär
gas, torkas och på olika sätt bearbetas. 
Inom fabriken arbeta 600 personer och 

'i utom fabriken omkring 400; de fleste af 
; dessa arbeta på styck.
? vecka
, ull arbetas hvarje vecka, och omsättningen 

för året går till omkring 2 millioner kro
nor. Allt synes skötas på ett förståndigt 

; och ordentligt sätt. Emellan fabriken och 
staden ligger en liten förstad af nätta hus

> på båda sidor om vägen. Här bo de flesta 
, af arbetarna. De hafva hus mod trädgårds

täppa till; både äldre och yngre personer 
syntes vara friska och muntra och alla som 
jag talade med, berömde sina förmän och 
kände sig fullt belåtna med sin plats. Det 

. förslafvade och likgiltiga uti tal och sätt 
förmärktes ej hos någon af dem.

De kläden och andra tyger, som tillver- 
’ kas vid fabriken, tycktes vara utmärkt goda; 
■ och full afsättning hafva de för allt hvad 

de hinna att tillverka. Nykterhet råder 
ibland de arbetande, och skulle någon upp
föra sig oanständigt, han må tillhöra man- 
eller qvinkön, blir han afskedad, ,,på det“, 

: som det sades, „han ej må förderfva de 
andra.“

Hvad jag synnerligen kommit att märka 
under resor i landet är:

1. Att en stor andans väckelse 
genomgått folket öfverallt i vårt land. De 
nyomvända kunna räknas i hundra och 
tusental. Både unga och gamla hafva känt 
kraften af nådens vind, och som en följd 
häraf hafva Herrens troende, hvilka i fiere 
åi- bedt och väntat på något sådant, blifvit 
mycket upplifvade och styrkta i sin tro. 
Kanske har Sverige aldrig haft ett sådant 
år som 1877.

ÿ att kunna höra hans bekymmer. Herren är 
dock icke för långt ifrån oss, utan det är 
vår stora dåraktighet, som drifver oss från 
vår kammare utan att bedja den allvar- 

! liga bönen: ,,gå du med din tjenare“, och 
derföre få vi icke heller höra svaret: ,jag 
vill.“

Men i lifvets alla skiftande vexliugar, 
|j vid hvarje vändpunkt, är han färdig att 

undanröja vår hopplöshet. Anropad vid 
hvilket ögonblick som helst, skänker han 
dem sin närvaro, som i början endast bådo

I om hans välsignelse till deras verksamhet. 
Och för en kristen, som njuter hans när
varo, är ingenting omöjligt.

Aflöningen per 
går till 3,500 kr. 13,000 skålpund

SiFnapljoefc s®mi8ad)t crndj^r r©- 
w i î®M©t>.

Af T. T.

Efter att ha varit uppe i höga norden, 
reste jag mer och mer åt söder, tills 
jag genom Göteborg for ned till Var- 
berg, Halmstad och Helsingborg. Det 

T var en vacker dag, då ångbåten när- 
I made sig Varberg, den gamla för så 

• många i vårt land kända badorten, 
som ligger på vestkusten emot öppna 

hafvet. Hundratals badgäster stodo och 
välkomnade båten, med hvilken ganska 
många badgäster följde såsom passagerare. 
Badhuset är vackert; parken, som ligger 
emellan sjön och staden, har på senare 
åren betydligt förskönats, och de små trä
den ha blifvit stora, sedan jag sist såg 
denna plats. Staden har mycket förbätt
rats i utseende, sedan nya stenhus uppförts, 
der branden förstörde de gamla trähusen. 
Det påstås att Varberg är en af de helso- 
sammaste platser på hela vestkusten, och 
den skall säkerligen i framtiden, då jern- 
vägen snart nog blir färdig mellan den sta
den och Borås, bli en framåtskridande stad 
och en mycket besökt badort.

Någon fri andlig lekmannaverksamhet 
finnes här icke. Metodisterna hafva upp- S 
fört ett litet nätt kapell i staden och : 
anstält en frisinnad och hjertlig predikant, i 
men någon synnerlig framgång hafva de 
ej ännu rönt.

Halmstad, som jag sedan besökte, är i i 
mitt tycke en vacker stad. Läget är in- : 
bjudande, och utsigten uppåt ån, der man 
lägger till vid ångbåtsbryggan, storartad ! 
och skön. Växtligheten tycks vara bördig ' 
och folket i trakten välmående. Som bå
ten några timmar låg här, hade jag till
fälle att taga staden och dess nejder i när
mare betraktande. Gatorna äro belagda > 
med tuktad sten. Torget är stort. Bo
darna äro vackra, och på de ståtliga skyl
tarna öfver handelsbodar och verkstäder 
kan man märka, att Halmstadsboarna hafva 
liksom folket i andra sydsvenska städer, 
lärt något af Köpenhamn. Tivoli är en i 
yttre måtto behaglig plats. I närheten deraf 
är en port, som bär årtalet 1606, och som 
således varit med både i krigs- och freds- ■ 
tider. Utanföre staden ligger den stora 
klädesfabriken, som tillhör Walbergs bolag. 
Detta är en ganska ansenlig industrigren 
i vårt land. Fabriken anlades 1860, men ; 
brann snart ner; den har sedan uppbyggts 
och betydligt utvidgats och förbättrats. Ma
skineriet drifves af en 250 hästars vattenkraft. 
Ar 1868 bröts dammen sönder, men upp-

; 2. Öfverallt hafva de troende samman-
- slutits i kärlek till hvarandra mera än 

förr, och egna bisaker och små ensidig
heterna fått vika för kärlekens ande. De 
heta strider, som voro en följd af olika 
uppfattningar om försoningens betydelse, 
tyckas ej ha särdeles skadat Herrens Zion; 
och dessa strider hafva äfven på senare 
tiden betydligt lagt sig.

> 3. Vidare har jag funnit att nykterhets- 
saken har under det sista året gått framåt 
på ett förvånande sätt. För blott ett år 
sedan besökte jag några af de trakter, jag 
besökt under denna sommar. Då fann 
man öl och porter och vin på borden äfven

s i de kristnes hem och det dracks och skå
lades på ett hedniskt sätt. Under denna 

’ sommar har jag varit bjuden på middag 
hos samma personer, i förnämes och arbe- 

: tares hem, hos rika och fattiga, men jag 
har endast pä tre ställen sett öl, porter och 
vin framsättas. De kristna börja anse det 
som en skam att sjelfva förtära eller bjuda 

zt andra på sådant; dessa föregå de i sedligt 
hänseende aktningsvärda familjer, som icke 
äro troende, med ett godt exempel; och 
följden är att dryckenskapen börjar allt 
mer och mer att aftaga. Härtill har i 
första rummet en lefvande kristendom bi
dragit. Denna har gifvit sin lifskraft till- 

• känna genom bildandet af nykterhetsföre-
> ningar, skrifters och tidningars spridande 
i och nykterhetstals hållande. Gud allena 
; tillkommer äran för hvarje framsteg på

detta område!
Då arbetet vid fabriken var slut, såg ■ ,0 Och då fö nu afslutar mitt „småplock“, 

jag Hera af arbetarne vandra intill staden tiU t'Hagga,, att Jtanskc har lä-
för att i bönehuset höra Guds ord. Såsom 
okänd i trakten gick jag dit och fann der 
icke så få under glädje och uppmuntran 

i sjunga sånger och samtala, till dess predi- 
< kanten kom och höll för dem ett lärorikt 

och välgörande tal. Intrycket, som Halm
stad lemnade på mig, var i det hela taget , -
godt, synnerligen då jag såg så många af ®P”oin,. ' samma tidninj
det allmänna folket arbeta med flit, lönas Q°Q ° 4"11 1 J1
väl och känna sig lyckliga i sin ställning, 
och dertill icke få af dem synbarligen söka 
den bästa rikedomen och lyckan — det 
eviga lifvet.

Om Helsingborg har skrifvits förut i 
„Folkvännen“. Jag kan endast här tillägga ^tarbTtande’ öc? deV godas befräm^n'd" 
att denna stad går med en förvånande ha- < ö '
stighet framåt. Öfverallt bygges eller repa
reras, de flesta gator omläggas med tuktad 
sten och staden förskönas och utvidgas åt 
alla håll. På samma gång som den går 
framåt i timligt, synas äfven de kristna be- 
flita sig om att vara ett salt och motverka s 
den andliga förruttnelse, som vanligen in- ; 
tränger uti städer, der en massa löst arbets- \ 
folk samlas under ständigt ökadt arbete : 
och gynnsamma förhållanden.

j g®

I edaktionen har från nedanstående per- 
soner emottagit en protest mot det, 
som uti artikeln „Småplock, samladt 
under resor i landet“, var yttradt om 
presten i Vingåkers församling. Vi in
föra det och lemna derefter tillfälle åt 

T. T. att vidare redogöra för den i enskilda 
bref till redaktionen mycket klandrade be- 
skrifningen om ett „möte“ i Vingåker.

På begäran af kyrkoherden J. A. Ekström få under
tecknade, medlemmar af Vestra Vingåkers församling 
och närvarande vid det i N:r 9 af tidningen „Folk
vännen“ skildrade nykterhetsmötet korteligen förklara, 

.. att såväl berättelsen om sjelfva nykterhetsmötet är 
vrängd, osann och särskildt för kyrkoherden orättvist 
ärekränkande, som ock skildringen af detta samhälle 

? är öfverdrifven och icke med sanningen öfverensstäm- 
mande.

V. Vingåker den 8 Oktober 1877.
Per Persson i Pund. Emil Ersson i Hvittorp.

J. Adolf Lindroth i Bruksqvarn. ■
A. Simonsson i Adolfsro. C. J. Lundqvist i Haga.

N. A. Liljeqvist.
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Men öfver hvilket då? Jo, läsare, det

sä öfverflödigt som öfverflödsartiklar —

sådana som, om vi blott ville beqvämaoss 
till att på allvar undvara dem, skulle göra 
oss lyckliga som englar och våra hem till 

Hvad detta är, kan
man 
vida 
rätt

inte ihop !“

. och oslitligheten af den 
mer, aldrig haft sin like, 
lika fört det gränslösaste

; skaste nöd, de bittraste 
tårar med sig i sällskap.

■ Ack, då skaffade menniskan sig sin för- 
i sta öfverflödsartikel; och, eget nog, sedan 

den erkelögnaren — han hette och heter,

förargelse. Hvad finnes då uti dem, som 
är så förnärmande för Vingåkersboerna? $ från Nerike“. 
Jag sade att de „liksom småländningarne 
äro ett krämarefolk.“ Hvem vet ej att 
detta är sant, och ligger väl häri något 
nedsättande? Göteborgs stad kallas ofta en 
krämarestad, följaktligen måste folket i sta- i trakter i vårt land finnas, der folket i sina 

hem är så renligt som Vingåkersboarne. ’ 
Jag har för öfrigt aldrig sagt att han var ■ 
bosatt der i socknen, icke heller vill jag <: 
beskylla de goda Nerikeboarne för att ega > 
honom, såsom en i bref påstår. Allt hvad 
jag har sagt, är att han framstod sådan < 
på mötet.

Om de 
på mötet 
ty detta 
det kan

----  o —  JVL vunuu * cuicll UV, 
och, görande som dylikt folk hafver för vana 
än i dag, vände han sig först till frun och 
lyckades genom sitt granna, listiga tal till 
den grad intaga henne till sin fördel, att 
hon af honom till det oerhördaste pris, 
som man förr eller sedan aldrig sport, till- 
handlade sig en vara, som hvad segheten 

samma vidkom
men som ock till
elände, denhem- 
qval, de saltaste

den vara ett krämarefolk; nedsätter väl 
detta staden? Visst icke. Jag sade att 

!| köpare och säljare samlades vid mötet 
j ,,i den mest brokiga skara“ och beskref 

sedan deras drägter. Jag har aldrig sagt 
att alla dessa voro Vingåkersboar, hvilket 

■| likväl de insända brefven antyda. Jag sade 
S „vid mötet samlas köpare och säljare i den 

mest brokiga skara.“ Naturligtvis vet hvarje 
menniska, som läser om en marknad, torg
dag, eller möte på landet, att dit samlas 
köpare och säljare från alla håll, synner
ligen från närgränsande socknar. Om då 

i en del af dessa brokiga drägter tillhörde 
ij Österåker eller Vingåker, gjorde mindre till 

saken, då det i alla fall var folket på mö
tet, som beskrefs. Och äfven om jag till- 
skrifvit Vingåkersboarna såsom ensamt bä
rande den brokiga drägten, skulle väl nå
gon rättänkande menniska anse detta som 
något nedsättande för folket? Nej, det tro 
vi icke. Deras drägt framställes ju både 
i historia och konst såsom sådan, och 
aldrig har någon ansett det vara förkle
nande för dem som bära den, lika litet 
som man ansett det vara vanhedrande för 
dalfolket att bära sin nationaldrägt.

Hvad beträffar likheten i färg mellan 
denna drägt och kyrkan, så var ju detta 
blott en oskyldig jemförelse. Den föll sig 
så naturlig, då jag såg upp på den stora 
kyrkan, att jag i hast sade för mig sjelf, 
„hon liknar en vingåkersgumma i sittande 
ställning“. Hade jag sagt, såsom några 
emot statskyrkan illasinnade personer brukat 
säga: „der står vilddjuret och sträcker sin 
svans i vädret“, kunde detta med skal ha 
ansetts som hån och hädelse. Men ett 
dylikt ord skulle jag ej ens vilja fälla om 
en katolsk kyrkobyggnad, än mindre om 
en lutersk, der jag vet att Herrens sanning 
mången gång i Andens kraft blir predikad. 
Hade jag än liknat hela kyrkan, och icke 

|| blott ett af hennes hus, vid en gumma 
med både bröst och hals, så skulle väl 
detta ha varit den vackraste bild 
kunde vilja nyttja om en kyrka, så 
hon annars vill vara en moder att 
vårda sina andeliga barn. Vill man läsa 
Höga v. 7: 2—5, så finner man att nästan 
likadana bilder nyttjas om församlingen. 
Härmed har jag likväl icke velat i allt 
försvara jemförelsen; något löjlig kunde 
den Vara, men den skrefs aldrig med upp
såt att dermed håna en sak. För öfrigt 

|| bör man väl något skilja på den stil, som 
nyttjas i reseminnen, plockade i hast vid 
vägen, från den högtidliga stil, som nyttjas 

i i en postilla eller af en aftonsångspredi- 
kant, då han står vid grafven och jord- 
fäster ett lik.

Hvad sedan angår sjelfva mötet och de 
personligheter, som i beskrifningen der vid
röras, så kan jag försäkra, trots de bref jag 
fått från Vingåker, undertecknade af dussin
tals personer, hvilka beskylla mig för lögnare 
och mera groft, att jag ej skref en rad utan 

* att med egna ögon ha sett det, hvarom 
jag skref. Den mindre renlige och kanske

många öfverlastade personerna 
vill jag ingenting vidare säga; ; 
skulle icke göra saken bättre, < 
jag ärligt försäkra. Hvem är i 

\ det, som besökt torgdagar, marknader eller J 
; möten, der icke ledsamma uppträden före- < 
I kommit, så snart en krog stått i närheten?
> Att i bref söka rentvå sig, som några från <

Vingåker gjort, med påståendet att den <
S öfverlastade, som låg i diket, var en man in i lyckliga familjer och med sjelftagen 

från Dalarne, förbättrar ingalunda saken, myndighet börja att, pekande på det pianot, 
I Både han och de andre öfverlastade hade ; den gungstolen, den dyrbara brysselmattan, 
; troligen icke fått sitt rus i Dalarne eller \ den hatten, klädningen, gulduret eller gar- 

i Nerike, utan vid Vingåkers möte. Men nityret, säga: „de der äro helt och hållet 
märk, jag har aldrig sagt att de voro Ving- ' öfverflödsartiklar — tagen bort dem!“ Nej,

■ åkersboar, (enligt bref lära de vara all- ; så var icke min mening. Om en sträng 
deles fritagne från sådant.) kritik skulle kalla dessa saker öfverflöds-

Det förunderliga i saken är att nästan artiklar, så vill jag för min del vara så 
alla beklaga sig öfver dryckenskapens pass human att jag ej kallar dem öfverflöds- 
stora elände, men vill man nämna några artiklar, som den mera bemedlade har råd 

: lokala förhållanden der sådant fins, ropas ; att till sin nytta och trefnad beståsig med; 
det att man nedsätter trakten och folket, men, käre läsare, jag är nog djerf påstå,

> när man likväl borde besinna, att den trak- att vi fattiga svenskar bestå oss med många 
' ten och det folket, der krogen står för alla saker, som vi verkligen icke ha råd till,

öppen och der dryckenskap öfvas, har just och det är dem jag egentligen kallat “öfver- 
härmed nedsatt sig sjelf genom att i sin flödsartiklar.“ Drag alltså en suck af till- 
midt hylla och försvara sin dödligaste fredsställelse, kära fru, fröken eller herre, 
fiende. Så länge ett sådant djefvulsnäste . som läser detta, ty det I ansen eder hafva 

i som en krog, står i närheten af kyrkan, i råd till att bestå eder med, vill jag icke 
hvarhelst detta är fallet, har icke den kasta något anatema öfver.
socknens folk skäl till att loforda sig sjelfva, Men öfver hvilket då? Jo, läsare, det

> hvad nykterhet angår. „Ty der åtelen är, ; finnes vissa saker, som vi alls icke ha råd 
dit församla sig ock örnarne“, och der att hafva, sådana som totalt ruinera oss 
krogen är, dit samlas och der fostras äfven på både det ena sättet och det andra,

i drinkare.
Hvad nu till sist beträffar det som skrefs 

s om nykterhetsmötet och presten, så skulle 
det aldrig ha inkommit i brefvet, hade sa- ; en himmelens förgård, 
ken framstälts så för mig då, som den utsägas med ett ord. 
sedan blifvit. Mig sades på två ställen, ; För omkring något öfver 6,000 år sedan 
att presten skulle ha yttrat de om honom gjorde en „erkeprofryttare“ sin första på- 
anförde orden, icke enskildt, utan på mötet, helsning hos de lyckliga jordin nevånarne, 
i hvilket fall de tillhört allmänheten; men ; 
nu har upplysts genom bref, att så icke Ï 
varit fallet, och får jag derföre bedja både 
honom och andra, som deraf blifvit sårade, 
om öfverseende och förlåtelse. Ty det 
skrifna var grundadt helt och hållet på 

: otillförlitliga uppgifter, som erhållits af per
soner i trakten, hvilkqt jag skriftligen kan 
bevisa. T. T.

„Jag beklagar, att dq reseminnen, jag mindre ärlige skomakaren var en verklig af ofvanstående rubrik. Icke desto mindre i!
insände till „Folkvännen“, skulle ha väckt : person, som just sade de ord jag anförde, har dock den, som nedskrifver dessa rader,

i I bref påstås nu att „han måtte ha varit ; dristat sig att nedskrifva detta för svenska '
Jag har aldrig sagt att han ; öron med rätta så främmande ord. Hade

) var Vingåkersbo, icke heller har jag med | det varit fråga om Frankrike, England eller 
> uttrycket om hans mindre renliga yttre :| till och med det eljest så praktiska Ame- 
( velat antyda, att folket i Vingåkers socken < rika, så ... . ja då, tyckei’ man, hade or- 

är osnyggt; ty jag vet ganska väl att få det „öfverflödsartiklar“ kanhända varit på
< : „«..t ■ gjn pia^s. men j Sverige, „ärans och

hjeltarnes land“, den emellan Atlanten och 
Bottniska viken inkilade landtungan, den 
fattiga, berguppfylda vrån, som på östra 
sidan betraktas af ryssens giriga örnblic
kar och på hvars venstra den gamle, skäg
gige Kölen står hotfull och dyster med 
en min, som tycks säga: „kommer du hit, 
roffogel, så hugger du i sten!“ — att här 
tala om något sådant, det är ju allt för galet!

Kan så vara; men innan läsaren ned
skrifver sin förkastelsedom öfver uttrycket, 
ber jag att först med några ord få belysa 
mitt ämne.

När jag nedskref ordet „öfverflödsartik
lar“, så var icke min qj.ening att liksom 
en „förstörelsens engel“ utan vidare stiga

Svenska folkets ;
aHfikhiN“

„Öfverflödsartiklar? Vårt fattiga svenska    
folk skulle ha råd att bestå sig med något ty han lefver ännu, Diabolos — schackrat 
så öfverflödigt som öfverflödsartiklar — på henne den, har han oafbrutet haft be- 
oeji jag tackar allra ödmjukast, det går | hof, ja, en brinnande åtrå, en skriande 
inte ihop!“ — Så utropar säkert mången längtan efter nya„öfverflödsartiklar“, hvilka 
af Folkvännens läsare vid genomögnandet alla med den största beredvillighet, ehuru

~ .. ■ . ...........................................................
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j „de der bönerna voro märkvärdiga' 
du icke säga mig mannens namn?“

„Han är gift med en af de systrar, som 
? voro närvarande vid mötet“, svarade fru 

H., hvarefter hon gick till sitt enskilda rum 
\ för att utgjuta sitt hjerta i bön och lof.
< Vid midnatten hörde hon ånyo sin mansröst. 

„Hustru, hustru, Gud hörde de der bönerna. 
Jag kan icke sofva. Vill du bedja förmig? 
Kan Herren väl visa mig barmhertighet?“

Det blef glädje inför Guds englar den 
natten. När den trogne pastorn nästa 
morgon gjorde besök, fann han hr H. pri
sande och lofvande Gud.

O, hvilka välsignade ord af Jesus äro
< icke dessa: „om två af eder komma öfver- 

ens på jorden, hvad ting det helst må vara,
\ som de bedja om, skall dem det veder

faras af min Fader, som är i himmelen!“ 
De veta att be- ; ------ —

»For bådiQ
Under tio år bad fru H. för sin otrogne 

man. Hon viste att Herren hörde bön och 
att han var trofast, som det lofvat hade; i 
men likväl blef hon icke bönhörd. Hen- ; 
nes mans tankar tycktes vara lika olika 
hennes som när hon i glädjen öfver sitt 
nyfunna hopp, hade sagt honom att „Gud 
älskade verlden“ och bad honom förena 
sig med henne i att tjena honom. Men 
likväl leddes hon mildt af Herren till att 
veta och göra hans vilja.

En afton vid ett bönemöte var hennes ; 
hjerta mer än vanligt betungadt; och nära j 
gudstjenstens slut steg hon blygt upp och ' 
sade: „under många år, kära vänner, har . 
jag längtat efter att I måtten hjelpa mig 
med förböner för min man. Det är icke 5 
brukligt för oss qvinnor att tala på mötena, J 
och jag hur fruktat att synas påträngande, 
men jag kan icke länge uthärda. Viljen I 
bedja för min man?“ j

Hvarje hjerta rördes. En god broder 
ledde genast i bön, derefter en annan och 
så åter en annan. Hr II. var väl känd 
och mycket älskad i samhället, och deut- 
göto sina hjertan for Herren, bedjande som j 
man gör för en vän. Slutligen ledde en ringa 
broder i bön, hvilken i sin ödmjuka förtröstan 
tycktes träda synnerligen nära Guds ansigte.

Just efter det fru H. framstält sin be- > 
gäran, kom hennes man som vanligt för 
att hem ta henne. Då han såg att guds- 
tj ensten ännu icke var slut, inträdde han 
obemärkt och satte sig vid dörren.

„Säg mig, kära hustru“, sade han, då de 
kommit ut på gatan, „hvem var den herrn,

> för hvilken do nyss bådo?“
j „Det var för mannen till en af systrarna
> i församlingen“, svarade fru H.
s „Hustru“, sade han åter, då de gingo

Litet a.f Imrje.
Omkring 2,000 personer arbeta på att 

uppföra byggnader för den franska expo
sitionen för 1878.

Antalet missionärer i Indien, hvilka stå 
i förbindelse med trettiofem protestantiska !

. Antalet infödda
Der äro 266,381 

personer, som bekänna sig till kristendomen 
och af dessa 681,689 kommun ikanter.

Under de sista tio åren hafva 1,135 per- , 
soner blifvit dödade och 21,072 lemmalytta ; 
på Londons gator. Af dessa hade 657 
blifvit dödade och 6,216 skadade genom ; 
droskor, omnibussar och vagnar. -,

Den romersk-katolska föreningen för trons j 
utbredande, hvartill hvarje medlem ger tre j 
och ett halft öre i veckan, har nyligen i 
sin årsrapport uppgifvit att på detta sätt 
samlats 1,853,408 kr. T 
gagna sig af veckooffer.

Drottningen af England har en årlig lön 
af 385,000 pund, eller 18,000 kronor om 
dagen och 36,000 kr. öfver, då året är slut.

Det tins i England, Irland och Skott- ' 
land öfver 3,000 nykterhetsföreningar, kal- j 
lade Hoppets här (Bands of Hope) med ett , 
medlemantal af öfver en half million.

Anmälan.
Folkvännen börjar nu snart sin fjerde 

årgång. Under dessa år ha vi sökt att 
genom belysande sanningar påpeka ochaf- 
hålla faror från folket och tjena läsaren 
med en nyttig lektyr. En af de största 
faror vi alltid sökt afslöja, har varit och 
är ännu dryckenskapen. DA lasten kom
mer ej ensam, utan tager sju andra andar 
med sig, hvilka förstöra både kropp och 
själ. Ännu har striden mot detta onda i 
vårt land endast börjat. Vår tidning var 
den första, som började utgifvas med detta 
såsom ett af sina vigtigaste mål — att 
motverka dryckenskapen. Sedan dess ha 
flere börjat följa hennes fotspår eller gå 
sida vid sida bredvid henne. Ingen af 
dessa är obehöflig och hvar och en har 
sin läsarckrets.

Vi tänka att under kommande år sä 
till vida ändra planen för Folkvännen, att 
1) artiklarne sköla i allmänhet varda kor
tare; 2) ett par spalter skola upptagas med 
korta berättelser, deraf hvar och en bely
ser något angifvet bibelspråk. Detta anse 
vi vara nyttigt både för barnen och för 
äldre. 3) En liten afdelning på sista sidan 
under rubrik „Litet af hvarje“, der små 
upplysande bitar införas, liknande dem som 
förekomma i detta nummer under samma 
rubrik. 4) I stället för reseminnen ifrån lands
orterna skola vi intaga en mycket lärorik 
nykterhetsberättelse, (ett kapitel för hvarje 
gång), hvilken ensam i bokformat skulle 
kosta minst en krona. Vi hafva anskaffat 
en mängd vackra träsnitt; några af dessa 
komma att afmåla dryckenskapen och dess 
följder på ett sätt, som ovilkorligen skall 
lemna ett nyttigt intryck på hvar och en 
som får se dem.

Priset på tidningen blir detsamma som 
nu: en krona, utom postarvodet, som är 
10 öre, och kan prenumeration ske å alla 
postanstalter i riket.

De som önska friexemplar, kunna erhålla 
■ hvart sjette gratis, på de vilkor att betalnin

gen förtidningarnajemte postarvodet insändes, 
undertecknad, och tydlig adress utsättes.
För 
för
för 
för

Tages ett mindre antal exemplar, bör reqvi- 
renten vända sig till närmaste postanstalt.

Folkvännens redaktion.
Göteborg.

till oerhörda priser, på det mest förekom
mande sätt, både dag och natt tillhanda
hållas henne af den outtröttliga, i den kol
mörka grufstaden Hades boende firman 
Diabolos & komp.

Som sagdt, sedan handeln en gång väl 
kommit i gång, har det å menniskans sida missionssällskap, är 607. 
icke varit brist på behof; men tillförsel- ; predikanter utgör 311. 
källan är icke heller stängd. Nya öfver- personer, som bekänna : ’ 
flödsartiklar begäras och tillhandahållas 
oafbrutet; ja efterfrågan vardt snart så j 
stark, att fabrikanten såg sig nödsakad 
att bestå sig med agenter uti vissa af sina { 
många affärsgrenar. En del af dessa agen
ter aflönar han ganska rundligt, andra ' 
återigen ger han knappt födan.

Emellertid bli oss dessa Öfverflödsartik- j 
lar allt för dyrbara, vi lia nu icke längre 
råd att bestå oss med dem. Och laga vi 
blott att vi blifva qvitt den äldste af j 
dessa artiklar (läsaren har naturligtvis re- , 
dan gissat att jag dermed menat synden), j 
så följa snart de andra efter. Men hvad 
heta de andra, för hvilkas bedrifvande i 
så stor skala som möjligt mörkrets tusen- 
konstnär skaffat sig en här af agenter?

Hvem gissar icke det? Sodom och Go
morra lades i aska genom blixten af den : 
nitälskande Gudens vredesåskor; men delefva < 
ännu, de blomstra frodigare än någonsin, 
ty likasom hydrans afhuggna hufvud, hafva 
sju nya vuxit upp. Se omkring dig i de 
svenska städerna, så skall du nog finna 
sanningen häraf. Ha icke vi öfverflöds- j 
artiklar? Tryckas icke de flesta af vårt « 
svenska folks hjertan af en centnertung 
syndabörda? Behöfva vi den? Ha vi råd < 
att ha den? Ruinerar den oss icke till J 
både kropp och själ och gör oss olyckliga ! 
för både tiden och evigheten, om vi icke < 
låta oss befrias från 'densamma? Ha vi < 
icke dryckenskapens blodröda mordengel \ 
ibland oss, som med tigerns grymhet och ■ 
kallblodighct flåsande går omkring och upp
slukar herre och tjenare,föräldrar och barn? 
Ha vi icke biljardernas hålor, der den natt- ; 
liga luften är mättad af tobaksrök, svordo- j 
mar och lättsinnigt tal och der skaror af 
blomstrande ynglingar qväfvas och förderf- 
vas? Ha vi icke dessutom „gyllene“ spel
helveten, der mången på en enda natt för
lorat alla sina egodelar; och hvad säger . 
man väl om de många, många olyckliga 
ställen, der dygden står husvill, blygsamhe
ten mördas, och ärbarheten dränkes i lätt
jans förfärliga djup? '

Har icke svenska folket öfverf lödsartiklar? ' 
Jo, och det sådana, som, om icke vårt folk 
medan det ännu kan, vänder sig till Gud ;■ 
och låter styggelserna fara, en gång skola ; 
blifva förfarande brännmaterialier till det 
sjudande afgrundsbål, hvilket menniskan 
genom att fortfarande hysa dem hos sig, 
helt och hållet bereder och påtänder at sig 
sjelf! Många flera kunde ännu uppräknas, 
men för denna gång kunna ju de nämnda 
vara nog. Laga vi blott att vi med det 
allra snaraste blifva qvitt dem, som nu 
uppräknats, hafva vi hunnit ett godt stycke. 
Och ehuru det nu icke just är så långt 
till Jul, vore det icke omöjligt att innan 
den tiden hinna detta mål, blott vi trodde upp för trapporna till deras hem. „hvem 
på Jesus och läte hans Ande få vårahjer- var det de bådo för?“
tan till sina boningar. Så tror åtminstone „För ufanhen till en af systrarna, Carl.“ 
i all ödmjukhet „Ja“, svarade han, „den mannen blir sä-

Vikingsson. Lkert omvänd; jag har aldrig förr hört så
dana böner.“

i . ■ 1 j Då de gingo till hvila, sade han åter:

FOLKVÄNNEN.




