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18 FOLKVÄNNEN.

^M&lurra, nu går jag ut från lexor
' i och från allt!“
'SrO Så Harry jublar gladt, ty \

Xv-^ fristunden är inne. j 
„Ett bollspel roligt är, det 

är min bästa lek, 
Och gårdagen jag har i lifligt minne!

I dag det säkert skall bli lika muntert, ja, J 
Hvar lade jag min hatt? här är den, nu j 

jag springer.“
Men plötsligt hörs en röst, som ropar mildt 

hans namn. Î
Och i en liten ringklocka det ringer.

Det var hans systers röst — det bleka bar- \ 
nets der.

j Hon är så sjuk och svag; sitt hufvud trött ' 
hon hvilar

På kudden bakom sig, se’n nyss hon läst 
en stund, 

Och Harry hastigt fram till systern ilar.

„Min käre lille bror, ack, sätt dig här hos < 
mig,“

Ruth hviskai’ smekande, „min bok den är 
så rolig!“

I Harrys inre nu en våldsam strid pågår: ; 
Han längtar ut i sommardagen solig. ?
Han tänker på sin lek samt på kamraters j 

fröjd,
Och striden visst är svår, men när han se- ■ 

dan blickar ' 
På systerns bleka kind och märker deren < 

tår,
Med vänlig min åt lilla Ruth han nickar.

„Ja Ruth, jag blir/hos dig, du lilla syster j 
kär#“

Så säger Harry nu, i. det han boken fattar, • 
„Jag läsa vill en stund“ och strax han sät- > 

ter sig,
Men Ruth hans kärleks offer väl uppskattar. ;

När Harry tittar upp och möter systerns 
blick

Samt ser den glada min, på hennes anlet’ i 
lyser,

Han känner sig belönt för offret, som han 
gjort

Och ingen längtan efter leken hyser.

Dessutom vet han ju, att Gud hans offer sett, j 
Så glad han är till mods, i hjertat Gud han 

prisar,
Och Herren med behag ser till det barn < 

som så
Ej blott med ord sin broderskärlek visar.• <

på fearam»
la, rikt begåfvade menniskovänner 
tala, skrifva och arbeta påmånga- 
handa sätt mot den menskligheten 
så djupt förnedrande last, som i 

vårt land och äfren annorstädes härjar lik 
en förfärlig sjukdom, som förstör själ och 
kropp och sprider ett obeskrifligt elände i 

ett kärlekens och den allvarliga varningens 
ord, äfven en ringa förmåga kunde något 
uträtta och en svagare röst göra sig hörd, 
vore det mig en stor tillfredsställelse. Om 
man är anförare eller soldat i striden mot 
en fruktansvärd fiende, betyder ej så myc
ket, endast hvar och en efter sin förmåga 
söker bidraga till segren. En syn på tor
get i en af våra svenska småstäder gjorde 
nyligen på mig ett sorgligt intryck och ma
nade mig att göra någonting, försöka nå
gonting, det måtte bli hvad som helst, om 
det endast kunde blifva det allraminsta 
lilla stoftkorn i den dam, som tänkande, 
varmhjertade andar bemöda sig att uppka
sta mot den fruktansvärdt stigande brän- 
vinsfloden. Jag kan ej göra annat än fatta 
min penna och önska, att den kunde både 
teckna och ropa till alla fäder, som älska 
rusdrycker, ett hjertligt, allvarligt: „Tanken 
dock på barnen!“ Synen på torget var väl 
tyvärr ingen sällsynt företeelse i vårt land. 
En bonde, hvars ansigte bar detta slöa, 
halft fåniga och på samma gång vilda ut
tryck, som ruset gifver sina offer, stod der, 
slog med armarne, pratade och larmade 
och tycktes ej veta och vilja annat än väs
nas så mycket han i sitt redlösa tillstånd 
förmådde. Hans son, en gosse om 12 à 
13 år, såg ängsligt på honom, fattade ho
nom i armen och bad med både blickar 
och ord, att han skulle följa med och laga 
sig till hemfärden. Fadren stretade emot 
och tog tag i en bredvid stående välplä- 
gad kamrat, dock något stadigare på foten 
än han sjelf; först då han fått denne dryc
kesbroder i sällskap, följde han sin son. 
Gossen ledde fadren och såg emellanåt upp 
till honom, det var något bekymmerfollt 
och beskyddande i det stackars barnets 
uppsyn. När de kommo midtför rådhuset, 
stannade mannen och fubblade i rockfickan 
till dess han fick tag i en butelj. Gossen 
gjorde en bedjande och återhållande rö
relse, men fick en föga faderlig knuff för 
bröstet, och den rusige höjde buteljen med 
ett verkligen fasansfullt uttryck af triumf, 
sägande: „Jag dricker, dä’ ä’ inte skum
mjölk jag dricker.“ Gossen tog honom åter 
under armen, och så stödd, vacklade han 
framåt till dess de försvunno vid ett hörn. 
Hvem vet hurudan slutscenen blef i detta 
bedröfliga drama ur hvardagslifvet, om den 
olycklige tog sig ännu några klunkar ur 
den afgudiskt dyrkade bränvinsbuteljen? 
Upplösningen plägai i dylika fall ofta blifva 
förskräcklig, som man fått veta genom 
tidningarnes berättelser. Detta barn, hvars 
ansigte uttryckte blygsel, bekymmer, ångest 
och rörande, barnslig tillgifvenhet; denna 
fader, så förnedrad och eländig till själ och 
kropp, och i detta beklagliga tillstånd ett 
föremål för sitt barns omsorger; framstå de 
ej sona en upprörande målning ur vårt folks 
sedliga lif? Hvilka heliga och ansvarsfulla 
pligter har ej en fader mot de barn Gud 
anförtrott honom! Mången tycker att han 
gjort nog med att söija för deras utkomst 
och lycka i jordiskt afseende och arbetar 
mer och mindre för att lemua något efter 
sig till barnen; detta är nog en pligt, men 
visst icke den vigtigaste, som den tyvärr 
ofta anses vära. Betänken dock, I fäder, 
att edra barn först och främst hafvaodöd-

hemmen och familjerna; jag menar dryc- liga själar, som Gud hafver anförtrott eder
kenskapen. Om bland större och ädlare till vård och uppfostran, så för tiden, som
krafter, som söka väcka den olycklige drin- hnfvudsakligast för evigheten; ty den är ju
karen ur sin försoffning och tillropa honom det stora, vigtiga målet för oss alla. Slån

ej i lättsinne bort eller dränken ej i ruset J
< den behjertansvärda sanningen, attallverl- 

dens domare en dag skall kalla eder till
> ansvar för allt, äfven för edra barns själar! 
; I ären de, som genom edert lif och exem-
i pel oftast på ett för barnens hela lif afgö-
j rande sätt inverken på de späda sinnena, 
j som så lätt taga intryck af hvad de se och 
<1 höra, både godt och ondt och tyvärr lät-
< tast af det senare. De se upp till eder, 

dessa små, ännu omedvetna om brott och
< laster och ur stånd att med eget oin- 
j döme skilja mellan godt och ondt. Den
< tanken, att det späda barnet, som ännu ej 
! kan yttra någon tanke, ingenting begriper 
s eller uppfattar af det som föregår omkring
< dem, är ett misstag, ty erfarenheten
i har visat att barnen tagit intryck, innan
j vi kunnat märka det. Ett lika stort miss- 

tag är, att barnet kan växa som en vild 
planta, utan ans och tukt till dess det

'< skickas i skolan och man får vältra det
< besvärliga uppfostringskallet helt och hållet 
j på läraren. I så fall är barnet redan då

stundom så förvildadt och förderfvadt, att 
äfven en nitisk och samvetsgrann lärare 
föga kan uträtta. Det är ett ganska svårt, 
ofta fruktlöst arbete att bilda ett ädelt träd

: af en telning, som växer i så dålig jord
mån som ett hem utan kristendom, utan 
frid och ordning, der fadren är en drin-

! kare och derigenom drager så mångfaldigt 
ondt öfver sig och sitt hus. Hemmet är 
den egentliga plantskolan för det uppväxande

: slägtet, och det ligger en oberäknelig vigt
i på livad de unga der se och höra, allt 
: ifrån de spädaste åren; föräldrarne äro de-

ras första lärare och ledare, deras exempel
: verkar mera än allt annat.

Fadren skulle varå barnens naturliga stöd, 
' men huru kan han vara detta, då de ofta 
1 se honom redlös till både själ och kropp 

och till och mod få taga vård om honom,
< såsom den nyss nämnde stackars gossen 

bjöd till att göra; han skulle vara barnens 
exempel, och hvad få de se och höra af 
drinkaren? Ohöfviskt och syndigt tal, svor
domar, våldsamhet och misshandling; de 
skulle se upp till honom med aktning och 
lydnad, men huru kunna de detta, då de ofta 
se honom i ett föraktligt och förnedradt till-

\ stånd, då ruset ställer honom på dårens 
ståndpunkt? De få ju då blygas för ho-

- nom och frestas att alldeles förakta honom.
< En naturlig kärlek till föräldrarne är ned-
j lagd hos harnen; den ömsesidiga kärleken 

mellan föräldrar och barn är, synnerligen
\ då den är förädlad och höjd af en sann 
\ Gudsfruktan, ett ljuft solsken, som framloc

kar sköna blommor af lycka och välsig-
I nelse äfven i det torftigaste hem. Edra 
j barn skulle älska eder, I fäder, men huru

kunna de det, då I, sorgligt att säga, gören
J eder till hemmets gissel, då I hemkommen 

rusiga och skrämmen och plågen maka och
'< barn och med eder obilliga, ja vansinniga
< vrede reten dem och uppväcken det onda 
s äfven hos dem. Hurudana skola de blifva,
< dessa barn, som af eder näppeligen få 
1 höra något förståndigt, ännu mindre något

godt, som ej genom edra förmaningar, exem-
i pel och förböner föras till Gud i deras ti- 
; diga och unga år, och af sin Frälsare er- 

hålla den kraft, hvarigenom de kunna tygla 
sina vaknande lidelser? Skola de växa upp 
till ett okufvadt, njutningslystet slägte, till 
en skara ogudaktiga drinkare, fårdiga att 
taga till knif och påk, så fort det förvil- pf

===========___________________



FOLKVÄNNEN. 19

dade sinnet råkar i jäsning? Skola vi blifva 
nödsakade att resa allt större och fiere dy
stra, hemska palatser för att inrymma det 
alltmera tilltagande antalet af brottslingar, 
som uppväxa i våra bygder, under infly
tandet af onda exempel? Ack, I fäder! 
Sätten åsido den olyckliga rusdrycken nå
gra dagar, att I mån kunna sansa eder och 
besinna huru olyckliga I gören eder och 
edra barn för tiden och evigheten genom 
edert herskande begär till rusdrycker, de 
må hafva hvad namn som helst! I ären 
ansvarige för barnens öde, både för tiden 
och evigheten, derföre lyssnen till enhjert- 
lig, allvarlig bön: Tänken på barnen!

Freja.

Soondie^ranij eller en kristens 
foanund).

>
 Första kapitlet.
f de många vidskepelser, som råda 

bland Hinduerna, är ingen meravidt ' 
utspridd än den, hvilken tillskrifver 

% olika slag af sjukdomar olika gudom- 
I ligheters inflytande. Koleran t. ex.

säges vara sänd af en ond gudinna 
vid namn Mariammen. Sagan berättar, att 
i äldsta tider, då hon kände mycken törst ; 
efter menniskoblod, gick Mariammen till 
Siva och gjorde en djup bugning för honom. ! 
Siva frågade hvad hon önskade. Då sva- ; 
rado hon: „Jag önskar ega magt att döda 
menniskor.“ Han samtyckte dertill och från 
don stunden har hon gått omkring ochan- 
stält förödelse bland menniskorna. Ibland 
blir Mariammen likväl ledsen öfver sina 
grymma begär, säges det, och hon drager 
sig under flera år tillbaka till ett berg, men 
endast för att slutligen med förnyadt raseri 
rusa ut igen. Häraf kommer att det fins 
mellantider, då koleran icke visar sig. För 
att förklara det faktum att menniskor kunna 
bli botade från denna sjukdom, säga de, 
att mir do lägre gudomligheterna varse- 
blefvo den förhärjning Mariammen anstälde, 
kommo de mod höga klagorop inför Siva 
och sade: „Hvarför gaf du henne en sådan 
magt?“ Härpå svarade han: „Hon gjorde 
en så djup bugning att jag ej kunde afslå 
hennes begäran, men på det att 1 mågen 
ega ett botemedel emot hennes anfall, skall 
jag lära er en särskild bön deremot. Den 
som beder den, skall bli skyddad.“ Till
sammans med denna bön offrar folket ett 
offer af ris, men det verksammaste medel 
deremot säges vara ett rep, gjordt af ett 
slags löf, som Mariammen tycker mycket 
om. Om man utspänner ett sådant rep 
tvärsöfver en gata eller en port, tror man 
att detta rep ovilkorligt skall hindra henne 
från att inträda på en så väl skyddad 
plats.

Emot slutet af förra århundradet voro 
kolerans härjningar i södra Indien mycket 
svåra och trotsade både böner, offer och 
trollkonster. På somliga ställen dogo tion
delen af befolkningen, och så förskräcklig 
var sjukdomens beskaffenhet att på många 
ställen dog hvarje person, som deraf blif- : 
vit angripen.

En af de första platser, som anföllos af ’ 
denna sjukdom, var den lilla byn Vejapu- 
ram, hvars innevånare till största delen be- 
stodo af sådana, som plocka ned palmträ
dens frukter eller „shanarer,“ som de på ; 
deras språk kallas. Ovanligt häftiga regn

skurar hade efterföljts af en het väderlek, 
och då alla sundhetsanstalter der voro så

> dåliga som möjligt, hade Mariammen säker- 
ligen ett godt tillfälle att göra sin magt 
känd.

Denna gissel hade redan varat flera da- 
<; gar och skördat en hel mängd offer. För- 

gäfves uttalades bönerna; fåfängt tillstäldes 
j offren natt efter natt i djefvulstemplet för 
< att afvända den onde andes vrede, som i 
1 deras tankar utöste sin hämnd öfver dem.

Fåfänga voro äfven alla doktorernas läke- 
och trollmedel. Man hade märkt att alla 

, medlemmarnc af en slägt hade sluppit un
dan sjukdomen, hvaraf en del bodde i Veja- 
puram och några i två andra byar. Slutli-

S gen bröts likväl förtrollningen, och en af 
dem, en sträfsam arbetare, blef häftigt sjuk. 
Han hade hela dagen från tidigt på mor- 

j gonen klättrat upp i sina palmträd och icke 
; aktat på de första varnande tecknen till
> sjukdomen. Från det ögonblick han fick 
; sjukdomsanfallet syntes allt hopp om veder- 
; fående vara fåfängt.' Men en af familjens

medlemmar, neml. hans favoritson Soonde- 
; ram, en munter, tolfårig gosse, ville ej tro 

att fadren verkligen skulle tagas ifrån ho- 
: nom. Han tänkte sig äfven att fadren blif- 

vit sjuk, emedan han var för fattig att er
bjuda Mariammen de erforderliga offren. 
Hade icke alla hans rika slägtingar und- 
sluppit och skulle de nu ej gerna vilja 
gifva hans fader hvad han behöfde för att 
försona gudinnans vrede? Litande på sin 
egen öfvertalningsförmåga och full af hopp 
om utgången, försummade Soonderam icke : 
ett ögonblick, utan reste genast för att ut- ■ 
bedja sig sina slägtingars hjclp. Utan att ■ 
bry sig om för hvilken fara han utsatte sig 
genom att företaga en så lång resa under i 
en brännande sol, reste han från den ena j 
till den andra och efter en otroligt kort tid j 
anlände han till den plats, der den mest i 
inflytelserika af alla hans faders slägtingar j 
bodde. Men allt förgäfves. Han blef öfver- 
allt emottagen med vägran och onda ord. ? 
Hvar och en syntes vara alltför upptagen 5 
af den fara, som hotade dem sjelfva, för s 
att bry sig det ringaste om gossens böner. 
Slutligen kom han uttröttad och ledsen - 
hem. Från den stunden tyckte han attfa-

> dren blef värre och värre, ända till dess ? 
hans lidande dagen derpå slutade med 
döden.

Detta var likväl ej hans enda profiling. 
Hans moder hade emellertid äfven blifvit ' 

. angripen och efter några dagar var Soon- 
deram både fader- och moderlös. De bul-

; lersamma hedniska ceremonier, som utgjorde 1 
' hans älskades begrafning, kunde icke trösta £ 

det sörjande barnet. Hans hjerta var äf- < 
; ven uppfyldt af bitterhet mot dem, hvars ; 

vägran att hjelpa hans föräldrar han till- > 
skref den sorg, som nu drabbat honom.

Men andra ännu mera tryckande omstän
digheter böljade nu sysselsätta honom. 
Hvad skulle han göra? Huru skulle han få 
sitt uppehälle? Icke kunde han gå till de 

; slägtingar, mot hvilka han kände en så häf
tig vrede, icke ville han göra sig beroende s 
af dem. Men så skulle det ' dock blifva. 
Just den farbrodern, mot hvilken Soonde
ram kände sig mest förtörnad, nemligen 
Ramasvami, åtog sig genast att förvalta den 
ringa förmögenhet, som tillhörde gossens 
fader, och nästan innan han hann att sätta 
sig in i dessa nya förhållanden, befann han 
sig redan såsom en medlem af den familj,

från hvilken han så nyligen blifvit ut- 
; drifven.

I många hänseenden var Soonderam myc
ket olik andra gossar af hans ålder. Han 

; hade ett mora utbildadt förstånd än de an
dra, hade redan lärt att läsa och skrifva 
samt att författa verser till gudarnes ära. 
Hans förnämsta tanke i det nya hemmet 
var huru han skulle kunna samla sig ett 
kunskapsförråd. Han hoppades att detta 
skulle sätta honom i stånd till att antingen 
komma ifrån sin nuvarande ställning eller 

j ock visa honom ett sätt att tillfredsställa 
den hämnd han beständigt närde mot dem 
han ansåg såsom sin faders mördare. Der- 

- före sökte han att bli bekant med en, som
< var ryktbar för sin skicklighet i astrologi, lä

karekonst och trolldom, — hvilka studier 
hos Hinduerna hafva stort anseende. Han 
brukade äfven allt emellanåt förena sig med

< ett antal taskspelare, som besökte byn och 
> reste ofta flera dagar bort med dem, en

dast återkommande, då hans lilla penning
förråd tagit slut och då de derföre ej längre 
ville ha honom qvar.

Så stodo sakerna under tre års tid. Öp
pen gensträfvighet mot all myndighet, åt
följd af lång frånvaro från hemmet å Soon- 
derams och skarpa förebråelser å farbro- 
drens sida tjenade ej till att minska den 
känsla af bitterhet, som de hyste mot hvar
andra. Men till slut kom det till en full
komlig brytning dem emellan.

Soonderam hade af farbrodern blifvit be- 
fald att företaga en resa till en några mil 
derifrån belägen stad, der denne var in
vecklad i en rättegång angående några 
palmträd. Han hade fått befallning att ti
digt på morgonen afresa, men då han till- 
bragt hela föregående natten vid en djef- 
vulsfest och icke kände sig hågad att göra 
en lång resa i den starka solhettan, höll 
han sig undan, tilldess hån visste att det 
var för sent att gifva sig i väg, emedan 
han ej skulle kunna hinna platsen, förrän 
tinget redan var slut.

Då farbrodern fann att försummelsen var 
helt uppsåtlig och ett öppet trots af hans 
myndighet, blef han utom sig af vrede, fat
tade en kernstaf och i närvaro af flera per
soner, som blifvit ditlockade af deras tvist, 
gaf han honom några dugtiga rapp.

Skymfen rörde Soonderam mycket mera 
än den verkliga smärtan, ehuru denna icke 
heller var ringa och han beslöt genast begagna 
första tillfälle till flykt, hvarefter han ämnade 
söka sin lycka i någon annan del af landet. 
Det varade ej länge, innan tillfälle dertill 
gafs.

Några dagar efteråt tågade en hop re
sande köpmän genom byn på väg till Ma
dura, Tanjore och andra platser i norra de
len af landet. Soonderam beslöt genast 
att följa dem och lyckades förmå dem att 
tro, att om de togo honom med sig, skulle 
han på många sätt göra sig nyttig for dem.

Det förändrade lefnadssätt, i hvilket Soon
deram genom sin nya sysselsättning inför
des, behagade honom synnerligen och han 
njöt af den beständiga omvexlingen af de 
scener, platser och personer, som nu visade 
sig för honom.

Dindigul var den första plats, der hans 
nya herrar för en längre tid stannade och 
der voro just nu en hel mängd folk sam-

; lade till en stor badfest.
Denna fest varade öfver tre dagar; dess 

förnämsta drag voro tusende menniskors i
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badning i floden oeh deras derpå följande j 
möte i Sivas tempel, der de skulle buga 1 
sig för afguden och ofl'ra ät honom. Då < 
morgonen af den stora reningsdagen grydde, i 
ljödo trumpeter och musslor från alla si
dor, under det att täta folkhopar skyndade 
fram längs alla de stigar, somförde tillflo- 
den. De fleste gingo, endast några få åkte på ( 
oxvagnar Der voro unga och gamla — gub- ; 
bar och gummor samt små barn gående vid 
föräldrarnes sida eller ock burna af dem. (

Nära strömmen visades flera små titt- ? 
skåp, hvartdera bestående af en låda, på s 
hvilken mythologiska figurer i bjerta färger ; 
voro målade; den öppnades genom flygeldör
rar och visade den fantastiska bilden af Siva ( 

beständigt trängde sig om hvarandra; hvar ' 
och en som gick dit in, köpte sig ett litet , 
tefat af lera, ett sådant, som man begag- ? 
nar till lampa, med en veke och några \ 
droppar olja; detta skulle dfe i templet offra ; 
åt afguden. Om aftonen, sedan skymningen \ 
inbrutit, gjordes tillredelser för att köra af- , 
guden i en stor vagn — en hög träställ
ning i pyramidform, starkt sammanfogad < 
med jernband och betäckt med ett smut- > 
sigt, rödt kläde.

Vid skenet af otaliga facklor fördes nu < 
afguden till sin vagn och släpades längs ga
torna under folkets höga jubelrop.

Hela uppträdet förekom Soonderam un- j 
derligt, men af allt som ådrog sig hans j 

fans en sann Gud, att Jesus Kristus J 
hans Son kommit ned från himmelen att 
förkunna hans vilja och att de genom ho
nom kunde få förlåtelse.

Soonderam förstod den gången ej rätta 
meningen af mannens ord, utan betraktade 
denna scen med undran och nyfikenhet, så
som allt annat, det han på denna plats skådat. 
En anmärkning, hvilken en af de kringstå- 
ende gjorde, bibehölls dock länge i hans 
minne; han visste ej sjelf hvarföre. En man 
ur folkhopen hade nemligen ropat: „Säg oss 
huru vi skola kunna fylla våra magar, så 
skola vi. göra allt hvad du lär oss,“ hvarpå 
talaren svarade, att det han nu talade om, [ 
hade lika mycket att göra med lifvet efter
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eller Vischnu. Dessa skåp voro utstälda 
på vägarna: deras égaré stodo derbredvid 
och tiggde penningar samt fingo en rik 
skörd genom folkets vidskeplighet. Der 
funnos älven en mängd högröstade tiggare, 
hvilka utbredde kläden eller mattor vid vägen, 
på hvilka de förbigående kastade några ris
korn, ett litet mynt eller en porslinsnäcka.

Vid flodens stränder voro en hop besö
kande; några sutto, några stodo sysslolösa, 
under det andra intogo sin föda, men de 
flesta höllo på att torka sina våta kläder 
eller att gnida sina pannor med ett slags rödt 
pulver. Hundratals stodo och badade i floden.

Det förnämsta föremålet för deras tillopp 
fl var afgudatemplet, der skaror aftillbedjare

________________ __ _____ *

I uppmärksamhet, var det dock en scen, som
J skulle göra ett mera varaktigt intryck på 

■ hans sinne, än han den dagen anade. Då
han stannade vid en tvärgata, under det 

! afgudens vagn kördes förbi, märkte hanen 
; person, synbarligen en Europé, hvilken höll 
■; ■ ett allvarligt tal till några, som samlat sig 

omkring honom. Han talade om orsaken, 
'i hvarföre så många menniskor komma till 
'' denna plats och frågade dem hvad fördelar 
\ de fått genom att år efter år infinna sig 
i der. Pekande på afguden och hans vagn, 

frågade han hvartill det gagnade att dyrka
> en gud, som icke en gång kunde röra sig 

och som var tvungen att låta köra sig af 
; andra. Sedan förklarade han att det blott

detta, som med det närvarande lifvet och 
att de, som blott tänkte på sina kroppar 
samt på hvad de skulle äta och dricka, icke 
voro bättre än djuren. „Ack,“ svarade åhö
raren,“ men hvem vet, om det fins något 
lif efter detta?“

Just i detsamma trängde folkhopen på 
Soonderam, så att han ofrivilligt fördes ett 
stycke framåt i trängseln och han kunde 
derföre ej längre höra de talandes röster. 
Men den frågan han hört: „Hvem vet om 
det fins ett lif efter döden?“ blefqvar i hans 
minne och det var underligt huru ofta han 
begrundade den och huru han gång på gång 
försökte att finna ett svar härpå. (Forts.) 

» J
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att helt uttrötta hen-
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Första kapitlet.

it var en gång en skald, Som inga ; 
andra skatter egde än sitt snille; ! 
dehne seglade på de norra hafven ; 
tillsammans med kungliga och myc- 
ket förnäma personligheter. De c 

njöto alla af hela den ståt, som verlden kan ] 
förskaffa sina gunstlingar. Denne skald hade > 
icke mycket utom sitt snille, men det var Ï 
det förnäma och ståtliga sällskapet, som ;

De två sistnämnda voro väl ström af ljus i någon ensam, ädel själ 
en tid, uppväc-

äro för sig sjelfva, och fastän de nedläto 
sig att låta den nykomne dela sina bekväm
ligheter, kunde dock en så underlägsen va
relse icke räkna på kamratskap och förtro
lighet. „Vi och andra här i verlden“ bru
kade de säga, ty de trodde sig bestämdt 
vara bland de förnämsta. Ankungen tyckte 
att det kunde vara tu tal om den saken, 
men så tyckte ej hönan.

„Kan du lägga ägg?“ frågade hon. — 
Då får du vara så god och tiga.“ 

,Kan du kröka ryggen
„Nej.
Och katten sade: 
eller spinna eller låta gnistor flyga från 

din rygg?“ —„Nej.“ 
„Då kan du ju all
deles icke yttra dig, 
när förnuftigt folk 
talar. Du har intet 

FF Wäfe.-jg: gg,. omdöme alls.“
\ Deras bestämda

. •• ’ ton kom ankungen
JBL f •■a!w nästan att tro deras 

ord, att de förstodo 
allting bäst och att 
det de gjorde var det 
enda rätta, och då 
han ej kunde göra 
detsamma som de, 

/ffiÄ sa^ hæ1 misslynt och 
sorgsen i en vrå. När 
han någon gång ville 
viga att han hade ta- 
langer, som de icke

-7 ; hade eller ens kunde
förstå, sade de „att 
han var galen och 
full af dumma nyc- 
keroch inbillningar.“ 
„Du är blott en prat- 
makare“ sade hönan,

I H v ”du han lita på mig,
xjjænB1 I||i \ ty jag menar väl med

\ ’hlS säger dig
I obehagliga sanningar
i och är just bevis

1 * på sann vänskap.“
/ Den stackars ank- 

Z ungen trodde icke
mer på sanningen af 

j den sista förklarin-
K gen än andra hafva

gjort, derföre beslöt 
han att än en gång 

JM—. försöka sin lycka i
\ t'- den vida verlden.

Den stackars fulin- 
.J gen fick lida mycket

'^'"y af svårt väder, då
vinden kom löfven 
att dansa och då 
korpen satt i trädet 
och ropade : ,,Kå, kå,“ 
af köld. Ankungen 
var glömd af alla 
och kände sig gan

ska illa till mods, men en plötslig glädje- 
; stråle genombröt de tunga sorgemolnen. 

Efter att hafva lidit ? En flock vackra foglar kommo flygande från 
lunden. De voro bländande hvita och be
hagliga. De utbredde sina sköna vingar 
och höjde sig högre och högre, då de flögo 
bort till ett varmare land. Svanarna voro 
nu borta, men minnet af dessa foglar blef 
länge qvar hos den förtjuste ankungen, lik
som en skön och ädel känsla, en glimt af

ende och grymma behandling förmådde ho- ;
nom att rymma sin väg. Men hvart skulle

I han väl taga vägen? El— „V E./ 1 ‘
; af hungersnöd, af vänskapsanbud, gifna med ;
. högdragen nedlåtenhet, af faran att bli skju-
, ten och af en hunds blodtörstighet, und

kom vår lille hjelte från en rasande storm 
och tog sin tillflykt till en förfallen stuga

; med tre innevånare: en fattig och blind <
: gammal gumma, en inbilsk katt och en höna ( „— — ----------- ------ ----------, — o-----—

med korta ben, men med en stor portion , en angenäm företeelse, plägar sprida en 
egenkärlek. De två sistnämnda voro väl ström :
mycket ensidiga, liksom alla, som städse och förblifver der för

smak för ålhufvuden, uppmanade hon ank
mamma „att hyfsa upp den fule sonen.“ 
Från denna stund blef det stackars krea
turets lif ganska tungt. Han blef biten, 
knuffad och förlöjligad af hvar och en. Till 
och med hans systrar sade ofta till honom: 
„Jag önskar att katten sprunge bort med 
dig, du fula kräk,“ under det hans moder 
tilläde: „Jag önskar du aldrig blifvitfödd.“ 
Ankorna hackade honom, hönorna knuffade 
honom och ladugårdspigan brukade sparka 
honom. Intet under då att sorg och för

tiggde, icke den fattige poeten. Han egde ödmjukelse, förorsakad af hans fula utse- 
i verkligheten bättre 
och varaktigare gåf- 
vor än de andra.

„Var så god och 
berätta oss en af 
edra sagor,“ brukade 
vara den begäran, 
hvilken ljöd i hans 
öron; han gaf dem 
då en glödande ädel
sten, fiillkomlig till 
form och värde, och 
dess glans sken se
dan in i mångas 
hjertan nästan öfver 
hela verlden. Här 
vilja vi anföra en af 
de sagor han fram- 
stälde för dem.

En ankmamma låg 
med exemplariskt tå
lamod på sina ägg. 
Det är dock sant att 
hon ansåg sin syssel
sättning något trött
sam och enformig, 
ty hon, så väl som 
andra i verlden, upp
täckte snart, att vän
nerna äro mera be
redda att dela gläd
jens och nöjets da
gar, än sådane, som 
äro egnade åt plig- 
ten eller sorgen, fast
än man just då som 
mest skulle behöfva 
en liten uppmuntran 
och ett vänligt del
tagande. Men som 
alla pröfningar hafva 
en ända, så blef äf- 
ven ankmamma snart 
tröstad vid åsynen 
af en vacker, gul 
skara pipande småt
tingar. Med undan
tag af ett enda, hade 
alla hennes ägg ve- 
dergält henne för 
henfies uppmärksam
het, men detta ena 
tycktes vara bestämdt 
nes tålamod. Det största af alla äggen 
fordrade en långvarig rufning, och när det 
slutligen utkläcktes, framkom en ful, otymp
lig, grå varelse, så olika sina små trcfliga 
anksyskon, som han möjligtvis kunde vara. 
Genast som han visade sig på gården, mot
togs han med ett bett i nacken „emedan 
han var så stor och klumpig och behöfde 
litet tukt.“ Så snart han lät sig se för 
ankfamiljens aristokratiska hufvudperson, en 
vördig gammal anka med strumpebandsor- 
dens röda märke på benet och synnerlig
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kande denna själ till medvetande af sin 
tillvaro.

Vintern kom så kall, så kall! Ankungen 
måste beständigt simma omkring, af fruktan 
att vattnet eljest skulle tillfrysa, men trots 
alla hans bemödanden blef vinterkölden den 
segrande. Han påträffades en morgon af 
en bonde, infrusen och stel af köld. Man
nen bröt sönder isen och hemförde ankun
gen, der han snart åter väcktes till lif. 
Men han hade varit så van vid förföljelse, 
att han t. o. m. misstrodde all vänlighet, 
och när barnen ville börja att leka med 
honom, flög han åter bort af förskräckelse, 
för att ånyo uthärda smärtsamma lidanden. 
Han lade sig i ett träsk bland några vass
rör, när solen ånyo började skina. Ankun
gen steg då upp, skakade sina vingar och 
befann sig snart på en klar ström vid si
dan af en trädgård med den ljufligaste 
grönska. Tre hvita svanar summo lätt på 
vattenytan. Han igenkände dem. „Jag vill 
flyga till dessa kungliga foglar,“ sade han. 
„De skola kanske döda mig, fula fogel, för 
det jag nalkas dem, men det gör ingenting. 
Det är bättre att dödas af dem än att hac
kas af ankorna, att misshandlas af ladu
gårdspigan och att lida brist om vintern.“ 
Ankungen hade samma tanke, som hvarje 
fin och känslig natur, hvilken hellre vill 
taga emot en grof förolämpning af värdiga 
händer, än tåla småsinthet och förödmju
kelse af låga och råa karakterer. Det må 
förlåtas dem, om de i sin oerfarenhet tro 
ädla karakterer om att med afsigt vilja 
förolämpa de svagare. Men — var han väl 
svagare? Var han mindre skön och kung
lig? „Döda mig blott,“ sade han och böjde 
sitt hufvud för att vänta sin dom. Men 
hvad fick han se i den klara strömmen? 
Sin egen bild. Icke längre en ful, mörk
grå fogel, utan en skön svan. Det gör in
genting om man är född på en ankgård, 
då man utgått ur ett svanägg. Och han 
utbredde vingarne af glädje, ropande: „Jag 
drömde aldrig om en sådan glädje, då jag 
var en ful ankunge.“

Låtom oss nu vända vår uppmärksamhet ! 
till denna sagas författare.

Hans Kristian Andersen bief vid sitt in- < 
träde i verlden liksom medelpunkten för tre < 
älskande hjertans tillgifvenhet — en fader, 
som var en fattig skomakare med föga lof- 
vande utsigter; en sträfsam, enfaldig moder ; 
af bondeståndet och en älsklig, vördnads- ; 
värd gammal farmoder, som sett bättre da
gar, men som nu fick dela sin tid och sin ; 
uppmärksamhet mellan en vansinnig man < 
och trädgården omkring ett dårhus, till i 
hvars trädgårdsmästare hon blifvit utnämnd, j 
Derifrån brukade hon hvarje söndag med- j 
föra blommor till sin älskade sonson, hvil- > 
ken från de tidigaste barnaåren var inner- ' 
ligt fastad vid alla naturens föremål. Lille < 
Hans var enda barnet, och som han sjelf 
berättar, föremål för den mest öfverdrifna ; 
efterlåtenhet. Hans farmoder såg inga fel ; 
hos honom, hans fader tillfredsstälde alla ■ 
hans önskningar och använde sina lediga 1 
stunder till att göra honom leksaker, till 
att läsa berättelser för honom eller till att 
på annat sätt roa honom. Och hvad hans 
mor angår, var hon visst icke lik den fule 
ankungens fostermoder. Långt ifrån att 
önska att hennes ovanlige son ej blifvit 
född, älskade hon honom af hela sitt hjerta. 
Hon bemödade sig mycket att hålla honom 
snygg, och huru de än sjelfva ledo brist,

ville hon gerna att hennes son ej skulle
i sakna något. Den fattiga qvinnan arbetade
> sjelf mycket tungt, men tillät sin son att 
s blott leka, och han belönade hennes ömhet
j med det mest barnsliga förtroende. Under 
s det den lille förföljde ankungen med kros- 
j sadt hjerta gick bort från ankgården, der

han led förakt och smälek, sprang Hans 
: deremot alltid till sin mor för att i hen- 
' nes armar utgjuta sitt sorgsna hjerta. Lä-
> rarinnan i byskolan slog honom en gång 

på handen, hvareftor han sprang hem och 
fick sin moders tillåtelse att aldrig mera

< återvända till den skolan. Hankomseder-
< mera till en fabrik, för att hjclpa till att 

förtjena något; hans känslor sårades då en 
dag af några arbetare. Gössen rusade hem,

$ och hans moder gaf honom det bestämda
i löftet att han skulle slippa att mera gå till 
; den fabriken. En gång författade Hans en
j besynnerlig liten produkt, som han kallade
> ,,en tragedi“ eller „sorgespel.“ Detta läste
> han med stort bifall för några grannar, 

men slutligen gjorde någon narr af hans
; lilla alster och Hans sprang som vanligt 

till modern med sitt sorgsna hjerta. Modren
> hade genast tröst till hands, när hon sva

rade: „Hon sade så, blott derföre att det
j icke var hennes son, som författat det,“ 
! och „sålunda tröstad började jag ett nytt 

opus“, säger Andersen sjelf, vid minnet 
deraf.

Men det var ej ofta han behöfde söka
> tröst och beskydd hos sin moder. „Det är 
; så besynnerligt med min Hans,“ brukade

hon säga, ,,ty alla äro så goda mot honom“ 
; och så tycks äfven hafva varit fallet. Han 

hade stor smak för teatern, fick rätt ofta 
: tillträde dit och blef äfven der vänligt be

mött. Han längtade innerligt efter att få 
åhörare till sina ännu outbildade alster och 
han lyckades äfven deri, t. o. m. bland de 

’ förnämare familjerna i Odense. En annan 
! önskan han hyste, nemligen att få tillräck

lig tid till att drömma, leka och författa,
> veta vi att han fick uppfyld. Han Såsom ‘ 

alla unga drömmare och ovanliga person- ; 
ligheter fick naturligtvis uppbära rätt myc- • 
ket hån af gossarna der i trakten, men \ 
detta mera gagnade än skadade honom, ty 
långtifrån att uppfylla honom med modlös
het, sporrade det honom till mera flit och ; 
till beslutet att väcka beundran i stället ■ 
för åtlöje. Detta beslut förmådde honom : 
vid fjorton års ålder att af modern och far- : 
modern begära tillåtelse att lemna dem för > 
att söka sin lycka i Köpenhamn, „den stör- ■ 
sta stad i verlden“ enligt den okunnige, ; 
endast vid hemmet vane danske gossen. ' 
Han liknade nu det lilla granträdet, hvars < 
historia han i en saga med älskliga drag 
berättar. Kanhända I icke alla kännen till 
denna saga, derför vill jag. berätta den och 
ber då dem om ursäkt, som. redan hört den < 
förut.

Det fans en gång ett vackert litet träd, \ 
som växte på ett passande ställe, der det 
hade så mycket regn och solsken det be
höfde och der det äfven ganska ofta fick be
röm, ty barnen brukade ofta beundra det, när 
de kommo till skogen för att leka och plocka 
bär. „Hvilket vackert litet träd!“ brukade 
de säga. Men olyckligtvis var detta träd 
likt de flesta af oss, det värderade ej de 
välsignelser det hade. Det angenäma hem
met, luften, solskenet och de vänliga orden 
betydde intet för det ärelystna trädet. Det 
ville blifva stort och ståtligt, så att det

; skulle kunna se sig vidt omkring och vara 
; i stånd att buga sig med lika stor värdig- 
\ het som de andra kamraterna. „Ack, kunde 
, jag blott växa och blifva ett stort träd, det
> är det enda jag önskar här i verlden!“ 
'> tänkte trädet.

Det var ju ett enfaldigt träd, vi äro na
turligtvis vida förståndigare. Det var mycket 
förargadt på hararne, som voro så oför- 

j skämda att hoppa öfver dess lilla hufvud. 
j Slutligen växte granen upp, men var den 
; nu tillfreds? Ack nej! Det smärta,långa, 
< behagliga trädet var lika litet tillfreds, som 

den lilla busken hade varit. „Njut af din 
: ungdom,“ sade solstrålarna, „njut af din
> friska växtlighet och af ditt unga lif, så
i länge det varar.“ Men granen lyssnade ej 

dertill.
; Och vinden kysste granen och daggen 
; stänkte sina tårar deröfver, men hon kunde
> ej värdera någotdera. Nej, hon var för
> mycket intagen af längtan efter sådant som 
; hon ej egde, för att kunna akta på dessas
j ömma tillgifvenhet. Hon hade sett många 

af sina vänner och kamrater huggas ned 
och föras bort och hade hört att de blifvit 
använda till master på fartyg, fastän hon 
ej rigtigt visste hvilken slags utmärkelse 
detta var. Men granen längtade likväl $å 
innerligt att blifva stor nog för att förtjena 
denna utmärkelse. En händelse egde emel
lertid rum, som rigtade hennes önskningar 
åt ett annat håll, hvilket lofvade hastigare 
framgång. Ack, tänkte hon, blott jag kunde 
komma ifrån detta ställe! Kort före jul 
blcfvo nemligen några träd, som voro henne 
underlägsna både i storlek och ålder, fålda 
och bortkörda, men hon blef lemnad en
sam. Detta var i hennes tycke ganska 
orättvist. Men hvad skulle blifva af dem, 
tänkte hon, de voro säkert icke stora nog 
till master?

„Ack, vi veta det“, qvittrade de oförbät
terlige små pratmakarne, sparfvarna. ,,Dc 
ha kommit till den högsta ära, det är sä
kert. De stå i ett varmt rum, prydda med 
en mängd vackra saker och dessutom äro 
de upplysta af hundratals vaxljus!“

„Och sedan?“ frågade granen med dar
rande ifver, „hvad sedan då?“ — „Nåväl, 
vi sågo ingenting vidare, men det var en 
obeskrifligt ståtlig syn.“

„Jag undrar om jag är bestämd för en 
så lysande bana,“ utropade granen förtjust. 
Men äfven under det hon intogs af detta 
ljufva hopp, hyste hennes rastlösa ärelyst
nad ännu mera lysande framtidsplaner och 
hon trodde sig kunna komma till mycket 
större ära än de bortförda kamraterna.

Det stackars trädet var trött af längtan 
efter osedda, kommande dagar. „Njut af 
dina gåfvor,“ upprepade luften och solstrå
larna, „njut af dina unga dagar.“ Men så
som mången lyckligt lottad menniska, tyckte 
granen sig icke ha något att njuta af. Slut
ligen kom ännu en gång julen, och hennes 
feberaktiga önskan uppfyldes, men hon bör
jade tycka att skilsmessan från hemmet var 
ännu mera smärtsam än hon tänkt. Dessa 
sorgliga tankar utplånades likväl, när hon 
såg sig klädas med guldpapper, brokiga 
färger, en mängd ljus samt med en glän
sande stjerna, hvilken den okunniga granen 
ansåg vara mycket mera tindrande än de 
stjernor hon sett blicka fram på himmelen 
der borta i skogen. Och det enfaldiga, få
fänga trädet undrade, om icke de andra 
träden ämnade komma dit för att betrakta
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dess härlighet,' och det hoppades att sparf- 
varne skulle kunna se att äfven hon upp- : 
nått den högsta ära och blifvit en obeskrif- ) 
ligt ståtlig syn.“ Hvad skall väl sedan blifva 
af mig?“ Denna tanke fylde henne med j 
ett ovisst hopp. När hon en afton var full 
af ljus, omgifven af ett gladt och fint säll
skap, darrade hon af förtjusning och det så : 
häftigt att en af hennes grenar fattade eld. j 
„I morgon vill jag ej darra,“ tänkte gra
nen, ,jag ■ vill njuta af min lycka.“ Men j 
dagen derefter blef hon kastad i en mörk 
skrubb. Der var så ensligt och mörkt. ! 
Hon skulle nu gerna sett att de små ha- > 
rame kommit och hoppat öfver hennes huf- j 
vud. Hon berättade historien om sitt unga < 
lif i skogen, der solen sken och foglarne j 
sjöngo, för några små råttor. „Huru lyck- < 
lig har du icke varit!“ utropade råttorna. j 
— „Jag lycklig?“ Granen spratt till vid ( 
dessa ord, började tänka på den förflutna j 
tiden och upptäckte slutligen att den tiden > 
var den allra lyckligaste. „Men nu är det j 
allt förbi,“ sade trädet, „ack, om jag hade j 
värderat min lycka, då jag ännu egde den!“ ( 
Sedan kom slutet på allt; hon blefsönder
huggen och lagd på elden, hvarvid barnen <■ 
sutto och gjorde narr af det sprakande j 
ljud, hon lät höra. De anade föga att hyarje î 
sådan sprakning var en suck från granen ; 
öfver flydda dagars försvunna lycka.

(Forts.)

Ett nykterhetsmöte under 
IMoedys Beåbtag l Wfcag©.

en af tidningarne, utgifven i Anferika \ 
Y dagarne före jul, läses under rubrik: ' 
J „Nykterhetsdagen i tabernaklet.“ 
"| Nykterhetsmötet förliden fredag var 

både det bästa och det mest besökta.
Nära 8,000 personer voro närvarande > 

och mötet var af stort intresse. En af dess 
medlemmar anmärkte angående en erfaren
het, som anfördes: „Detta är märkvärdigare 
än mycket, som berättas i bibeln, det är 
underbarafe än liknelsen om den förlorade > 
sonen.“ „Det är en rigtig pingstfest,“ sade ; 
en annan. „Underverkens tid återkommer“, 
yttrade en tredje.

Vi vilja här först anföra några prof på > 
de förböner, som inlemnades på detta möte ; 
och som upplästes af hr Davis: Förböner 
begäres för tolf gifta mäns frälsning; för ; 
flera kristna, som ej äro nykterhets vänner; ! 
för en drinkares familj; för en omåttlig lä
kare och hans hustru; för en dam af högt < 
stånd, som genom sin lust för starka dryc
ker gör sin familj olycklig; flera förböner < 
för omåttliga fäder; för en fader och fyra < 
söner, alla drinkare; för fruntimmerna i en Î 
stad, hvilka uppmuntra dryckenskapeu; för ; 
åtta söners, clfva bröders samt nio unga 
mäns omvändelse; för tretton djupt sjunkna 
drinkare, att Gud måtte förhärliga sin nåd 
till deras frälsning, samt för flera familjer ? 
i denna stad, hvilka lida genom drycken- ; 
skåpens följder.

Sedan uppsteg den ene efter den andre ; 
af dem, som varit slafvar af denna last, 
men som nu blifvit befriade. Deras vitt- \ 
nesbörd bestyrkte enhälligt kraften af Guds ( 
frälsande nåd, när den omfattas af en ärlig < 
och enfaldig tro. Vi vilja här omtala två < 
berättelser härom, och det stora intresset 
deruti må ursäkta att de kanske bli något ‘ 
vidlyftiga.

En aktningsvärd drinkare.
Hr R. Diller från Springfield uppsteg nu J 

och sade: ,,Måtte hvarje kristen här bedja j 
för mig, under det jag försöker tala. Jag j 
bad femtio af mina vänner hemma göra J 
detsamma och jag tänker att de göra det. i 
Jag har druckit starka drycker så länge J 
jag kan minnas. Jag kommer ihåg huru ; 
jag som en liten gosse bars på männens 
axlar till krogen och huru jag fick socker, 1 
som var doppadt i bränvinsglasen. Sedan 1 
jag kom hit till Vestern, blef jag apotekare 
och har alltid småningom ökat det mått ; 
af rusdrycker jag förtärt. Ibland har jag j 
för en tid afhållit mig från bränvin för att ) 
stärka mina nerver och under det jag så- ! 
lunda en tid var nykter, brukade jag skryta < 
öfver att jag var en så dugtig karl.

Jag vill ej gerna säga det, men jag tror j 
att den kristna kyrkan är ansvarig för hälf- j 
ten af den dryckenskap, som råder i detta ) 
land. Om de endast ville taga sådana som > 
mig vid handen och hjelpa oss ut ifrån de Ï 
onda sällskaperna samt ropa högt emot Î 
krogarna, som förstöra så många menni- j 
skors själar och kroppar, skulle det ej fin- j 
nas hälften så mycket dryckenskap. Ar :■ 
1866 var jag en aktningsvärd drinkare. Jag ; 
drack bakom min disk och sprang icke ! 
omkring på krogarne. Hr Hammond kom > 
det året hit för att hålla väckelsemöten. j 
Min son och dotter kommo hem derifrån \ 
med begär att läsa bibeln och jag förbjöd j 
dem att åter besöka mötena, emedan jag j 
trodde att de genom att bli allvarliga, > 
skulle glömma allting annat. Men när min > 
son åter bad att få gå dit och omtalade j 
att alla de andra skolbarnen skulle gå, til- j 
lät jag dem båda att gå till mötet igen. ;

En tisdag kom han hem lycklig och glad ; 
i sin Gud, ty han hade blifvit omvänd. På i 
onsdagen blef min dotter omvänd. På tors- j 
dagen gick min hustru till mötet och hon < 
blef äfven omvänd tillika med en liten fo- ! 
sterdotter vi hafva. Då blef det mig svårt j 
att fördraga det. Min börda började blifva ; 
tung. Jag klagade på min hustru att hon j 
ej hade middagen färdig i tid, så att jag j 
åter kunde gå till apoteket och mina kam- J 
rater. Jag tyckte ej längre om mitt hem, j 
utan fann att apoteket passade mig bäst, j

Men en dag sedan jag ätit middag, sade < 
min hustru till mig: „Vill du icke också gå \ 
till mötet?“

„Nej, jag vill icke,“ svarade jag.
„Vill du ej gå och blott titta in der?“ j' 
„Nej,“ svarade jag.
,,0m du skulle dö, hvad skulle då blifva ! 

af dig?“
„Jag skulle komma till helvetet,“ svarade 

jag- . :
„När tänker du börja ångra dina synder?“ ' 
,,Ah, det blir väl någongång!“
„När skall väl detta någongång ske?“
Ack, dessa ord trängde igenom min själ j 

såsom en pil. Hvar jag gick, hörde jag ; 
alltid denna fråga: „När skall det ske? När 
skall det ske?“

Söndagen derpå gick jag till mötet för , 
att höra hr Birch; det var som om han ' 
hela tiden blott talat till mig och när han ; 
pekade med sitt finger, var det som om ’ 
han pekat på mig. Jag blef ond. Hvar- i 
före predikade han just mot mig, tänkte j 
jag, när det var femtio andra, som behöfde > 
det lika mycket? Det skulle bli ett möte : 
ute i fria luften på eftermiddagen, hvilket ;

min hustru bad mig bevista, men jag sva
rade: „Nej.“ Jag skulle gå att besöka en 
sjuk vän strax utanför staden och vi gingo 
båda på en gång ut, men tänk, innan jag 
visste ordet af, stodo vi midt framför hr 
Hammond, predikanten, och jag måste stanna 
der under två långa timmar. Jag började 
snart känna en tryckande börda; mitt 
hjerta tycktes försmäkta, men när min hu
stru och barnen stodo upp att bekänna 
Kristus, kunde jag likväl icke stå upp.

En dag frågade mig min son: „Pappa, 
hvarföre kunna vi ej hafva familj eandakt 
såsom de ha hös farbrors?“ Detta oroade 
mig; jag började tänka på huru illa det 
var att en gammal, gråhår i g man som jag, 
icke kunde bedja, när min son bad mig 
derom. En natt satt min hustru uppe för 
att bedja för mig och på morgonen frågade 
hon: „Huru har du sofvit?“ „Mycket bra,“ 
svarade jag, fastän detta icke var sant. Se
dan steg jag upp för att bedja, men det 
föreföll mig tungt.

På två nätter och tre dagar kunde jag 
hvarken äta eller sofva; slutligen skickade 
jag efter Bill Prentice, som förr hade varit 
en sådan som jag, och när han kom, sade 
jag:

„Bill, jag är som om jag vore död!“
„Det gläder mig,“ svarade han.
„Huru skall jag komma ifrån det här?“
„Ingenting annat än Kristi blod kan 

hjelpa dig. Stå upp och tro.“
Och jag gjorde så. Jag bad till Gud, 

icke såsom en, som var långt bortkommen 
från honom, utan jag liksom hviskade ho
nom i örat och han hörde mig och frälste 
mig. Jag kände mig så lätt och luftig att 
man nästan skulle ha kunnat bära mig på 
spetsen af en lillfinger. Sedan började vi 
familjandakt, hvaruti fem nyfödda själar del- 
togo. Jag visste knappt till mig af glädje.

Mitt begär till starka drycker lemnade 
mig och på tre år smakade jag ingenting 
dylikt. Men en dag, när jag låg sjuk, åter
kom. den gamla fienden med förfärlig styrka. 
Jag tittade in i en krog, der jag fick se 
två män sitta och dricka öl. Det såg .så 
skummande och vederqvickande ut. Då gick 
jag ned till apoteket, der jag hade brän
vin, vin och whisky. Sedan gick jag in i 
ett annat rum, der jag läste mina böner — 
endast läste dem. Det är en stor skilnad 
mellan att bedja och läsa sina böner. När 
jag åter kom in i apoteket, kände jag ånyo 
lust att dricka. Hvilken fasa! Derefter 
gick jag tillbaka och läste flera böner, men 
frestelsen grep mig åter med förfärlig 
styrka. — I drinkare, I veten hvad det vill 
säga! ■ - Jag gick tillbaka till det lilla rum
met och kastade mig på mitt ansigte inför 
Gud, ropande: „Ar det din vilje att jag 
ännu en gång skall bli en usel drinkare, 
som förstör mig sjelf och mina barn?“ Jag 
vet ej om jag bad tio eller femton minu
ter, men, ära vare Gud, jag öfvervann 
detta mitt begär och har gjort det -allt
sedan.“

Hr Diller slutade sitt tal med en allvarlig 
uppmaning till hvarje drinkare att lemna 
Guds Ande rum i sitt hjerta och att nu 
mottaga Jesus.

Sedan uppmanade hr Moody alla, som 
ville gå in på att följande nyårsdag afsäga 
sig bruket af starka drycker, att resa sig 
upp, hvarefter nästan alla de närvarande 
hörsammade kallelsen.
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Den skotske förlorade sonen.
Hr Moody omtalade sedan det bref han 

erhållit från en sörjande fader och moder 
i Skottland, hvilka bådo honom att försöka 
få reda på deras förlorade son, som i många 
år varit borta från hemmet utan att skrifva 
ett ord till sina föräldrar. De tänkte att 
han möjligen kunde vara i Amerika och 
bådo hr Moody uppläsa det på hvarje ställe, 
der han skulle hålla möten, på det att 
deras förlorade Willie måtte få veta att en
dast kärlek väntade honom i hemmet. Detta 
bref upplästes i tabernaklet och iFarwells- 
sälen och hr Sawyer uppmanades att söka 
efter honom under mötena för drinkare, ty 
skulle han återfinnas, trodde man att det 
skulle hlifva bland dessa.

Förlidén fredag visade sig en fattig man 
utan hem och utan hjelp bland de bekym
rade vid ett möte för upprättade drinkare, 
och hans skotska uttal gjorde att hr Sawyer 
efterfrågade hans namn.

Han svarade: „Willie.“
„Ah, då är ni just den jag söker,“ sade 

hr Sawyer.
„Söker — efter mig? Huru då?“
„Ni har ett bref här från edra föräldrar.“
Vid denna underrättelse blef han nästan 

utom sig af glädje och förvåning. Han 
trodde sig vara förkastad och tänkte icke 
att hans föräldrar mera skulle vilja kännas 
vid honom, sedan han så djupt fallit; men 
föräldrarnes kärlek, liksom Frälsarens, var 
större än hans synder, och den förlorade 
sonen kom icke blott igen till sina föräl
drar i Skottland, utan äfven till sin Fader 
i himmelen.

„Han är här i dag,“ sade hr Moody „och 
jag önskar att han måtte säga några ord.“

Med en så sorglig historia som inled
ning, var det icke underligt att den stora 
skaran lyssnade med uppmärksamma öron, 
under det att den förlorade, men nu åter
funne, en ung spenslig man af trettio års 
ålder, afgaf följande berättelse omsigsjelf:

„För tjugo år sedan var jag en lycklig 
gosse, som lemnade hemmet för att bevi
sta skolan i en aflägsen stad. Min fader 
ville ha mig till doktor, men min moder 
önskade att jag skulle hlifva predikant. I 
skolan påträffade jag dåliga kamrater, hvaraf 
följden blef att hela mitt lif varit en lång 
kedja af utsväfningar, vid hvilkas minne jag 
ryser. När jag var tjugo år, reste jag till 
Australien för att gräfva guld. Men då jag 
snart greps af hemlängtan, återvändo jag 
till Europa och landsteg i Amsterdam. Min 
fader reste mig till mötes och skaffade mig 
en god plats. Jag gifte mig med en af de 
älskligaste qvinnor, som någonsin funnits, 
men efter tre år dog hon af ett brustet 
hjerta för min skull, och när jag lade loc
ket på hennes likkista, kände jag det så
som om mitt sista hopp varit förbi. Vi 
hade en dotter, och när jag tog afsked af 
henne för att vandra ut i verlden, gaf hon 
mig en innerlig omfamning, hvarvid hennes 
tårar brunno i mitt hjerta; derpå sade hon : 
„Pappa, skall du vara länge borta?“ Från 
den stunden vandrade jag hit och dit, elän
dig, usel, naken — en skamfläck för mig 
sjclf och andra. När jag första gången kom 
till Chikago, försökte jag att bli bättre och 
fick en plats som resexpedit, men mina 
onda vanor blefvo mig åter öfvermägtiga, 
så att jag förlorade min plats, mina vän
ner, ja allt. O, huru jag nu saknade min 
moder! —
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Förlidén fredag kom jag till dennasal och 
j gick in i rummet för de bekymrade, sedan s 
j mötet var slut. Hr Sawyer efterfrågade mitt j 

namn, sade att han sökt mig i sex veckor j 
j samt omtalade att jag hade ett bref från ; 
j mina föräldrar. Sedan bådo de för mig. < 

Menniskor kunde ej frälsa mig, men jag böjde 
j mig vid korsets fot och bad honom, som dog 
j för mig, om misskund. Han frälste mig och 
j nu vill jag hellre lefva på tårars bröd än 
; gå tillbaka till det lif jag lemnat.“ 
s Ingen bland åhörarna kunde hålla sig från 
j tårar vid detta tal. Tusentals personer gräto. 
j Och när hr Moody med en röst, nästan qväfd 
j af snyftningar, anropade Gud för den nu åter- 
j funne sonen, att Herren måtte göra honom 
j till en rättfärdighetens predikare, som hans
< moder önskat, voro alla försänkta i den dju- 
' paste rörelse.
■> Denne unge Skotte hade säkerligen fått 
\ en god uppfostran, ty hans tal vittnade om < 
; bildning, ja t. o. m. om snille. Det är väl <
< ej att vänta för mycket, om man hoppas att 
j denna ur elden ryckta brand en gång blir 
j ett brinnande och skinande ljus, som visar 
j andra väg till den Kristus, han sjelf funnit, 
j Sjelfva mötet slutades härmed och de be- 
$ kymrade samlade sig i de mindre rummen,
< der verket att frälsa drinkare och andra syn-
j dare fortsattes. Detta var ett alldeles ovan- 
j ligt möte, det var glanspunkten af alla de 
j evangeliska nykterhetsmöten, som hafva ut

gjort det förnämsta draget i hela väckelse
arbetet. _____ __

'flÅLhJy.lider en veckas vistelse i Örebro hade 
j gajjû, vi nöjet att Here gånger bli bjudna

"W till vänner och bekanta, men endast 
på två ställen såg man öl bjudas 

och på intet ställe vin eller porter. Vifrå- 
? gade efter orsaken och det svarades: ,,vi ! 
s hafva lemnat allt sådant, sedan Eli Johnson 

var här.“ Förr fick man se en mängd öl
flaskor och vinbuteljer äfven på de kristnas ' 

j bord och ofta såg man den hedniska seden > 
efterföljas att de klingade och drucko skål

j med hvarandra. Och likväl hörde man samma j 
\ personer på möten och på talarestolar pre- j 

dika emot dryckenskapen och bedja Gud
s rädda drinkaren. Hvar och en ser lätt hvil- j 
1 ken motsägelse häri låg. Drinkaren hörde 
j kanske deras tal. och böner och. trodde för' j 
; tillfället att han menade hvad han sade.
j Men kanske någon dag dereftér såg han in i 
1 genom en öppen dörr och fick der se samma < 
j personer höja glasen och skåla med hvär- j 
j andra. Hvad verkan kunde väl ett sådant < 
j tvetydigt beteende medföra? Icke bidrog <
< det till dryckenskapens afskaffande, derom : 
\ äro vi öfvertygade.

Men Örebro är icke den enda plats, der 
en sådan verkan försports efter Eli Johnsons 
besök. Vi nämnde något om Ö. för en pa
stor P. Han yttrade då: „jag har varit 

? någon tid i Norrköping och der är förhål- 
> landet bland de kristna likadant. Manser 
j sällan att öl, porter eller vin begagnas vid 
? måltiderna såsom förr.“
i I Göteborg ha vi gjort samma erfarenhet. 
; Förr trodde man knappt att det gick an att 
' ha en liten bjudning utan att hafva några 
■ starka drycker med, synnerligen af de slag
j vi anfört. Nu börjar man deremot bland 

de kristna anse det som en skam om någon
' nyttjar sådant. Aldrig fann man detta vara 
j fallet för ett år sedan. Vi våga der före för

säkra, att trots alla de öfverdrifter, som många ) ! 
ansågo Eli Johnson göra sig skyldig till och I ; 
ehuru några tidningar sökt kasta all den 
smuts på honom de kunnat, och deribland 
äfven en, som vi minst trodde om något 
sådant, har hans besök mera bidragit till 
att öppna de kristnas ögon angående hvad 
nykterhet vill säga, än alla de talare, som 
med klingande stämmor och starka ord visat 
förderfvet af bränvinets begagnande, men 
hvilka sjelfva tagit sitt glas öl, vin och porter 
vid. måltiden, dagen efter det de hållit sina 
nykterhetstal.

T| 'HopgJi&tS few/8
[SJ etta är namnet på åtskilliga nykter- 

(R® hetsföreningar, som under senare året 
bildats på flere ställen i vårt land, i 

f Dess medlemmar förorda och prakti- 
I sera fullkomlig afhållsamhet från alla 

rusgifvande drycker.
I Upsala är en sådan förening, för hvil- 

ken pastor C. G. Lagergren är ordförande. 
Vi fingo oss ett kort tillsändt, utgifvet af 
denna förening, afsedt att uppmana älskare 
af rusdrycker att i Herrens kraft öfvergifva 
dem. Vid öfre kanten af kortet står att läsa: 
„Jesus säger: Om någon törstar, han komme 
till mig och dricke.“ Joh. 7: 37. Till höger 
står: „Jesu Kristi, Guds Sons, blod renar 

j från alla syndèr.“ 1 Joh. 1: 7. Tillvenster 
S står : „Drinkare skola icke ärfva Guds rike.“

1 Kor. 6: 10. Vid undre kanten läses: 
j „Det är godt att icke dricka vin eller göra 
' något, hvaraf din broder tager anstöt, brin

gas på fall eller förargas,“ Rom. 14: 21.
Sjelfva kortet innehåller följande:

„Hoppets Här“
Nykterhetsförening i Upsala, 

uppmanar i Herrens namn en och hvar, hög 
och låg, lärd och olärd, rik och fattig, ung 
och gammal, man och qvinna, att stå upp 
och rusta sig till strids emot vår grymme 
landsfiende dryckenskapen. Gif dig sjelf åt 
Gud och ställ dig i nykterhetsvännernas le
der, som kämpa den mest ärofulla och fo
sterländska strid. Bistå dem! Räck dem 
din hand; de behöfva dig. Gå åstad i Her
rans kraft och med Guds hjelp. Besök de 
regelbundet återkommande nykterhetssam- 
mankomsterna. Kom sjelf och tag dina 
vänner med dig!“

En undervisningskurs för söndagsskollärare 
oell lärarinnor kommer, i likhet med föregående år, 
att hållas i Örebro och tager sin början den 15 näst
kommande Mars månad. Fria husrum jemte sängklä
der äfvensom fri undervisning utlofvas åt dem som 
komma, om de derom anmäla sig före den 10 Mars 
hos Söndagsskolföreningens sekreterare.

A. E. Backman. 
Adress: Örebro.
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