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för 300 år sedan, då han offentligen beviste, huru
denna handel var stridande emot Guds uttryckliga
ord, ej mindre än emot samvete och förnuft, huru
den härledde sig endast från en skamlös egennytta,
som på det gröfsta sätt förtydde och missbrukade
den stora nådens hemlighet, det oändliga beviset af
Guds kärlek, att han för Christi skull förlåter en
trogen och botfärdig själ alla dess synder. Detta
första steg af denna Guds och sanningens vän ledde
till det andra, som verkade en fullkomlig omskapel-
se både af läran och af kyrkan; och äfven i de län-
der, der PåfvedÖmet fortfor, inskränkte dess makt,
och rättade åtminstone en del af dess missbruk; samt
kring hela verlden åstadkom en mångfaldig förbät-
tring, så väl i all slags lärdom, som i borgerliga
värf och rikens styrelse genom ett lefvande nit för
sanning och frihet.

Såsom en gnista flyger och sätter i brand en
skyhög skog af uråldriga sammanflätade träd, i hvil-
kas mörka skygd rofdjur och röfvare funnit en till-
flykt: så upphöjde sig en enda röst af en upplyst
och rättsinnig man; och ett ofantligt välde, som i
århundraden stått på en helgad grund, med den
största klokhet och konst uppbyggdt, och genom
allt, hvad menniskor vörda och frukta, befästadt,
ett välde, under hvilket verldens herrar, kejsare och
konungar måste böja sin envåldsmakt, skakades och
lutade till undergång.

Hvarigenom kunde nu denne ende man uträtta
allt detta? Blott genom Herrans ord. Af en händel-
se kom i Luthers händer den heliga Skrift: den
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upplyste och väckte hans anda. Sedan begynte han
lära och predika efter den heliga Skrift: och slutli-
gen öfversatte han på sitt modersmål så väl det gam-
la som det nya Testamentets skrifter, så att de kun-
de läsas af alla, äfven af menigheten.

Häpnaden dervid var lika stor och verkan ännu
större än i Jerusalem, då under Konung Josie rege-
ring Öfverstepresten Hilkia fann igen den förkomna
lagboken i Herrans hus, som skulle sättas i nytt
stånd, och Konungen häpen ropade: "Det är en stor
Herrans vrede, som är upptänd Öfver oss, derföre
att våra fäder icke lydt hafva denna bokens ord, att
de måtte gjort allt det derutinnan skrifvet är."

Såsom nu de Påfviska villfarelserna och miss-
bruken derigenom vunnit makt och helgd, att Bi-
beln undangömdes, så föllo de äfven nu genom den
allmännare kännedomen af dess verkliga innehåll.

"Desse äro sanna Guds ord," så kunde han med
den rösten, som för Johannes bådade Christi fienders
fall (Upp. 19: 9), säga åt hela verlden i det han
nppviste de heliga skrifterna. Det var endast på
dem han stödde sin lära. Han åberopade sig ingen
omedelbar ingifvelse, utan endast en sådan verkan
af Guds ord genom hans anda, som hvar och en
troende sjal kan erfara. Just derigenom vederlade
han de Påfviskas föregift om en i kyrkan fortfaran-
de uppenbarelse lika med den, som för Profeterna
öch Apostlarna skedde. Den behöfves icke mer, då
Vi hafva det skrifna Guds ord.
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Detta var Luthers stöd, så väl i hans tvister
med de lärda, som på Riksdagen inför Kejsaren och
alla Riksförstar, då månge påstodo, att han borde
lefvande brännas: andre åter, än medrthotelser, än
med Öfvertalande vänlighet ville förmå honom att
återkalla sin lära. "Så framt jag icke varder öfver-
vunnen," svarade han, "eller öfvertygad med den
lieliga Skrifts vittnesbörd: så framt icke mitt samve-

te varder fånget och bundet med Guds ord: så kan
och vill jag icke återkalla. Här står jag nu och kan
icke annorlunda göra. Gud hjelpe mig. Amen."
Och Gud hjelpte honom. Gud frälste hans lif och
gaf honom kraft att fullfölja sitt verk.

"Vår Gud är oss en väldig borg," sjöng han
med tröst och lugn vid sina fienders förföljelser, och
då sjelfva hans vänner begynte vackla, sade han
med Gamaliels ord: "Är detta råd eller verk af men-
niskor, så varder det väl om intet; men är det al
Gudi, så kunna de icke slå det neder."

Såsom ett Guds verk har det, han gjorde, bevist
sig genom sina välgörande verkningar intill denna
dag ej mindre än genom sitt rena upphof, sin Evan-
geliska grund. Han drefs icke af timliga eller verlds-
liga afsigter, utan af nit for sanning, af kärlek till
Gud och menniskor. Han sökte ej sitt eget pris^
utan Guds ära. Hanfikte ej efter rikedom och hög-
het: han lefde i ringa vilkor ända till sin död, och
lemnade åt enka och barn endast ett aktadt och väl-
signadt namn.

Christelige Åhörare! Vare hans namn äfven
ibland oss aktadt och välsignadt. "Om det Herrani
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ord, söm blifver evinnerliga, är äfven här ibland
oss predikadt:" hvem skole vi näst Gud prisa der-
för? Är det icke Luther? Utan honom skulle ic-
ke , såsom redan sagdt är, vår store Konung Gustaf I
kunnat frälsa vårt Fädernesland ur det andeliga oket,
kanhända icke heller ur det verldsliga; ty det ena
var bundet vid det andra. Af Luther sjelf under-
visade voro de förste här på Hjelmarens stränder
födde, från Örebro stad utgångne Lärarne, som i
Sverige begynte förkunna det rena Evangeliska or-
det. Efter Luthers öfversättning af den Heliga
Skrift gjordes den Svenska Bibeln. Det är Luthers
lärobok, som ger våra barn de första begreppen i
salighetsläran. Och den ligger till grund äfven för
den större läroboken, den ytterligare undervisningen
i Guds och vår Herras Jesu Christi kunskap. Af
Luiher äro ock i vår Psalmbok flere kärnfulla sån-
ger. Och Luthers Postilla är ännu i mångas händer.

Men då jag i denna högtidliga stund ville in-
trycka i edra hjertan ett tacksamt minne af den sto-
re kyrkoläraren: hvad kan jag dertill bättre använ-
da, än hans egna ord, som vi alle redan ifrån vår
barndom lärt: "huru vi skole frukta och älska Gud
så att vi gerna göre efter hans bud;" "att Gud är
vår rätte Fader oeh vi hans rätta barn, på det vi
honom trösteligen och med all tillförsigt bedja skole
såsom gode barn sin älskelige Fader;" "att Gud för
oss utgifvit sin egen Son, som Qss förlossat, förvärf-
vat och vunnit hafver ifrån alla synder, ifrån döden
och djefvulens våld: icke med guld eller silfver,
utan med sitt heliga och dyra blod och med sitt
oskyldiga lidande och död. På det vi skole vara
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hans egne, blifva och lefva under honom, i hans ri-
ke, och honom tjena, i evig rättfärdighet, oskuld och
salighet." Då vi påminne oss dessa saliggörande lär-
domar, skulle vi ej välsigna hans minne, af hvilken
vi aldraförst fått inhemta dem, och af hvilken våra
barn få derom sin första undervisning.

Besinnom för öfrigt D. Chr.! att det är blott
en enda gång i vår lifstid, som vi kunne fira den-
na jubelhögtid. Skulle den då icke lemna hos oss
ett outplånligt intryck? Skulle den icke uppmana
oss att flitigt "ransaka skrifterna," som i den Luther-
ska kyrkan äro för oss alla öppna och tillgängliga?
Och skulle vi ej, hvar gång vi hemma läsa Guds ord
eller hora det i hans hus förklaras, prisa Gud, som
låtit oss födas och uppväxa bland Evangeliska Christna!

Men måtte vi ock blifva värdige detta namn ge-
nom en sådan tro, en sådan kärlek till Gud, att vi
för hans heliga sanning och nåd, för hans lag och
evangelium äro färdige att försaka verlden och dess
lustar, ja sjelfva lifvet, om sä skulle fordras. Måtte
icke endast vår kunskap utan ock vårt lefverne be-
visa, att "Herrans ord, som blifver evinnerliga, är
äfven ibland oss predikadt."

Ack! gifve Gud, att denna församlings lärare
kunde om sina åhörare tänka, hvad Paulus sade till
de Christna, som han hade undervist: "Utan återvän-
do täcke vi Gudi, att, då J anammaden af oss det
predikade ordet om Gud, anammaden J det icke så-
som menniskors ord, utan såsom det sannerliga är,
som Guds ord, hvilket ock verkar i eder, somtron."
(1 Thessal. 2: 13). Amen.
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T a 1
vid JubelhÖgfiden 1830,

Första Advents-Söndagen,
i S:t Clara Kyrka,

Jag hörde en rost, såsom af en stor skaras
Och såsom en röst af mycket vatten, och såsom
en röst afstort thordön säga: Hallelujah! ty våt*
Herre, Allsmäktig Gud, hafver intagit riket.

Hvad Johannes på Pathmös sålunda i andanom
förnam, det förnimme vi här med lekamliga ögon
Och öron. Vi se en ovanligt stor skara med en sär-
skilt högtidlighet församlad i Guds hus, och vi haf-
ve hört dess röst höja sig i förening med den åter
Vaknade rösten af templets förnyade och nu till Her-
rans lof ånyo invigda orgelverk, såsom en röst af
mycket vatten, en röst af stort thordön. Och hvad
säger oss denna ovanliga församling, denna särskilta
högtidlighet, dessa högt ljudande röster? Hvad an-
nat än det samma, som det af Johannes hörda ifrån
himmel och jord genskallande: "HalJelujah! vår Her-
re, Allsmäktig Gud, hafver intagit riket." Vår Her-
re, Jesus Christus, i hvilken Gud sjelf den Allsmäk-
tige, är på jorden uppenbarad, har äfven i vårt fä-
dernesland upprättat sitt rike: det rike, der ej pen-
ningar, ej Vapen gälla, ej verldslig höghet och ara
och makt; men der de förkrossade hjertan läkas,
der dem fattigom varder predikadt Evangelium, och
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dem fångnom frihet, och dem hiindnm syn och dem
söndersiagnom förlossning; det rike, der nåd och
sanning, rättfärdighet och frid redan på jorden he-
gynna det behagliga Herrans år, som i himmelen
ingen ända hafver.

1 sammanhang med denna syn hade Johannes
tvenne andra, ibland många flera, som alla antydde
christendomens seger och framgång* Först såg han
en engel flyga midt igenom himmelen och bära i
sin hand ett evigt Evangelium, det han förkunna
skulle dem som på jordeneho, allom hedningom och
slägtom och folkom och han hörde honom ropa med
hög röst: "Frukter Gud och gifver honom äro, ty
stunden är kommen till hans dom och tillbeder ho-
nom, som hafver gjort himmel och jord och hafvet
och vattukällorna.

Sedan såg han en annan engel ifrån himmelen
nedfara, och jorden vardt upplyst af hans klarhet
och hart ropade med makt och höga röst: "Fallen,
fallen är den stora Babylon och är vorden djeflebo-
ning och alla orena andars tillhåll." Slutligen såg
han en tredje engel, en stark engel, som tog upp
en stor sten som en qvarnsten och kastade den i haf-
vet och förkunnade, att så hastigt som den föll och
försvann i hafvets djup, skulle ock den stora och
rika staden, som regerade öfver jordens konungar
falla och försvinna. Då jag anför dessa profetiska
syner, är det icke min mening att förklara deras
egentliga mening, utan endast att vid detta tillfälle
använda dem såsom betydelsefulla bilder, svarande
emot det trefaldiga föremålet for denna stora högtid..
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Redan för ett tusende år sedan flög också öf-
ver detta hörn af verlden engeln med det eviga
Evangelium och roflystne, blodtörstige vikingar häp-
nade, då de hörde nämnas den evige, allsmäktige,
ende Guden, som skapat himmel och jord och haf-
vet, hvars böljor för hans andedrägt häfva sig eller
falla. Öch när den fromme af kärlek till Gud och
menniskor genomträngde Nordens Apostel Ansgarius

talade såsom ert Jesu lärjunge om Guds enfödde Son,
söm icke räknade för tof Gudi jemnlik vara, utart
förnedrade sig sjelf, tagande på sig ert tjenares ske-
pelse, Och vardt lydig intill döden, jä intill korsets
död: så rördes deras hjertan öch de böjde sina knän
vid hans namn, och de trodde och bekände, att Je-
sus Christus är Herren Gud Fader till ära. Och de
foro icke mer att med mord och rån ofreda dett
christna Verldens stränder, utärt de begynte ödla sin
egen jord, för att der undfå den Välsignelse, som
ofvanifrån kommer.

Mert nu hade den stora staden med de sju hnf-
Vudert eller bergen, ehuru hon fallit ifrån sin hed-
niska höghet, åter Upprest sig, för att i Christi eget
missbrukade namn beherrska verlden. Ånyo blef hon
en djeflaboning, ett tillhåll for orena andar. Ånyo
Satt på vilddjuret med hädelsertamnen den förföriska
af purpur och ädla stenar prunkande qvinuart och
konungarna och folken blefvo druckna af det vin,
hon skänkte ifrån den gyldene men med orenlighet
Uppfyllda kalken. Det vill säga det hedniska afgu-
deriet hade smygt sig tillbaka i sjelfva den christna
kyrkan 3 hade satt sig på Petri stol och tillåtit sig
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under christcndomens mantel alla sina förra ulsväf-
ningar och styggelser. Äfven till detta aflägsna laud
sträckte sig det Påfviska väldet och upplöste sam-
hällsbanden och skyddade sjelfsvåldet och förtryc-
ket och lasterna och brotten. Men den engeln, af
hvilkens klarhet jorden blef upplyst, som ropade
med makt och hög röst: "Fallet, fallet är det stora
Babylon!" hördes äfven på Mälarens stränder, och
det stora i Tyskland begynta verk, till den sanna
christeiidomens återställande i sin ursprungliga ren-
het, utfördes genom en storKonungs vishet och hjel-
tekraft äfven i vårt lyckliga fädernesland.

Fullkomnadt och stadfäst blef det genom en
annan stor Svensk Konung, som i Luthers eget fä-
dernesland stridde och dödde för den af honom stif-
tade Evangeliska kyrkan. I Gustaf Adolph kunne
vi föreställa oss den tredje starke engeln, öfver hvars
uppenbarelse Johannes, hörde först i himmelen den-
na lofsång: "Hallelujah! salighet och pris och ära
och kraft vare Herranom varom Gudi!" och sedan
på jorden en röst såsom af en stor skara, såsom af
mycket vatten, såsom af stort thordön säga: "Halle-
lujah! ty vår Herre, Allsmägtig Gud, hafver inta-
git riket." Upp. B. 19: 6.

Genom den Lutherska reformationen upprätta-
de» å nyo Christi rike på jorden. Då skedde ånyo
till dottern Zion det glada budskapet: "Si, din Ko-
nung kommer till dig, saktmodig och rättfärdig,
en bjelpare." Då höll han ånyo sitt intåg, i Jeru-
salem, det Christna Jerusalem, som, ifrån himmelen
nederkoramet j allestädes finnes der Gud har sin hel-
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gedoin och ett honom troget folk. Då "upprördes
hela staden," jag menar den christna kyrkan; och
med palmer i händerna gingo honom till mötes ibland
alla de skaror, som Luther och Melajvchtojv sam-
lat omkring sig, äfven Gustaf Wasa och hans folk;
och de bredde sina kläder på hans väg och ropade:
"Hosianna, Davids son! välsignad vare han, som

kommer i Herrans namn!" Och Christus gick upp
i templet, för att göra det rent; och omstörtade vex-
lareborden, der afiatsbrefven utbödos; och dref ut
både dem som sålde och dem som köpte och sade:
"Det är skrifvit: mitt hus skall vara ett bönehus,
men J hafven gjort det till en röfvarekulo." Och
till honom gingo i templet både blinde och halte,
blinde af okunnighet och vantro eller af köttslig sä-
kerhet och andligt högmod, halte af svaghet och
vankelmod, eller af beräknad vackling på begge si-
dor, och alla, som till honom kommo med ett upp-
riktigt sinne, med botfärdighet och tro, gjorde han
helbregda; och nu fick, till de Påfviska Öfverste-
presternas harm, hvar man i Församlingen höra och
läsa hans eget ord. Sjelfva barnen lärde det tidigt
och sjöngo i helgedomen hans lof. Och det behaga-
de honom; ty han älskar barnen och välsignar dem.
Och af barnas och spenabarnas mun hafver han full-
komnat lofvet.

D. C då vi nu icke endast begynna ett nytt
kyrkår, utan begå en högtidlig åminnelse af det al-
draförsta år, då i vårt fädernesland, Christi namn
blifvit åkallad t, och af de tvenne sä högst märkvär-
diga i den Evangeliska kyrkan, det ena då för tre
århundraden sedan hennes rätta betydelse uttalades
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i den Augsburgiska trosbekännelsen, det andra, dl
för hennes yttre bestånd Gustaf Wasas hjeltemodi-
ga Soneson landsteg i Tyskland och begynte den
heliga striden —*- nu då alla dessa stora och härliga
minnen uppfylla vår själ med de högtidligaste och
heligaste känslor; hvarmed kunne vi bättre uttrycka
dem, än med det glada hyllningsropet till vår gu-
domlige Frälsare, vår himmelske Konung: "Välsig-
nad vare han, som kommer i Herrans namn!" Ps. 54.

"Mitt rike är icke af denna verlden," sade Je-
sus, då han skulle gå till döden; och att så var, be-
viste hela hans lefnad, beviste hans förhållande äf-
ven i den stund, dä han af folket utropades för Ko-
iiung. Icke på den verldsliga maktens säte, för att
bemäktiga sig den, uppträdde han, utan i templet,
för att med andelig myndighet yrka dess rening och
helgd. Men det af honom upprättade sanningens
och nådens rike, ehuru åsyftande att upplyfta oss
till en högre verld, har dock äfven i denna åstad-
kommit en lik a välgörande, som vidt omfattande och
fortgående omhvälfning, Hela verldshistorien bär
derom vittne. Men vi behöfve ej gå utom vårt eget
borgerliga samfund. Och då Christendomens infö-
rande i vårt fädernesland utgör det främsta och för-
nämsta föremålet för denna högtid: så må vi egna
denna oförgätliga stund, att i korthet betrakta:

Den äfven i det borgerliga och husliga lif
Vst välgörande verkan af Christendomens itif'6,*
fande i värt fäderJiesland,

Dig, våra fäders goda land!
Välsigne, hägtte Herrans hand;
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Frid dina gränser trygga gare,
Och sällhet dina tjäll tillhore!
I ljus, i dygd, i ära stig:
Dem gånge väl, som älska dig,
Och önska dig af hjertat lycka!
Ve dem, dig hata och förtrycka!

Må våra söner, till vart hopp,
Som friska plantor vexa opp!
Välsignad vare flitens möda
Och hjeltens kraft och jordens gröda!
Må våldets rop och nödens skri
I våra hem ej hörda bli!
Gudsfruktan, endrägt, mod och dygder
Lycksaliggöre dessa bygder!

Ps. 301.
"Det folket, som i mörkret vandrar, ser ett

stort ljus, och öfver dem, som bo i inörko lande,
skin det klarliga." Es. 9: 2. Hvar finner denna
prophetiska skrift en bättre tillämpning, än i den hö-
ga Norden, då Ansgarius der begynte predika Her-
rans Evangelium, predika hans ord, som säger: "Jag
är verldens ljus: den mig följer, skall icke vandra i
mörkret, utan han skall få liftens ljus." Förut på
den nattliga gudahiminelen lyste här endast matta
emellan molnen framskymtande stjernbilder; eller rät-
tare, endast bedrägliga irrbloss skeno i kärren och
vilseförde vandrarnes steg. Men nu framkom en
skön morgonrodnad, som bådade "ett stort ljus," bå-
dade Herrans icke blott lysande, utan ock värmande
dag, bådade "rättfärdighetens sol och salighet under
hennes vingar."



Dagarnas namn i veckan påminna oss ännu om
de stumma och blinda afgudar, som våra förfäder
dyrkade. Och hvari bestod denna dyrkan? I blo-
diga offer icke blott af djur, utan af menniskor,
stundom af de ädlaste ynglingar af konungasöner,
af konungen sjelf, när nöden var stor. Utom dem,
som på altaret offrades, borde alla vinna ett äradt
namn eller försäkra sig om ett saligt lifefter döden,
offra sig sjelfva antingen i en blodig strid, utan an-
nat ändamål, än att döda eller blifva dödad, eller
med svärdet emot sitt eget bröst, eller genom ett
vansinnigt språng i ett bråddjup. Det ansågs höra
till en mans fullkomlighet, att han skulle lefva så-
som ett rofdjur och dö såsom en sjelfspilling.

Men "o! huru ljuflige äro deras fötter, som frid
förkunna, deras, som godt förkunna!" Och, prisad
vare Gud, de äro äfven hitkomna, dessa Christi
sändningebud, hvilkas "ljud är utgånget i all land
pch deras ord till verldens ändar."

"Gud är en ande, och de honom tillbedja, sko-
la tillbedja honom i andanom och sanningen." Så
begynte äfven på Mälarens stränder predikas; och
afgudarne försvunno och deras bilder nedföllo i styc-
ken. "Så älskade Gud verlden, att han utgaf sin
egen son, på det att hvar och en, som tror på ho-
nom, skall icke förgås, utan få evinnerligt lif." Det-
ta nådens och kärlekens under fäste äfven de Nor-
diske kämparnes häpna uppmärksamhet, rörde äfven
vikingen, äfven berserken; och den Evangeliska sån-
gen: "O Guds Lam, som borttager verldens synd!"
fifskaffade aUa offer så väl de förskräckliga af ineit.

264
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nlskor, som de dåraktiga af djur. Den saliggörande
läran, att "Gud var i Christo och försonade verlden
med sig sjelf," att tron allena gör oss saliga, men
att i tron skall finnas dygd, att tron skall bevisa sig
lefvande genom goda gerningar, genom lydnaden
för Guds bud, af hvilka dessa äro de tu yppersta:
"Du skall älska Herran din Gud af allt ditt hjerta,
af all din själ och af all din håg och din nästa så-
som dig sjelf:'' denna trons och kärlekens lära be-
gynte äfven i Sverige frambringa christcliga dyg-
der, i stället ior de hedniska. Man satte ej mer en
menniskas värde och tillfredsställelse i blodtörst och
sjelfhämd, utan i tro och kärlek, ödmjukhet och
tålamod. Då man lyddes till Jesu ord; "Tag ditt
kors och följ mig;" då sökte man ej mer saligheten
på slagfältet och i ättestupan, utan vid nådens altar
och försoningens kors; man väntade ej mer att i
Valhall få begynna ånyo det djuriska lif, som man
på jorden fört, kämpande och frossande, i blodsut-
gjutelser och dryckenskap. Man hade lärt, att Guds
rike icke är mat och dryck, utan rättfärdighet och
frid och fröjd af den Heliga Anda, och man tänk-
te på den himmelske fridfurstens ord; "Salige äro
de fridsamma, ty de skola kallas Guds barn."

Så blef af det Christna ljuset, genom dess in-
flytelse på det inre hos menniskan, äfven det yttre
i hennes lif förbättradt. Icke blott lefnadssättet och
sederna, utan ock styrelsen och lagarna undergingo
en förändring, som, oaktadt de missbruk, den påf-
viska hierarkien äfven i Sverige gjorde af de nyck-
lar til himmelriket, som den tillvällat sig, dock i
det hela var välgörande. Till bevis derpå behöfver
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jag blott nämna de af en christelig anda ingifna !a-
--garne angående Kyrkofrid, Hemfrid, Vägfrid, Tings-
frid, Qvinnofrid,

Hvilken välgerning för eder, J män och husfä-
der, all den fordna sjelfhäinden är afskaffad; att J
ej, såsom edra förfäder, behÖfven på alla edra vä-
gar, ja, i eder egen boning väpna eder dag och
natt till försvar emot främmandes roflystnad eller
egna landsmäns Öfvervåld. Hvilken välgerning är
det icke för eder, J tjenare, att träldomen blef af-
skaffad af Christliga lagstiftare, som besinnade, att
clå menniskan i allmänhet är skapad till Guds beläte
och vår Frälsare lidit för den ringaste, som för den
högste samt i stället för träldomens ande gifvit oss
utkorade barns ande, genom hvilken vi alla, såsom
Guds barn och Christi medarfvingar, kunne kalla Gud
Fader: så bör ingen vara en annans träl, utan den
ena tjena den andra efter fri öfverenskommelse, så-
som en yngre broder tjenar en äldre. Hvilken väl-
gerning är det icke äfven för eder, J qvinnor, att
inga våldsmän röfva eder bort och föra eder till
främmande strand att der blifva deras tvungna hu-
strur el|er träliniior, såsom seden var i den hedni-
ska tiden.

Först genom christendomen har ett rätt begrepp
så väl om qvinnaus bestämmelse och värde, som om
äktenskapets betydelse och helgd blifvit utspridt i
verlden. Hos de flesta hedniska folk har det svaga-
re könet antingen hållits i träldom och måst bära
de tyngsta bördor, förrätta de svåraste arbeten, eller
blifvit instängdt i -sysslolös makiighet till männernas
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förnöjelse och vällust. I begge fallen har qvinnan
varit betraktad endast såsom ett medel för mannen;
och allestädes, der ej tron på Christum upprättat
den fallna menniskan, fortfar ännu förbannelsen öf-
ver Eva och hennes döttrar. I sjelfva christenheten
fortfar den ännu hos dem, som icke tro på honom,
af hvilken all syndens förbannelse och således äfven
denna är borttagen. Hvilken klagan hör man icke
öfver besvärligheten af barns uppfödande, öfver tyng-
den af äktenskapets ok, ej mindre än öfver de oför-
sörjdas belägenhet. Men denna klagan är hednisk:
den egnar icke en christen, som vet och tror, att
Jesus med sitt blod har betalt för qvinnans frälsning
en lika dyr lösen, som för mannens, och att han
högtidligen har förnyat, hvad Gud i begynnelsen,
då han skapade qvinnan, förordnade, nemligen att
de tu skulle vara ett, Så är qvinnan återställd i sin
ursprungliga värdighet att utgöra hälften af det
menskliga slägtet, hälften af mannens hjerta såsom
hans hulda maka eller syster, om de äro ogifta. I
Chyisti rike är hon sin man eller broder underdånig,
icke af trälaktigt tvång, utan af kärlek och med
glädje; äfvensom han icke bemöter henne såsom
en befallande Herre, utan såsom en kär och förtro-
lig vän.

Också för den qvinna, som måste lefva ensam
Utan hägn och stöd, hvilken tröst är det icke i den
föreställningen, att vara Christi brud ? Verldens
barn bele detta uttryck: de förstå icke dess heliga
betydelse. Men du förstår den, du rena, oskyldiga
och trogna själ, som obesmittad af verlden tillhör
<Jin Frälsare allena. Du vet hvad tröst, hvad frid s
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hvad hopp, hvad glädje det för dig innebär, under
det du bereder dig till "Lambsens bröllop, och klä-
der dig i det rena skinande silke, som är helgonens
rättfärdighet."

Äfven hvad barnen och deras förhållande till
sina föräldrar angår, bevisar Christendomen sin gu-
domliga sanning, sin välgörande inflytelse. Hos de
mest upplysta och bildade folk i forntiden betrakta-
des ett nyfödt barn såsom ett ting, hörande tillFa-
drens egendom, hvarmed han kunde efter godtycke
förfara, såsom med afveln i sin ladugård. När bar-
net var kommet från moderslifvet, skulle det bäras
till Fadren, som med ett ord eller tecken afgjorde,
om det borde bevaras och uppfödas eller bortkastas
och förstöras. Den naturliga kärleken hos föräldrar-
ne gjorde väl att de flesta barn, om de voro välska-
pade och ej allt för svaga, fingo behålla lifvet. Men
det väcker vår fasa, att föreställa oss blotta möjlig-
heten af en sådan omensklighet, en sådan förvillelse
i begreppet om den menskliga varelsens värde och
ändamål. Man tanke sig den arma modrens ångest,
medan hon väntade, om fadren skulle i sin famn
emottaga barnet och dermed förklara, att det finge
lefva, eller skjuta det ifrån sig, hvarpå det bars
ut, att omkomma af hunger och köld och vanvård.
Man jemföre dermed, huru i ett christeligt hus ett
till verlden kommande barn anses, nemligen såsom
en gåfva af Gud och ett föremål för dess läderliga
kärlek och omsorg, såsom i skapelsen ämnadt till
Guds beläte, och genom Guds Son återlöst för att
blifva Guds barn, såsom i föräldrarnes vård anför-
trödt, för att uppfostras icke blott för tiden, utan
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för evigheten, icke blott för menniskosamfund, utan
för Guds rike, icke blott för jorden, utan för him-
melen.

Blott genom den stränga helgden af äktenska-
pet och den sorgfälliga vården om barnens icke blott
timmeliga utan eviga väl, som christna religionen
yrkar, stärker hon samhällsbandet mer, än någon bor-
gerlig lag och öfverhet det kunnat göra. Men ock
for dessa är hon det säkraste stöd genom den läran,
att "all öfverhet är af Gudi," och att "den som sät-
ter sig emot öfverheten, han sätter sig emot Guds
skickelse." Dock gynnar hon för ingen del enväl-
det; ty hon bjuder "att man skall mer lyda Gud,
än menniskor." Allt hvad till en sann medborgerlig
upplysning och frihet hor, inbegripes i denna lär-
dom af Jesus: "Om J blifven vid min ord, så aren
J mine rätte lärjungar; och J skolen förstå sannin-
gen, och sanningen skall göra eder fria."

Christi rike är upphöjdt öfver alla verldsliga
riken, och beror icke af deras hvälfningar och stri-
der. Det står, dä de falla. Men äfven på stater-
nas förhållanden till hvarandra har Christendomen
haft en omisskännelig verkan. De mest upplysta
bland de hedniska folken ansågo all ting lofligt emot
dem, som icke lydde under samma öfverhet. Fien-
de och fremling voro lika betydande ord. Och när
krig fördes, erkändes ingen menniskorätt hos de öf-
vervunna. Det redan intagna landet föröddes, stä-
derna uppbrändes och hela nationer gjordes till trå-
lar. HvarfÖre sker icke sådant i den christna verl-
den? Hvarföre erkännes der det man kallar folk-
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rätt och krigsrätt? Är det väl blott derföre att Stats*
•vettenskapen blifvit mera utvecklad? Forntiden äg-
de likväl de djupaste tänkare i denna så väl som
annan mensklig Vishet, Må vara att upplysningen i
vår tid är både större och mera allmän, Men dels
härrör just detta af det ljus, som deri christna reli-
gionen ända ned till menigheten har Utspridt, dels
skulle denna upplysning foga gagna utan den väl-
görande inflytelse, som deri evangeliska lärari har på
seder och tankesätt.

Äfven landets odling och fredliga konsters fram-'
steg har christendomen i Sverige befrämjat icke
blott derigenom, att hon tvungit dess kring hafvet
strÖfvande åbor, att forbyta "sitt svärd till en plog-
bill och sitt spjut till ert liä," utan ock genom dert
undervisning och öfning i flere slags hartdtverk, som
dels kyrkornas byggnad föranledt och annU i dag
föranleder, dels klostren gåfvo: ur hvilka i synner-
het qvinnliga slöjder spriddes omkring landet

Men för att visa, hvad Svea rike genom chri-
stendomen har vunnit, så väl hvad dess krigsära,
dess yttre tillväxt och makt, som dess samhällsord-
ning och inre välstånd angår: hvad behöfver jagväl
mer än nämna de ädla, de odödliga namnen: Erik
den Helige, Birger Jarl, Thorkel KnutssoNj
Gustaf Wasa, Gustaf Adolph, Carl XI. Tag
bort deras christendom, hvad blir deras storhet?
Och hvad förlorar ej hela riket?

Skulle vi då ej, Välsignade Äh., äfvert som
medborgare, gladas, att vi äre Christne? Skulle vi



271

ej erkänna, att, när för tusende år sedan den första
grundstenen lades till den christna kyrkan i vårt fä-
dernesland, på samma gång det samhällsband begyn-
te knytas, hvarigenom allena Sverige, oaktadt alla
de skakningar och söndringar, som af sjelfva reli-
gionsförändringen härrörde, kunde sammanhållas och
sättas i stånd att intaga ett allt mer stadfäst och
slutligen utmärkt rum iblandEuropas upplysta stater.

Visserligen var den christendom, som då i Sve-
rige infördes, af många missbruk åtföljd- Men om
den uppgående solen bedrages af moln, som skym-
ma hennes klarhet, hvem skidle dock för den mul-
na dagen föredraga nattens mörker. Och när det
emot middagen klarnar, hvem erkänner icke, att da-
gens härlighet förutsätter den bakom molnen uppstig-
na solens allt mer lifvande ljus?

Denna bild påminner oss om den stora förän-
dringen i den christna kyrkan genom den nyväckta
andan af evangelisk sanning och frihet, som klarast
och kraftigast uttryckte sig i den Augsburgiska tros-
bekännelsen, hvars trehundraåriga minne förhöjer be-
tydelsen och fullkomnar glädjen af den tusenåriga
högtid, vi i dag fira. Och denna påminnelse är till-
räcklig för att visa, huru litet de klagomål man för
Öfver det onda, som påfvedömet äfven i Sverige
åstadkom, drabbar sjelfva den christna religionen,
då det blott af hennes förfalskning härrörde.

Förfalskad var hon icke blott i det afseendet,
att hön användes till medel för ett inkräktande men-
tiiskoiälde, att hon for detta ändamål utsmyckades
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meä allt det, som kunde tjena att stadfästaden påf*
liga envåldsmakten öfver hjertan och samveten, så-
,som öfver konungar och konungariken. Förfalskad
var hon i sjelfva läran, dels hvad salighetens grund
beträffar, hvilken sattes mindre i Jesu dyra förtjenst,
än i kyrkans rika förråd af helgonens öfverlopps-
verk; dels angående salighetens medel, hvilka skulle
bestå förnämligast i utvärtes botÖfningar och späk-
ningar, knäböjningar, vallfarter, skänker till kyrkor
och kloster m. m., med föga afseende på tron och
hjertats och lefvernets förbättring. Förfalskad vär
hon i sjelfva källan; ty den Heliga Skrift antingen
gömdes undan, eller vrängdes och förtyddes.

När sjelfva läran var förvillande och bedräglig,
hvad under, att den, i stället för att hindra fÖrderf-
vet, bragte det till sin höjd! Men just det ytter-
liga förderfvet blir genom försynens visa styrelse
till slut en orsak till förbättring. Det öppnar men-
niskornas ögon; det väcker deras häpnad och fasa;
och ju mer afskyvärdt det onda visar sig, desto mer
uppeldas ifvern för det goda. Så förhöll det sig
vid den Lutherska reformationen.

Huru en enda man kunnat åstadkomma en så
stor omhvälfning och hvad christenheten derigenom
vunnit: dessa begge vigtiga frågor kan jag med deö
hast, som mig till slut åligger, icke bättre besvara,
än att jag i afseende på den förra hänvisar till den
i dag af oss sjungna Lutherska Psalmen: Vår Gud
är oss en väldig borg! och i afseende på den

o
Sednare uppmanar minaAh. att endast kasta ögonen
|>å det tempel, i hvilket vi befinna oss. I sitt
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t sitt enkla majestät, sin ljusa renhet, ar det
Cn sinnebild af den Evangeliska kyrkan. Vi se här
inga målade fenster, inga mörka hvalf, inga hemli-
ga vinklar. Allting står fram i dagen med sin na-
turliga färg öch skepnad. Öfverst och innerst i
helgedomen strålär rättfärdigheténs Sol och namnet
Jehovah, som påminner oss, att det är endast den
enda och sanna Guden, vi tillbedja, honom, som är
"den förste och siste, som är och var och som kont-
ttia skall, den Allsmäktige." Honom allena tillbedja
Vi i Sonen så Väl som i Fadren och i deii Heliga
Anda. Taflorna i choret sä väl den stora öfver al-
taret, som de begge mindre på sidorna visa oss den
enda grunden till vår salighet, visa oss vår gudom-
ligt menskliga frälsare i det evigt minnesvärda ögon-
blick, då han genom sin död på korset har fulländat
återlösningens verk. De vid altaret knäböjande Eng-
larne kunna vi anse såsom sinnebilder af tron och
kärleken, som vid Jesu körs tillegna sig den af ho-
hom så dyrt förvärfvade nåden. Inga helgonskåp
draga vår uppmärksamhet ifrån det enda föremålet
för vår dyrkan. Väggarna prydas endast af minnes-
märken efter värdige män, hvilkas förtjenster och
dygder uppmana oss, att dem efterfölja, och hvil-
kas grafvårdar påminna oss om vår egen dödlighet.

Inga biktstolar gömma någon hemligt biktande
syndare. I öppna bänkar sitter hela församlingen
och bekänner sin synd och hor Guds ord och sjun-
ger hans lof; Och när hennes röst understödes af or-
gornas majestätliga ljud: så påminner det henne om
den eviga lofsången i det tempel, som icke med
händer bygdt är. S
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Måtte vi alle der en gångkunna samlas, D. C.!
Måtte vi så begynna detta märkvärdiga kyrkoår, «ä
begå denna sällsynta minneshögtid, så betrakta i dag
Christi första ankomst i vårt fädernesland, så efter-
tänka, hvad hans rike innebär och betyder, fordrar
och verkar, att vi ifrån denna dag tillhöra honom
med hjerta och lefverne, i lefvande tro, i brinnan-
de kärlek, ståndaktiga intill ändan. Styrk oss, Her-
re ! med din andas kraft, att vi efter fulländad prÖf-
ning i nådens rike på jorden må komma till härlig-
hetens rike i himmelen, och ibland dem, som der,
med Guds insegel tecknade, stå infor ditt ansigte
och tillbedja, instämma: "Amen: lof och ära och
vishet och tack och pris och kraft och starkhet vare
varom Gud ifrån evighet till evighet." Amen.
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På Kl ag o dag en
den 29 Aprii 1818,

i anledning af Konung CARL XUhs dodi
i Rumla Kyi-ka.

Uppsätt dig umititieise-tecJien, sätt dig sorge-
tecken, och styr ditt hjerta in tippa den räiia
vägeni der du •vandra skall. Jerem. 31: v_ 2L

I dessa ord, af Profeten Jeremias, till ett be-
dröfvadt folk, innehålles en anvisning äfven for oss!
i dag, huru Vi rätteligen skolo begå denna sakna-
dens och tacksamhetens sorgliga högtid. Äminnelse-
teckert, sorgeteckert, skote vi sätta oss efter en Ko-
nung, Som var sitt folks Fäder, Sedärt hän förut
varit dess Hjelte. Ert hjelte Var han icke endast
då, när hart band sitt svärd Vid sin sida och drog
till strids med KonUngert, sin Broder, och vann med
honom seger och frid. Han Var det ännu mera*
här han, i det förskräckliga Ögonblicket äf denna
till slut olyckliga Konungs död, fattade dert med
hans blod bestänkta spiran, Och räddade rikets lugn,
sjelfstärtdighet och ärä. Han Var det ej mindre, nar
han, vid Fäderneslandets nya Vådor, andra gången 5

framträdde till dess frälsning, Då kunde på honom
lampas dessa Herrans ord: Jag hafver uppväckt
en hjelte, den hjelpa skall; jag hafver Upphöjt
en utkoradan utur folket. (Ps. 89: 20). Utom
honom skulle detta urgamla rike vara upplöst, skul»



276

le dess tappra och trogna folk nödgas klaga med
Israels fångna och landsflyktiga barn: Vårt arf är
främmandom till del vordet, och vårt hus ut-
ländskom; vi äro faderlöse, och hafvom ingen
fader. (Jer. Klag. 5: 2). Men denne ädle och
rättsinnige Förste framstod, såsom ett af Gud sjelf
dertill bevaradt redskap, och räddade hela det egent-
liga Svearike, återgaf det sin fordna frihet och ära,
förenade med dess krona en annan i Norden, och
blef en Fader för tvenne broderliga folk. En Fa^
der var han för oss alla, för den ringaste, som för
den högste. Han älskade oss såsom sina barn. Han
välsignade oss ännu i det sista ögonblicket af sitt
välgörande lif. Skulle då icke vi välsigna hans hvila?

Välsignelser följde hans stoft till grafven; väl-
signelser skola ock följa hans namn till efterverlden.
Äfven ibland oss skall hans minne lefva. Uppsätt
dig åminnelsetecken, sätt dig sorgetecken, säger
Profeten, och styr dill hjerta inuppå den rätta
vägen, der du vandra skall. Den rättfärdiges
minne är en föresyn för dem, som efterlefva. All
sorg, om den är en sorg efter Guds sinne, tjenar
till bättring. Men hvad föresyn kan en Konungs
upphöjda bana lemna oss, som arbeta i jorden, eller
i Herrans vingård?

Efter våra jeintitikar, dem vi aktat och älskat,
efter anhöriga och vänner, sätte vi, på deras hvilo-
rum, eller i våra egna boningar, tecken, som icke
endast utmärka vår saknad och påminna oss om det
vi förlorat, utan ode uppmana oss till efterföljd af
deras dygder. J, som hafven begråtit en fader, en
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moder, en maka, ett barn, en broder, en syster, en
vän, J hafven satt på deras mull ett kors, som
hvarje gång, då J besöken Herrans hus, förnyar
efter dem åminnelsen och sorgen; och som tillika
påminner eder sjelfva att vandra på den trånga sti-
gen , dit korset är vägvisaren, der mödor, sjelfförsa-
kelser och lidanden mota; men der sorgen förvand-
las till glädje, oron till frid, törnekronan till lifsens
eviga krona.

Korset och törnekronan, eller den vissnade kro-
nan af blomster på en graf, äro åminnelsetecken,
sorgetecken, som visa oss alla den väg vi vandra
skole. Men de tvenne Konungakronor, som, ned-
lagda för den Eviges thron, här möta våra sorg-
fulla tankar, och säga oss hvad hela Fäderneslandet
förlorat, huru kunna de leda oss, i skuggan af den
låga krets, der vår vandring är inskränkt? Ack,
dyraste Christne! törnekronan lindar sig äfven om
Konungars krona; äfven deras väg går igenom sor-
gedalen; äfven de hafva sitt kors att bära; äfven
dem tröstar till slut endast den evige Försonaren,
gom burit korset för oss alla. Utan hans förbar-
mande nåd kan ingen i denna syndens och orons
verld, vare sig Förste eller tjenare, finna en sann
glädje i lifvet, eller lugn i döden. Den salige, till
hvars åminnelse vi i dag äro samlade, var icke en-
dast Konung; han var ock menniska, han var ock
Christen. Vi kunne alla lära af honom de Christ-
liga dygder, som egna så väl de höga, som de lå-
ga. Vi kunne lära af honom, att vara trofaste emot
vänner, försonlige emot fiender, att vedergälla ondt
med godt. otack med nya välgerningar. Vi kunne
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Jära af honom, att, midt i verldens yrande nöjen
pch bullrande mödor, bevara ett godt hjertas renhet
och lugn. Vi kunne lära af honom, att spara åt
vår ålderdom rättsinnighetens glädje och styrka un-

der kroppens svaghet och plågor, att bereda åt vårt
afsked ur veriden trons och kärlekens saliga för-
hoppning. Vi kunne lära af honom, att dö med
välsignelser öfver dem, som oss tillhöra, sedan vi så
Jefvat, att de, efter vår bortgång, välsigna vårt stoft
pch vårt minne.

Text;

Herren bedröfvar väl; men han förbarmar
sig igen, efter siti stora mildhet. Jerem. 3 Cap,
32 vers.

Orden i den upplästa Texten och de förut vid
ingången anförda äro yttrade af samma Herrans Pro-
fet, och af samma anledning, nemligen for att trö-
sta Guds egendoms-folk öfver dess fångenskap och
träldom i ett främmande land: en olycka, som Jere-
jnias strax vid den rättsinnige Konungen Josiae död
förutsett och förkunnat, Äfven vi sÖrje en Josias,
som återställt rikets rätta ordning och liksom igen-
funnit lagen för dess urgamla frihet och ära. Men
vår sorg är endast tacksamhetens och kärlekens, ej
misströstans och fruktans. Visare i sitt förhållande
mellan två stora magter, som stridde om herraväldet
öfver verlden, än den i andra afseenden högst be-
römlige Juda-Konungen var, och lyckligare i striden ,

lyckligare gom Fader, har var Konung lemnat sitt



279

rike i den ärofullaste fred, i den fullkomligaste »jelf-
ständighet och trygghet.

Förlusten för Fäderneslandet, genomKonungens
död, ehuru stor, är redan ersatt. Herren, som
bedröfvat oss, har förbarmat sig igen, efter sin
stora mildhet. Men vi sÖrje vår gode Konung, så-
som trogna, erkänsamma och tillgifna barn sörja en
huld fader, hvars omsorg de icke mer behöfva, men
hvars kära åsyn de likväl länge sakna. Och vår
tröst är, som deras, att minnas hvad den bortgång-
ne för oss varit. Våra sorgetecken äro nu mera en-
dast åminnelsetecken.

Men icke endast tröstande, utan lärorikt, är
för oss den saknades minne. Ett prof deraf har re-
dan rört våra hjertan. Högtidens Text ger oss yt-
terligare tillfälle att betrakta, i vår begråtne Ko-
nungs ädla och stora exempel: Huru Herren, som

bedröfvar ett folk, förbarmar sig igen öfver
det, när det är Gud, fäderneslandet och sig
sjelfl troget.

Herren bedröfvar väl, men han förbarmar
sig igen, efter sin stora mildhet. Af denna san-
ning hade vår åldrige Konung en mångfaldig erfa-
renhet, både vid egna och fäderneslandets sorger.
Egentligen angingo nästan alla hans bedröfvelser ic-
ke honom sjelf, utan Fäderneslandet, och de dyra-
ste föremålen för han? och hela Folkets kärlek.

I sin ungdom delade han sin Faders och sin
äldre Broders bekymmer öfver den söndring emellan
medborgare, det missbruk af friheten, som då ska-
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kade riket och hotade med dess upplösning; Dessa
bekymmer voro stigna till sin höjd, då Konungens,
hans Faders, hastiga död uppfyllde hans hjerta med
en ny bitterhet. Men sorgen förvandlades snart till
glädje i ett hjerta, der kärleken till fäderneslandet
öfvervägde sjelfva den sonliga känslan, Den stats-
hvälfning, som hans på thronen uppstigne Broder
lyckligt utförde, och hvarvid han sjelf var hans
trogna och kraftfulla stöd, försatte riket, icke endast
i lugn, utan i ett blomstrande tillstånd. Om han
sedan bedröfvades af nya skakningar i riket, så trö-
stades han i detsamma af de Svenska vapnens för-
nyade ära, till hvilken han sjelf på ett lysande sätt
Ittfdrog. Men då Konungen syntes stå på höjden af
sin lycka och magt, träffade honom mördarens hand,
niidt i en lustbarhet. Denna bedröfvelse var för hans
Broder den bittraste i hela hans lefnad — Dock
nej, ännu bittrare var den, som 1? år derefter gräm-
de hans hjerta, då han såg riket vid brädden af sitt
fall, genoin förvillade, ehuru välmenta, rådslag,
Begge dessa sorgliga skiften buro likväl genom en,
undransvärd Försyn en rik glädje för fäderneslandet,
och derigenom äfven för honom, till hvars rättsinni-
ga hjerta det alltid i nödens stund tog sin tillflykt.
En särskild nåd af Försynen gjorde begge de tider,
då han förde regeringen, till de mest lyckliga för
Sverige, ehuru de begyntes under den mörkaste ut-
srgt, både inom och utom riket, då öfverallt spor-
des endast storm och blodig "klädnad.

Vid sin första förvaltning afböjde han icke en-
dast inhemsk tvedrägt och utländskt öfvervåld, utan
använde sjelfva den oroliga tidpunkt, som skakade-
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tlen öfriga verlden, till landets förkofran genom han-
del och sjöfart; och lemnade ifrån sig spiran så ak-
tad, som tryggad. Då hart sednare gången fram-
trädde till styrelsen, huru bedröflig var ej rikets be-
lägenhet? J minnens det, och rysen deröfver ännu.
Fienden stod redan på Svensk botten, ej långt ifrån
hufvudstaden. Krigshären var förströdd och utan
hufvud. Det fanns ingen Konung, ingen regering
jner. Landet var utsuget och utarmadt, folket fÖr-
minskadt, utblottadt och förtvifladt. Utom riket var
ingen hjelp, intet stöd: alla omgifvande magter vo-
ro fiender; den ende, som skulle bistå Sverige, ha-
de dragit sig undan med förtrytelse, Inom riket,
hvad räddningsmedel, hvad föreningspunkt hade väl
kunnat finnas, om ej denne allmänt älskade och ak-
tade Förste lefvat ännu, om han ej uppoffrat sin ål-
derdoms lugn, för att rädda det snart förlorade ri-
ket? Han uppsteg på thronen, och — hvilken ha-
stig förändring! — det nyss hjelplösa Sverige blef
snart kalladt till mägtiga rikens hjelp; och det Folk,
gom kort förut fruktade att se sitt urgamla namn
alldeles' utplånadt ur folkens antal, bidrog nu att
återupprätta redan fallna throner, och att rädda dem,
som hotades med fall.

I den tillfredsställelse och glädje, som den go-
de Konungen kände öfver denna lyckliga utgång af
bekymmerfulla mödor, blandades likväl en djup grä-
melse öfver förlusten af en tredjedel af riket. Men
äfven den ersattes genom två segervinningar, som
voro så oväntade, att månge icke ville tro dem än-
nu, sedan de voro uppenbart gifna: nemligen desse,
att riket ej mer hade någon utländsk skuld, och att
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det stod på sin egen fasta grund, icke endast full
komligen sjelfständigt, utan fördubbladt med två
kronor på hvardera sidan om Fjellen.

I så många skiften af sorg och glädjeerfor den
rättsinnige Konungen, att Herren, som bedröfvar,
förbarmar sig igen, efter sin stora mildhet.
Han erfor denna tröstefulla sanning på hela Folket»
vägnar: och han var värdig att föreställa de äkta
Svenskarne, den ädlaste delen af nationen, genom
sin osvikliga trohet mot Gud, fäderneslandet och
sig sjelf.

Trogen emot Gud var han i sitt hjerta, ända
ifrån sin ungdom. Sjelfva de stora och ovanliga
händelser, både inom och utom fäderneslandet, som
han öfverlefvat, hade lärt honom att böja sig i stof-
tet för Konungen öfver alla Konungar, Herren öfver
alla Herrar, för Honom, som hafver våld öfver
menniskors riken, och gifver dem hvem han vill,
Dan. 3; v. 22. Äfven då han sjelf på sistone
upphöjdes till ära, ansåg han det icke för ett
menniskoverk, utan för en skickejse af den Allsvål-
dige, som förvandlar tider och stunder, som sät-
ter Konungar af och sätterKonungar upp, som
ger de visa deras vishet och de förståndiga de-
ras förstånd. Dan, 2; v» 21,

Trogen emot Gud hade han varit såsom enskild
menniskovän. En sann menniskovän är ock Guds
vän. Trogen emot Gud beviste han sig såsom Re-
gent, genom sitt uppmuntrande beskydd för alla
dem, som sökte att befrämja Guds rikes tillväxt,
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Också hade han den glädjen, att i hans tid Her-
rans Ord begynte med en ny öfvertygelse och kär-
lek omfattas, med en ny kraft läras och allmännare
utspridas. Och det Gudomliga ordet lönte honom i
hans sista ögonblick med den tröst och frid, det tå-
lamod i plågan, den salighet i döden, som det alle-
na kan gifva.

Trohet emot Gud inbegriper trohet emot fä-
derneslandet. När Herren valde sitt egendoms-folk,
gaf han det tillika ett eget land, och fäste vid dess
besittning de pligter, med hvilkas han band dess?
trohet mot honom. Jag är Abrahams, Isaks och
Jakobs Gud, sade han, då han frälste Israels barn
ur sin träldom i främmande land, och bod dem ic-
ke förgäta, att det var ett arf efter deras fäder, det
förlofvade landet, dit han dem återförde. Men icke
endast som sina fäders bygd böd han dem älska det,
utan som Gud sjelf tillhörigt. Landet är mitt,
sade han, J aren gäster ochfrämlingar för mig.
Hela jorden är Guds, och det särskilda jordstycke,
på hvilket vi lefve, är oss genom våra fäder gifvet
af Gud, likasom till en förläning, der vi skole ver-
ka, som hans trogne tjenare, hvar på sin fläck, tills
räkenskapsstunden kommer, och der hvarje glädje,
som vi njute, är en gåfva af Gud, en välsignelse
från Himlen. Så grundar sig i tron på Gud kärle-
ken, till fosterjorden.

Det är ingen rätt Christen, som intet hjerta
har för det land, der han fästes af blodsbandet och
alla naturliga förbindelser, der han vinner sitt bröd
af samma jord, som hans fäder, der han tryggas af
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samma lagar, som de, der han först ur sin'moders
famn upplyfte sina Ögon mot himmelen, och förnam
Herrans ord, och trädde i hans tempel. Kärlek till
fäderneslandet kan äfven den ringaste ibland oss ut-
öfva, när han med flit odlar sin torfva, med glädje
betalar sin skatt, och är färdig att, om så fordras,
våga lif och blod för det rike, dit äfven hans bo-
stad hör, för den Öfverhet, af hvilken äfven han
skyddas.

Dubbelt kärt för oss blir fäderneslandet, när vi
vete, att det älskas af dem, som det styra, när på
thronen sitter en sådan vän deraf, som den Konung,
hvars minne i dag af oss välsignas och helgas. Jag
kan ej bättre teckna för eder hans tänkesätt emot
fäderneslandet, än när jag hänvisar eder till dessa
Konung Davids ord, i hans 122:dra Psalm: Önsker
Jerusalem lycka; dem gånge väl, som dig älska.
Frid vare inom dina murar och lycka i dine
palats. För mine bröders och fränders skull,
vill jag dig frid önska. För Herrans vår Guds
skull, vill jag ditt bästa söka. Dessa ord äro rät-
ta Konunga-ord. Sätten Svea land i stället för Je-
rusalem, och de säga eder hvad den saknade tänk-
te , likasom de vore tagna ur hans eget hjerta. Brö-
der och fränder voro för honom alla landets barn.
Frid önskade och befrämjade han, både med gran-
nar och mellan Ständer. För Herrans skull sökte
han sitt folks bästa,

För trohet emot fäderneslandet är trohet mot
Ofverheten ett nödvändigt villkor. Vår Konung ha-
de sjelf varit undersåte, och gifvlt den ädlaste före»
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*yn af unrlersåtlig lydnad och trohet. Hän var den
förste medborgaren i riket, den förste, ej endast till
sitt rnm, utan till sin dygd; den förste i lydnad
mot Ofverheten, såsom i nit för det allmänna. Ko-
nungar förtro sig sällan till sina bröder; men pa
honom stödde sig hans Konung, såsom på sin säkra-
ste vän, vid sina mest vågade företag*, i sina egna
och fäderneslandets största faror. Samma trohet er-
for af honom den unge Konungen. Han lemnade
honom riket icke endast lugnadt och tryggadt, utan
förhöjdt i anseende och välstånd. I det ensliga lugn,
dit han sedan trädde tillbaka, då han ej mer kun-
de, eller borde, taga en verksam del i Statens all-
männa värf, tillhörde likväl hans hjerta helt och
hållet fäderneslandet, under det han i sjelffÖrsakan-
de tysthet utöfvade endast menniskokärlekens enskil-
da pligter. Äfven i det Ögonblick, då han å nyo
kallades till rikets styrelse, emottog han den endast
af folkets redan förklarade, enhälliga röst.

Vid denna trohet emot Gud och Ofverheten
beviste han trohet äfven emot sig sjelf. Ehuru ge-
nom hjertats godhet böjd att gerna bifalla, så län-
ge han ej märkte orena afsigter och oädla drifljädrar,
vek han dock aldrig ifrån de grundsatser, han inom
sig sjelf stadfäst för hela sitt tänkesätt och lefverne.
Redan vid sin födelse bestämd till Svenska Flottans
Ofverhufvud, uppväxte han i den föresats, att lefva
endast för hennes vård, och ej förr, än nöden det
fordrade, försakade han detta sitt kall för det ännu
högre, att vårda hela riket. Mild af naturen, och
försonlig af ett medfödt ädelmod, förlät han sina fi-
ender äfven af grundsats, för att försona stridiga
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•innen; och han glömde enskilda oförrätter, for att
befrämja allmänt lugn.

Trogen sig sjelf, trogen det tänkesätt han yt-
trat i sitt valspråk, var han äfven vid begge de
tillfällen, då hans Thronföljare skulle väljas. Intet
annat afseende gällde hos honom, än Folkets väl,
som var hans högsta lag. Inga band af fördom,
eller främmande beräkningar, hindrade honom att
söka inom sjelfva fiendens land den Man, som syn-
tes honom mest skicklig att stöda hans thron och
upprätta det Svenska namnets ära. Så skarpsynt,
som rättsinnig, i sitt val, hvilket blef äfven folkets,
fann han sig öfver sitt hopp belönt för sin rena kär-
lek till fäderneslandet.

Vi läse om Moses, att han ställde fram Josuä
för folket, såsom en man, deruti andan var, och
lade på honom sina händer och sin härlighet, på
det att hela menigheten af Israels barn skulle vara
honom lydig. 4 M. B. 27. Och hon var det, och
fröjdade sig åt hans vishet och mod, Sedan Moses
var död, och de gråto- och klagodagar öfver
honom voro fullkomnade, förde Josua Israels bara
in i det förlofvade landet, dit Moses ej sjelf kunnat
komma.

En sådan Josua fann vår Konung i sin upptag-
ne Son; men han såg redan i sin lifstid det nya,
och i århundraden oss lofvade landet af honom er-
öfras, och bar dess krona på sitt eget grånade huf-
vud. Också erkände han, med en hos regerande
Herrar sällsynt sjelfförsakelse, allt hvad han vaf
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Sonen skyldig. Hans testamente är ett rörande be-
vis af den tacksamma kärlek, hvarmed han omfatta-
de detta sitt kraftfulla stöd.

Christlige Medborgare! Om J någonsin älskat
denne gode Konung, (och hvilken Svensk har icke
älskat honom redan som Prins, ännu mera som Re-
gent, och framför allt såsom Konung?); om ännu
hans sista välsignelser, dem han delade emellan sitt
Folk och sin Son och Sonson, rört edra hjertan: så
bevisen eder tacksamhet, trohet och kärlek mot ho-
nom med trohet <-ch kärlek emot det nya Konunga-
huset, genom hvilket han, och J sjelfve i förening
med honom, tryggat fäderneslandets lugn och sällhet.

Vi stå här på en högst märklig skiljepunkt
emellan tvenne tidehvarf. Vi begå i dag en sorge-
högtid , icke endast efter en Konung, utan efter ett
helt Konungahus, som ägt och förtjent all vår tro-
het och kärlek. Det tidehvarf är fulländadt, som
lyst af Vasa - Konungarnas ädla dygder och ärofulla
bedrifter. Deras stora och kära minnen, som tillfö-
rene ingifvit oss endast upplyftande känslor af kär-
lek till fäderneslandet, af glädje öfver dess sjelfbe-
stånd, frihet och ära, uppfylla oss nu med sorg och
saknad. Det synes oss, som skulle alla de fordne
Gustaver och C/iRLAn, hela det gamla Konungahu-
set, framträda för oss i dag till ett högtidligt afsked.
Främst ibland dem se vi dess Stiftare, den store
Konungen Gustaf oew Förste, gom frälste riket
både ur andeligt och verldsligt förtryck, och liksom
skapade det å nyo. Vi föreställe oss honom, sådan
han på ein höga ålderdom, då han kände sitt slut
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nalkas, framträdde inför rikets samlade Ständer, Sa-*
de dem sitt sista Konungsliga ord, och sedan han
sträckt öfver dem sina händer öch välsignat dem,
trädde ur Rikssalen, ledd utaf sina söner och följd
af folkets tårfulla ögon och tacksamma hjertan. Vi
tycke oss höra honom, nästan med samma ord, sont
han då sade, mert nu, icke endast i sitt eget, utart
i hela sin kongliga stämmas namn, tala sålunda:

"Vi täcke eder, Svehske Män, för den trohet
Och kärlek, J bevist vårt Konungahus. Vi hafve
Under de trenne århundraden, som vi regerat Öfver
detta berömliga rike, genomgått många faror, utstått
många vedervärdigheter, kämpat med många, både
hemliga och uppenbara, fiender. Men Gud och
Sveriges Allmoge hafva varit vår hjelp. Och ri-
kets handlingar intyga, att fäderneslandets ära och
välfärd varit syftemålet för våra bemödanden, om-
sorger och strider. Glädjen eder, käre undersåtare,
öfver den frihet och sjelfständighet, som Svea rike
i vår tid återvunnit och förvarat, och Öfver det ljus,
som för edra själar är uppgånget genom Guds heli-
ga och rena ord; och tacken Gud, att han fört eder
undan Påfveiis ok. Glädjen eder öfver äran af vå-
ra segerrika vapen, som gifvit Svea Folk rum ibland
de mest aktade i verlden. Glädjen eder öfver. det
välstånd, hvartill landet under vårt hägn uppstigit,
och öfver de framsteg i konster och vettenskaper,
hvartill vi uppmuntrat våra undersåter. Många villo-
andar hafva väl uppkommit, och skola framdeles
uppkomma. Men vi bedje och förmane eder, hållen
eder hardt till Guds ord, och förkasten allt hvad
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Sönt dermed icke ar öfverensstammande. Var tid är
förlupen. Redan står också den siste ibland oss un-
der den stränge öfverkonungfcns åsyn till redogö-
rande för den härliga, men förgängliga Svenska kro-
nan, han burit. Följen honom och oss alla med
eder tacksamma hogkomst. Förgäten oss icke i edra
församlingar, och låten våra gerningar, då de af eder
oväldigt skärskådas, låten det blod, som flere af oss
för rikets säkerhet och ära utgjutit, uppmuntra eder
till en osviklig trohet, en sannskyldig kärlek emot
Gud och fäderneslandet,"

Så talar till oss de framfarhä Konungarnas ätt,
och nedstiger å hyo i grafVen. Men hören! ÄhnU
ett ord ljuder till oss äf deras Stamfader, som yttra-
de om sig sjelf, att han, såsom en annan David $

blifvit ur herdekojan uppletad. "Én ny gren, sä-
ger han, är ympad i vår gamla stata. Må den
blomstra och bära frukt i långliga tider. Bevisen
det nya Konungahuset samma trohet, som J fotevisat
det gamla."

ChristHge Medborgare! Det är fäderneslandets
röst ifrån förflutna århundraden, ända ifrån den tid*
då det ur ett djupt förfall af inhemsk tVedrägt och
utländskt förtryck framträdde å nyp, såsom ett sjelf-
Ständigt rike, i det Uppgående Ijiiset äf Evähgelii
sanning; det är fäderneslandets röst, Som J hört mig
frambära i detta dé fordna Köhuisgafflas tal. Låten
den Verka hos eder, i föreöing med det åminnelse-
tecken, vi nu satt öss efter deft siste ibland dessa
ädla Konungar, äf hans trohet mot Gud, trohet mot
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fäderneslandet, trohet mot sig sjelf. Följen J haa»
höga föresyn: så skolen J ock, såsom han, erfara,
att om Herren bedröfvar, sä förbarmar han sig
igen, efter sin stora mildhet.

Men framför allt är det kraften af Guds ord
och anda, som skall drifva och styrka eder äfven
vid edra undersåtliga och medborgerliga pligters ut-
öfning. Endast derigenom blifva de för eder lätta,
oaktadt de tunga bördor, som härröra af tidernas
svårighet, dem all Regeringens vishet ej mägtar
lindra, i den mån som hon det önskar och derom
bemödar sig med en faderlig omsorg. Men när Of-
verheten upprättar landet med rätt, och när un-
dersåtarne frukta Gud och ära Konungen, under-
dånige all mensklig ordning för Herrans skull,
då hafva svåra tider en snar Öfvergång. Ett folk,
i hvärs hjerta Herrans lag är, blifver äfven i timme-
lig måtto lyckosamt, Der trohet växer på jorden,
der skådar rättfärdighet neder af himmelen.
Der godhet och trohet mötas, godhet hos den som
regerar, trohet hos dem som lyda, der skola rätt-
färdighet och frid kyssas / der skal! äran bo, der
skall landet sin frukt gifva.

Men förgätom aldrig, att detta verldsligä sam-,

fund är endast en timmelig och förgänglig förgård
till ett osynligt, andeligt, evigt Guds rike. Jordi-
ska riken uppstå och falla; Konungar och Konunga-
ätter framträda och försvinna; men Guds rike är ett
evigt rike, och hans välde varar ifrån slägte till
slägte. Såsom himmelens stjernor stå i oförvansklig
klarhet, alltid de samma, ofvan de moln, som af



291

stormarna drifvas, så står Guds rike i evig frid och
salighet vid alla verldens hvälfningar och tidens
skiften. I det riket är ingen tvedrägt, intet uppror,
ingen strid, inga brott, inga straff, ingen nöd, in-
gen oro. Der är ingen klagodag, ingen allmän el-
ler enskild sorg, ingen saknad af en förfluten säll-
het, af ett förloradt stöd, af en förbleknad landets
Fader. Konungen der är alltid densamme, och lef-
ver i evig tid. Vare han vår högste öfverhet. För-
läne oss han sin frid, och bevare oss i sin nädes
rike, så att vi en gång måtte samlas inför hans här-
lighets thron. Hör oss, då vi bedje derom, Herre!
Dig tillhörer majestät och magt, härlighet, se-
ger och tack; ty allt det i himmelen och på jor-
den är, det är ditt. Ditt, Herre! är riket.
Amen.



292

Vid Riksdagens oppnänd,e
den 30 Januari 1834,

i Sst Nicolai Kyrka.

ÄJig, Herre! tillhör majestät och magt, här-
lighet, seg^r och tach : ty allt det i himmelen
och på jorden är, det är ditt. Ditt, Herre! år
riket.

Det var en stor och högtidlig dag Vid slutet af
Davids långa och ärofulla regering; det var förban
da det skönaste, det härligaste ögonblicket i hela
hans lefnad, då han med dessa ord inför hela sitt
folk lofvade Herran Israels Gud.

På höjden af sin ålder och sin lycka, trött af
segrar och mätt af ära, gladde han sig både såsom
Konung och såsom Fader, att se sin son, såsom en
värdig Efterträdare hyllas af allt folket och helgas
Hcrranom till en Förste. Jemte det rike, som lian
med sina dygder vunnit, med sina vapen befäst och
utvidgat, lemnade han åt Salomo allt i beredskap
till det Herrans tempel, hvars byggnad varit högsta
målet för hans sista önskningar och bemödanden, men
skulle göra hans Sons ära. Och han bad på en
gång för sitt folk och sin son: Herre, våra fäders,
Abrahams, Isaks och Israels Gud! skicka ditt
falks hjerta till dig. Och minom son Salomo
gif ett rättsinnigt hjerta, att han håller dina
bud, vittnesbörd otth rätter.
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I delta ögonblick, då han såg samlade omkring
lig alla de förnämsta i riket och hela menigheten,
då de alla för den gråhåriga och ärorika Konungen
betygade sin vördnad och erkänsla, då han af sin
konungsliga höghet erfor den fullaste och renaste
glädje, nedlade han den inför Gud och sade: Dig,
Herre! tillhör majestät och magt, härlighet, se-
ger och tack; ty allt det i himmelen och på
jorden är, det är ditt. Ditt, Herre! är riket.
1 Chr. 29: 11.

Ditt, Herre! är riket, sade han, icke endast
såom alla verldens regenter det måste, i stoftet ned-
böjde för honom, som är alla Herrars Herre, alla
Konungars Konung, utan ock med en särskilt bety-
delse. Det riket, der David regerade, var stiftade
af Gud sjelf till hans eget. Dess Konungar sutlo
på Herrans stol och styrde i hans namn hans egen-
doms folk. Såsom det tempel, Davids son skulle
uppföra, var en förebild af den kyrka och försam-
ling, till hvilken en annan Davids son skulle sam-
la alla jordens folk: så var ock hela den af Moses
inrättade samhällsbyggnaden en skuggbild af det ri-
ke, som Christus skulle på jorden upprätta.

Christne! vi, som efter honom bäie detta namn,
vi, som bättre än Moses och David och Profeterna
fatta betydelsen af hvad Guds ande genom dem har
förkunnat; skulle vi ej prisa Herran, att äfven vi
höra till hans rike?

I denna högtidliga stund, då landets Fader sam-
lar omkring sin thron folkets ombud, då de i Her>
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tans huf inviga sitt möte och bedja om välsignelse
för sina rådslag: hvem af oss känner sig icke djupt
rörd af den tanken, att det menskliga samfund, der
våra jordiska angelägenheter beskyddas och vårdas,
är inneslutet inom det gudomliga rike, som omfattar
alla länder och tider, alla verldar och evigheter?
Hvem af oss, då han välsignar Konung och Stän-
der, gläder sig icke att med dem få till den Alls-
mäktige, Allvise, Allgode upplyfta sitt hjerta och
utropa: Ditt, Herre! är riket.

Dock ännu mer måste det röra oss till en tack-
sam glädje, att vi äfven i christelig mening kunne
höra till Guds rike: till det andliga rike, der Guds
enfödde, i menniskonatur uppenbarade son är vår
Konung; der han med sanning och nåd regerar öf-
ver undersåter, som han med sitt eget blod har åter-
löst ifrån syndens och dödens fångenskap; der han
för oss strjder emot vår själs fiender och förlänar oss
frid, frid med oss sjelfva, frid med Gud; der han
till det bästa för oss råder äfven i tiinmelig väg;
der han tröstar oss i alla våra bedröfvelser och li-
danden, och bereder oss en evig salighet i en till-
kommande verid,

Skulle väl menniskans ändamål på jorden kun-
na uppfyllas genom den borgerliga samhällsordningen
allena? Eller kunde väl ens denna hafva bestånd,
Utan tron. på en högre makt, af hvilken all Öfverhet
är skickad, och för hvilken både konungar och folk
skola stå till rätta; utan fruktan för en högre dom-
stol, der icke endast gerningar, utan afsigter och
diiffjädrar, pröfvas och döminas, der allt, som för
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doldt ar, kommer i ljuset och der en fullkomlig
rättvisa skipas; utan förtröstan till en högre styrel-
se, som vakar öfver land och rike, och vårdar för
hvar och en, den minste så väl som den störste,
dess timmeliga och eviga väl.

Christelige Åhörare! hvilken stor tanke, att all
verldens Herre är vår Konung! Men hvilken salig
föreställning, att han tillika är vår Fader! Fader
i den mening, som vi christne kalla honom så, ge-
nom tron på hans enda son, som blef vår broder,
på det vi genom honom skulle blifva Guds barn.

Med barnslig förtröstan nalkas vi honom äfven
nu i den enda Sonens namn. Hör oss, Fader vår &c.

Text. Ebr. 1: 8.
Gud din stol varar ifrån evighet Ull evig-

het : ditt rikes spira är en rättvis spira.
Dessa heliga ord gifva oss anledning att till det

förestående riksmötet bereda oss genom
En christelig blick pä Guds rike med hänseende

till våra klagomål i liden.
O menakor, menskor, frukten Gud,
Som ensam evig spira bär!
Hans löften blifva och hans bud;
Allt annat under solen är
Fåfänglighet,
Förgänglighet. Vs. 391: v. 7.
Komme, Gud,! till oss ditt rike;
Brott och qvg.l och mörker vike
För din andas helga röst.
Skänk ditt ljus åt vilseförda,
Lätta de betrycktas börda,
Gif de ångerfulla tröst. Ps, 262: v. 2.



Gud din stol varar ifrån evighet till evig*
het: så instänime vi alle, tillbedjande i stoftet, i
det vi föreställe oss hela skapelsen med alla dess
otaliga och omätliga solsystemer och stjerneverldar,
såsom ett rike under den eviga allmakt, af hvilken
allt är frambragt, allt uppehälles och styres. Icke
heller är det någon ibland oss, Christlige Åhörare,
som med tanken på denna allmakt, såsom tillika
sjelfva rättfärdigheten, i förening med den högsta
vishet och godhet, ett ögonblick kan tveka att til-
lägga: Ditt rikes spira är en rättvis spira.

Emellertid företer verldens gång inom vår in-
skränkta synkrets mycket, som vi ej finne svara emot
vår väntan af den eviga rättvisan, hvars oryggliga
lag vi bäre inom vårt eget hjerta. Icke endast lyc-
kan är blind och nyckfull, utan ock naturen sjelf
hård och obillig. Ojemnt delar äfven hon sina gåf-
vor, och låter ej sällan den lastfulle med en blom-
strande helsa frodas, medan den dygdige år från år
suckar på plågans läger. Huru många födas ickeblinde, döfve, vänskaplige, vansinnige, eller blifvadet i sin späda oskyldiga ålder! Ja, huru mången
blir ej en krympling, i det han utöfvar en god ger-
ning, ett verk af christfig kärlek!

Hvarföre skulle detta ske? fråga de gamla dar«
rande fÖräldrarne, frågar den unga förkrossade ma-
kan, med en tårfull blick på de späda barnen, då
deras gemensamma stöd, den lika gudfruktige och
rättsinnige, som förståndige och kraftfulle mannen
i den stormande sjön, hvarifrän han räddat de skepps-
brutna, slutligen sjelf omkommer, Hvarföre skulle

29(5
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detta ske? frågar en församling, som med uttömda
krafter och tillgångar har byggt ett nytt Herrans
hus och kort efter dess invigning ser det af ett åske-
slag läggas i aska. Hvarföre skall detta ske? frå-
gar ett landskap, då den år efter år förnyade miss-
växten till jemmern af den närvarande nöden lägger
fasan för en hopplös framtid. Hvarför skall detta
ske? frågar ett folk, som i en helig strid för san-
ning och rätt måste vika för öfvermakten, och böja
sitt blödande hufvud under det dubbla oket af tim-
ligt och andligt förtryck. Hvarföre skall detta ske?
frågar hela menskligheten, då hon i sitt skönaste
hopp om en ny tid af upplysning och förädling fin-
ner sig på det grymmaste bedragen.

Vi bide efter ljus; si! så var der det tnoV-
jker; efter sken, och si! vi vandre i töcken. Vi
bide efter rätten, och si! der är ingen; efter
salighet: och si! hon är fjerran ifrån oss, Es.
59: 9, 11. Så klaga ännu i dag, såsom i en forn-
tid, sanningens och dygdens vänner.

Vi bide efter ljus. Vi hoppas att sanningen
skall segra allt mer, att verlden skall blifva allt me-
ra upplyst och derigenom förbättrad. Men se, då
ljuset har uppnått sin höjd, huru finna vi folken?
Hvad vittna derom de flesta länder i sjelfva den
verldsdel, som framför de öfriga berömmer sig af
sin upplysning? Om hela folkslag gäller ännu Pro-
fetens ord, att de famla efter väggen såsom de
blinda, och trefva såsom de der inga ögon haf-
va, att de stöta sig om middagen, såsom om
det vore i skymningen. Es, 59: 10.
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Vi bide efter rätten. Vi hoppas, att ram.
hällsordningen allt mer och mer skall fullkomnas,
lagar och seder förbättras, rättvisan och dygden
blifva rådande på jorden. Men hvar är det land,
der ingen orätt sker, der den icke ofta härrör af
sjelfva de inrättningar och stadgar, genom hvilka
allas rätt skall vårdas och allmänt väl befrämjas?
Hvar är den domstol, der alltid det verkliga kom-
mer i dagen, och domen fullkomligen svarar emot
inre så väl som yttre rätt, emot samvetets röst så
väl som emot lagens bokstaf? Äfven det allmänna
omdömet, om det ock genom friheten att yttra sig
bör komina sanningen allt närmare, är det väl der-
före alltid rättvist? Sjelfva de förbättringar, tiden
kräfver och åstadkommer, månne de alltid uppfylla
sitt ändamål? Huru ofta klagas icke öfver de nya
misstagen, ej mindre, om icke mera, än öfver de
gamla missbruken, som man velat afskaffa!

Vi bide efter salighet; och si! hon är fjer-
ran ifrån oss. Hvad lycksalig tid för vår verlds-
del väntade man icke af sanningens och friheten*
lugna och sansade bruk i det nya århundradet, i
hvilket vi lefve. En tredjedel deraf är redan till-
ryggalagd; men huru är denna väntan uppfylld? Se
vi på de länder, som naturen mest gynnar: hvad
finne vi? Allt det elände, som härrör af rå okun-
nighet, af blind vantro, af tygellöst sedeförderf, af
ömsom våldsam, ömsom kraftlös regering, af split
och uppror och inbördes krig. Ack ve! det syn-
diga folket, det folket af stor misshandel! skulle
Esaias ropa öfver dem. Hela hufvudet är kränkt,
hela hjertat är försmäktadt; deras land är öde;
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deras städer äro uppbrända med eld. Deras
fötter löpa till ondt och uti deras händer är
orätt. Deras tankar äro vedermöda och de kän-
na icke fridsens väg. Es. 1: 5, 7. 59: 6, 7.

Äfven hos de folk, som synas mest lyckliga
genom sin fria författning, sin allmänna upplysning,
»in visa styrelse, sin naturliga och förvärfvade rike-
dom , sina konsters och vettenskapers flor, huru långt
ar man icke från det mål, der hvar och en finner
sig belåten med sitt yttre välstånd, såsom svarande
mot sitt inre värde! Ja, är det icke just i dessa
länder, som missnöjet yttrar sig gällast och oroli-
gast? Dock hvar är det land, der icke alltid nå-
gon anledning finnes till den gamla klagan: Jag
vände mig om, och säg på alla under solene;
och si der voro deras tårar, som orätt lida.
Pred. 4 v. Skall det då fåfängt vara, att mitt
hjerta ostraffliga lefver, och jag mina händer
i oskyldighet tvär ? Ps. 73: 13. Men äfven de
»f lyckan gynnade, äro de väl nöjde med sin lott ?

Huru mången på sjelfva ärans och maktens höjd be-
sannar icke ännu i dag Salomos ord: Jag såg på
allt det under solene sker, och si! det var allt
fåfänglighet och jemmer. Pred. 1: 14.

Vid alla dessa klagomål, är det än de makthaf-
vande på jorden, som anklagas, än öfver den HÖg-
stes regering, man knotar. Det ena missnöjet Öf-

vergår oförmärkt i det andra, eller blandas de till-
samman. I det man tadlar dem, som styra farko-
sterna på tidens flod, klagar man ock öfver honom,
af hvilken tiden sjelf styres. Men dä vi betrakta
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Verlden, såsom ett Guds rike, så måste Vi derifrån
frånskilja allt det af menniskornes egen skuld härrö-
rande onda. Dervid är det icke nog att man betan»,
ker, hvad folken lida af felaktiga inrättningar i sam-
hället, af deras bristfälliga handhafvande, af skak-
ning och söndring inom samfundskroppen, af miss-
förhållanden och strider emellan särskilta samhällen,
af hvilka det ena med våld och förtryck vill upp-
häfva sig öfver det andra. Ehuru stora de olyckor
och vedervärdigheter äro, som ifrån allt detta leda
sitt ursprung: så har dock det vanligaste onda, livar-
öfver de fleste klaga, en närmare källa i deras egna
dårskaper och laster. Hvi knorra då menniskorna
alltså, medan de lefva? Hvar och en knorre
emot sina synder. Jer. Klag, 3: 39.

Denna påminnelse angår oss hvar och en sär-
skilt; men äfven då frågan är om ett helt folks ofärd,
gäller i alla tider och länder Profetens ord till Israel:
Detta gör du dig sjelf, i det att du öfvergif-
ver Herran, så ofta han dig den rätta vägen
leda vill. Jer. 2: 17.

Israel, detta af en gudomlig försyn så utmärkta
och genom sin egen skuld så djupt nedsjunkna folk,
är en spegel för hela det menskliga slägtet. En
spegel ger återsken af det från himmelen komman-
de ljuset, men visar tillika vår egen bild med alla
dess fläckar och lyten. Ja, till en varnagel, icke
till ett mönster, är detta folk för hela verlden fram-
stäldt, ej blott i den Heliga Skrift, utan i den
landsflyktiga öfverlefvan deraf, som ännu står qvar
såsom ett lefvande vittne om dess sanning. I alla
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Jordens länder kringspridt, och allestädes en afsoa-
drad fremi ing, visar oss Israel på det klaraste och
eftertryckligaste sätt, huru ett folk, som öfverger
Herran, störtar sig i förderf och elände. Så länge
det med tro och lydnad höll sig till sinafäders Gud,
som burit det på Örnavingar ur träldomens land
in i frihetens, det välsignade, som flöt af mjölk
och hannog: så länge kunde detta i jemfÖrelse
med sina mäktiga grannar oansenliga folk stå emot
dem alla. Men så snart det afföll ifrån Herran och
deltog i hedningarnas afguderi och dermed förenade
laster, så blef det af sina fiender kufvadt, och för-
lorade icke endast sin frihet och sjelfständighet, utan
måste till slut vandra bort i fångenskap och landsflykt.

Afguderi bedrifves äfven i den christna verlden:
mångfaldigt afguderi, i det enskilta så väl som i det
offentliga lifvet, än med envåldsherrar, än med fri-
hetsbilder, än med hjeltar och vise, än med blotta
namn och begrepp, meningar och satser, än med
det, som är mäktigare än allt annat, nemligen pen-
ningen, eller dess tecken allena. Den farligaste af-
guden i våra dagar är den så kallade tidens anda,
oaktadt allt det sanna, rätta och goda, som den öm-
som blott förebär, ömsom både åsyftar och verkar.
Om den ej tyglas af den erfarna och betänksamma
vishet, som ser icke endast på det sköna, fjerran ly-
sande målet, utan på vägen, som närmast är, på
dess branter och bråddjup: så kan den i sin hänfö-
rande fart så förvillas, att den kastar Öfver ända
all både gudomlig och mensklig ordning. Då är
det icke mera sanningens och frihetens, utan sjelf-
klftkketcns och sjelfrådighetens, eller rättare .yelfo-
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våldets anda. Ja, till slut förvandlas den till sin
egen motsats, och kan jemföras med den af Paulus
förkunnade motståndaren, hvilkens tillkommelse
sker med alla lögnaktiga krafter och med all

förförelse till orättfärdighet och hvars egentliga
kännetecken är att han upphäfver sig öfver allt
det Gud eller Gudstjenst kallas; så att han sät-
ter sig i Guds tempel, såsom en Gud och gif-
ver sig före, såsom vore han Gud. (2 Thess.
2: 6, 9.)

Vi Svenske män och Evangeliske Christne, pri-
som den himmelska Försyn, som gjort, att vi så
kunne kalla oss, och förtröstom på hennes besynner-
liga vård om detta ur så många tidens stormar räd-
dade rike! Om äfven hos oss många inrättningar
behöfva förbättras och fullkomnas, eller omskapas:
så kunna vi dock hoppas att all öfverdrift och yt-
terlighet dervid skall förekommas af statens redan
stadgade författning, af regeringens hulda vishet, af
Svenska folkets manligt sansade allvar och af sjelfva
landets lyckliga läge, som skiljer det, ehuru icke
ifrån Söderns ljus, dock ifrån dess hetta och deraf
härrörande smittor.

Då vi tale om Försynens besynnerliga vård om
vårt Fädernesland, skulle vi ej vid detta tillfälle er-
känna det nya förundransvärda beviset derpå, att
den från östern komna farsot, som hemsökt de flesta
länder i vår verldsdel och tvenne gånger nalkats äf-
ven vårt rike, dock begge gångerna stannat utan-
för dess gränsor. Prisom vår faderliga regering för
dess med vis omtanke vidtagna, med kraftfull stånd-
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äktighet fullföljda försigtighetsmått. Men att ända-
målet fullkomligen vunnits, att hela riket, ehuru
både till lands och sjöss hotad t af denna pest, dock
luttills undgått dess härjande besök: är det icke ett
under af Herranom, och skulle vi ej derföre prisa
hans långmodighet, så väl som hans godhet?

Hvarföre har Herren förskonat oss framför an-
dra folk, framför våra fordna bröder bortom hafvet
öch de nya bakom Fjellen? Är det väl för vår stör-
te sedlighet och gudsfruktan? Hvilka är det, som
denna sjukdom i synnerhet plär drabba? Är det ic-
ke dem, som genom lastfulla utsväfningar försvagat
sin helsa och lifskraft? Men fins det icke äfven
ibland oss en mängd menniskor, som det gjort och
göra, både i högre och lägre stånd. Jag fruktar,
att i vårt land, mer än i de flesta andra behöfdea
en sådart predikare emot tidens gröfre och finare,
kropp och själ förslappande oseder: ifrån hvilka för-
nämligast äfven den öfverklagade oredan i alla hus-
liga och samhälliga förhållanden härleder sig. På-
minnom oss emellertid denna vår Frälsares varning:
Vakter eder, att edra hjertan icke betungade
varda med svalg och dryckenskap och med det-
ta lefvernets bekymmer, så att den dagen — dö-
dens och domens dag — kommer eder för hastigt
uppå; ty han varder kommande såsom en snara
öfver alla dem, som bo på jorden. Luc. 21: 34, 35.

Men när Herrans straffdomar öfvergå ett land,
måste de rättfärdige lida med de orättfärdiga. Se
der ett nytt ämne för menniskornas klagan! Och
denna kiagan angår endast den himmelskaRegenten,
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Honom »om sätter ljungeldenom sin väg och säger
till hafvet: Här skola dina stolta böljor lägga
sig. Men är det väl i denna pröfningens verld, vi
skole vänta, att Gud ifrån himmelen räcker ned sin
hand med den eviga rättvisans vågskål? Alla hem-
sökelser i tiden, hvad äro de annat än blotta var-
ningar för den dom, som i evigheten förestår? Der
skall hvar och en få efter som han handlat hafver
medan han lefde, ehvad det är godt eller ondt,
Om vi här i tiden ej sällan måste med häpnad ut-
ropa: Huru obegriplige äro Herrans domar och
outransakelige hans vägar! Rom. 11:33; så sko-
le vi, när evighetens förlåt uppdrages, betrakta dem
ur en högre synpunkt, och ej mer blott troende,
utan seende, med de heliga i höjden instämmai

Gud! din stol varar ifrån evighet till evighet;
och ditt rikes spira är en rättvis spira.

När vi med denna christliga hänsigt till en an-
nan verld, der allt, hvad här synes ojemnt och
bristfälligt och obegripligt, skall jeinnasoch fullkom-
nas och förklaras, betrakte så väl det offentliga som
det enskilta lifvet: så late vi ej vår tro på Gud så-
som sjelfva rättfärdigheten, sanningen och kärleken,
eller vårt hopp om menskligheten, såsom bestämd
till ljus och frid och salighet, falla eller vackla,
ehvad skakning och förmörkelse i tiden, ehvad för-
ödelse och elände på jorden än må inträffa. Denna
verld är blott en skola, der vi uppfostras; det när-
varande lifvet endast en öfning till det, som kom-
ma skall.
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Må sjelfva middagsljuset bortskymmas af en
plötslig dimma, som uppstiger ur ett moras, dit od-
lingen ännu icke sträckt sig: dock tro vi på den
bakom dimman gömda solen, som i morgon väcker
oss till en klarare och skonare dag. Må den mest
lofvande skörd af en förtidig frostnatt förstöras: dock
sår man i förhoppning öm det kommande årets grö-
da. Och när vi rätt besinne, hvad vår såning i det
närvarande lifvet frambringar: hvad är det annat än
en hÖstbrådd, söm först af en ny vår skall få sin
ratta växt, först i en ny sommar mogna och bära
oförgänglig frugt.

Salige äro de som icke se och dock tro, sä-
ger Herren, (Joh. 20: 24); och han, som bereder
hans väg, ropar till oss: Görer bättring; himmel-
riket är kommet hardt när. (Matth. 3: 2.)

Hardt nära oss är ett annat Guds rike, än det
i verlden synliga, nemligen det nådens rike, som
vår Frälsare genom sitt ord och sitt kors har på
jorden upprättat. Det kommer icke med utvärtes
åthäfvor, ty det är invärtes inom oss sjelfva, i
vår upplysta anda, i vårt helgade hjerta. Det be-
ror ej af yttre omständigheter, ej af tidens hvälf-
ningar, ej af lyckans omskiften, Det försvinner ej
i döden; nej, då först blir det fullkomnadt. Då
skiljer det ifrån sig allt det förgängliga, hvaraf det
skymmes i tiden. Då framstrålar det för oss i en
himmelsk klarhet, såsom ett härlighetens rike.

Christlige Åhörare! om detta rike, att det må
till oss komma, hafve vi, ända ifrån vår späda ål-
der lärt att bedja, livar gång vi bedje, att Guds
namn må helgädt varda, och hans vilje ske, såsom



i himmelen, så ock på jorden. Dock fruktar jag,
att det af många ibland oss är okändt eller åtmin-
stone misskändt. De, bvilkas hela åsigt af menni-
skolifvet är inskränkt inom jorden och tiden, de,
som hafva ingen känsla, intet sinne för annat än det
som verldsligt och timmeligt är: hvad förstå de med
Guds rike? Endast den yttre sinneverlden, det all-
maktens rike, som genom naturens krafter och la-
gar sammanhålles och styres. Eller ock är det för
dem endast ett talesätt, som, ur den Heliga Skrift
lånadt, i kyrkospråket användes, för att beteckna
det tillstånd af mensklighetens upplysning och för-
ädling, af enskilt trefnad och allmän sällhet, som
äfven hedniske vise åsyftat, och hvartill de lagt den
grund, på hvilken den nyare visheten bygger. Guds
rike pä jorden vore då det samma, som den gyllne
tid, öfver hvars saknad så många klagomål böras;
men som man åtminstone i en aflägsen framtid vän-
tar, såsom en slutlig följd af sanningens och frihe-
tens seger, af en fullkomnad samhällsinrättning, af
menniskans så väl som naturens fulländade odling.
Utan att bestrida det sköna i detta hopp, eller det
nyttiga deraf, såsom en sporre till ädla bemödanden
för allt det sanna och goda, som till uppnåendet af
ett sådant mål kan bidraga; kan man likväl, med
anledning af hvad menniskonaturen så väl som verl-
dens gång i alla tider har visat, sätta i fråga, om
detta någonsin vinner en sådan fullbordan, att det
upphäfvrr alla missnöjen och klagomål. Men vore
det än möjligt så- behöfves ju icke blott för vår egen
skuld utan ock för deras, som före oss varit och ef-
ter oss komina skole, men icke upplefva den vänta-
de gyllene tiden, och framför allt med hänseende till

306
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lifvet efter döden, ett annat säkrare och mer omfat-
tande hopp: nemligen det som har sin grund i dert
christliga lärosatsen att det jordiska lifvet är endast
ett prövningstillstånd. Ja, hvem af oss finner icke,
att, ehuru lycklig hans belägenhet i det borgerliga
samhället må vara, han likväl behöfver den närma-
re trösten af det nådens rike, der vi hvar dag och
stund kunne nalkas vår Frälsare: der vi genom tron
på honom vinne seger öfver allt det onda i Verlden;
der vi under alla lifvets mödor och strider och sor-
ger känna oss saliga genom den frid han oss förlä-
nar, den Guds frid, som Öfvergår allt förstånd; der
vi redan under vår jordiska vandring hafve vår uiu-
gängelse i himmelen,

Verkligheten af detta osynliga rike kan hvar
Och en inom sig sjelf erfara, då han med botfärdig-
het och tro hyllar dess Konung, och med kärlek
Och tålamod och försakelse bemödar sig att hållit
hans bud. Då känner han sin anda vittna derom
med Guds anda, och besanna Apostlarnas så val
som Christi eget vittnesbörd,

Mig är gifven all makt i himmelen och pä
jorden, sade Jesus, då hart efter sin uppståndelse
sände sina lärjungar att lära öch dopa, Och redan
förut hade han bevist sig en Herre öfver naturen,
öfver döden och Öfver andeveriden. Icke blott sin
gudomliga makt Och kärlek betedde han, då häri
gaf de blinda sirt syn, de döfva sin hörsel, då hart
gjorde de ofärdiga helbregda, och till sörjande för-
äldrar och syskön återställde de redan döda föremå-
len lör deras kärlek. Derigenom antydde han ock,
alt alla naturens, så val som . fyekans, oförrätter sktsl-
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le godtgöras i hans rike: som sträcker sig från jor-
den till himmelen, från tiden till evigheten.

Men sedan han ur den synliga verlden försvun-
nit, hvari yttrar sig hans regering? Visserligen ic-
ke deri, att han till verldslig höghet och makt och
rikedom och ära, framför andra, befordrar dem som
honom tillhöra. Mitt rike är icke af denna verl-
den ,

säger han och visar oss, huru han sjelf var på
jorden ringa och fattig.

Har då hans rike intet sammanhang med det
yttre menniskolifvet ? Gör det ingen nytta i det
borgerliga samhället? Medför det ingen timmelig
fördel? På denna fråga behöfves väl intet annat
svar, än ett ögonkast på den christna verlden, jern.
förd med den, som icke är det. De som bebo den-
na, hvad äro de? Antingen okunnige och omensk-
lige vildar, eller halfbildade veklingar och trålar?
De Christnas företräde i allt, som hör till borgerligt
skick så väl som huslig trefnad

,
härrör det icke för-

nämligast af den sanning och frihet, som sjelfva
deras religion innebär; af det ljus, som hon sprider
öfver menniskornas förhållanden till hvarandra, så
väl som till Gud; af det förbud för månggifte, det
ogillande af slafveri, den strid emot samvetstvång
och all godtycklig magt, den helgd for laglig öf-
verhet och samhällsordning, de medborgerliga, så
väl som husliga dygder, hon yrkar.

Du som lägger föga vigt deruppå, att du är
christen: ville du då heldre vara en Turk, heldre
lefva i ett land, der envåldsherren kunde, hvad dag
han ville, låta afhämta antingen allt hvad du ägde
eller ditt hufvud? Ville du tillhöra ett folk, hos
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hvilket de, som äro födde af en lägre stam, bemötas
af de högre, som vore de icke menniskor utan ore-
na djur?

Ja, om du ock skulle anse borgerlig ordning
och timmelig trefnad som det enda eller högsta go-
da för menniskan: så borde du dock glada dig att
i christenheten vara född och uppfödd, då du blott
derigenom är, åtminstone kan vara för hednisk okun-
nighet och otro, hedniska fördomar och oseder be-
varad.

Christi rike, ehuru det icke är af denna verl-
den, har dock. pä deri en dylik inflytelse, som him-
melen, ehuru skild ifrån jorden, har på allt som
der lefver och växer. De som äro hans trogna un-
dersåter äro ock de bäste medlemmar af det borger-
liga samhället. De äro det ömcdel.bailigen, om de
ock aldrig tänkte deruppå eller derom bemödade sig,
blott genom sin inre helgelse, som gör dem rättsin-
niga och ordhållna, färdiga att hjelpa och tjena,
arbetsamma och måttliga, fridsamme, ödmjuka, tå-
liga, med sin lott förnöjda, men, när det gäller san-
ning och rätt eller landets försvar, frimodiga och
oförskräckta.

Dessutom ålägger oss chrislcndomeu särskilt att
iakttaga hvad till samhällsförbindelsen bör. Gifvcr
Kejsarenom det Kejsarenom tillhörer och Gud-i
det Gud? tillhörer,' (Matth. 22: 21) svarade Je-
sus, sedan han sett pregelri på den skattpenning, om
hvars betalande fråga var: och han sjelf betalteden
for sig och sina lärjungar, sedan han visat, huru den
skall förvärfvas, nemligen genom arbete. (Matth.
17: 27.)

Huru förmanade hans Apostlar de christna så-
som undersåter? Hvar och en vare ofverheten,
som väldet hafver underdånig, icke allenast for
straffets skull, utan ock för samvetets skull; ty
ofverheten är Gttds tjenare, säger Paulus (Rom.
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13; 1, 4, 5), och Petrus iemuur oss denna i var
tid särskilt eftertänkliga lärdom: Varer underdåni-
ge all mensklig ordning för Herrans skull: så*
som de frie; icke såsom, huden J den frihet att
skyla ondskone med, utan såsom Guds tjenare,
Varer hedersamme emot hvar man; älsker bro-
dernu, frukter Gud ärer Konungen. (1 Petri
2: 13, 17.) Skulle då icke en sann christen vara
en god medborgare, en trogen undersåte, en redlig
riksdagsman?

Den, som enligt Jesu bud söker först Guds
rike och hans rättfärdighet, skulle han väl för
någon egennyttig afsigt, eller främmande inflytelse,
afvika ifrån sin öfvertygelse om hvad rätt är? Re-
dan hos Syrach iinner inan denna i det hänseendet
vigtiga föreskrift: Låt ingen person beveka dig
till skada eller förskräcku dig till förderf; utan
bekänn fri det rätt är, när man folke hjclpa
skull. Ty genom bekännelse varder sanningen
och rätten uppenbar- (Syr. 4: 27—"29). Men af
hvilka kan väl denna föreskrift bättre uppfyllas än
af dem, som äro Jesu rätta Lärjungar, till hvilka
han säger: J skolen förstå sanningen, och san-
ningen skall göra eder fria. (Joh. 8; 32.)

Vändom oss då till Honom och bedjom: att
Han, som var kommen för att upprätta rätt ock
rättfärdighet på jorden, Han, som är på en gång
sanningens och fridens Konung, Han, som för dem
både lefde och dödde, må helga oss i sin sanning
och gifva oss sin frid, genom tron, som gör, att vi
allting väl uträtta och beståndande blifva, och
genom kärleken, hvilken ärfullkomlighetenes band.

Hör denna vår bön, o Herre Jesu! Amen.

De I'satmer, som vid tillfället gjönpos, voro 305»
385i'.5, «, 7. 141:12,13,14. 383-; 6. 306: å.
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Vid

Justilie-Badet och Commendgren
Magnus Torens jordfästning

den 25 Scpt. 1825.

.O.vårföre i det sorgehus, vi nyss lemnat for att
här, i dödens boning, välsigna stoftet af den der
saknade och begråtne, dödsengeln, då han dit ned-
steg, icke trädde in till den mer än nittioåriga from-
ma *), som längesedan mätt af lifvet och trött vid
verlden, dagligen suckar efter sin förlossning, utan
störde den vackraste krets af huslig sällhet, i det
han ryckte ifrån en huld maka och tio uppväxande
barn det gemensamma stödet? Hvarföre denne äd-
le och förtjenstfulle, så väl i samhället som i sitt
hus ovärderlige och, som det för menniskors ögon
synes, oumbärlige Man skulle bortkallas midt i ut-
öfningen af sin erfarna vishet, sin fullkomnade dygd?

Dessa frågor, ehuru vanliga och naturliga för det
menskliga hjertat, äro dock oupplösliga för det inom
tiden inskränkta förståndet: som måste hänvisa dem
till den christeliga, Guds skickelse undergifna tron,
och till det saliga hoppet, att i en tillkommande
verld kunna förstå Herrans här outransakeliga vägar.

*) Euke-FruHackman, husets förra ägarinna och dci;
då ännu boende.
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Redan i tiden kunna vi dock se, att ur samma moln,
bvarifrån åskviggen slår ner, och splittrar den ädla
eken, hela nejdens prydnad, strömmar välsignelsen
på jorden, och upplifvar den törstande brädden.

Näst denna tröst, hvarmed religionen möter oss
ur det midt ibland grifterna sig uppresande, åt him-
melen visande templet, gifves ingen bättre lindring
för sorgen, än den saknades minne. Detta ville jag
framställa för eder, Vördade Åhörare, som till kän-
slan af den ensam blefna Makans, de faderlösa Bar-
nens och det Allmännas förlust, tilläggen eder egen
enskilta saknad. Men den korta stund, jag får up-
pehålla eder uppmärksamhet vid den väntande graf-
ven, tillåter mig icke, att utföra de särskilta taflor,
som dertill höra. Jag får ej följa hans lika redba-
ra, som anspråkslösa förtjenst, ifrån hans uppfostran
i ett presthus på landet *) och vid läroverken, till
hans befordran på embelsmanua-banan, hvartill den
faderliga tacksamheten emot siii förträffligt danade
sons lärare hos det då varande öfverhufvudet för Ri-
kets lagskipning **) bidrog. Jag nämner blott den
tidepunkt, lika märkvärdig i Rikets häfder, soin i
hans lefnad, då han af Fäderneslandets vänner upp-
söktes, för att upplyftas på det högsta domaresätet-
Jag får ej dröja vid den utmärkta EinbetsmaimeßS

») Justilie -Rådet Magnus Tonéiv, född den 4 Mar»
1770, var son af Rectorn i Tyska Skolan i Göthe-
borg, sedermera Prosten i Valda, Anoers TonéN
och dess Fru Sara Catharina Vallerius.

**) H. E. Rika-Drotset m. m. Grefve Wachtmeister,
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mångfaldiga mödor *), den samvetsgranna domarens
nattliga vakor, då han i en labyrinth af rättegångs-
handlingar uppletade sanningens och rättvisans led-
tråd. Jag påminner endast om hans sällsynta lycka,
att undgå allt tadel på en plats, dit den granskande
uppmärksamheten är beständigt vänd, icke blott af
den allmänna rättskänslan och det om lagarnas helgd
ömtåliga samhällsnitet, utan ock af egennyttan, som
klagar öfver orätt, då lagen ej böjes efter hennes
fordran, och af afunden, som harmas att stå i skug-
gan af den upphöjda förtjensten. Icke först vid
hans död, utan under hela hans embetsförvaltning,
sammanstämde i omdömet öfver honom alla röster
med hederns rost i hans eget hjerta, och skilde ej
aktningen för Domaren ifrån aktningen för Rättvi-
san sjelf.

Jag får ej stanna vid hans enskilta lif, för att
inidt i Hufvudstaden, på en af samhällets högsta
platser, visa en idyll af patriarkalisk enfald i seder,
oskuld och sällhet, visa en likhet med det fordna
ännu oförderfvade Rom, der de främste i staten vo-
ro de främste så i husliga, som medborgerliga dyg-
der. Jag anmärker blott, att på en gång Philosoph
och Christen sammansmälte han värdigheten af sitt
embete, som han äfven i det yttre iakttog, med
värdigheten af sin lefnad, lika upphöjd öfver rike-
domens yppighet och lättsinnets nöjen, som öfver
fåfängans företräden: hvari hans aktningsvärda ma-

*) I Directionen öfver Stockholms Stads Brandförsä-
krings-Verk är han ej mindre saknad, än i Högsta
Domstolen.
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ka, för honom skapad såsom han för henne, delade
hans tänkesätt *). Jag får ej bjuda eder i hans
trägård, att se hans enda tidsfördrif: den vård och
uppfostran, han gaf åt ädla telningar och blomster,
en sinnebild af den som skedde i hans hus. Men
skola vi ej der träda in på ett ögonblick, för att
betrakta så många hvarandra stödjande barns, dels
knoppande, dels uppblomstrande dygder under den
sorgfälligaste så väl moderliga som faderliga vård?
Skola vi ej gå, att i det rum, der fadren hvilar
ifrån den samvetsgrannaste utöfning af sitt embetes
pligter, finna en skola för hans barn, der han sjelf
är läraren, der han sjelf undervisar dem, icke alle-
nast i religion och dygd, utan i vetenskaper och de
lärda språken **). Huru mången midnatt vakade
han icke som Embetsman, medan de unga sofvo i
sorglös oskuld, för att som Lärare kunna egna åt
dem några timmar af dagen? Hvem kan se dessa
rörande föremål för en sådan faderlig dygd, utan
att med dem brista i tårar? Men den vink, han
sjelf gaf dem, då han ur sin dödssäng lyfte sin hand
åt himmelen och sade: "der hafven J en bättre Fa-
der!" bör tysta vår klagan.

*) Fru Emereivtia Albertina, född Grubb, dotter
af Bruks-Patronen och Riddaren Ludvig Bernhard
Grubb och dess framlidna Fru Johanna Albertina
Sterky,

»*) De lärare, som sedan cmottogo dem i de offentliga
Läroverken, funno den underbyggnad d<; hemma fått
så grundlig, att den i en Trivialskola ej kunuat gif-
vas bättre.
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Äfven mitt tal bör redan tystna, såsom inskränkt
till ett blott utkast öfver sitt ämne. Endast han
sjelf må tala ännu, och visa oss den heliga källan,
hvarifrån icke blott hans dygder som Menniska,
utan hans förtjenster som Embetsman, ledde sitt ur-
sprung. I en märkvärdig skrift, som vittnar om
hans ljusa förstånd och hans grundliga, äfven utom
hans yrke utsträckta insigter, ej mindre än om hans
medborgerliga och christeliga tankesätt, yttrar han
dessa minnesvärda ord *).

"Hvad är det som förmår den nitiske Embets-
maimeii, att med åsidosättande af enskilta ofta tryc-
kande bekymmer, icke sällan uppoffra hvilan, vid
midnattsstunden genomläsa vidlyftiga handlingar, an-
teckna, väga skäl och motskäl, och med sorgfälli-
gastc möda söka det rätta och sanna? Är det blott
hederskänslan eller begär efter verldens bifall? Nej,
dessa dolda mödor äro osedda af verlden och kunna
icke jemföras ined de lysande, hastigt öfvergående
bragder, som, verkställde i hopens åsyn, åtföljas
af heder och bifall och belöningar. Är det fruktan
för åtal och ansvar? Den Embetsman som icke går
längre än till det mål, dit tvångspligterna drifva ho-
nom, och dit åtal och ansvar kunna följa honom,-
är sällan nitisk: en sådan skall, åtminstone i de hö-
gre kretsarne, kunna framlefva makliga dagar och
inför yttre rätt merendels vara klanderfri, då han
blott fastställer hvad förut är yttradt. Är det rädsla

*) Se Försök att bestämma orsakerna till ökade brott-
mål och medlen till deras förekommande eller minsk-
ning. Stockholm 1823, p. 35.
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for opinionen? Men opinionen i saker grundar sig
ej 6ällan på ensidiga uppgifter och på oriktiga fram-
ställningar och på ett obehörigt skrik; och olycklig
den Embetsman, som deraf låter missleda sig! Hvad
är det som lifvar det sannskyldiga nitet och rättskaf-
fenheten? Det är vissheten om närvarelsen af ett
allseende öga: det är hjertats behof af tillfredsstäl-
lelse, att troget hafva fullgjort åliggande pligter:
det är åtankan på lifvets yttersta mål: det är det
tröstande hoppet på ett tillkommande bättre lif: det
är, med ett ord, religiositeten, utom hvilken ingen
Embetsman af vigtigare omfång är hvad han bör
vara." — "Vare du då hyllad och välsignad, lyck-
salighetens milde Genius, nedstigen från en lyckli-
gare verld, hållande i ena handen religionens fackla,
för att upplysa pligternas bana, och syftande med
den andra åt deras yttersta mål, odödlighetens och
belöningarnas land! Det är endast genom dig, som
en stormig verld och lidelserne kunna lugnas, de
olycklige tröstas, laster och brott minskas, och me-
nigheter foras till förädling och dygd,"

I denna ädla bekännelse, denna vältaliga utgju-
telse af sitt hjertas fullhet, höjer den lika upplyste
som rättsinnige Författaren ännu ur griften sin röst,
och i den vigtiga sanning, han säger sin tid och
sin omgifning, lemnar han efter sig sjelf den vackra-
ste minnesvård. Den visar oss, hvarpå han stödde
sig, för att med det fromma saktmod, som låg i
hans lynne, och med den blygsamhet, hvarmed han
bar sin lycka, kunna förena den höga sjelfständig-
het, som Fäderneslandets lagar tillegna Domare-Eul-
betet i allmänhet och i synnerhet det högsta, meel
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sjelfva Majestätet förenade, hvarifrån intet vad äger
rum, hvars dom, såsom en jordisk skugga af den
yttersta, öppnar för den ena fängelsets, för den an-
dra evighetens portar.

Till de Domare-reglor, som våra förfäders vis-
het lemnat oss, tillade han denna ur den heliga
skrift: Ser till, hvad J gören, förty J hullen
ivke menniskodom, ulan Herruns, och han är
med eder i domen. (2 Chr. 19: 6.) Icke blott i
rättvisans tempel var han en frimodig och orygglig
hekännare: han var det äfven i Herrans hus. Och
då han der framträdde till'försoningens altar, kunde
på honom, så väl hvad bekännelsen, som utöfnin-
gen af hans tro angick, lämpas det gudomliga vitt-
netsbördetom Nathanael: Si en rätt Israelit, i hvil-
ken intet svek är. (Joh. 1: 47.)

Vare detta vårt förnämsta och egentliga min-
nesord vid denna sorgliga högtid. Jag lägger det
främst på edra hjertan, J unge faderlöse. Tagen
det J äldre på de yngres vägnar; tagen det här vid
det dyra stoftet, såsom ett ord, åtföljande den bort-
gåendes sista faderliga helsning. Bären det hem,
åt eder moder till tröst, åt edra syskon till lärdom;
och gömmen det för eder sjelfva, att J vid edert
inträde i verlden deraf må uppmuntras till en rätt-
skaffens vandring inför Gud och menniskor. Det
är en anvisning, af eder gudomlige Frälsare sjelf
eder gifven, att aldrig ur hjertat förlora en .sådan
Faders minne, aldrig lemna ur sigte hans föresyn
i en sann christendom, i rättsinnighet och dygd.
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Äfven åt eder, J hans älskade Embetsbröder
och Vänner, hvad kunde jag väl säga mera träffan-
de och betydande i afseende på honom, mera trö-
stande och tillfredsställande för eder sjelfva, än det-
ta samma Ord? Ja, för oss alla, som i Guds för-
samling, ej mindre än i det borgerliga samhället,
sakne denne eftcrdömelige Man, hvilken tillfredsstäl-
lelse är det icke, att med åberopande af hans lef-
vernes enstämmighet med hans tro, återkalla ännu
hans namn till vår uppbyggelse, i det vi på hans
graf riste: Si en rätt Israelit, i hvilken intet
svek var.

Ho är den, som, trött af striden,
Far med friden,
Herre! i din hydda bo?
Ho skall upphöjd öfver nöden,
Sorgen, döden _,

Blifva pä ditt berg i ro?

Den, som ulan vank och villa
Vandrar stilla
Pä rättfärdighetens stig;
Den som utan skrymtan öfoar,
Hvad han pt-Öfvar
Vara godt och rätt för dig.

Han, o Herre! skall med friden,
Efter tiden,
T din helga hydda bo! x
lian skall upphöjd öfver nöden,
Sorgen, döden ,

Pä hos dig en evig ro.
Psalmb. N:o 277.
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Vid

Justitic-Rådet och Commendoren
Isak JReinh. Bloms jordfästning

den 16 Maj 1826.

LJct är nog. Så tag nu, Herre, min själ. Så
yttrade Elias i en mörk stund sin känsla af lifvets
tyngd. Hans dagars mått var ännu icke uppfyldt,
men han kände sig så trött af sina mödor och stri-
der, så förtärd af sjelfva sin .andas brinnande nit,
att han önskade och väntade döden. Vandrande i
öknen satte han sig under ett träd, beredd till sin
förvandling, och sade: Het är nog: så tag nu,
Herre, min själ!

Dessa ord, lagda på läpparna af den utmärkta
man, hvars stoft vi här invige till grafven, uttrycka
icke endast hans sinnesstämning under den sista smär-
tefulla tiden af hans lefnad, då han i sin tärda, af-
tynande kropp -kände, och liksom räknade dödens
hugg, utan ock hans länge förut fattade åsigt af
Verlden och allt det goda den har att gifva, Den
hade likväl gifvit honom ganska mycket. Den hade
gifvit honom en af de ädlaste befattningar, en af de
gjelfständigaste belägenheter, en af de högsta värdig-
heter i riket, och i förening dermed den stora gläd-
jen, att i sin egen upphivjelse se en följd af sitt
Fäderneslands räddning. Den hade gifvit honom ett
obestridligt rum ibland de mest ansedda i Svenska
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vitterheten, och dervid den lyckan, som icke alltid
åtföljer snillet och konsten, att ej blott berömmas,
ulan ock aktas. Den hade gifvit honom en krets af
uppmärksamma och tillgifna vänner, sjelfva utmärkta
och aktningsvärda genom sina egenskaper och för-
tjenster, ej mindre än genom sina platser i samhäl-
let. Med ett ord, honom var så mycket gifvit af
det goda i verlden, att han med förnöjelse kunde
säga: Det är nog. Dock sade han det blott med
den känsla, hvarmed den vise i forntiden såg på
allt det under solena sker; och si! det var allt

fäfänglighet och jämmer.

I den första hälften af sin lefnad kände han
lifvets behag, icke endast ined ungdomens liflighet
och öppenhet för nöjet och med snillets känsla för
det vackra, utan ock med lynnets glädtighet, och
med den lugna jemnheten af ett manligt vett och
ett rent sinne. Ett visst allvar blef väl hos honom
märkbart ända ifrån den stund, då han dels som
skald, dels som embetsman ådrog sig en allmännare
uppmärksamhet. Dock kände han sig icke besvärad
af lifvets tyngd, förr än till bördan af hans vittra
ära hade tillkommit den af hans värdighet i staten:

hvilken han likväl med den allmänna röstens odela-
de och oförändrade bifall beklädde, lika högaktad
för sin rättsinnighet och sjelfständighet, som för sin
ljusa insigt och sitt mogna omdöme.

Utan tvifvel härrörde det misslynne, som hos
honom allt mera tilltog, till det mesta af hans kropps-
lidande: hvaraf en förkänsla plågade honom länge,
innan det blef en uppenbar sjukdom, som för allas
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ögon beviste, att hans klagan icke saknat anledning.
Dock hade äfven hans själ fått en förstämning, som
endast med hans död kunde upphöra; ty endast den
kunde hafva den strid, som var emellan hans for-
dran af lifvet och hans erfarenhet deraf. Det var
icke missnöje öfver sin egen lott i verlden, utan Öf-
ver verlden sjelf, icke mennisko-hat, utan halm öf-
ver det ondas Öfvervigt, som förmörkade hans sinne.
Derom vittnar ett ord i en skrift, som visar oss hans
egen blick på sitt lefverne och sitt hjerta. "Jag vän-
tar med lugn öfvergången från en verld, som är full
af laster och dårskaper, till en annan, som måste
gifvas, olik denna." Så skref han redan för fjorton
år sedan, då han stod på hogden af sin lytka och
ära i lifvets fullaste njutning. Redan då kände han
sig både trott och mätt deraf, och sade: det är nog.

Huru olycklig skulle han icke hafva varit, om
han ej till dessa Elise ord kunnat tillägga äfven de
följande: så tag nu, Herre, min själ! Denne
tanke var det utan tvifvel, som uppfyllde hans hjer-
ta, då han till slut, helt och hållet vänd ifrån verl-
den, blef stum äfven för sina anhöriga Och vänner.
Hans tystnad var en mans, som icke mera har att
göra med menniskor, utan blott med Gud. Redan
förut hade han under all den yttre oron vunnit ett
inre lugn. Hvarifrän skulle det kunnat komma, om
icke ifrån Honom> som allena ger den frid, sont
Verlden icke gifva kan?

Hans åsigt af det menskliga lifvet hade mörk-
nat vid den tidpunkt, då den bedröfliga och för-
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ikräclliga vändning, som statshvälfningen i Frank-
rike oförmodadt tog, nedslog alla de sköna förhopp-
ningar, den hade väckt hos frihetens och upplysnin-
gens vänner. Det väckte hos honom, som hos män-

o-a, en ny uppmärksamhet på religionens sanning

och vigt: hvarom för öfrigt hans öfvertygelse blifvit
oryggiigen grundad genom hans uppfostran i ett
presthus på landet och genom en förträfflig Fader*
undervisning och efterdöme.

Det var hans hjerta, ej mindre än hans snille,

som talade i hans kärnfulla sång om Religionen,
den andra af de tvenne svanvingar, som bära hans
namn till odödlighetens tempel.

I det första af hans större, ej blott med ett

Akademiskt pris, men med hela allmänhetens bifall
krönta skaldestycken, hade han med all språkets
renhet och skönhet framställt den timliga sidan af
menniskolifvet, der endast minnets ära strålar öfver

förgängelsens ruiner. I det andra lyfte han sin blick
till en högre verld, och beviste Religionens nödvän-
dighet så* för mennisko-samhället som för mennisko-
hjertat. Om det förra tillvann honom en större rykt-

barhet vid hans inträde på den vittra banan, så bor
det sednare vid hans bortgång förnya hans ära. Hvad
skulle väl vid hans graf kunna sägas, som sannare
och skönare betecknade både hans förtjenst som tän-
kare och skald, och hans tänkesätt som medborgare

och menniska, än dessa verser, ibland många andra?

Nej, ve! den afgrttnitskand, som sliter ttr mitt hjerta
Religionens tröst mot samkälUtifvets smärta:
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Som uhdanstjM min syn den strand sam närmast är,
På jag ur böljans graf begär att räddas der.
Gä, om du djerfs, barbar, på våra dars exempel,
Att storma himlens tliron ock störta ner hans tempel,;
Men tet ur deras grus skall brottet resa sig,
Och af dess mordjerns hugg det första träjfa dig.
Ditt nyss besådda fält förvandla sig till grafvar,
Din lag bli våldets röst, och dina bröder, slafvar.

Ja, uslingen kanske, som hungern brottslig gSr,
Som följd af Domarns blick, och aldrig gömd derför
Af nödens högd förbjuds, att välja rum och stunder;
Han grips äf lagens arm, han krossas af dess dundtr.
Men du hvars lägre själ med sken af ädel dygd,
1 dina gyldn» taks och slutna murars skygd,
Begrundar dina brott och passar tid för slagen,
Du ler åt k logarns rop, ät domarns röst och lagen;
Ät lagen utan skydd, för den som värjer sig,
Men hämnande med blod ett ord, som särar dig.
Svag är den makt, som nar till gerningar allena,
Stark den, som äger sätt att deras ursprung rena.
Och denna tanke blott: det gifs ett rättvis Gud,
Är mer än Solons lag och Numas hundra bud.

Han gifs — hur frakt hur tryggt han brotten rasa låter
Hans arm, när den behöfs, sträcks ut och ljungar åter.
Ock med de stora slag, han skickar nerom skyn.
Upprättar jordens hopp, och hamnar sin försyn.
Han gifs — med evig skräck. förtryckare det veten,
Som len åt smärtans tär ock trampen mennkligheten $

Oth du förtryckta dygd, med tröst det veta via,
Som trampas, bär ditt qval, ock ser ej slut derpå.

Sådan var, redan för n%ra och trettio år se-
dan vid hans inträde i en Yerldj, der både äran och
nöjet mötte honom, smickrande och smekande, och
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j en tidepunkt, då religionen af inånga de mest
upplysta var dels förgäten, delss misskänd, vår bort-
gångne väns öfvertygelse om hennes sanning och
värde. Skulle hon då i hans sista sorgfulla dagar
icke varit hans stöd? Skulle hon väl öfvergifvit
honom på plågans läger och i hans strid med döden?

Nej, då han af menniskor icke mer begärde eller
emottog någon tröst, sökte och fann han den hos
Gud, så att han med förtröstan kunde säga: så tag
nu Herre min själ. Med händren slutna på sitt
bristande hjerta, med själen redan upplyft till en
högre verld, låg han i stilla väntan af sin förloss-
ning. Redan känslolös för deras deltagande ömhet,
som honom omgåfvo, lyddes han dock ännu med
synbar uppmärksamhet på dessa ord, som vid hans
dödssäng yttrades för att uttrycka hvad han tänkte
och kände.

En fridens engel ropar: kom t
Ock hjertat skall ej vackla,
När döden sakta vänder om
Den bleka lifvets fackla.
Sä nöjd jagfar den tysta färden .*

Jag är så trött, sä mätt pä verlden.
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Vid

Presidenten och CommendÖren
Friherre H. A. von Strokirchs

jordfästning
den 2? Julii 1826.

Hafve vi full godt af Gudi, skole vi ock icke
anamma det onda? Så tänkte med Joh den af
lyckan upphöjde, af äran utmärkte, i samhället ej
mindre än i sitt hus aktade och älskade, men af de
ömmaste förluster slagne, af de bittraste plågor lång-
samt förtärde, ända till dödsstunden lidande man,
vid hvars stoft, innan det lemnas åt jorden, vi drö-
jé ett ögonblick, för att påminna oss den anda, af
hvilken det var upplifvadt.

Den pröfvade i landet Uz, af hvilken jag re-
dan lagt ett ord i hans mun, låne oss äfven de öf-
riga dragen till hans teckning.

Kaste vi en blick på hans inträde i verlden,
då han lemnade sina aktningsvärda, men obemedla-
de Föräldrars hus, för att sjelf fullända sin uppfo-
stran, med ytterst knappa tillgångar, men med en
sällsynt arbetsifver och en fast förtröstan till det hö-
gte bistånd, hvarom den Faderliga och Moderliga
välsignelsen honom försäkrat; följe vi hans första li~
kk hastiga som säkra steg på sin embetsbana, der
han vid 24 års ålder tillträdde en domares vigtiga
kall, som han redan 3 år förut med profvad skick
%het hade utöfvat: hvad mera träffande kunna vi
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derom säga, än hvad Job sade otn sin ungdomstids
Den allsmägtige var med mig. Guds hemlighet
var öfver min hydda, hans lykta sken öfver mitt
hufvud, jag gick i mörkret vid hans ljus. Och
hvad kunde bättre beteckna hans trettioåriga, af li-
ka menniskokärlek, som rättrådighet och sorgfällig-
het utmärkta förvaltning af sin domsaga, än dessa
den sammes ord: Rättfärdighet var min kläde-
bonad, och min dom var min skrud. Jag var
den blindes öga och den haltes fot. Jag var
de fattigas fader; och hvilken sak jag icke vi*
ste, den uffrågade jag. Jag tog rofvet ffiån
den orättfärdige, och hugsvalacte dem, som sorg-
fulle vorty. Jag halp dem, som ingen hjelpare
hade, och tröstade Enkones hjerta. Lika såkun-
na på den sednare delen af hans bana, då han,
upphöjd till Rikets högsta värdigheter, blef än me-
ra upphöjd genom det anseende, som hans insigt
och nit, hans verksamhet och rättsinnighet honom
tillvunno, följande ord otvunget lämpas. Min här*
Vighet förnyade sigför mig, du jag såg mig i
portenom magt hafva. De öfverste hprde mig
och aktade pä milt råd.

Angående hela sin lefnad, kunde han med den
samme rättfärdige fråga: Hafver jag vandrat i
fufänglighet ? Hafver min gäng vikit af vä-
gen? Hafver jag grufvat mig för stora hopen?
Jag blef slilla och gick icke ut genom dörrena,
Detta sista ord utmärker icke blott hans lugna och
fas^a ifrån all onödig beställsamhet, såväl som ifrån.
all nienniskofruktan skilda tänkesätt, utan äfven ått
tednast® åren af hans lefnad, då han, af sin sjuk»
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lighet hindrad att lemna sina rum, dock genom en
fortfarande vård om det vigtiga verk, i hvars spets
han stod, och genom ett varmt deltagande i alla
dess angelägenheter, bibehöll sin aktning och sin in-
flytelse, som han ingen dag Öfverlefde. Hen rätt-
färdige varder behållande sin väg och den som
rena händer hafver, varder stark blifvandes.

Stark var han, äfven då han led; och han led
mycket. Med själens lidande var han redan i sin
ungdom bekant, då han förlorade sin första maka,
innan hon fullbordat ett år af hans sällhet. Äfven
den andra lemnade honom snart åt en 30-årig sak-
nad och sorg med sju barn, för hvilka hans gräns-
lösa ömhet var jemförlig endast med deras oändliga
kärlek. Af dessa hade han den sorgen att förlora
tvenne redan gifta döttrar i blomman af deras ålder
och glansen af deras lycka, jemte en mag, som äg-
de och förtjente en sons rum i hans hjerta.

Herren gaf och Herren tog: välsignadt va-
re Herrans namn. Delta, det mest bekanta af
Jobs ord, uttrycker hans tänkesätt vid dessa sorgli-
ga tillfällen, äfven som det främst anförda språket:
Hafve vi fått godt af Gudi, skulle vi icke och
anamma det onda? Endast ett sådant i en sann
gudsfruktan grundadt tålamod, uppehöll hans sinne
äfven vid de kroppsplågor, som han i elfva år nä-
stan dagligen utstod. Det vore ingen Öfverdrift, ora
jag lät honom i sin sjuksäng klaga: Hen allsmäg-
tiges pilar stå i mig; Guds förskräckelser äro
ställda uppå mig. Bedröfvade nätter äro mig
månge vordne. Jag tänkte: min säng skall tro-
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*/« mig, mitt läger skall lisa mig. Men när
jag lägger mig, säger jag: när mån jag skola
uppstå ? Och sedan räknar jag när afton skall
varda. Hvi är ljus gifvet den arma och lif de
bedröfvade hjertan, de der vänta efter döden,
cch han kommer icke?

Utan tvifvel vidkändes han äfven den andeliga
striden, lik Joh, som på den ena sidan, under oför-
skylldt lidande, åberopade sin ostratfliga vandel,
men på den andra måste bekänna, att en menniska
lan ej bestå rättfärdig för Gud. Utan tviivel
föregick i hans själ någon ting sådant, som detta så
märkvärdigt beskrifna: Till- mig är kommet ett
hemligt ord. Hå jag begrundade nattens syner:,
då stodEn för min ögon och dess skapnad kän-
de jag intet. Han var stilla och jag hörde ena
röst: Si ibland sina tjenare finner han icke tro-
het, och i sinom Englom finner han dårhet:
huru mycket mer de, som bo i lerhus.' Job 4 Kap.

Sådan är hvar och en menniskas andeliga er-
farenhet, då hon en gång väckt ur den egna rätt-
färdighetens ljufva, men farliga slummer, med all-
var begynner granska sig sjelf och besinna, hvad
hennes eviga frid tillhörer. Jag gifver mig skuld
och gör bot i stoft och asko; var Jobs sista ord
och måste vara hvars och ens, som ser framför sig
evighetens portar uppslagna. Salig är den, som med
en sann förtröstan kan tillägga: Jag vet att min
Jorlossare lefver.

Prisad,vare Gud! vi hafve icke endast detta
och andra Profetiska ord, dem skriften liknar vid;
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ljus, som skina i ett mörkt rum, till dess det da-
gas: vi hafva det klara och fulla dagsljuset afEvan-
gelium. Vi veta icke endast, att vår FÖrlossare lef-
ver, utan ock att vi skole delaktige varda af den
förlossning, genom honom skedd är. Vi vete, hurn
vi* genom honom, som är vägen, sanningen och lif-
vet, skole ur syndens våld frälste varda, så att vi
ej för döden eller domen behöfve förskräckas, tryg-
gande oss vid hans saliggörande ord: Jag lefver:
J skolen ock lefva.

Med denna försäkran af sin Gud och Frälsare
kände den lidande, hvars minne vi här återkallat,
midt i sina plågor sig salig, under den dag och natt
vakande omsorgen af sina döttrars outtröttliga Öm-
het, och i det hopp, att han i de lefvandes ljuse,
der Herren låter se sitt ansigte med glädje, en
gång skall återfinna bland de kära, lian på jorden
saknat, äfven de barn och barnbarn, som nu honom
begråta.

Salige äro de döde, som i Herranom dS
härefter: ja, säger Anden, de skola hvila sig
ifrån sitt arbete, och deras gerningar följa
dem efter.



Vid
Hans Excellens,

En af Rikets Herrar, Grefve
Magnus Fredrik Brahes

jordfästning
den 19 December 1826.

Allt, som pa jorden anda har,
Till jorden fälls af dödens glaf.
Och sorgen ensam lefver qvar,
Att rista pä den vida graft

Fåfänglighet i
Förgänglighet t

Sv. Ps. N:o 891, *. 2.
__%
jT åfänglighet, förgänglighet. Dessa tvänne ord stå
inskrefna öfver naturens så väl som tidens tempeL
Stundligen falla de oss i ögonen; dock märka vi
dem icke, eller glömma dem genast. På den vida
graf, som hela jorden är, trade vi dag ifrån dag
utan att tänka på det sista steget, som dock kan
vara det nästföljande. Behöfve vi då icke särskilta
påminnelser derom af tillfällen, som dessa, då sor-
gen träder fram ur sin tysta ensamhet, och ställer i
ett offentligt ljus sin tårekalk jemte del utruuna
timglaset.

IVär eller hvar kunne vi få deraf ett djupare
intryck, än vid denna sorgligt lysande högtid? Allt
hvad verlden har högt och stort, ädelt och ärofullt,
prisadt och prisvärdt, «e vi här på den ena sidan,

m*
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och p5 den andra ett förmultnande stoft. Denna
konungsliga glans strålar öfver förgängelsens bilder,
och thronens pragt står här vid sidan af grafven.
Ur dem bägge höra vi, af dödens Öfver den ena
sväfvande engel, af den Salomoniskt erfarna vishe-
ten i den andra, det varnande ropet: Fåfänglighet,
förgäaglighet!

Dock icke blott varnande, utan ock tröstande
och uppmuntrande är betydelsen af denna ovanliga
dödsfest. När Landets Fader nedstiger ibland sitt
Folk, för att vid grafven hedra en af de ädlaste
ibland sina undersåter: så gör han dem alla upp-
märksamma på en högre ära och lycka, än den i
tiden föränderliga, i döden försvinnande: så upp-
muntrar han dem alla till Christel ig så väl som med-
borgerlig dygd, till trohet emot Gud så väl som
emot Konung och Fädernesland.

Det är ur hans hjerta jag talar, ehuru icke i
hans namn, utan i Konungens öfver alla Konungar,
Herrens öfver alla Herrar. Sjelf lägger han här
emellan altaret och griften sm krona ned i stoftet,
och tänker de ord, jag, till ett minnes-språk af den-
na 6å väl i Församlingen som i Sorgehuset oförgät-
liga stund, fogar till dem, med hvilka jag begynte:

O menskor ! menskor !frukten Gud,
Som ensam evig spira bär!
Hans löften blifva oe_h hans bud:
MU annat under solen är

Fåfänglighet!
Förgänglighet!

Sv. Ps. N:o 391, v. 7.
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Denna sanning hade han tidigt lärt, den ädle,
af hvars lefnadsdag denna stund är en aftonrodnad,
ej mindre skön än högtidlig. Hvad annat höll ho-
nom uppe i ostördt lugn, i orubbad ära, under så
många skiften af tiden, så många hvälfningar af
Staten? Hvad annat än det att han fruktade Gud,
att fian åt honom, som ensam bär en evig spira,
främst gaf sin hyllning, främst sökte hans nåd,
främst äktade hans bud.

Brahes urgamla ätt här i alla tider varit ut-
märkt genom den adlighet, som har sitt insegel i
hjertat, sitt bevis i des* ädelhet. Högt uppsatt utan
att förhäfva sig, har den stått tätt invid thronen,
utan att missakta de lägre, eller af dem misskännas,
Sådant var ock den nu bortgångnes tänkesätt.

Genom rättsinnighet och fasthet i det offentliga
lifvet, genom godhet och älskvärdhet i det enskilta,
genom dygdens lugna värdighet på en slipprig höjd
och en i tysthet till de lägsta tjäll nedstigande men-
niskokärlek, vann han den sällsynta lyckan att i fem
Konungars tid, af dem alla aktad och älskad, med
sitt Stånds odelade aktning förena Folkets oföränder-
liga kärlek.

Redan igenom sitt namn bunden vid Konunga-
huset , blef han det ännu mera genom minnet af sin
Faders uppoffring. Hvilket ögonblick i hans första
ungdom, då Konung Adolph Fredrik med rörelse
lade sin hand på hans hufvud och fäste på honom
det tecken, han sjelf burit af det yrke, "söm utgör
Rikets försvar! Så blef han ibland dem, hvilkas
vapeu närmast omgåfvo Konungen» person, invigd
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till sin offentliga bana. Dock beträdde hän den \c-
ke torr, än han återkommit ifrån en utläfidsk resa,
på hvilken hanafhofven i Berlin och Turin hedrades
med en uppmärksamhet, som var egnad icke blott
åt hans egen person, utan åt hans Faders namn.

Emedlertid var den statshvälfning, som denne
hade åsyftat, af den ungaKonungen fullbordad, och
dess välgörande följder gåfvo den skönaste upprät-
telse åt hans minne. Nu kunde Sonen ifrån hofvet
träda fram på Riddarhuset och tala på en gång,
som en fri Riddersman, och en trogen, tillgifven
undersåte.

Hans äldre Broders död hade gjort honom till
en sjelfständig Egendomsherre, en af de främsta i
Riket. Med hänseende härtill, ej mindre än till
hans ursprung af en med Vasarna befryndad ätt,
som i många århundraden af de högsta värdigheter
varit utmärkt, blef han, redan som yngling, då han
till dopet bar den då till Thronen födda Prinsen,
upphöjd till en af Rikets Herrar: hvilket namn in-
gen före honom burit. Emedlertid sökte han sjelf
den äran, att såsom den äldste Grefven vara den
förste Medborgaren.

Sådan beviste han sig i den stormiga stund,
då en ny utvidgning af Konungamakten blef en na-
turlig följd af en i otid yttrad frihetsanda. Hans
motstånd dervid bröt väl ett ögonblick hans förbin.,
delse med hofvet, men när brottet smög sig under
larfven af medborgerligt nit, och upptäckte sig sjelft
genom blodet på Konungamanteln, skyndade sig
Brahe sörjande till sin olycklige Konung; som vitt
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lians åsyn ropade med upplyfta händer: Jag väl-
signar denna stund; den återger mig mina
vänner.

I ett motsatt förhållande stod han vid en annan
brytning af tänkesätt och grundsatser, då han i Rid-
darehuset måste tolka enväldets bud. Landt-Mar-
skalks-stafven är buren af starkare, men ej af rena-
re händer. Straxt derefter medlem af Regeringen,
under en af Konungens utrikes resor, bibehöll han
derjemte sitt stånds förtroende så väl vid styrelsen
af Riddarhuset, som ock vid flere adliga stiftelsers
vård. Det var icke blott på sin sköld, utan i sitt
hjerta, han bar sitt sköna Riddarespråk: Redlig och
Ståndaktig.

Derföre bragte ock den nya tid, som efter en
våldsam skakning af Thronen och hela Riket, med
frihet och fred uppgick Öfver Fäderneslandet, en ny
glans Öfver honom och hans hus. På Thronen var
upplyft den andre sonen af Adolph Fredrik. Hvem
uppsöktes af den gamle gode Konungen främst ibland
hans fordna vänner? Hvem, om icke Sonen till den
Man, som offrat sig för hans Fader. Honom sände
han att emottaga den nya Thronföljaren. Honom
förtrodde han att till den dåvarande hvälfvaren af
Europas öde frambära sin lyckönskanför hans Thron-
arfving. Och skulle han väl glömma Brahe, då
han nämnde de nya Riddare, som buro hans eget
namn?

Huru de förra Konungarnes vän var ansedd i
det nya Konungahuset, derom är här för våra ögon
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ett odödligt vittnesbörd. Inom någi*a ögonblick för-
svinner högtidens glans och ståt. Sången har tyst-
nat , folket är skingrädt öch ljusen släckta. I deg

mörka, tysta, toma Templet återstår endast den dö-
de, och efterljudet af de orden: Fåfänglighet, för-
gängligbet. Dock skall minnet af denna märkvärdi-
ga stund ej försvinna. Efterverlden ännu skall se
CARL JOHAN och OSCAR sittande vid Brahes
graf: och hvilken minnesvård kan med denna jem-
föras ?

Så lysande Och så aktningsvärd t tillika Vät
Brahes offentliga lif; men ännu skönare blefve taf-
lan af det enskilta, om den flyende stunden tillät
att utföra dess lika älskvärda som glänsande bilden
Jag nämner blott, att efter en som det tycktes Oer-
sättlig förlust af sin första ledsagarinna i lifvet $ Vanrt
han en annan lika sällsynt lott af huslig sällhet ge-
nom de ovanliga egenskaperna hos hans sednare ma-
ka, hvars hela lif var ett offer för hans sällhet,,
Den förhöjdes allt mer genom ättens nya uppblom-
string i flera hoppgifvande barn, hvilkas tacksamma
ömhet var en förskönande spegel af hans faderliga
huldhet. Aldrig har namnet Herre eller Husbonde
af tillgifnare hjertan varit nämndt, än af deras, som
nämnde det i förening med Brahes,

Älskare af snillets öch konstens Verk, prydde
han med dem icke blott sitt landtiiga sfommarlugMj
Utan ock det mer omvexlande lifvet i staden,. De
dyrbara minnesmärken af Sveriges fordna ärofulls
lider, som han efter sina frejdade förfädef hade ärft-a
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förvarade han med omsorg. Och då han var vice
Canzler för Upsala Universitet, påminte sig Lärdo;
mens kikare det hägn, som denna fordom njutit af
Grefvarne på Visingsborg.

Hans död var, som hans lefnad, en Christens.
Den Evangeliska tro, hans Fäder bekant och för
hvilken en af dem fallit i striden med Gustaf
Adolph, på samma fält och samma dag*), bekände
han så väl i Församlingen, som i sitt hus och i sitt
hjerta. Med en deraf strålande blick sökte han än-
nu, då orden ej mer lydde hans tanke, de främsta
föremålen för sin kärlek på jorden. Mött af deras
tårfulla ögon, skall den aldrig ur deras hjertan för-
loras; och för den förkrossade Sonen, hvars mer än
vanliga ömhet, outtröttlig att vaka vid hans sjuk-
säng, nu trycker honom ned vid hans graf, hvilken
tröst i minnet af den sista Faderliga välsignelsen!
Den kom icke mer ifrån jorden: då stod den bort-
gåendes frälsade själ redan vid ingången af den evi-
ga fridens Tempel. Lik ett förhus dertill, var om-
gifvelsen af hans dödssäng: uppbygglig som oför-
gätlig för alla, som der sutto i sorgens, dock icke
i dödens skugga; ty icke om död, utan om evin-
nerligt lif, talade lugnet i den döendes uppsyn. Det
var en påminnelse om dessa lifsens ord af Honom,-
som öfvervunnit både synden och döden: Jag är

*) Grefve Nils Brahe, som stupade i slaget vid Liit-
zen. Honom och Torstenson hade Gustaf Adolph
ibland sina Officerare utmärkt såsom de yppersta äm-
nen till Fältherrar.
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■Uppståndelsen och lifvet, hvilken som tror på
mig, han skall lefva om han än död blefve.

Hans sista natt var ännu plågans och stridens;
men om morgonen uppfylldes, hvad om aftonen, ej
iner på hans läppar, dock för hans tanke, sväfvade
i dessa för honom upplästa ord i

Stilla komme och välkomna
Vare dagenä slut och lön;
Stilla må i Gud jag somna
Från min sista aftonbön >

Hvilken , när den här afbrytes w

1 en himmelsk lofsång bytes.
Sv, Psalmb. N:o 275, v, 8.
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Vid
Commerce-Rådel

Carl Lenngréns jordfästning
den 28 November 182?.

Jug tänker uppå den gamla liden, på deförra
år. Denna suck är hvar mans, när de onda dagar
komma, när åren nalkas, om hvilka man säger: Be
behaga mig intet. Hos många är det endast en

klagan öfver den närvarande tiden, icke en tröst af
det förflutna. Hvad tröst kunna de hafva af en för-
spilld ungdom, en illa använd mannaålder? Endast
för dem, som hvila efter en väl uppfylld bana, är
det skrifvet detta en vis och rättsinnig mans tröste-
ord: Jag tänker uppå den gamla tiden, på de
förra år. Ps. 77: 6.

Lägge vi det ordet i vår saknade väns mun,
vi, som känt honom så väl i hans lugna och sköna
hvila, som i hans rådiga och nyttiga verksamhet:
så framställer det för oss en bild så väl af honom
sjelf som af den tidepunkt, hvari märkvärdiga min-
nen mötte oss i hans umgängeskrets.

Det var i samråd med honom, som Keiagrb»
framträdde och verkade, ej olik de män, som då
Jerusalems murar återställdes af Nehemias i trötts
af omgifvande fienders anfall, buro svärdet i den ena
handen och murslefven i den andra. Midt under
sitt arbete på det tempel, som Gustaf Hl reste it
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Svenska Sången och Fäderneslandets stora minnen,
stiftade han Sällskapet: Pro Sensu Communi, för
att, såsom han sjelf yttrade sig, hämnas förnuftets
ära, upprätta dess makt, tvinga dess affällingar till
blygd och sansning och återföra menniskan till den
gräns af rätt och saunt, utom hvilket allt är förvil-
lelse och förnedring.

Detta Sällskap, som bestod endast af honom
(jelf och en eller två af hans förtrogna vänner, sam-
lades merendels i LENNOitéivs boning och länge efter
dess upphörande ännu i våra dagar, tyckte man sig
der höra dess röst icke såsom ett upprepadt genljud,
utan såsom ett lefvande uttryck af dess ädla hat till
all falskhet i begrepp, all skefhet i framställning,
all öfverdrift, allt bländsken, all afvikelse från ett
sundt vett och en sund smak. Och när med denna
manliga, någon gång för stränga, kanske äfven en-
sidiga, men alltid uppriktiga, sjelfständiga, sannings-
älskande röst förente sig den mildare genom könets
godhet och behag, sä väl genom snillets liflighet
och välljud intagande stämman af hans förträffliga
maka: så hörde man icke blott tonen, utan kände
andan af den ärofulla tid, om hvilken de begge
kunde med lika tillfredsställelse, som saknad, säga:
Jag tänker pä den gamla tiden, på deförru år.

Så qvarhöll LENNGReN i sitt hus mera än blot-
ta minnet af sin oförgätliga vän. Dock icke endast
der, i kretsen dels af vänner, dels af utmärkta män
af alla klasser och yrken, som honom ofta besökte,
utan äfven hos allmänheten väckte han ej sällan den
föreställningen, att Kellgren icke var helt och hål-
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jet borta, Medarbetare i hans vidt utspridda, af
sina eldgnistor, sä väl som sina blomster och frukter
Utmärkta tidskrift ända ifrån dess ursprung, och mer,
än bekant är, till dess framgång medverkande, fort-
satte han den efter hans död; och bibehöll dess frejd
genom ett förståndigt val af ämnen, en klar blick
öfver tidens gång, en träffande åsigt af allmänna an-
gelägenheter, ett vårdadt språk och denna säkra
takt, denna fria känsla, denna oväld och detta lagom,
som ej väcka buller och rop, men vinna aktningens
tysta bifall;

En annan ännu ömmare förlust, än den, han ge-
nom Kellgrens tidiga död hade lidit, förlusten af
den bästa maka och husmoder, som tillika var det
vettigaste och snillrikaste sällskap, förmörkade det
sista tiotalet af hans lefnad. Då var det icke mer
med tillfredsställelse och tröst, utan med saknad och
sorg, stundom äfven med bittra, om ej orättvisa
omdömen öfver sin samtid, som han tänkte uppå
den gamla tiden, på de förra år.

1 samhällslifvet var Lenngreiv, såsom en embets-
man af 'just hufvud, mångfaldig insigt och utmärkt
skicklighet att författa, högt ansedd: hvarföre ock
honom erbödos högre embeten, dem han dock af-
slog. Till detta anseende bidrog äfven hans öfriga
medborgerliga verksamhet i förening med hans före-
kommande uppmärksamhet på all slags förtjenst,
som tillvann honom inflytelse äfven utom sin egent-
liga verkningskrets.

I hans eget hus gjorde honom hans hvardagli-
ga dygder, såsom make, husbonde, fosterfader, frän-
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de och vän ej mindre älskad än vördad. Under en

stundom kall och sträf yta gömde han det ömmaste

deltagande, den varmaste välvilja. Utom det barn,

hans maka upptagit, och hvars uppfostran af honom

sjelf fullföljdes, var han ett beständigt stöd för mån-
ga betryckta hushåll.

Med denna menniskokärlek kan det ej förenas,

att han icke lemnat efter sig en förklaring af sin

yttersta vilja, hvilken ock rättvisan af honom for-

drade i enlighet med det aftal, som inbördes kärlek
och välvilja mot hvarandras slägt emellan dem af-

slutit. Den uppsköts af hans eljest för andras väl

så väl som i egna värf rådiga och punktliga verk-
samhet; men döden försummar sig icke.

Jag tänker uppä den gamla tiden, på de

förra år: så må äfven ibland oss mången säga

med ett rördt och tacksamt hjerta icke endast har

vid hans graf, utan hvar gång hans namn namnes:
som, aktadt efter döden ej mindre än i lifstiden,

skall gå till efterverlden emellan hans odödliga väns
och ej mindre odödliga makas.

Men det är icke denna odödlighet, som vid graf-
ven ger oss tröst. Det är en annan, vi här skola be-

tänka, i det vi fråge och svare ined dessa Psalmens

ord, i hvilka vi tillika igenkänne en bild af den

man, hvars stoft här påminner oss om hvad oss alla

förestår:

Ho är den, som, trött af striden,
Får med friden,
Herre! i din hydda bo?
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Ho skall upphöjd öfver noden,
Sorgen, döden,
Blifva pä ditt berg i ro?

Den, som ultin vank och villa
Vandrar stilla
På rättfärdighetens stig;
Den, som utan skrymtan öfvar,
Hvad han profvar
Vara godt och rätt för dig,

Den, som sanning trygg förklarar,
Och försvarar
Utaf hjertat all sin tid}
Den som, utan flärd och ränker,
Aldrig kränker
ftågons ära, någons frid}

Han, o Herre ! skall med friden,
lifter tiden,
I din helga hydda bo!
Han skall upphöjd öfver nöden,
Sorgen, döden ,

fe hos dig en evig ro.
Sv, Ps. N:o 27?, v. 1—3, 0.
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l)a

Enkefru Juslilie-Rådinnan
Chr, Ulr.Palmsvärdjodd Bagge

jordfästes
den 28 September 182?.

En fridens engel ropar: kom!
Och hjertat skall ej vackla,
När döden sakta vänder om
Den bleka lifvets fackla.
Så nöjd jagfar den lysta färden :

Jag är så trött, så mätt pä verlden.

£5å tänkte hon den vördnadsvärda, hvars stoft vi
här invige till hvilan i grafven. Så tänkte hon ic-
ke blott i de sista smärtsamma ögonblicken af sin
lefnad, utan länge förut, i helsans och glädjens da-
gar. Länge sedan var hon beredd till det kallande
ropet af fridens Engel, den eviga fridens. Icke
först nu besökte han hennes boning och hennes hjer-
ta. Frid var i hennes boning; ty der ordning och
flit och godhet bo, der är ock frid. Der är den
stilla trefnad, som utgör lifvets ljufvaste behag. Frid
var i hennes hjerta; ty Gud var der: Med lugn
kunde hon se tillbaka så väl som framåt i tiden.
Det sköna lugn, som tillhör rena och goda själar öf-
vergaf henne aldrig, icke i sorgens, icke i bekym-
rens, icke i plågans stunder, mer än i glädjens och
lyckans.

Värdig Maka till en af Sveriges yppersta do-
mare och tillika en af de ädlaste menniskor, delade
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hon med honom såväl äran, som lyckan; sjelf i sin
qvinliga krets ej mindre aktad och aktningsvärd, än
han på den embetsmanna-bana, der han med allmänt
bifall uppsteg till en af rikets högsta värdigheter.

J himlens älskade, J jordens ädle!

Med denna helsning till dem båda uttryckte en
af Sverges mest kände och älskade Skalder *) sin
känsla af deras sällsynta värde, och prisade om-
kring dem

Skaran af de stilla dygder
Tro, sämja, redlighet oeh frid och oskuld,
Och godheten, hvars blickar smälta själen,

Och ömheten, som ler med halfva tårar,
Och vänskapen, som går med blottadt hjerta,
Och detta himlens barn, som evigt fäster
Med oupplösligt band två makars hjertan.

_>

Oupplösligt var detta band för döden sjelf, ehu-
ru han efter 33 års förening åtskilde dem på 6 år
och några månader.

Vid hans död kände hon begynnelsen till sin
egen. Ja, med dem, som vi älske, dö vi småningom
alle. Ur den kedja som fäster oss vid lifvet, bry-
tes den ena länken efter den andra genom förlusten
af dem, som oss närmast tillhöra. Hennes förbindel-
ser med verlden voro ej många. Endast en kär Sy-
ster och några utvalda vänner delade hennes hjerta
ined den saknade, hvars minne nu sammansmälte
med de heliga känslor, som redan i hans lifstid upp-
lyft hennes själ till en högre verld.

*) Kellgren i det sköna poemet* till Christina.
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Vi äre alle fremlingar på jorden och söke ett
fädernesland. Härom påmintes hon redan i sina spä-
da år, då hon ifrån en annan verldsdel, der hon
var född af en utländsk moder, begaf sig till detta
land, som var hennes faders fosterbygd. Nu har
hon sökt och funnit det rätta fäderneslandet. Nu är
det icke mer hon, som känner sig en fremling på
jorden, utan den af hvilken hon närmast saknas,
den ensam qvarblifna Systern.

Bitter är skilsmässan på jorden och lång är sak-
naden för den qvarblifna, innan hon hinner dit, der
hon återser den försvunna. Dock äfven ljufva äro
kärlekens tårar, och saknaden tröstar sig sjelf genom
Minnet.

Till himlen , för Guds vänner,
År vägen gin och kort.
De sina Herren känner
Och glömmer dem ej bort.
Han dem väl skiljas låter,
Men blott en liten tid j

Han dem förenar åter
Uti en evig frid.

Ps. 477: 6.
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Vid

Stats-Rådet m. m, Grefve
G. F. Wirséns jordfästning

den 17 December 1827.
_\_An dag är menniskolifvet. Det är en af de stora
liknelserna i naturens bok, genom hvilka de största
sanningar äro oss för ögonen ställda af den Evige
sjelf, hvars tanke hela skapelsen ar. Icke blott de
om hösten vissnande och om våren igen knoppande
lofven påminna oss*, att allt är förgängligt, dock ej
för alltid. Äfven morgonens och aftonens rodnad
säger oss, att, då dagen tändes, skole vi vandra i
ljuset, som upplyser vår vag på jorden; men när So-
len går ner och allt mörknar omkring oss, skole vi
bereda oss till ro, i det vi blicke upp till stj ernor-
na , som ropa till oss: Här är ljusets hem; här är
ingen natt. Mörkret är endast en skugga af jorden;
men denna skugga är icke blott ett hviloläger, utan
ock en bild af syndens och dödens rike, af den
ifrån ljuset, det är ifrån Gud, bortvända sidan af
menniskolifvet.

En dag är vår lefnad på jorden. Den har sin
morgon, dä arbetaren går ut med ungdomlig mun-
terhet, sin middag, då han med samlade och för-
stärkta krafter bär dagens hetta och tunga, sin af-
ton, då han trött kommer hem till hvila. Vi lefva
en dag i sänder. Ingen, som nu säger i dag, är
viss att kunna säga det i morgon. Men icke ens
pm en dag äro vi säkre.
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Verlds-uret går sin bestämda gång; solen och
månen fela icke en minut; men det ur, efter hvil-
ket döden räknar ut timmarna . för hvars och eng

,lif, rättar sig ej efter solens och månens gång. Så
visst det är,.att din dag, du gamle! ehuru mycket
.•den må förlängas, skall följas af natten; så ovisst är
det om du, yngling! som nu gläder dig åt morgo-

•ne.ns skönhet, skall se middagens sol, eller du man!
som nyss sett henne på sin höjd, ej i nästa minut
skall känna aftonens kyla, och med: slocknande syn
fråga: är det redan natt? Derföre skola vi verka,
medan dagen är, dess timmar må blifva flere eller
färre, verka hans verk, som oss sändt hafver. .

Detta har han gjort, den ifrån lifvets lysande
höjder nedstigne, omkring hvars stoft här skimrar
ännu ett jordiskt eftersken af hans timliga ära och
lycka, men hvars ande genom en högre nåd, än den
som ntdehir verldsliga företräden, redan här, sökte
det rike, der ingen annan ära gäller, än den som
gifves åt Gud, ingen annan lycka behöfves, an den
att honom tjena,

Der öppnas, med nya utsigfer, utan fvifvel nys
verkningskretsar; men vi, som här sakne en Man,
som med hela fullhefen af sin mannakraft, hela mog-
naden af sin erfarna vishet, tofvade att långe ännu
verka, vi Hage, och fäderneslandet klagar med oss,
att dagen är för honom lyktad förr än aftonen
kommit. Dock fröstom oss med frukterna, så väl
som minnet, af hvad han verkade medan dagen var.

Ehuru hastigt afbruten, huru stor var icke hans
bana, huru rik på mödor, som vid hvarje vunnit
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steg beredde nya, allt mer omfattande och ansvars-
fulla! Det var icke på en af höga förfäder färdig
byggd trappa, han uppsteg till rikels högsta vär-
digheter, utan han sprängde sig sjelf vägen dertill
i den branta klippa, Under hvilken män af hans börd
Vanligen qvarstanna i skuggan af medelståndet. Han
begynte med det slags förtjenst $ sont merendels ej
finner annan belöning, än den icke lysande* ickeaf-
undade hedern att förvara sitt namn i en mängd
handlingar, som begrafvas i ett arkiv. Derigenom
vann han den kännedom af hvarje särskilt hjul i ett
embetsverk, som endast på de lägre graderna för-
Värfvas, men äfven på de högre behöfves, så väl
vid ledningen af det hela, som vid tillsynen öfver1
hvarje del. Dock skulle han icke så Uppstigit i em-
beten, i anseende och inflytelse, om han ej med sin
erfarna skicklighet Och sin outtröttliga arbetsförmåga
förenat denna skarpa öch snabba blick af snillet,
som i en hastig och klar Öfversigt uppfattar det rät-
ta, det egentliga, det användbara, och denna kraft
i viljan, denna fasthet i karakteren, hvarförutan det
ljusaste förstånd, den grundligaste kunskap, den väl-
taligaste framställning, väl för ögonblicket kunn*
segra, men ej bevara eller begagna segren. Ert fort-
farande öfverlägsenhet, en sådan, som hvarken för-
tal eller ränker kunna rygga, som afunden sjelf slut-
ligen måste erkänna, förutsätter derjemte renhet i
afsigter, rättvisa i grundsattser, trofasthet i förbin-
delser, nit för det sanna och goda, kärlek till Ko-
nung och Fädernesland.

Åt dessa egenskaper, i rikt mått förenade hos
Ckefve Wmsésr, lemnades ett lika rörande, som ty-
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sande vittnesbörd, när, vid hans sjuksäng, Konung-
gens och Konungasonens bekymmerfulla besök, åt-
följdes af hela allmänhetens deltagande oro. Och nu,
hvad slutlig fl.liöjelse af hans ära! hvad högtidlig
invigning af hans namn i historiens tempel, då thro-
nens älskade, redan öfver allas hjertan regerande arf-
ving, Han, som, stående emellan Konungen och Fol-
ket, förenar och föreställer dem båda, genom sin
höga närvaro förklarar begges deltagande i denna
sorgliga högtid.

Såsom vid Abners graf Konungen gret och
desslikes allt folket, så beklagas här, på den ena
sidan, af Konungahuset en tjenares förlust, som ge-
nom det sanningens språk, han för sin Monark för-
de, ej mindre än genom sin innerliga tillgifvenhet
och sin lika rastlösa, som insigtsfulla rådighet, till-
vann sig hans aktning, så väl som hans ynnest. På
den andra sidan sörjes här af fäderneslandet en man,
som i en tidepunkt, då midt emellan tvenne krig det
skakade, till sin undergång lutanderiket skulle ånyo
upprättas, stod fram med lika ovanlig kraft, som
©förtruten möda, att bära en af regeringens tyngre
bördor, vården om Statens medel så i fält som i
fred; och om hvilken den allmänna rosten vid hans
graf så bestämdt, så enhälligt intygar, att Konungen
i honom förlorat en Rådgifvare, begåfvad med de
yppersta egenskaper, och hvars rum, inom flere af
styrelsens grenar, svårligen kan uppfyllas.

I sitt offentliga lif trodde sig Grefve WmséjJ
förbanden, att dölja, om ej förneka, den egenskap,
som i det enskilta gjorde honom lika lycklig, som
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fian var värd att vara det, — sitt hjerlas ömhet och
godhet. Under det lugna allvaret i hans uppsyn,
gömde sig den linaste känsla för allt skönt och
ädelt; och ehuru han med köld emottog den lyckso-
kande mängden, lemnade hän de olyckliga aldrig
ohulpna. De många och stora välgerningar, och än-
nu större tjenster, han beviste menniskor af högre
och lägre stånd, göra hans minne ej mindre i tyst-
het välsignadt, än det är offentligen prisadt.

Inom sitt hus lät han den känslighet, som han
i allmänna värf återhöll, utveckla sig i äll sin na-
turliga skönhet. Åldrig voro de dyrbara nämneri
Make, Fader, Husbonde, Vän, mera kära och gläd-
jefulla, än i de hjertan, af hvilka han så nämndes;
Och aldrig liar ert Sön bevist sig mera Sonlig, en
Bröder mera broderlig. Derom vittnar den sorg hört
sjelf känner, den Vördnadsvärda Gamla, då hon vill
trösta sin Dotter, den nyss så lyckliga, nu så djupt
förkrossade Makan. Derom vittnar den gråt, som
med tårarne af hans egna tröstlösa barn, blandas af
de för andra gången faderlösa, som tillhörde hans
Broder.

Bröder voro de äfven i förtjenst öch lycka, de
tvenne i Finland födde Sönerne af en Svensk man,
gom, då han undan fiendens svärd återvände till sitt
förra fädernesland, betalte den tillflykt, han der
fann, med deras sällsynta, genom egen sjelfständig
kraft, ur en lycklig natur utvecklade gåfvor och dyg-
der. På olika banor Vunno de hvar sin ärofulla
platts, så i Staten som på Riddarhuset. De åtskil-
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des af döden, men den ena tvilling-stjernans ned-
gång var ett förebud till den andras.

J unge två! som bären deras namn, kännen,
med dess värde, äfven den förbindelse, det ålägget
Eder. Våren Bröder, som Edre Fäder voro, i tro
och heder, i kunskap och dygd; och tallen att be-
vara i dess renhet och skönhet hvardera sin ärfda
sköld.

Och du, som tillhört den sist bortgångne, lyft
ifrån hans graf dina tårfulla ögon åt den Furstliga
stolen: se i den glans, som derifrån stråla? på din
Faders stoft, en uppmaning till dig alt träda i hans
spår, och genom egna förtjenster rättvisa de före-
träden han åt dig vunnit. Känn, huru skönt det är,
att tjena Konung och Fädernesland, när den trogne
tjenaren så belönas, så aktas och älskas, så ännu i
grafven hedras.

Dock här är ett annat högre föremål, hvarät
den hulde, om han ännu kunde höja sin röst, skul-
le vända din uppmärksamhet och säga: der fann jag
det ljus och den kraft, som ingen mensklig vishet,
den tröst och frid, som ingen verldslig höghet kun-
de gifva mig, der, vid den Gudomliga nådens, den
försonande kärlekens altar. Tag detta såsom han»
sista ord till dig, såsom den sista välsignelsen öfve*
den goda säd, han sådde i ditt hjerta.

Tag äfven de här på hans stofthydda inskrifna
orden, och bär dem i sorgehuset, till de hjertan,
som der sucka, förgäfves tröstande hvarandra i de
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rum, der de förut kände allt, hvad kärleken har
ljuft, och nu känna allt, hvad saknaden har bittert.

Hvem kan lindra deras smärta? Endast Gud,
och den saknade sjelf, som säger till dem ur grafven:

Jag skall åter se Eder och edert hjerta skall
glädjas. Joh. 16, v. 22.

Ack! ijuft är hvilans läger.
Och natten fort förbi!
Farväl! mitt hjerta säger:
I himlen räkas vi.

Ps. 477: v. 8.



Vid
Kammarherren Grefve

Melker Axel Falkenbergs
jordfästning

den 2 Mars 1828.

Här är alltid sorg, fruktan, väntan Och på
sistone döden. Syr, 40: 1.

Så beskrifves det menskliga lifvet af en vis Och
erfaren Man, och sådant är det i allmänhet, då det
betraktas på sin timliga sida, Äfven dett lyckligaste
ibland oss har sorg, ty förr eller sednare förlorat"
han, om ej någon af de förmåner, som höra till hat»
lycka, dock någon af de kära, med hvilka han delat'
dess njutning, ert nära anhörig, en förtrogen vän,
ett hoppfullt barn, en huld maka. Eller förlorar
han sin hetsa, och genom den förmågan att sjelf nju
ta sin lycka,

Här är alltid sorg. Här är ock alltid ffuktawj
ty hvad man ej förlorat kan man förlora. Den olyc
ka, som ej är kommen, kan komma. Du är i dag
rik, du kan i morgon vara fattig; Du är i dag pri-
sad och upphöjd, du kan i morgon vara glömd oclt
föraktad. Du är i dag munter och frisk, du kafl i
morgon sucka i plågor och vedermöda.

Här är alltid fruktan, och är det ej fraktan;,
så är det åtminstone väntan. Äfven det goda värt.

355
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ter man med oro: hoppet är aldrig stilla. Ehuru
viss du må göra dig om målet för din önskan, är
du likväl otålig, tills du det uppnått. Och när du
äntligen hunnit dit, huru ofta finner du dig ej be-
dragen i din väntan! Huru tröstlös vore du icke,
om du ej hade något annat att vänta, som du före-
ställer dig vara bättre, men som lika litet tillfreds-
ställer dig.

Här är alltid sorg, fruklan, väntan, och pl
sistone döden. Döden sätter en gräns för alla jor-
diska förhoppningar och sorger; dock ej för den
väntan och fruktan, som möter vid evighetens por-
tar, af hvilka den ena öppnas åt ljuset och glädjen,
den andra åt mörkret och sorgen. Men salig är
den tjenaren, hvilken Herrenfinner vakande när
han kommer, och salig är den man, som låleli-
ga lider frestelse; ty då han bepröfvad är, skall
hatt fä lifsens krona, den Gud lofvat hafver
dem som honom älska.

Denna krona hoppas vi genom vår Frälsares
nåd vara vunnen af den rättsinnige, hvars jordiska
omholje vi här helge åt grafven. Genom lidandet
skulle äfven han till slut blifva pröfvad, ehuru han
af lyckan var begåfvad med alla hennes förmåner,
och ställd i en sådan belägenhet, der de bäst kun-
na njutas.

Son af Riks-Rådet m. m. Herr Grefve Melker
Falkenberg och dess Husfru Grefvinnart Hedvio
Eleonora Wachtmeister, befann han sig genom
sjelfva sin börd på de lysande, men ej sällan stor-
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den för honom öppnade banan till Statens Embeten.
Lika skild från fåfängans begär efter utmärkelser,
som ifrån ärelystnadens oroliga verksamhet, sökte
han ingen annan ära, än den att tillhöra den trofa-
sta, under alla tidens skiften oföränderliga omgif-
velsen af den vördade och älskade Prinsessa, i hvars
hof han 32 år uppvaktade, först såsom Cavalier och
sedan såsom Kammarherre. Af ingen afundad, ty
han stod ingen i vägen, njöt han en tyst aktning
af alla, som kände hans redliga tänkesätt och stilla
dygder. Så kunde han midt i hofvets glans bovara
det enskilta lifvets lugn.

Höjden af sin lycka nådde han genom sin före-
ning med en Maka, för hvars sanna värde sjelfva
det namn, hon bar, var en borgen: Fröken Mar-
gareta Gyllenborg

, Dotter af framlidne Presiden-
ten och Comm. Herr Grefve Carl Johan Gyllen-

borg och Dess efterlemnade Enkefru Grefvinnan
Margareta af Sandeberg.

Sedan Grefve Falkenberg i aderton år med och
genom henne ägt och njutit en ostörd sällhet, be-
gynte hans helsa aftyna, och under de tre sista åren
af hans lefnad blef det äfven i hans hus småningom
besannadt, alt: Här är alltid sorg, fruktan, vän-
tan och på sistoncn döden.

Men på bottnen af den bittra kalken, han ut-
tömde, fann han en ovärderlig skatt, den enda, som
följer oss bortom grafven, den som gör oss rika i
evigheten- — Under det hans hjerta genom lidandet

35?
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skildes ifrån verlden, fästes det ännu närmare, än-
nu innerligare vid hans oförlikneliga Maka, som med
en outtröttelig ömhet vakade vid hans sjuksäng och
dref kärlekens försakelse af all beqvämlighet ända
till fara af sin egen helsas uppoffring.

Den vän, han på jorden skulle lemna, blefho-
iiom allt kärare i samma mån, som hans själ allt
mer lyftes till Himmelen, allt mer förenades med
Vännen öfver alla vänner. Detta är den stora trö-
Hten för den ensam blifna, som nu gråter i Sorge-
huset, De, som tillhöra Gud, tillhöra ock hvaran-
dra, ehuru af döden åtskilda. Kärleken är starkare
än döden, ty Gud är kärleken, och den som blifver
i kärleken, han blifver i Gud, och Gud i honom.

Till himlen för Guds vänner
År vägen gen och kort.
De sina Herren känner
Och glömmer dem ej bort.
Han dem väl skiljas låter,
Men b/o/t en liten tid :

Han dem förenar åter
Uti en evig frid.
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Vid
Friherrinnan

o

Helena Charlotta Akerhjelms,
född af Ugglas jordfästning

den 15 April 1828.

vå förnam Manoah alt det var Herrans En-
gel. Dom. 13: 21.

I den heliga forntid, då himmelska sändebud
besökte Herrans folk, kom till en man, benämd
Manoah, en gäst af en ovanlig huldhet och vishet.
Käre! låt oss behålla dig här! sade han, rörd af
hans åsyn, och intagen af hans tal, hvarpå han böd
honom till en offerhögtid. Men då offret var tändt
på altaret, blef han med häpnad varse, att den
främmande stod midt i dess lågor, såsom skulle han
sjelf varit det brinnande offret; och han såg honom
med lågorna upphöja sig och försvinna i skyn. Så
förnam Manoah att det var Herrans Engel.

Så har ock du, vid detta stoft suckande, djupt
förkrossade Man, förnummit, att hon icke tillhörde
jorden, den hulda, som du så ömt älskade, den
fullkomliga, som du så högt skattade. Nu före-
kommer det dig, som skulle hela ditt lifs förtjus-
ning varit blott en himmelsk syn, och det ägten-
skap, som i mer än i tjugo års tid gjorde dig så
lycklig, endast ett ögonblicks besök af en Engel.
Som en Engel säg du henne försvinna i lågan af
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det offer, du i förening med henne tände åt det
som högre och bättre är än allt hvarmed lyckan ha-
de begåfvat eder, åt det sanna och rätta, det sköna
och goda, Sjelf var hon ett offer dervid, genom
denna snillets och känslans eld, hvarmed så ofta en
Ulligare själ förtär sitt eget verktyg.

Dock icke först nu, då hon är försvunnen, för-
står du hennes slägtskap med de himmelska varel-
ser, som i en lyckligare forntid besökte de dödliga.
Du kände den ända ifrån den tid, då den nyss öpp-
nade blomman af hennes ungdom, i sin rena oskuld,
beredde dig den sällhet, som efter flera års pröfning
belönte eder trofasta kärlek. Du fann den icke blott
i den själsskönhet, hvarmed hon intog allas hjertan,
utan ock i den upphöjda sinnesstyrka, hvarmed hon
bar de sorger, som hastigt afbröto denna nyss vun-
na sällhet: då till den oro, hon redan som en tro-
gen fäderneslandets dotter kände öfver dess vådor,
kommo förskräckande föreställningar om den älskade
makens i kriget blottställda och enligt utspridda ryk-
ten mer än hotade lif; och när sedan, vid en annan
lyckligare hvälfning af tiden, hennes glädje öfver
fäderneslandets räddning stördes af den blinda folk-
förvillelsens skräckfulla utbrott,

Då, när denna storm, (på lyckans höjder icke
ovanlig), skakade huset, der den förträffliga modren
kämpade med döden, och den vid hennes bädd out-
tröttligt vakande dottren delade hennes himmelska
lugn, och tröstade dem, som henne omgåfvo, då för-
nam du, om du ock icke förut skulle det förnum-
mit, att hon hörde till en högre verld. Och när



361
hon lefde för dig allena, sedan hon ej mera med
annat, än med tårar på deras graf, kunde erkänna
sina föräldrars ömhet: så fann du henne sänd till
din Engel, för att ledsaga dig genom lifvets glada
och sorgliga skiften.

Glada voro de år, som följde på denna pröfvo-
tid. Tvenne af dem tillbragtes på en länge önskad
resa till Söderns sköna länder, der få resande, åt-
minstone af hennes kön, lifligare och sannare upp-
fattat det egentligast märkvärdiga, det allmännast
minnesvärda. Ännu färre torde i de kretsar, der de
som främlingar inträdt, hafva lemnat af sig sjelfva
det intryck, som denna Nordens dotter, hvars själs
bildning, ej mindre än hennes älskvärda umgänges-
sätt, Öfverallt der hon syntes, tillvann henne upp-
märksamhet, aktning och vänskap.

Men äfven i denna af de skönaste och ädlaste
njutningar utmärkta del af hennes lefnad skedde ett
mörkt afbrott genom hennes Mans i Tyskland in-
träffade långvariga sjukdom. Om han redan förut
under denna resa jemfört henne med den Engel,
som följde Tobie son vid hans vandring i främman-
de land: så måste han nu, då han såg henne stå
vid sin hufvudgärd med läkemedlet i sin hand och
med kärlekens tår i sitt öga, och hörde från hennes
läppar den himmelska tröstens, den gudomliga nå-
dens ord, erkänna i henne en ofvanifrån kommen
och dit hänvisande ledsagarinna genom lifvet. Der 7

om försäkrades han äfven af hennes löfte, att, om
han före förut, hon snart skulle komma efter. Men
han återställdes till lifvet och helsan; och det var



362

nu tredje gången hon tackade Försynen att hafva
återvunnit sitt hjertas älskling.

Den öfvervundna faran förhöjde glädjen af de-
ras lyckliga återkomst till fäderneslandet, hvarvid
alla de sköna minnen, de derute förvärfvat, samman-
smälte med den ännu skönare känslan af allt, hvad
de nu ibland saknade syskon och vänner återfunno.

Mångfaldig var den njutning af lifvet, som
dem erböds af deras med lyckans förmåner försedda
belägenhet. Men icke i njutning allena, ehuru ädel
och skön, utan i en nyttig och tillfredsställande
verksamhet funno de bägge sin sällhet.

Inom sin egen krets ett mönster för sitt kön af
huslig omsorg och christelig menniskokärlek, var
hon äfven sin mans råd och tröst vid hans mångfal-
diga allt mer omfattande och bekymmerfulla mödor.
Lik den trogna följeslagaren af vårt vandrande jord-
klot, hvars nattliga sida den bestrålar och förskö-
nar, följde hon hans bana i samhället med sitt för-
stånds säkra omdömme, ej mindre än med sitt hjer-
tas ömhet för hans frid och deltagande i hans ära,
och med den höga känsla för sanning och rätt, det
varma nit för fäderneslandet och menskligheten,
som, utan att upphäfva qvinnans husliga inskränk-
ning, gör henne delaktig af det medborgerliga lif-
vet. Så kunde han ock i sina embetskretsar kalla
henne sin goda Engel.

Äfven andra gåfvo henne detta namn, för de
(sällsynta dygder, genom hvilka, ännu mer än genom
-sina lysaud" gåfyor, hon tillvann sig en så utmärkt
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aktning af alla, som blott på afstånd kände hennes
värde, en så oinskränkt tillgifvenhet af de lyckliga,
som hörde till hennes närmare omgifvelser. Med den
hjertligaste godhet förenade hon den allvarligaste
stränghet i grundsatser, och med den finaste käns-
lighet den fastaste styrka i karakteren. Sjelf utan
all fläck, bedömde hon med skonsamhet andras
svaghet. Dock kunde hon aldrig utan den lifligaste
harm erfara något oädelt och lågt. Men ju mera
hon sjelf afskydde all lastfullhet, ju mindre var hon
benägen att misstänka den hos andra, Derföre af-
vände hon alltid det sårande förtalet, och ehuru
fridälskande hon var, grep hon sjelf till vapen, då
det gällde att försvara frånvarandes oskuld.

Hennes beläsenhet hade till manlig insigt utbil-
dat hennes ljusa förstånd, utan att minska något en-
da af de behag, som utmärka hennes kon. Lika
sann som fin, var hennes känsla af det vackra i vit-
terhet och konst, hvarmed det ädla i tänkesätt och
handling har en så nära slägtskap. Derföre hyllades
hon äfven af snillet, såsom dess skyddsengel; och
emottager nu, i de harmoniska ljud, som Scenens
och Tonkonstens Idkare uppstämma vid hennes graf,
en rörande gärd af miiinesfull tillgifvenhet.

Dock, jag förgäter på hvad rum jag står: vid
altaret, der hon sjelf, nedfallen i stoftet, kallade
sig en fattig syndig menniska, och vid grafven, som
visar oss fåfängligheten af allt annat, än det eviga
gedn, som har sitt ursprung ifrån Gud. Men ifrån
Gud kommer allt godt, äfven i tiden, så vida det
har ett satint värde. Sä voro ock de dygder, vi hos



henne skatte, gåfvor af Gud, dels genom naturen,
dels genom nåden. Genom nåden allena, och först
i den stund, hon ur sitt jordiska ursprung förlossa-
des, blef hon den engel, som menniskorna redan i
tiden kallade henne. Hennes sista blick ibland de
dödliga förklarar hela hennes sköna lefnad, visar
oss det himmelska * ursprunget till den frid, som alltid
uppfyllde hennes hjerta och bestrålade hennes uppsyn.

Hennes långvariga lidande, tidtals öfvervunnet,
segrade dock slutligen öfver hennes svaga kropps-
byggnad. Förgäfves upplyfte den sörjande Maken
sina bedjande händer och sade: Kära! låt oss be-
hålla dig här. Elden hade redan på altaret utbru-
stit, lågan upphöjde sig åt himmelen. Engeln stod
färdig att försvinna. Det var icke mer en dödlig,
man såg i det på en gång så bedröftiga och saliga
ögonblicket, då ur den stilla och ljufva sömn, hvari
dödskampens plågor hade upplöst sig, hon vaknade
ännu en gång i tiden, ej med en döendes slocknade
och förbleknade uppsyn, utan med lifvets och gläd-
jens färg på sina kinder, och med ögon, ur hvilka
en förklarad själ blickade uppåt himmelen och sade;

O ! klarhet som fördrifver
AU tidens dunkelhet!
O! härlighet som blifver
Min lott i evighet:
Der alla tungor höja
Allfadrens lof och pris,
Och alla hjertan röja
Att Gud är god och vis.

361
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Vid

Lärftskramhandlaren
Johan Hazelii jordfästning

den 31 Julii 1828.

Uen rättfärdige skall lefva af sin tro. Rom,
1: v. 17.

Detta ord vid denna graf, väcker det icke de»
döde? lyfter det icke honom ur sin hvilobädd?
framställer det honom icke lefvande igen för Eder,
som honom känt och honom saknen? Ja, sådan är
kraften af Herrans ord. Den ger, att då saknaden
och sorgen stå i tårar och klaga: Han är död, den
gode, redlige, ädle, den i sitt hus sä älskade,
i samhället så aktade, i Guds församling sä ef-
terdömlige; så svarar tron: Nej, han lefver; den
rättfärdige lefver, lefver det lif, som af Gudi
är, öfver hvilket döden har ingen magt.

Rättfärdig var den man, efter hvilken vi hegå
denna, på en gång, af en så djup och allmän sorg,
och en så ljuf och salig känsla vid minnet af hans
Christeliga dygder, vid tanken på hans så skönt
fulländade strid, utmärkta högtid. Rättfärdig var
han, men icke såsom de, hvilkas egna, och likväl
endast yttre rättfärdighet, ehuru i verlden nyttig
och berömlig, dock icke gäller i Guds rike. Hans
rättfärdighet var den, som kommer afGudi genom
tron. Den förra är lik den lysande väfnad, som
den på mullbärsträdet spinnande larfven af sig sjelf
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frambringar, men blott för att bölja öfver sin skröp-
lighet och pryda sin graf. Den sednare deremot,
ehuru den icke är sjelfgjord eller pä egen förtjenst
grundad, utart en gåfva af Guds nåd, ett verk af
Gris ande, är dock icke en yttre påklädnad, eller
en helgdagsskrud allenast, ännu mindre en täckman-
tel; utan den genomtränger hela väsendet hos dem,
som med en sann tro tillegna sig Christi rättfärdig-
het. Endast ett återsken af ett ofvanifrån komman-
de ljus, lyser den dock inifrån, likt källans glans,
som icke är hennes egen, dock ur henne framstrå-
lar, i det hon afspeglar himmelens klarhet och so-
lens härlighet.

Månge äro, som ej förstå denna evangeliska
dygd; ty de känna ingen annan, än den hvartill
lagen tvingar. Men äfven desse måste värdera en
man, som med hjertats milda godhet förente den
strängaste uppmärksamhet på pligt och rätt; som,
då han med ordning och drift vårdade sina egna
angelägenheter, med råd och tjenst befrämjade an-
dras verksamhet; som, punktligt noggrann att upp-
fylla egna förbindelser, bistod andra att uppfylla si-
na; som då han sjelf i sitt yrke vunnit både väl-
stånd och anseende, understödde andras bemödanden
i samma väg; och hvars öppna vänlighet i umgän-
get och glada gästfrihet i sitt hus, ej mindre, än
hans tysta välgörsamhet, tillvunne honom högres
och lägres aktning och kärlek. Äfven hans Guds-
fruktan blef, för hans borgerliga dygders skull, af
verlden sjelf icke allenast öfversedd, utan prisad.
Men han sökte icke verldens pris, utan endast nåd
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af Gud, och tillskref honom allena allt det goda
han ägde och gjorde.

Herre! på dina ord vill jag kasta ut näten,
tänkte han, då han begynte sin handel; och vid den
framgång, hvaraf den följdes, nedsönk han i stof-
tet, häpen öfver sin lycka, i det han lika ödmjuk,
som tacksam, erkände sin egen svaghet och Herrans
stora barmhertighet. Men då han tog lyckan såsom
en nåd af Gud, stod han upp, stadfästad i sin tro,
och gick att med förnyad kraft och förnyad fram-
gång fullfölja sin bana. Så erfor han äfven, hvad
det timliga angår, sanningen af det ordet: den rätt-
färdige skall lefva af sin tro.

Näst den nåd af Gud, han i sin medgång er-
kände, tyckte han sig följas af den välsignelse, hans
Christelige Fader gifvit honom, då han sände ho-
nom ut i verlden, sägande: Min Son! förvara det
dig betrodt är, och vik icke af till höger eller
till vetislcr. Gud är med dig: han skall hälla
dig vid magi vch skuffa digfrid.

Vid magt förblef hansr hus i en tid, då så mån^
ga skakades och föllo; och frid behöll hans hjerta
i hvilans som i mödans dagar, i bekymrets som i
nöjets stunder. Lik de i Herrans gårdar planterade
träd, som grönska ännu då de gamla blifvit, njöt
han en lycklig ålderdom vid sidan af en huld maka,
omgifven af barn och barnabarn, hviikas dygder och
sällhet belönte hans faderliga omsorg.

Ingen tår önskar jag tillbaka af dem, som
t klara och mulna dagarflutit på mina kinder,
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eade hart, och tackade Gud så väl för de sorger,
med hvilka han pröfvat hans trofasthet, som för den
mångfaldiga glädje, hvarmed han befästat honom i
sin kärlek.

Längesedan hade han beställt om sitt hus och
gjort sig färdig att, när Herren behagade, skiljas
hädan, då han tyckte sig finna en tydlig vink der-
om redan i begynnelsen af sin sista, då icke ännu,
som det syntes, betydliga sjukdom. Snart tilltogo
plågorna och jemte dem hans glada förhoppning om
uppfyllelsen af hans brinnande längtan, att vara nar
Christo och se hans härlighet.

Sista gången delaktig af sin Frälsares Nattvard
på jorden, tackade han sin maka för all den kärlek
och huldhet, hon under deras nära 40-åriga sam-
manlefnad honom bevist, och gaf sina barn sin fa-
derliga välsignelse i ord, som ur deras hjertan aldrig
skola utplånas. Oförgätlig för dem vare äfven den
himmelska frid, som hans ansigte dervid uttryckteJ
Och styrke dem i sin föresats att följa en såvärdig
Faders Christeliga efterdöme!
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Vid

UUfdrordn. Öfver-Slåthållaren,
Landsh. i Stockholms Län,

Friherre Daniel Edelcrentz^s
jordfästning

den 14 October 1828.

JUu hafver en stor vug for dig. Kon. 1Ö: *?..

Detta Engelens ord till Elias är ett ord till oss alla,
så väl af dödens som af lifvets engel, vid vår ut-
gång ur verlden, som vid vår ingång deri. Stor ät.
ifär lefnadsväg, då vi begynne den med ungdomens
djerfva väntan och hopp, och sedan finne, huru de
mål, dit vi sträfva, likna de fjellspetsar, dem van-
draren tycker sig se helt nära, men hvilkas långa
afstånd han med ständigt förnyad möda tröttnande
erfar. Stor är vägen ännu, då vi med samlade och
mognade krafter stå på höjden äf lifvet och finne
en ny utsigt öppnas, eller på dert förut beträdda
möte allt nya värf att utföra, allt nya svårigheter
att öfvervinna. Stor ar, med ett ord, vår väg i ti-
den, då vi framåt skåda; men när vt vände vår blick
tillbaka, då är hela vår lefnad endast ett ögonblick»
Men detta ögonblick blir stående, då vandringen är
filutad. För evigt stående följer det med oss i den
verld, hvars portar döden för oss öppnar,

Du hafver en stor väg for dig) ropar til
en annan röst i vårt inre, än den som bjuder oss
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här söka vårt mål. här slräfva upp till lycka, rike-
dom, anseende och ära. Stor är vår vandringsdag
i en högre mening, såsom ej stannande i tiden, utan
ledande in i evighetens ändlösa rymder, der den ej
kan mätas eller begränsas. Stor är den ännu mer
såsom åtgörande vår odödliga varelses öde och värde,
vår eviga glädje eller sorg. Väl oss! om vi besinne
detta straxt då vi begynne vår vandring i verlden.
Men ve oss! om vi slute den, utan att någonsin
hafva lyssnat till Engelens varnande, men tillika upp.
muntrande rop: Du hafver en stor väg för dig.

{ denna mening är vägen för oss alla lika stor.
Vi hafve alle ett lika mål oss förelagdt, en lika för-
bindelse, ett lika ansvar. Dock äro lifvets timliga
förhållanden och jordiska belägenheler ganska olika;

JVågre vandra på lyckans och ärans höjder, andra ga
nedanföre i skuggans obemärkta lugn.

Till de förra hörde den högt uppsatte och högt
förtjente Man; om hvilkens nu på jordens fullända-
de väg denna sorgehögtid vittnar.

Du hufver en stor väg för dig: hade hans
cbristiige Fader, en värdig religionslärare *), sagt
honom i andelig mening, då han sände den lofvan-'
de, vid högre och lägre lärdomssäten väl underviste
ynglingen ut i den verld, genom hvilken, ehuru ic-
ke inom den, målet för vår varelse måste sökas.
Men knappt hade han begynt utöfningcn af det yr-
ke, b varåt han cgnat sin håg och sina studier, då

*) Prosten och Kyrkoherden i Aby och Bäckebo i Cal-
mar Stift, Mag. Georg Ahmjeh».
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afven i verldslig mening dessa ord på honom tilläm-
pades af en då i staten betydande Man, som upp-
manade hans mer än vanliga skicklighet att beträ-
da den bana, der han sjelf uppstigit till anseende
och lycka.

Det blef för honom en stor väg; ty den in-
ledde honom i mångfalldiga allt större och vigtigare
befattningar; den lyfte honom ur skuggan af medel-
ståndet upp till rikets högre embeten och till den
andra värdigheten på Riddarhuset.

Äfven i annat hänseende var det för honom en
väg.; ty den gick öfver de branter, der tidens

stormar mest kännas, och der ej sällan steget till
Upphöjelse blir ett steg till falk

Hvarigenom lyckades det honom att under de
skakningar, som åtfölja ombytta styrelser och styrel-
segrunder, med ostörd framgång fullfölja sin bana?
Månne genom öfvergång ifrån det ena systemet eller
partiet till det andra? Nej, genom trofast framhär-
dande t det tänkesätt, som redan i hans ungdom
blifvit hos honom inskärpt genom den christliga
grundsattsen: Frukter Gud oth ärer Komatgen.
I ett rätt förstånd, och i en ståndaktig utöfning af
dessa tvenne förenade bud, *amt i en lika kraftftdl
och rådig, som trägen och vidtomfattande verksam-
het , låg hemligheten af den lycka, han gjorde, i det
han under fyra särskilta regeringar icke endast bibe-
höll samma förtroende, utan allt mer utmärktes och
upphöjdes. Med Konungen* nåd förenade han fol-



372

!cets tillgifvenhet, ty hvar mans rätt gälide för ho*
nom ej mindre, än allmän ordning.

I det enskilta lifvet vann han genom sin glad-
lynta vänlighet, sin pålitliga redlighet och välvilja,
inångas trofasta vänskap.

Af dem, hvilkas förman han var, följes han till
grafven med en djup saknad och med det vitsord,
att såsom han med stränghet tillhöll dem att fullgö-
ra sina skyldigheter, så erkände han ock med rätt.
visa deras förtjenster och bevakade med nit hvars
och ens rätt.

Men J som honom ömmast saknen, 3 hans un-
ge hoppfulle söner! J kunnen ock bäst vittna ej
mindre om hans noggranna uppmärksamhet pä plig-
tens fordringar hos andra såsom hos sig sjelf, än
om hans godhet, den redbara godhet, som ej sällan
hos kraftfulla själar utgör det innersta grunddraget.
Vittnen derom, icke blott med edra tårar vid hans
graf och med edert tacksamma minne af hans fa-
derliga välgerningar, utan ock med en trogen efter-
följd af hans värdiga föresyn! Ärofulla äro det
namn och den sköld, han eder lemnat; men glömmen
ej de förbindelser, som de ålägga Er att genom egna
dygder och förtjenster bevara deras glans, och till-
egna Er deras värde. Glömmen ej den sista fader-
liga välsignelsen af hans bristande hjerta. Hören
hans röst ännu från en högre verld varnande och
uppmuntrande följa eder vandring och vid edert in-
träde i verlden ropa till eder hvardera: Du hafver
en stor väg för dig.
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Vid

Hofmarskalken m, m.
August Fr. Franckens

jordfästning
den 11 December 1828.

Jag tänkte: mätte jag dock lefva till morgons!
— men du lyktar dagen för mig förr än afto-
nen kommer. Es. 38: 13.

Så suckade i sin sjuksäng en man i sin ålder.?
middag och på sin lyckas höjd, den ibland Juda
Konungar högt framstående Hiskias. Nyss förut ha-
de han vunnit en stor seger öfver en mägtig fiende,
och fröjdade sig öfver landets frälsning* och frid.
Nu först tänkte han rätt njuta sinKonungsliga hög-
het och ära, då han hastigt föll i en häftig sjuk-
dom, och Herrans Profet kom till honom med dessa
förskräckande ord: Så säger Herren: beställ om
ditt hus; ty du måste dö.

Ehuru han var en man efter Guds hjerta och
hade vandrat i hans sanning samt gjort hvad honom
täckt var, häpnade dock Hiskias: han kände sig ic-
ke blott genom sin lycka, utan genom sin verksam-
het, fästad vid lifvet, och utbrast i den anförda kla-
gosucken: Jag tänkte: mätte jag dock lefva till
morgons! men du lyktar för mig dagen, innan
aftonen kommer.

Är den väl tadelvärd, denna af Skaparen sjelf
i menniskohjertat inlagda benägenhet att alltid med



374

hopp se fram i tiden, alltid föreställa sig ännu en
dag öfrig till att verka och njuta? Skulle icke utan
denna föreställning all omtanke och verksamhet af-
stanna, all glädje förvandlas i sorg, och den vackra-
ste utsigt för sjelfva ungdomen, vid dess inträde i
verlden, förbytas till den förskräckande föreställnin-
gen om den öfver oss sväfvande dödens lia, den
under oss väntande grafvens mörker? Har icke vår
Frälsare sjelf lärt oss att verka medan dagen är,
innan natten kommer, då ingen kan verka?

När nu en man i styrkans år och helsans full-
het, känner hos sig både håg och kraft att fullfölja
hvad han med framgång förehaft; när han i sitt
stånd aktad, hos Öfverhet och Medborgare väl an-

sedd . med lyckans förmåner förenar »len ännu dyr-
barare lotten af huslig sällhet: hvad är naturligare,
än att han gläder sig ät sitt lif och önskar dess fort-
sättning? Hvem undrar väl, om han ännu vid dö-
dens annalkande tänker: mätte jag dock lefva till
morgons! om han i plågans mellanstunder delar en
huld makas, älskade barns, kära syskons, förtrogna
vänners klarnande förhoppning, delar deras oro när
han ser deras ansigten åter mörkna, och med ögo-
nen Ömt fastade på de gråtande omkring sig klagar,
ehuru beredd till sin bortgång, ehuru förnöjd att
skiljas hädan, klagar ett ögonblick: du lyktar för
mig dugen , innan aftonen kommer,

1 denna allmänna betraktelse har bilden af den
saknade, vid hvars stoft vi begå denna sorgliga hög-
tid, redan framställt sig för edra tankar. J som ho-
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nom närmare skådat, och kännen så väl hela hans
lefoads bana, som hans sista stunder.

Lycklig i verlden genom börd, rikedom, vär-
digheter, anseende, aktning, lycklig i sitt hus genom
en förträfflig makas ömhet och genom glädjen af
många skönt uppblomstrande barn, ägde han tillika
den ovärderliga gåfvan af en stark kropp, i förening
med en driftig och kraftfull själ; och hans rådiga
verksamhet saknade hvarken tillfälle eller medel till
en sådan på en gång sorgfri och allvarlig sysselsätt-
ning, som mer än någon njutning af nöjen eller fö-
reträden utgör det menskliga lifvets sällhet. Skulle
han då icke önska att lefva? Och han dolde icke
denna önskan. Likväl när han förnam att hoppet
om hans lifs räddning allt mer begynte vackla, sade
han med stilla undergifvenhet: ske Herrans vilja!
och han kände sig färdig att lemna all* hvad på
jorden hade utgjort hans lycka, i det han tackade
först Gud för sä stora välgerningar af hans faderli-
ga kärlek, för så mycken framgång i verlden, och

sedan sitt hjertas vän för all den sällhet, han genom
hennes kärlek och dygder oafbrutil ägt *).

Denna hastiga öfvergång ifrån en glad njutning
till en lugn försakelse af allt hvad lifvet har kärt
och Ijuft, huru är den möjlig, och hvarigenom? Ge-
nom den christliga tron på en Eörsonare med Gud,
en Frälsare ifrån synden och döden, och pä det bar-

*) Han var född den 9 Maj 1788 och biet' död dt.lt 29
-Nomnl.ei* 1828.
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fiaskap hos Gud, den himmelska arfvedel,*det>viu-
■nerliga lif, hans död oss förvärfvat.

1 denna tro lefde och dödde han, denne unde*
»11 sin jordiska lycka åt ett högre och saligare mål
hätisyftande, i Guds församling ej mindre än i bor-
gerliga samhället aktningsvärde, af sina underhaf-
vande så väl som af sina anhöriga, älskade och sak-
nade man,

Ofta sedd i detta Herrans hus, väntar han här
nu den sista välsignelsen åt sin hvila i jorden, i det
han sjelf härifrån ännu till de gråtande i sorgehuset
»änder sin egen sista välsignelse, och förenar der-
*ned till dem och till oss alla denna varnande lärdom;

Hvad Sr ditt lif? en ström, som snart förrinner.
Hvad är din lust ? en dröm, som siras försvinner,
Pin styrka ? stöd, som faller sjelf omkull,
Ditt guld och gods ? HU slut tre skojlar mull-
Ditt lof? en rök. Din fägring ? maskars föda.
Din klokhet? flärd. Din konst? en tacklös möda.
Ditt höget stånd? ett lofverk pä din graf.
Din lyckas tid? ett falskt och stormigt haf,
Men hvad är dygd? en christlig kärleks öfning.
Ock vishet hvad? en daglig hjertats prÖfning,
Den frommes tio ? glad tillfofsigt till Gud-
Hans samvetsro? ett dagligt gästabud.

Hvad är hans kraft? Guds Andas nåd och lödning.
Hans lefnåds kall? en daglig dödsberedning,
Hvad är hans död? en gång till Fodrens hut,
Och ar/vet der? lycksalighet och ljus,

Ps, 465 j 5-8.
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Enke-Fru Grefvinnan
Elisabeth Charlotta Ruuths

jordfästning
den 18 October 1831.

JLJetta Säger denförste och den siste, somdod
var och är lefvande vorden: Var trofast intill
döden så skall jag gifva dig lifsens krona. Upp.
Bok. 2: 8, 10.

Hvem skulle icke lyssna till dessa ord, antin-
gen han nalkas målet af sin bana, trött af lifvets
mödor, eller ännu vandrar i ungdomens blomsterdäl-
der? Hvem skulle ej finna dem eftertänkliga ocll
minnesvärda, både för vigten af deras innehåll, och
då han besinnar, af hvilken, och när, och hvarifrån
de äro oss gifna? Han som är den förste och den
siste, han som var död och är lefvunde vorden,
han har talat med dem, icke medan han ännu på
jorden var synlig, utan sedan han till himmelen för-
svunnit. JXär Johannes var i andanom på Ön Path-
mos, nalkades honom en lik menniskones son; och
hans ansigte sken såsom solen; och han lade på ho-
nom sin högra hand och höjde en stor röst, som af
mycket vatten, och talade ord, dem han böd honom
anteckna och till särskilta Guds församlingar fram-
bära, dels till varning, dels till tröst. Ibland dessa
var den al be-dröfvelser och lidanden piöfvade för-
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samlingen i Smyrna. Till henne sände han de or-
den, vi hört; men icke endast till henne, utan till
alla församlingar i Christenheten: att de skulle läg-
gas på de ungas hjertan vid deras inträde i verlden;
att de skulle, under all deras vandring, både varna
och uppmuntra dem; att de skulle styrka dem i fre-
stelsen och striden; att de skulle hugsvala de lidan-
de, de döende, de vid grafven sörjande; att de, med
ett ord, skulle utgöra en inskrift öfver de portar,
genom hvilka vår ingång och utgång i tiden sker.

o
Vid utgångens portar stå vi här, Ch. Äh. vid

de portar, genom hvilka man aldrig återkommer,
vid de portar, som öppnas till en evighet af glädje
eller qval. Skulle vi då ej stanna ett ögonblick och
läsa hvad öfver dem skrifvit är: Detta säger den
förste och den siste, som död var och är lef-
vande vorden. Var trofast intill döden: så skall
jag gifva dig lifsens krona.

En krona, icke blott den gyllne, som är mak-
tens och höghetens sinnebild, utan äfven den, som
endast af löf flätas åt hjeltemodet, medborgerlighe-
ten, snillet, konsten, förtjensten, att ej nämna den,
som i lifvets skönaste och gladaste stund är oskul-
dens prydnad: en krona, med ett ord, af hvad slag
den än må vara, utmärker ett mål af ära och säll-
het, som, för alla önskansvärdt, dock ej alla, ej
många ernå. Men de, som hinna detta mål, äro de
väl tillfredsställda? Ack! nej, hvilken tomhet finna
de icke i äran, och i sällheten hvilken förgänglig
het! Höghetens krona, huru tung är hon icke att
bära: och den af rvktet flätade, huru snart förvis*
nar hou icke!
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Men sådan är icke den krona, han lofvar oss,

han som är den förste och den siste, som död
var och är lefvande vorden. Den är icke af jor-
disk, icke af förgänglig natur. Lifsens krona kal-
lar han henne, icke blott derför, att hon aldrig för-
loras , aldrig förvandlas, utan ock för det hon be-
tecknar det rätta lifvet, det som i döden icke slu-
tas, utan fullkomnas, trons och kärlekens lif: lifvet
i ljusets rymder, i fridens boningar, lifvet i Guds
saliga åskådning och kärleksfulla dyrkan.

Men det, som i evigheten blir en lifsens kro-
4ia, är merendels en törnekrona i tiden. Egentligen
är det den, som vår Frälsare för oss har burit. Be-
stänkt med hans dyra, oskyldiga blod, har den ge-
nom hans seger öfver synden och döden blifvit äf-
ven för oss, om vi honom tillhöra, en segrens och
rättfärdighetens krona. Men innan vi kunna tillegna
oss henne, såsom sådan, måste vi känna henne som
en törnekrona. Ehuru mycket vi af lyckan må gyn-
nas, måste vi hvar och en smaka äfven det bittra
af lifvets kalk, på det vi må söka den glädje, som
ofvanefter är.

Den sorgen åtminstone måste vi känna, att vi
sjelfva icke äre hvad vi borde vara, att i vår Fräl-
sares törnekrona hvarje tagg är tillkommen genom
vår skuld. Först genom denna känsla, då den brin-
gar oss att fly till hans kors, för att der hämta
hugsvalelse och helgelse, hämta kraft till striden
emot det onda inom och utom oss, hämta frid i
hjertat under sjelfva striden, blir hon för oss en
»egrens, ert rättfärdighetens, en lifsens krona, nem-
ligen, om vi äro trofaste intill döden.
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Trofast intill döden var hon, den vördnadsvär-
da, af hvars jordiska glans vi här se det sista på
hennes stoft fallande återskenet. Trofast var hon i
det förbund, hon "med sin Skapare och Frälsare in-
gått; och derför var hon äfven i alla sina timliga
förbindelser trofast. Då jag blott nämner henne,
som maka, som moder, som husfru, har redan för
dem, som henne omgifvit, eller närmare lärt känna,
hennes sköna bild framställt sig sjelf i all den ädla
liuldhet, som utgör det så egna, ej mindre vörd-
nadsbjudande, än intagande behaget och värdet hos
mannens af Gud honom gifna medhjelparinna, som
bär vid hans sida, om ej samma, dock föga mindre
tunga och vigtiga bekymmer och mödor, utan att
låta märka, eller kanske icke ens känna deras tyngd;
ty hon uppfyller allt hvad henne åligger, och myc-
ket mer, af kärlek, af den sanna och rena kärlek,
som har sin rot i kärleken till Gud.

Född till rikedom och anseende *) och genom
sitt giftermål **) upphöjd till all den värdighet och
ära, som en af namn och börd lysande, i allmänna
angelägenheter mångfaldigt deltagande, till de hög-
sta äreställen uppstigen, för sitt Fädernesland sig
uppoffrande, af alla medborgare aktad och älskad
man, äfven åt sin maka meddelar: var hon likväl
långt ifrån att förblindas af lyckans solsken, alltid
beredd på hennes ombytlighet. Och då hon på

*) Hon var dotter af framlidne Commeree -Rådet vo.\

Wahrendorff.
*♦) Med sedermera en af Rikels Herrar Öfverste Mar-

skalken, Riddaren och Commend. af Kongl. Maj:ts
Orden, Herr G ref ve ERifl. RuuTH.
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inedgångens högder förödmjukade sitt hjerta for
Gud: så kunde hon ock i sorgliga skiften hos ho-
nom finna den tröst, som han allena ger; ger åt
dem, som på honom tro och efter hans vilja vandra.

Vanligen är Enkeståndet åtföljdt af en viss för-
mörkelse, icke blott genom saknaden och sorgen ef-
ter den bortgångne, utan genom en naturlig förän-
dring af omständigheter och förhållanden. Dock är
det ej sällan äfven för den ensam vordna ett tillfäl-
le, att ännu mer utveckla sina christliga dygder, si-
na ädla egenskaper.

För Enkefru Grefvinnan Ruuth, om hon ock
i v.erldens ögon mindre lyste, än förut, då hon,
såsom ett af de främsta fruntimren i riket, ofta syn-
tes vid thronen, kunde dock aldrig den aktning,
som tillhör det inre värdet, oberoende af den yttre
glansen, minskas, utan måste snarare tillväxa.

För sin egen tillfredsställelse hvad behofde hon
väl mer, än minnet af sin skönt uppfyllda bana,
än den kära olngifvelsen af tacksamma barn och
barnabarn, än den glädje hon sjelf kände, då hon
gaf dem sin välsignelse, än den förtröstan till Gud,
som uppehöll henne i sorgen, i lidandet, i döden?

Döden öfverraskade henne icke. Längesedan
var hon med honom bekant. Ja, hon kände honom
inom sig, utan att yppa det för någon, för att icke
bedröfva de kära, som henne omgåfvo. Slutligen,
då hon i sjuksängen ej mer kunde dölja, att hon
väntade förlossningens stund, ville hon först lugna
dem i afseende på sig sjelf, i det hon yttrade, om
ej dessu ord, dock det tänkesätt de uttrycka:
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En fridens engel ropar: ' kom !"

Och hjertat skall ej vackla,
När döden sakta vänder om
Den bleka lifvets fackla.
Så nöjd jagfar den tysta färden :

Jag är så trött, så mätt på verlden.

Derefter vände hon sig till de närvarande bar-
nen och barnabarnen, och lade på deras hjertan
ibland andra den sista välsignelsens och förmanin-
gens ord, äfven det, att de skulle vårda sig om de
fattiga. Deri hade hon sjelf föregått dem med en
sann menniskokärlek: hvarför ock vid detta tillfälle
i mången Enkas, i många Fader- och Moderlösas
ögon glänsa tårar, som utgöra en skön, ehuru obe-
märkt prydnad vid denna åt den moderliga ömheten
»och den husliga dygden, af en så talrik, som ly-
sande slägt, egnade sorgehögtid.

Om hon här ännu kunde höja sin röst, så skul-
le hon till de henne så ömt saknande föremålen för
hennes kärlek och vänskap säga till slut:

Fort eller sent från verlden
Vi vandre en och hvar i
Säll den som sista färden
Med tro och kärlek far!
Ack! ljuft är hvilans läger,
Ock natten fort förbi!
Farväl! mitt hjerta säger;
l himlen råkas vi.
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Vid

Kryddkramhandlaren
Car l Larsson Hassels

jordfästning
den 24 Januari 1832.

Jag skall mätta honom med långt lif och jag
skall bete honom min salighet.

Af dessa tvenne Herrans löften, hvad vore det
ena utan det andra? Hvad skulle det båta oss, om
ett lif förlängdes, som genom otro och synd skHde
oss ifrån Gud ? Det skulle blott förlänga vårt skuld-
register: och hvad elände vore det icke att med
ålderdomens tomhet och bräcklighet förena en skräck-
full föreställning om döden och evigheten, ©eremot
när de, som Herran frukta, mättas med ett långt
lif, så beter han dem ock sin salighet, redan i ti-
den, allt mer och mer. Ju längre den rättfärdige
lefver, ju mera han i det goda fulikommen varder,
desto mer fröjdar han sig i Gudi, desto mer får han
smaka och se, huru ljuflig Herren är, desto mer
känner han den Guds frid, som öfvergår allt för-
stånd. Så uppfyllas på den ålderstegne de anförda
orden som läsas i 91 af Davids Psalmer v. 16. Jag
skall mätta honom med långt lif och skall bete
honom min salighet.

Icke blott rörd känner man sig, utan äfven upp-
byggd, att se ett i Gudsfruktan och dygd gr ånadt
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hufvud, Hvilken uppmuntran till en rättskaffens
vandel, när man ser, huru grå hår är en heders*
krona för den som på rältfärdighetens vägfun-
nen varder.

På rättfardighetens väg hafver han vandrat den-
na i sin sena afton till hvila gångne, af hvilken här
återstår endast den jordiska delen, som jorden åter«
feräfver.

Född i Ekesjo stad, den 14 Nov. 1750, lem-
nade han redan vid 14 års ålder sin fädernebygd
och kom till Stockholm. Hvad kunde väl för det
förderf, som der honom omgaf, bevara hans späda
Ungdom, om icke det, att han af christliga Föräl-
drar tidigt hållen till gudsfruktan, lemnade dera»
hus med en dylik förmaning och välsignelse, som
den unge Tobias, då han skulle gå ut i verlden,
fick af sin Fader i dessa ord: Haf Gud för ögo-
nen och Gud.i hjertat alla dina lifsdagar och
tag dig vara att du icke samtycker till någon
synd och gör emot Guds bud.

Efter 13 års öfning i handeln, under en tro-
gen tjenst hos andra, begynte han, såsom en oför-
derfvad, arbetsam och skicklig yngling, en egen rö-
relse, som följdes af Guds välsignelse, ty han dref
den under hans Ögon, med ej mindre samvetsgrann
redlighet, än förståndig omtanka, ihärdig flit, och
noggrann ordentlighet.

Huru han, under de 54 år han var borgers-
man i Stockholm, gjort sig känd af sina medbröder,
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vittnar denna allmänna och utmärkta aktning, som
följer hans stoft i grafven.

De sista åren lefde han i stillhet skild ifrån
Verlden. Han hade så burit dagens hetta och tun-
ga, att han med all tillfredsställelse kunde i aftonens
svalka sätta sig till hvila. Men äfven i sin hvila
kan den åldrige, som väl använd! sin dag, göra
gagn, om icke i samhället, dock i sitt hus genom
Undervisning och råd. Liknar han icke aftonsolen i
hVars matta, men nästan ljufligare strålar försköna
hela ländtskapet, så liknar han dock lampan, som
Snnu i den sena aftonen skiner kring rummet, fäg-
nar de förtroliga vännerna de» inne, och färdig att
slockna, lyser ännu öfver den hök, till hvars nöj-
samma och lärorika läsning de lyssna*

Om sanningen liäraf kan du främst vittna, dö
häUs äldste son. Den mer än vanliga ömhet, hvar-
med du icke blott vårdade hans ålderdom, utan vat
hans dagliga sällskap, belöntes för dig, medan hart
lefde, af hans lärorika timgärtge. Änntt efter bana
död skall den bära dig en rik skörd af tillfredsstäl-
lelse, och en gång förljufva din egen ålderdom.

Med dig och dina bröder förena sig din syster
och hennes vänlige man, att välsigna hahs stoft;
och denna välsignelse skall ifrån grafven återvända
till eder sjelfva, för att följa eder under all eder
Vandring i tiden.

Trösten eder Vid saknaden af en så vöfdnads-
Värd Fader, med den saliga föreställ ningen, stt han
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är kommen till Guds rolighet; och vi alla, som gla-
da oss åt den hederskrona, som hans grå hår voro
för honom på jorden, påminnom oss, att en annan
ännu ädlare krona i en högre verld är dem lofvad,
som frukta Gud och hålla hans bud, var trofast,
säger vår Frälsare åt den, som vill vara hans lär-
junge: Var trofast intill döden , så skall jaggif-
va dig lifsens krona. Ps. 491: v. 3.
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Vid
Grefvinnan Hedv. IL Armfelts

jordfästning
den 13 Februari 1832.

Jag är en främling for dig och en gäst såsom
alle mine fäder. Ps. 39: 13.

Så suckade David till Gud vid tanken på det
menskliga lifvet, som är likt ert vandring i främman-
de land, Utan stadighet Och ro; och hvars hela om-
lopp af än glada, än sorgliga stunder vore utan be-
tydelse och ändamål, om det icke genonl tron och
kärleken och hoppet ledde oss till Gud och hans rike.

TvifvelsUtart var det i ert mörk Och bedroflig
stund, vid åtanken af sin syndaskuld, ej mindre än
sin dödlighet, kanske under sin flykt för sina fien-
der, som David utgot denna klagan. Sedan han be-
tänkt, att hans lif ett mål hade, och att hart hädan
måste, utropade han: Nu Herre! vid hvad skall
jag trösta mig? Uppå dig hoppas jag, Fräla
mig från alla mina synder. Hör min bön Her-
re! och förnim mitt ropande och tig icke öfver
mina tårar, ty jag är en främling för dig och
e» gäst såsom alla mina fäder»

Främlingar äre vi alla, hvar vi än vistas på
jorden. Främlingar i verlden, der allt omkring oss
beständigt förändrar sig; der vi äre, såsom i går
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komne öch veta intet; der nian i morgon sokei oss,
och vi finnas ej mer? Främlingar äre vi för Gud;
genom synden ifrån honom bortkomne. Dock, ehu-
ru vi, genom våra afvikelser, känna oss ifrån honom
skilda, är dock Han oss alltid nära med sin vår-
dande hand, sitt Vakande öga, sirt varnande röst,
sin förekommande nåd. Ja, derföre har han sändt
sin egen son i verlden och låtit honom blifva delak-
tig af värt kött och blod, pä det vi, såsom hans
bröder, skulle fä komma till hans Fader och blifva
hans barn. Derföre är ock den, som på honom tror
och låter big af honom ledas på sanningens och nå-
dens och lifsens väg, ehuru en främling i verlden,
dock icke en främling för Gud. Ju mindre vi här
känna oss hemmastadde, dess mer må vi hålla oss
till honom, som vill föra oss till det rätta hemmet
i den himmelska Fadrens hus, der han beredt oss
rum, med vilkor att vi honom efterfölja i tro, i kär-
lek, i tålamod» Om vi det göra, då skola vi, hvar
helst vi vandra i verlden, fjerran från våra fäders
bygd, skilde från vänner och fränder, dock aldrig
känna oss öfvergifna. Allestädes se vi himmelen öf-
ver oss, och veta, att vi der hafva en vän, som är
öfver alla vänner, att vi der finne ett fädernesland,
om vi än sakne det på jorden.

Detta eviga fädernesland här hon funnit, dett-
Ba Vördnadsvärda, af så många öden pröfvade, Chri-
sten, som, mer an en gång skild från det land, der
hon föddes, måste med David sucka: Jag Sr en
främling för dig och en gäst såsom alla mina
fäder.
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Mången dygd utvecklar sig först i motgångens
skola; och det gifvas ädla själar, som behöfva ge-
nom bedrÖfvelsens eld sofras, för att låta sitt värde
framlysa. Men Fröken Hedvig Ui-rica De i_a Gardie
hade redan i sin första lyckas tid, då hon vid Gu-
staf »en III:» Hof intog ett af de främsta rummen,
såsom maka åt den af alla lyckans och naturens gäf-
vor lysande Friherre Gustaf Maurits Armfelt, ge-
nom sitt förstånd och sina dygder vunnit en sådan
aktning, att han genom sin förening med henne,
icke blott på Riddarhuset, utan hos hela nationen
steg högre i det anseende, han redan förut genom
Bin ynnest hos Konungen vunnit.

Visserligen bidrog dertill äfven det, att hon
ibland sina Stamfäder räknade flera af Sveriges stör-
sta män, pä Fädernet en Jacor De la Gardie och
på Mödernet en Magnus Stesbock. Dock redan den
tiden var det för bördens sanna värde ett vilkor, att
med blodets ädelhet förenades en deremot svarande
ädelhet i tänkesättet.

Sällan har en qviniig själs ömhet och trohet
blifvit mer pröfvad, än Grefvinnan Armfelts , som ,

förenad med en man, hvars lefnad kan liknas vid
den på stormiga vågor vältrade, än upp åt skyn
höjda, än ner i hafsdjupet störtade seglarens färd,
följde honom i djupet af hans fall, som på höjden
af hans lycka, i Rysslands ödemarker, som i Neapels
skona, men torsätliga lustsalar. Hvad hon utstod,
än ensam resande i Pohlen, som då hade upprest
rig emot den Ryska makten, än delande med sin
man i Kaluga det mångfaldiga betryck., som åtföljer
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m landsflyktings i sig sjelf tunga lott; och hvad
hon verkade för honom och sina barn, till tröst i
den närvarande, till hopp för den kommande tiden,
förtjente en skildring, som hvarken denna stund el-
ler detta ställe tillåter. Jag nämner blott, att hon
dervid beviste en själsstyrka, som hos en man beun-
dras och besjunges såsom hjettennod, men hos en
qyinna bär endast tålamodets och försakelsens ödmja-
ka namn, och begär icke menniskors pris, nöjd med
den tysta välsignelsen ofvanifrån.

En ny omhvälfning af tiden återförde henne
♦ill Fäderneslandet; och Konung Gustaf Adolph,
tacksam för den ömhet, hon såsom Hoffröken hos
de- Kungliga barnen hade bevist hans egen späda
ålder, då icke blott hans helsas ömtålighet, utan
hans hjertag oskuld behöfde den qvinliga huldhetens
vaksamma omsorg, förtrodde nu åt henne, såsom
Ilnfiuästarinna, vården om sin son, på hvilken, så-
som Thronens arfvinge, helariket då satte sitt hopp.

Icke utan mångfaldiga bekymmer och strider,
äfven ined Konungen sjelf, dem endast hennes mer
§11 vanliga ursjiilnirtg och Ståndaktighet kunde öfver-
Vimiä, bestridd? hon detta ansvarsfulla kall; och
vann dervid, jemte egen tillfredsställelse, allmänt
bifall; till dess Prinsen eraottogs af de manliga hän-
der, som vidare skulle leda hans uppväxande ålder.

Såsom Gustaf ufeiv III:s död hade föranledt
hennes första skilsmessa från Fäderneslandet och der-
på följande ofärd: så följde ock nu, efter Gustaf
Adolphs fall, ehuru icke deraf omedelbarligen för-
anledd, en* ny förändring af henne:, öde.
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Då hennes man hyllade en främmande Öfver-
het, måste äfven hon skiljas från sina Fäders land.
3Vu var det dock icke yttre vidrigheter, utan endast
inre sorger, som tryckte hennes själ, då icke blott
ett haf, utan en riksgräns, skilde henne ifrån de
dyrbaraste föremål för hennes kärlek,

Samma aktning, som hon i tvenne Svenska Ko-
nungahus tillvunnit sig, följde henne vid det Kej-
serliga Hofvet i Petersburg; der hon icke blott de-
lade glansen af sin mans värdigheter och förmåner,
utan för sin egen person vann flera utmärkelser, som,
ej mindre nyttiga ärt hedrande, gåfvo oberoendets
trygghet åt det Enkestånd, i hvilket hon, så oför-
modadt som hastigt, hade den sorgen att försättas.

Så var hennes lefnad, lik den flyktiga fågelns,
som öfver land och haf flyger i storm och oväder;
och om han än i söderns sköna lunder då och dä
med nöje hvilar, dock ingen ro, ingen trefnad fin-
ner, tills han åt hemlandet igen får följa med våren.

En vår var det för henne, oaktadt hösten af
hennes ålder, hvar gång hon återlände till sitt ford-
na Fädernesland. Af det qvinliga könets inskränk-
ning till det inre lifvet, dit samhällets yttre band
icke sträcka sig, var det en naturlig följd, att hon
kunde dela sin Ömhet och omsorg lika emellan de
barn, som lydde under den Ryska spiran och dem,
som förblefvo Svenska undersåter. Hon såg dock
samma himmel Öfver dem alla.

För sin egen del, om hon ock suckade, att va-
ra en främling i sina fäders bygd, ert utländning
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bland närskylda och vänner, fann hon sig likväl
lugnad, då hon tänkte på Guds rike, som af alla
Jäfider och iöjk innesluter dem, soin honom tillhöra,

En främling i verlden, men icke en främling
för Gud, sökte hon göra äfven sina barn och bar-
pabarn tidigt bekanta med Honom, som är allas
l|erre, och eu Fader öfver allt hvad fader heter
i himmelen och pä jorden. FÖi* de kära sina,
som bemip omgåfvo, var hon sjelf en Lärarinna.
Och dä hennes sjukdom hindrade henne att fortfara
med deras undervisning, gaf hon dem och deras
Föräldrar, ännu ifrån sin dödssäng, en förmaning
och ert välsignelse, hvars outplånliga intryck i deras
bröst nii förnyas af det saliga hoppet, att hon väl-
signar dem ännu ifrån den högre verld, dit hon för-
svunnit undan deras ögon, men ej undan deras
hjertan.

Ett nära vittne, ett af de närmaste till hennes
Irjeiftai *), Jivars sannfärdighet ej jäfvas af dess tack-
samma ömhet, har i dessa enkelt sköna drag teck-
nat hennes moderliga huldhet och Christliga mennt-

skokärlek. "Ron var för sina barn icke allenast den
Ömmaste Mor, utan den bästa vän. Hon förstod
hvarje deras tanke, hvarje deras önskan, utan att
de behöfde ens yttra den; och hennes sätt att före-
komina deras önskningar väckte deras erkänsla, än-
nu nier, än sjelfva den välgerning hon beviste."

"Sträng emot sig sjelf, var hon dock mild %

sitt omdöme om andra. Utan att fordra den upp

") Hemiea dotter^ Fru (Jrcfvinuau Pn-Eit,
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märksamhet, som bevisar sig i yttre höflighelsbety-
gelser, iakttog hon sin värdighet på ett sätt, som
gjorde att man af hennes närvaro aldrig fann sig
tvungen, men icke heller någonsin kunde förglöm-
ma sig. Ingen fattig gick ifrån henne ohulpen, in-
gen bekymrad utan tröst,"

"Hon älskade lifvet emedan det var henne af
Gud gifvit till ett heligt ändamål, och förljufvades
genom den glädje, hon hade af barn och barnabarn,
och af det tillfälle, hennes förmögenhet gaf henne
att sprida omkring sig treföad och välmåga. Men
hon fruktade icke heller döden, då hon af sina plå-
gor, dem hon bar med ett aklrig knotande tålamod,
kände sitt slut nalkas."

Länge förut hade hon under sin långvariga
sjuklighet tillegnat sig det tänkesätt, som yttrar sig
i dessa Psalmverser:

Stilla må jag Herran bida,
Tyst och trogen göra väl i
Medan dagens timmar skrida,
Aktsam vara om min själ:
Snart är sista timman slagen
Och min själ ifrån mig tagen,

Stilla komnie, och välkomna
Vare dagens slut ock lön;
Stilla må i Gud jag somna
Från min sista aftonbön,
Hvilken, när den här afbrytet,
l en himmelsk lofsäng bytes.

Ps. 275: 7, 8,
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Då

Majorskan Eva M. Bruncrona
född Taube jordfästes

den 12 Augusti 1832.

I_)et är de gamlas krona, när de mycket for-
farit hafva och deras ära är att de Gudfrukta.
Syr. 25: v. 8,

Vördnadsvärd är ålderdomen redan i sin anblick.
Hvem kan se ett hvitnadt hufvud, utan ätt med rö-
relse tänka: det är en mogen skörd till en bättre
verld, en skörd, som ej hunnit så långt utan att
hafva erfarit många skiften af lifvet, många bepröf-
velser af både klara och mulna dagar! En krona
är redan det gråa håret, en ära den höga åldern.
Redan af dem ville man gerna sluta till en erfaren
vishet, en bepröfvad gudsfruktan. Derföre väntar
man ock af de gamla, om icke mer handlingar och
verk, dock undervisning och råd. Och skulle äfven
dessa till slut brista: så känner man sig likväl af
deras blotta åsyn uppbyggd, när man vet om dem,
att de mycket förfarit hafva och att de Gud
frukta.

Mycket förfarit hade hon under sin länga van-
dring i tiden, den här hvilande ädla, som af den
talrika slägt, hvars prydnad hon var, på deras hän-
der, eller rättare, på deras hjertan buren, ej kunde
af någon, som henne nalkades, utan vördnad ses,
utan uppbyggelse höras. Mycket hade hon förfarit
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både af det ljufva och det bittra i lifvet, och dervid
lärt, att med David sucka till Gud: Behåll mitt
hjerta vid det ena att jag ditt namn fruktar,
I detta ena, detta enda fann hon det, som vi alla
söka, men så få ibland oss finna: en varaktig glädje,
en fullkomlig ro. Icke blott i verlden, utan ock
inom sitt eget hjerta, lärde hon känna tomheten och
fåfängligheten af allt annat, än det, som förenar
oss med Gud. Dock var verlden för henne i det
hela, och i synnerhet i hennes sednare dagar, mer
än vanligt ljus och skön; och hennes hjerta behÖfde
icke den hårdare prÖfning, utan hvilken så många
aldrig skulle lyssna till den icke blott ifrån grafven
och helgedomen, utan ifrån hela naturen, ropande
rösten: Verldenförgås och hennes lusta; men den
som gör Guds vilja, han blifver evinnerliga.

Icke ens en längre lefnads erfarenhet behöfde
hon, för att blifva uppmärksam på sanningen och
vigten af dessa ord. Ända ifrån sin ungdom hade
hon lärt, att främst söka efter Guds rike och hans
rättfärdighet.

Det hus, i hvilket hon var född och uppfödd,
hörde till de gamla, der en sednare tids flärd och
otro icke hade utträngt den fordna christligheten
äfven i de yttre bruken, som verka på barnen och
husfolket. En allvarsam uppfostran danade henne så
väl till en värdig medlem af Guds församling, som
till en duglig husmoder.

Värdig! och duglig! med flit väljer jag dessa
de enklaste ord. De säga i detta fall mer än de
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mest prunkande loford. De utmärka icke blott hen-
nes eget anspråkslösa tänkesätt, utan ock de redba-
ra grundsatser och de enkla seder, som tillhörde den
tid och den krets, i hvilken hon uppväxte.

Denna krets var likväl en af de mest ansedda
i Finland, Såsom dotter af öfverste Joh. Reish.
Taube, hade hon ärft ett äfven i Sverige och Liff-
land lysande namn, och genom sin morfar, den ifrån
Carl ben XII:s tid namnkunnige Fältherrn Friherre
Armfei/t, delade hon den glans, som äfven på ef-
terkommande faller af utmärkta förtjenster om Fä-
derneslandet. Dock den medfödda äran var blott
en tillfällig prydnad för de egna dygder, hon både
som maka och som moder utöfvade på ett sådant
sätt, att välsignelsen deraf icke blott gaf hennes ål-
derdom en ovanlig skonhet och sällhet, utan ock hos
barn och barnabarn synbarligen yttrat sig i deras
trefnad och framgång, ej mindre än i deras eget
Utmärkta välförhållande öch i den kärlek, att ej sä-
ga dyrkan, hvari de alla kring henne täflat.

Denna välsignelse härleder sig dock icke från
Modren allena, utan ifrån Fadren derjemte. Genom
sin beläsenhet och sitt konstsinne, sin bildning och
smak, sitt behagliga umgängessätt, och framför allt
genom sin sanna gudsfruktan och dygd, var Major
BnuivcßONA för alla, som med honom umgingos, li-
ka uppbygglig som angenäm; och man kunde icke
lemna hans sällskap, utan att med känsla af föräd-
ling, så väl som nöje, fästa sig vid hans lika älsk-
värda, som aktuingsvärda person. Hvad skulle han
då. icke verka på sina barn, med hvilkas uppfostran
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bart sysselsatte sig allt mer, i den mån som de till-
växte, Och hans egen tilltagande ålder skilde honom
ifrån allmänna tjénstebefattnirtgar? Äfven ifrån de
busliga bekymren befriade honom till slut helt OcK
hållet hans lika förståndiga, solft verksama rtiakä,
genom sin vaksama tillsyn öch driftiga hushållning,
Gemensamt för dem båda var det öfver all fåfänga
pch yppighet upphöjda, till alla nödiga försakelser
beredda tänkesätt, som ej mindre, an ordning och
omsorg, verkar till huslig trefnad. Det bragte dem,
med icke stora tillgångar, i ett oberoende tillstånd.
Derigenom var hon ock ännu, såsom enka, i stånd
att utöfva både gästfrihet och valgörsamhet; sedan
hon haft den glädjen, att se sina många barn för-
sörjda och genom en besynnerlig Guds skickelse alla
kring henne på den Svenska, stranden samlade och
bosatta. Endast här kunde både hon och de trif-
vas, sedan deras hembygd i Finland icke mer till-*
hörde Sverige. Endast här kunde hennes själ, som
med qvinliga dygder förenade manligt förstånd ocb
styrka, andas igen en fri och ren luft.

Visserligen saknade hon i Stockholm det landt-
liga lugn, der hon på egen sätesgård, omgifven af
den skönaste natur, hade tillbragt så många lyckliga
af. Dock, äfven i de härliga nejder, som omgifva
denna sällsynt belägna hufvudstad, tillbragte hon
mången förnöjsam stund, att till sina älsklingar, vå-
rens och sommarens budbärare, lyssna iried ungdom-
lig känsla; och då hon sista gången besökte ett ål-
ékadt ställe på landsbygden, tog hon ettrörande af-
sked af hvarje träd, som skänkt henne skugga oeh
svalka.
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Ett dylikt farväl tog hon af sina barn, hvar
gång hon vid dem skildes. Alltid beredd att dö,
föreställde hon sig vid sin höga ålder, att det var
sista gången hon såg dem. Ofta bad hon Gud, att
hon ej måtte lefva så länge, att hennes närmaste
behöfde önska hennes bortgång.

Såsom hennes lefnad varit efterdömlig, så var
ock hennes död uppbygglig. Ingen af de kära, som
besökte henne under hennes sista sjukdom, lemnade
hennes rum, utan att från hennes läppar hafva i sitt
hjerta gömt ett oförgätligt ord. Åt ett barnbarn,
sade hon: "Hvar gång jag har sett dig, mitt barn,
har det alltid blifvit gladt i min själ." Åt ett an-
nat: "Är det icke en vacker tafla att se en döende
mor omgifven af tacksamma barn och barnabarn?"
En gång yttrade hon: "Är jag kanske orolig? Jag
har så varit på vanliga resor: om jag är det på den
långa, som nu förestår mig, må det förlåtas mig."
Då en af hennes döttrar bad om hennes förbön hos
Gud, påminte hon henne om den förut bortgångne
Fadren, som ifrån himmelen förenade sin välsignelse
med hennes öfver dem alla. Då hennes slocknade
ögon ej mer kunde se dem, räckte hon dem ännu
sin hand, att betyga dem sin moderliga ömhet; och
efter uppmaning till enighet och inbördes kärlek,
sade hon: "Jag tackar och välsignar eder alla."

Ibland annat, som i hennes dödssäng sysselsatte
hennes tankar, var ett bröllop, som hon föreställde
sig än på jorden, än i himmelen. Förmodligen
tänkte hon pä det, som förestod emellan tvenne hen-
nes kära barnbarn; kanske äfven på det guldbiöl-
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lop, som var amnadt att firas emellan henne och
hennes man, men på jordenhindradt af hans förtidiga
bortgång, nu i himmelen skulle förena dem åter.

Äfven deras jordiska öfverlefvor skola tillsam-
mans hvila i den graf, hon för sexton år sedan lät
åt honom tillreda, hvarvid hon sjelf öfversåg arbe-
tet och uppmuntrade arbetarena med den leende
uppsyn, hvars egna behag, i förening med hennes
på en gång värdiga och hjertliga väsende, intog al-
la, som henne sågo, de lägre, som de högre.

Ingen, som i Finland kännt det vördnadsvärda
paret, skall nalkas deras graf, utan att med rörelse,
påminna sig deras dygder. Och vi, som äfven här,
hafve sett den sist bortgångna i hennes sköna afton,
skulle vi ej med denna dit öfver hafvet vandrande
stofthydda sända våra tankar att ledsaga henne till
hennes slutliga hvilorum, och säga: "Den rättfärdi-
ga hvilar i frid." Men förut upplyfte vi vårt hjer-
ta åt den himmelska hvilostaden, den eviga fridens
boning, der de nu begge tillsammans i det tempel,
som icke med händer uppbygdt är, stå ibland de med
Guds insegel tecknade och lofsjnnga och tillbedja.

Der har hon återfunnit, jemte den trogne vän,
som i nära femtio år på jorden henne ledsagat och
de i sin späda ålder bland Guds englar upptagna
barnen, äfven sin äldste, i en tapper strid för fä-
derneslandet ärofullt fallne, redan i sin lifstid all-
mänt aktade son; vid hvars död, ehuru hardt och
djupt den slog det ömmaste af hennes hjerta, hon
likväl, till sin tröst yttrade: "Han dog med heder
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bch den store Gudett såg visst till honom i sirt bafra-
bertighet; det säkra hoppet här jag."

Med honom och alla de kära, som nu derof-
Van omgifva henne, blickar hon ner till eder, som
här med tårar, i hvilka det bittra af sorgen försmäl-
tes i det ljufva af den tacksama kärlekens glädje öf-
ver hennes förlossning, påminnen eder allt hvad hon
för eder varit, ännu i de sista åren, då eder mog-
nade erfarenhet ej skydde att hemta råd af hennes
förståndiga huldhet; ja, ännu i de sista dagarna,
då hon liknade den i en förtrolig krets af vänner
lysande aftonlampan, som, redan färdig att slockna,
dock ännu visar ett blad i den bok, till hvars nöj-
gamnia och uppbyggliga läsning de lyssna.

Ehuru icke för edra ögon synlig, nalkas hört
dock ännu edra hjertan, och höjer der sin röst, for
att ur en af de psalmer, med hvilkahon beredde sig
till sin bortgång, lemna eder, till slutligt farväl,
dessa den Christellga trons och kärlekens, så Väl,
Som den moderliga välsignelsens ords

Gud signe eder alla,
Som här i tårar stan;
J sen, att Gud vill kalla
Min anda härifr än ;

Men till ert hjerta tränge
Hugsvalelsen så mildi
El fjerran eller länge
Jag är från eder skild.
Till himlen för Guds vänner
Är Vägen gen och kort.
De sina Herren känner
Och glömmer dem ej bort.
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Han dem tål skiljas låter^
Men blott en liten tid;
Han dem förenar åter
Uti eh evig frid.

Äivert eder, sönt livarken med siägtskaps- eller
vänskapsband med henne förenade, dock med rörel-
se deltagen i denna sorgehögtid efter den vördnads-
Värda, som, ofta af eder sedd i dennaGuds försam-
ling, visat eder, huru grähår ärö en hederskrona
får den, som på rättfärdigheténS väg funnen
varder: äfven eder lemnar hon ännu i denna stund
ett minnesord i den nyss sjungna psalmen: Jesus
är min vän, den bäste. Må denna sång, som än-
da ifrån hennes ungdom varit hetmes lijertas käraste
tolk, som ännu ett par dagar före hennes sista sjuk-
dom, i detta Herrans hus, Vid aftonens bönstund,
upplifvade hennes andakt, påminna oss alla icke blott
huru hon vat en Jesu vän, utan huru det för oss
bor vara det främsta åliggandet, det högsta goda
att kunna säga såsom hon:

Jag är viss och derpå liter i
Hvarkén lif, ej heller död
Mig ifrån min Jesu sliter,
Änglar, höghet eller nödt
Djuphet eller annat mera,
Vare kommand eller när,
Skall mig från Guds kärlek föra}
Som i Jesu Christo år.

Ett uttryck af hennes sjalä stämning, hvilket
hon sjelf, som oftast använde, då hon tänkte på
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sin höga ålder, innehåller äfven hela den p?alm (360),
hvars sista verser skola sluta vår andakt med den
önskan, med den bön till Gud, att, om äfven våra
dagar skulle till högre ålder förlängas, vi måtte kun-
na såsom hon säga:

Hur tjuft, att från en tid och verld,
Som mig ej mer behaga,
Få reda till min hädanfärd
Och till mitt tand hemdraga!
Snart reser jag i Jesu namn,
Och mig i fordna vänners famn
Guds änglar snart ledsaga.

Med Simeon jag far i frid
Och mig till ro begifver,
Lik kärfven, som i rattan tid
Från marken införd blifver.
Mig, Jesu! med det hoppet gläd,
Att bland din skörd, din goda säd,
Du mig ett rum ock gifver.

I denna talrika församling torde äfven ibland
dem, som varit föremål för hennes tysta välgörsam-
het, månge finnas, som nu först fått höra hennes
namn, nu först blifvit uppmärksamma på hennes dyg-
der. Att äfven de må icke blott fatta utan förvara
hennes uppbyggliga bild, hänvisar jag dem till psal-
men 275, hvaraf jag nu anför endast dessa, hennes
sista stunder, betecknande drag:

Stilla må jag Herran bida,
Tyst och trogen göra väl;
Medan dagens timmar skrida,
Aktsam vunla om min själ;
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Snart år sista timman slagen
Och min själ ifrån mig tagen.

Stilla k ömme och välkomna
Vare dagens slut och lön;
Stilla må i Gud jag somna
Från min sista aftonbön
Hvilken, när den här afbrytes,
I en himmelsk lofsång bytes.
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Då

Fru Sara P. af Leopold
född Fehman jordfästes

den 14 Maj 1829.

O ljusets, fridens, salighetens källa!
När skall för mig din rena våg uppvälla?

Hvem förer mig till dina friska flöden ?

Den stilla döden-

Äå skole vi Christne föreställa oss döden, icke så-
som en förskräckelsens konung, ehuru han så äfven
i Skriften kallas, icke enligt dert vanliga afbildnin-
gen, såsom ett med lian hotande behrartgel, icke
heller, enligt en annan skönare bild, såsom en ge-
nius, i hvars hand den omstjelpta facklan slocknar.
Visserligen kominer han, såsom en fridens engel,
för att breda sina vingar öfver den lidandes bädd,
släcka den sista oroligt flämtande lågan af den län-
ge förtärda lampan, upplösa alla smärtor och qval i
en djup och stilla sömn, en fullkomlig ro. Men re-
ligionen skiljer emellan den utvärtes menniskan
som förgås och den invärtes som varder för-
nyad dag ifrån dag. Medan den förra, föråldrad,
förfallen och till slut en känslolös börda, bäres ned
i den tysta, mörka, kalla hvilokammaren, stiger den
sednare, genom sanning och nåd, i tro och kärlek
förnyad och förklarad, upp i ljusets rymder, på evig-
hetens höjder.

Så är döden icke blott ett aftonbud, som kal-
lar till hvila, utan tillika en morgonens härold, som
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Vacker till en ny dag, en ny vandring, en ny ut-
sigt öfver skapelsen, en ny verksamhet i högre kret-
sar, för större och saligare ändamål. Han är, med
ett ord, icke blott en fridens, utan en ljusets en-
gel, lik den som nedsteg till Petrus i fängelset, upp-
lyste dess nattliga mörker, bröt den fångnes bojor
och sade: Statt upp och följ mig.

Christendomen allena ger klarhet och visshet
at denna sköna föreställning om döden. Dock är
den redan af förnuftet anad och yrkad. Ja, äfven
ibland dem, som ej känna eller erkänna uppenbarel-
sens sanning, söker dock hvarje ädlare själ ett hö-
gre mål än det, hon i tiden kan uppnå. Under all
den glans, som lyckan och äran, allt det behag, som
snillet och vänskapen sprida öfver hennes lif, klagar
hon öfver dess tomhet. Sjelfva det sanna och skö-
na och goda, af hvilket allena hon har en ren och
ostörd njutning, kan dock icke tillfredsställa henne,
då hon ej finner 'det helt och fullkomligt. Endast
en skuggbild deraf möter henne på jorden; och ju
mera hon af den röres och hänföres, dess mera sak-
nar hon sjelfva föremålet, dess mer längtar hon att
hinna dess åskådning. Men i sjelfva denna längtan
är en fröjd, i denna saknad en tröst, som upplyfter
henne så väl öfver det flärdfulla i verldens nöjen
och företräden, som öfver det bittra i dess bekym-
mer och sorger. Ja, det är redan en himmelsk för-
känsla af de odödligas sällhet, som uttrycker sig i
dessa trons och hoppets och kärlekens ord:

O ljusets , fridens, salighetens källa!
När skall för mig din rett a våg uppvälla?
Hvem förer mig till dina friska flöden ?

Den stilla döden,
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Sådan var, under en mångårig tystnad på hvi-

lans bädd, den beständige tanken hos den upphöjda
fjäl, hvars jordiska omsvepning vi här helga åt jor-
den. Upphöjd var hon genom sitt så fasta som äd-
la tänkesätt, ej mindre än genom sin ovanliga för-
stånds-bildning. Den grundlades genom en förträff-
lig uppfostran i Danmarks hufvudstad, der hon var
född af en Svensk Fader, då mera Kongl. Danskt
Justitie-Råd, Men, huru mycket den i hans fädee-;

msland, som sedan blef äfven hennes, måst fullkom-
nas dels genom den tillflykt hon fann vid Enke-
Drottning Lovisa Umukas Hof, dels genom hennes
ägtenskap med en man, upptagen i Konung Gustaf
des Hl;s förtroliga umgänge, och som blifvit det ic-
ke blott genom sångens och diktens trollkraft, utan
genom sanningens fria och ädla språk:, dft säga oss

blötta namnen af den Prinsessa hon uppvaktade och
af den Man hvars Maka hon blef Dock var det
icke blott af honom, utan af hans likar ifrån flera
verldens länder och tider, hon genom ett dagligt
umgänge vann den säkerhet i ortidömme, den renhet
i smak, den ädelhet i ton så väl gom i känsla, ef
jnindre än den omfattning och mångfaldighet af kun-
skåp, gom gjorde hennes umgänge mer likt en maiw

af de mest bildade och upplysta, än ett fruntimmers,
©ch likväl till ett fruntimmers af icke mindre huld-
het än skonhet,

För öfrigt var hon visst icke af de qvinnor,
S>ojn tro sig upphöjda öfver sittköns pligter och dyg-
der. Ett mönster af stilla verksamhet, höll hon sitt
hus i den skönaste ordning; och hvad helst nyttigt
fllijf vackert och prydligt qvinliga händer kunna
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verka, verkade äfven hennes, ehuru ofta de grepo
efter ett arbete, der hennes själ närdes af snillets
oförgängliga frukter. Ty hon förspillde ingen dag,
ingen stund i fåfängans stela samqväm och tomma
tidsfördrif.

Äfven i hennes hjerta, ehuru med en manlig
ståndaktighet omgärdadt, bodde en qvinlig Ömhet,
som aldrig tillslöt sig för den olyckligas klagan,
som sjelf sökte upp de lidande och nödställda. Med
denna nästan veka godhet var den strängaste rätts-
känsla förenad; och ifrån något, som hon höll för
sanning och rätt, skulle ingen öfvertalande eller öf-
verväldigande röst af högheten eller snillet eller kär-
leken, skulle ingen jordisk eller öfverjordisk makt
förmått henne att vika.

Med sådana egenskaper kunde hon icke undgå,
att hos alla dem, som henne kände, väcka en till
vördnad Öfvergående aktning. Han sjelf, som i den
sköna älskvärda qvinnan funnit allt, hvad han af en
Makas dygder och behag kunde önska, måste dock
för henne känna någon ting mer än en mans kärlek
och vänskap, någon ting likt hvad den blinde To-
bias kände i Engelens närvaro; hvilken, då han kla-
gade att han i mörkret sitta måste och icke kunde
se hiinmelens ljus, böd honom hafva tålamod och
förtrösta på Gud, som gör de blinda seende, och
skingrar ej blott nattens utan dödens mörker.

Vid denna liknelse ser jag på mina Åhörares
ansigten en ny skuggning af de sorgliga känslor, sunt

detta tillfälle inger. Den påminner om den bedröfli
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ga tid, då af de förut sä lyckliga, hvarannans da-
gar så skönt förljufvande Makarna, Han såg sin dag
mörkna, innan aftonen kom, och Hon, som skulle
vara hans ögons ljus så väl som hans hjertas tröst,
kort förut hade nedsjunkit i en maktlös domning,
föga mer än en skugga af sig sjelf.

En våldsam sjukdom hade först Öfverspännt, se-

dan förslappat hennes själs- och kroppskrafter. Med
ögonens glädje af det milda anletet, saknade han äf-
ven nöjet af den röst, till hvilken han förut lyss-
nat, soin till en varelses från en högre verld; ty
sällan mer förmådde hon höja den i ett fullföljdt
samtal. Dock lefde hon ännu för honom, dagligen
bekymrad pin hans helsa och trefnad; och han käri-
de sig lycklig ännu af hennes närvaro, och af de
kära, ehuru få ord, med hvilka hennes hjerta besva-
rade hans ömhet. Derföre skulle ock nu, vid den
fullkomliga förlusten af det 40-åriga umgänget med
den så förståndiga, så hulda, så ädla vännen, hans
saknad vara tröstlös, om icke med den tacksägelse,
han är skyldig Försynen för hennes förlossning, för-
enade sig det förnyade och förklarade minnet af hvad
hon fordom varit, och det saliga hopp, hon i sin
dödssäng honom gaf, och ännu ur sin graf sänder

_

% dessa på hennes stofthydda inskrifna ord;

Ack Ijuft är hviläns läger.
Och natten förf, förbi.
Farväl! tnitt hjerta säger
f kimlen räkas vi.



409»

Vice-Presidenten och Bidd.
G. D. af Wahlbergs jordfästning

den 20 Augusti 1829.

JLFetta säger Han, den död var och är lefvandés
vorden: Var trofast intill döden , så skall jag
gifva dig lifsens krona. Uppb. 2: 8, 10.

Betydelsefulla äro dessa ord icke endast i det
afseendet, att de stadfästa vår öfvertygelse om ett
högre mål för vår vandring på jorden, än det när-
varande lifvets ovissa, tvetydiga, förgängliga sällhet,
utan ock för den varning de oss lemna, i det de
erinra oss så väl om den väg vi redan tillryggalagt,
som den oss ännu förestår. Och när skulle denna
varning vara hos oss mer verksam, än vid tillfällen,
som detta, då helgedomen föreställer en försal till
grafven; då med templets högtidlighet förenar sig
dödens och evighetens; då vid alfaret, hvarifrån nå-
dens ord förkunnas, stå förgängelsens tecken, som
påminna oss att ej försumma nådens tid; då vid det
ropet på den kastade inullen: af jord är du kom-
men, jord skall du åter varda, minnet af den
bortgångnes efterdömliga lefnad framstår likt en röst
ifrån en högre verld och upprepar för oss de anför-
da orden: Detta säger Han, som var död och är
lefvande: Var trofast intill döden, så skall jag
gifva dig lifsens krona.

Trofast intill döden var den vördnadsvärde man 5

som här hvilar ifråii sin långa, förtjenstfulla bana.
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Trofast var han emot Gud och derigenom emot »ig
sjelf, trofast emot Konung och fädernesland, med-
borgare och medbröder.

Trofasthet är äfven i samhället ett vilkor för
allmänt och enskilt väl. Det är en borgerlig, så
väl som christelig dygd. Om den tro, som folk och
Öfverhet svurit hvarandra, icke står fast, så faller
sjelfva grunden till all samfunds-ordning. Om med-
borgare i sina inbördes förbindelser ej kunna tro
hvarandra, ej kunna hålla sig fast vid hvarandra»
ord: så upphör all verksamhet och samhällighet, all
trefnad och förkofran. Och om de, hvilka ett em-
bete anförtrodt är, icke känna sig af 6in egen tro-
het fastade vid dess pligter: så förmår all yttre på-
drifning, all synande och nagelfarande räfst ej fram-,
bringa annat, än en bokstaflig laggrannhet, utan in-
re anda och lif; liknande den i ett spelur, der icke
blott timme och minut äro noga iakttagna, utan ock
de bestämda melodierna riktigt spelas; men der lik-
väl det fattas, som härrör af den spelandes hjerta
och själ och utgör det väsendtliga i musiken; och
der ett hjul, som stannar, eller blott en i valsen bri-
stande tagg, bringar det hela i misstämning.

Ett sådant tvunget och blindt verktyg i Stats-
jnachinen var visserligen icke den förträfflige Em-
betsman, hvars bild här framställer sig för vår sak-
nande hågkomst. Det var hans egen rättsinnighet,
hans eget nit för det allmänna och för ordning och
skick, som utgjorde driffjädern i hans noggranna,
pg alltid lika embets-fötvaltning.
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Han begynte den vid 20 års ålder; och redan
i det 30:de Kamererare i Statscontoret, var han 8
år derefter Statscommissarie. Med hela allmänhetens
ej mindre, än förmäns och medbröders, odelade och
oföränderliga aktning beklädde han detta Embete i
32 år: hvarjemte han deltog i många af Statens
vigtigare angelägenheter, såsom Kongl. Maj-.ts och
Kronans Ombud i Riksgähiscontoret, Ledamot af Sty-
relsen öfver Tullverket och Allmänna Magazinsinrätt-
ningen samt Konungens Hospital. —■ Hedrad med
särskilta uppdrag af lika magtpåliggande, som grann-
laga beskaffenhet uti ärenden, hvilka rörde Rikets
penningeväsende, rättvisade han alltid det förtroen-
de, som blifvit fästadt vid hans bepröfvade skicklig-
het och erfarenhet, Ar 1805 pryddes han med Nord-
stjerne-Orden. Närvarande Regering beviste sin upp-
märksamhet på hans förtjenster genom hans upphö-
jelse till adlig värdighet, och genom den hedersti-
tel, som fastades vid hans aktningsvärda namn, dä
han vid 70 års ålder ifrån sin 50-åriga tjenstebana
trädde i skuggan af sin aftonhvila.

Denna förljufvades icke blott af den tillfreds-
ställelse , hvarmed han kunde se tillbaka på ett hälft
århundrades nyttiga mödor, och af den hederskrona,
hans grå hår voro för honom, såsom den der alltid
på rättfärdighetens väg funnen var, utan ock
af det egna behaget i hans på en gång intagande
och värdiga umgängessätt, som gjorde, att han ej
såsom de fleste gamle, närde lemnat sin verknings-
krets, innan de förlorat all kraft, allt deltagande i
samhällslifvets angelägenheter eller nöjen, kände sig
öfvergifven och ensam i verlden.
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Ensam var han icke ens då, när han sjelf drog
$!g tillbaka, allt mera tryckt af årens tyngd, hvar-
med plågans udd sig förente och af den sorgen, att
öfverlefva ej blott äldre utan yngre vänner. Ensam
var han icke i den sköna omgifvelsen af fyra Söner,
eller hvärför må jag ej säga sex, ty äfven i sina
magar fann han söner, och af fyra Döttrar, lefvan-
de bilder af hans oförgätliga, sällsynt förträffliga
maka, som med honom delat den första vården om
de fyrdubbla önskebarnen. Den moderliga välsignel-
sen hade ifrån grafven, eller rättare ifrån himmeln,
forent sig med den faderliga, för att fullkomna han!
glädje af dem alla.

Alla, ehuru icke alltid närvarande för han»
Ssyn, dock aldrig från hans hjerta aflägsna, liknade
hvarandra i täflan, att med sin kärlek och sina dyg-
der, sina ej mindre älskvärda än skattbaraegenskaper,
förmildra det bittra i hans återstående profning.

Dock skulle icke all deras uppmärksamma öm-
het kunnat motväga den stigande oron af hans kropps-
liga lidande, om han ej ägt den allena tröstande,
alltid öppna, aldrig svikande tillflykten vid den Gu-
domlige vännens kors, som led, oskyldig, för oss
alla. Redan vid hans inträde i verlden hade christ-
liga Föräldrar och Lärare lagt på hans hjerta dessa
vid hans utgång derifrån så tröstefulla Herrans ord:
Var trofast intill döden, så skall jag gifva dig
lifsens krona.

Denna krona, som icke lyser i verldens ögon,
Icke ens kan skönjas af verlden, ty hon ligger icke
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inom dess synkrets, såg han, med trons ögon, un-»'
der sina sista smärtefulla strider sväfva framför sig:
först såsom den törnekrona, vår helige Frälsare sjelf
burit med hans dyra blod bestänkt, sedan såsom en
gegrens, en rättfärdighetens, en lifsens krona, strå-
lande af skenet ifrån hans eviga härlighet.

Nu är allt för honom förklaradt. Nu är ien
ändlös glädje fullkomnadt, hvad han här förbidade
i tålamod och kärlek.

Han har kämpat, han har Vunnit
Och behållit tro och hopp.
Nu har han sin krona funnit
Efter väl fullbordadt topp.
Efter mödor, qval och strid
Väntar oss en salig frid
Hos vår Gud i evig tid.
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Vid
Hans Excellens,

,
Justitie-Stats-Ministern m.m.

Grefve Fredrik Gyllenborgs
jordfästning

den 29 Augusti 1829.

Der äro stolar satle till doms, David» hus
stolar.

Om Jerusalem, hvarest, jemte Herrans helge-
dom, äfven Konungasätet var, och de till styrelse»
hörande embeten omgåfvo thronen, yttrades dessa
ord af Konung David sjelf i den 122 Ps.: som ut-
trycker hans Konungsliga hjertas brinnande bön om
sitt folks sällhet, om frid inom dess murar ock
lycka i dess palats. Lämpade till detta sorgliga
tillfälle, visa de oss icke blott betydelsen af den
stol, som är ledig efter den högt uppsatte, af hvil-
ken här återstår endast det jorden tillhöriga stoftet,
utan ock, huru han beklädde den, nemligen såsom
era stol i Davids hus: den Davids, om hvilken
skrifvit är, att han skulle upprätta rätt och rättfär-
dighet på jorden, och vara en Konung öfver alla
verldens folk; att hans rike skall ingen ände tags,
och att hans namn är Herren vår rättfärdighet.

Ja, icke blott såsom en borgerlig inrättning till
befrämjande af allmän säkerhet och ordning, utan
ock, såsom en stiftelse af Gud, som är sjelfvaRätt-
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färdigheten, och såsom en skuggbild på jorden, af
den eviga rättvisan i himmelen, betraktades och vår:
dades Domare-embetet af den vördnadsvärde, ej min-
dre med Guds lag och rike, än med verldslig rätt
och samhällsordningbekante, ovärderlige man, hvars
ädla minne vi här återkalla.

Långt ifrån den misstydning af begreppet om
Guds rike, att dertill skulle höra en hierarkisk sam-
mansmältning af staten öch kyrkan, var han ej min-
dre skild ifrån den motsatta villfarelsen, att den ena
skulle kunna umbära den andra. Guds rike var ej
för honom, såsom för många den borgerliga lagens
och ordningens handhafvare, endast ett bibliskt tale-
sätt, för att utmärka sanningens och dygdens välde
hos ett upplyst och förbättrad t folk. Såsom en upp-
riktig christen, trodde han på ett verkligt, ehuru
osynligt, öfver det borgerliga samhället upphöjdt,
dock äfven på dess trygghet, ordning och välstånd
inflytande Guds rike, som begynns på jorden och
fullkomnas i himmelen. Han trodde, att detta rike
har sin egen, på en gång gudomligt och menskligt
lefvande och regerande Konung, i den på jorden
födde, till himmelen återgångne Guds och mennisko-
nes Son: hvilken, i det samma han utsänder endast
ordets lärare, att upprätta det riket, likväl säger:
Mig är gifven all magt i himmelen och på jor-
den. I detta nådens och sanningens rike, under
denna kärlekens och fridens Konung, kände han sig
vara en undersåte, icke endast när han i Guds hus
nedböjde sig i stoftet, utan ock när han satt på Do-
maresätet eller i Konungens Råd.
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På många stolar, ställda til! doms, hade han
Under sin 4Ö-åriga tjenstetid suttit, och på ingen
af dem förgätit, att öfver den högsta, som öfver de
lägre, är den stolen upphöjd, på hvilken den Evi-
ge Domaren skall sätta sig i himmelens sky och
dumma dem, som på jorden dömt hafva.

Upp till honom allena såg han, icke på men-
niskorna omkring sig, när han skulle bestämma sirt
handling eller afgifva sin röst. Icke verkade på hatts
beslut sorlet af hopen, mer än något enskilt förord,
icke kulorna i den Nämd, af hvilken han såsom fol-
kets Öfverdomare skulle döinmas, mer än den tids-
spegel, i hvilken han såsom Konungens rådgifvare
skulle se sin bild rätt eller orätt framställd.

Upphöjd öfver all menniskofruktan, men med
den ödmjukhet, som egnar hvarje dödlig, då han
ställer sig inför Guds ansigte, iakttog han så väl
i det enskilta, som i det offentliga lifvet en stilla
värdighet, lika skild ifrån högmodets nedlåtenhet som
Ifrån fåfängans anspråk. Hans höga begrepp om
mensklig dygd och medborgerliga pligter i allmän-
het, och särskilt om de förbindelser en statens tje-
nare ikläder sig, gjorde honom sträng i sinafordrin-
gar af andra, men ännu strängare emot sig sjelf.

Under det allvarligaste bemödande om allt, hvad
honom ålåg, bibehöll han alltid, oaktadt sin fram-
gång i verlden, ett blygsamt misstroende till sin
egen förmåga. Denna svarade i hans tanke aldrig
emot hans vilja, derför att hans vilja var så full-
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köttiilg. Jag tror mig ej bättre kunna utmärks
hennes renhet och fasthet, än då jag jemför henne;

med den allmänna viljan, sådan hon föreställs i be-
greppet om samhällsordningens grund, såsom den
lefvande själen äf lagen. Ja, i Grefve Gyllenborg,
hvad hans tänkesätt angår, framträdde i mensklig
gestalt lagen eller rättvisan sjelf.

Ehuru mild hart var i det enskilta Umgänget,
ehuru öm emot alla nödställda, dem han i tysthet
understödde, kunde han dock i domstolen af ingat
bouer eller tårar beVekas; och med all föglighet i
mål, som ej berodde äf lag öch rätt, med all upp-
märksamhet på de skäl, söm grundade ärtdras menin-
gar, förenade han denna styrka i egen öfvertygelse $

söm icke endast eirtotstår alla fremmande inflytelser,
utan ock dtifver fram till målet och öfvervinner al!»
hindef.

Hvad dygden, såsom en kraft i viljan, förmår,
derpå är hela hans lefnad det skönaste exempel.
Ifrån det Ögonblick, då han Vid 17 års ålder sjelf
bestämde sig till en annan bana, än den, hvartill
han redan i sina spädaste år genom en Fändriks full-
magt varit ärnad, och valde till sitt yrke lagfaren-
heten, egnade han deråt all sin möda och tid, och
beträdde alla dertill hörande tjenstegrader, vid Hä-
radstingen så väl som vid Hof-Rätten och Justitie-
Bevisionen; jemte det han bestridde en mängd sär-
skilta gÖromål såsom Secreterare i Lagkommissionen,
Ledamot af Rikets allmänna ärendets beredning,
General-Auditör i Pommerska och Finska krigen,
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biträdare vid Justitie-Canslers embetet, pä hvars väg-
nar han gjorde en resa genom hela Finland och en
del af Norrland.

Vid alla dessa mångfaldiga befattningar var hans
arbetsamhet outtröttlig; och den fortfor under hela
hans lefnad, på den högsta platsen som på de lägre,
med uppoffring icke blott af dagens nöjen, utan ej
sällan af nattens ro.

Det var således icke blott den till tänkesätt och
insigter värdige arfvingen af ett lysande namn, utan

den mångfaldigt pröfvade och förtjetistfulle emliets-
mannen, som vid det nya förhållande af en förän-
drad statsförfattning och regering upphöjdes först

till Justitie Råd och kort derefter till Justitie Stats-
minister. Det var med stor möda, han kunde öfver-

talas, att emottaga detta sista höga embete: hvartill
likväl den allmänna rosten, ej mindre än Konungens

utmärkta förtroende honom bestämde. Han frånkän-
de sig sjelf denna hastigt genomträngande blick af

snillet, som stundom ersätter bristen af en vidsträck-
tare erfarenhet och insigt. Men utan tvifvel bör

den fältherre, som genomvandrat alla vägar och

bygder, dalar och höjder, skogar och moras, i det

land der kriget föres, då han uppstiger på en bergs-

spets för att öfverse det hela och bestämma sin krigs-

plan, bättre kunna lyckas deri, än den, som förut

med lokalen alldeles obekant, i samma afsigt besti-

ger en dylik höjd. Så måste ock på den plats,
hvarifrån ett rikes hela lagverk skall Öfverses och
styras, den genom egen erfarenhet förvärfvade kän-
nedomen af alla dess särskilta högre och lägre gre-
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liar, vara mer säker och användbar, art den bråd-
ttiogna vishet^ som stodjartde sig på mer eller min-
dre grundlig läsning, tror sig genom vissa allmänna
grundsattser kunna allting uträtta.

Den rättvisa, som Grefve Gyllenborg ej gjor-
de sig sjelf, skedde honom desto mer af andra, ic-
ke blott äf dert större allmänheten, som dä hon en
gång med sirt aktning har stämplat ett berömdt namn,
ej så noga granskar, om hvarje hartdlirtg eller egen-
skap deremot fullkömligért svarar, utan ock af dem,
som vanligen strängast bedömma en högt uppsatt
man: de som närmast stå Under hand myndighet. 1
embctsruinmet vördad, ja, fruktad för sin stränga
noggrannhet, var han Utom det såsom en faderlig
Van älskad af alla dem, hvilkas förman hän varit
dier var,

Ju mindre han sökte, dess mera vann han men
»iskors bifall. Ingen penna, ingen tunga har i ett
offentligt eller enskilt, hÖgljudt eller hviskädt ord,
vågat kasta en fläck på hans rättsinnighet i lagens
tolkning ocli skipning, på hans nit för hvar inan*
rätt så väl som det allmänna bästa, på hans trofast-
het emot dert stiftande så väl som den styrande sam-
hSllsmagten.

Af denna allmänna aktning för det sanna vär-
det af Grefve Gyllenborgs till rikets tjenst isa
lång tid helgade egenskaper och mödor, var det ett
icke oväntadt Uttryck, att då hans förlorade helsa
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tvang honom, att före den ålder då staten beviljar
»ina en sorglös hvila på deras ålderdom,
oeh Hans Maj.t för Rikets nu samlade Ständer täck-
tes föreslå en eftergift af några få år i den bestäm-
da tiden, bifall till detta nådiga förslag af Statsut-
ekottets Utgiftsafdelning blef tillstyrkt. Enligt säker
förmodan skulle samtliga Stånden dertill hafva en*

hälligt samtyckt, om ej hans hastiga flyttning i en
högre verld för honom undanröjt detta, jemte alla
andra jordiska bekymmer.

Långt förut var han öfver dem upphöjd genom
känslan af det eviga, ofvanifrån kommande goda.
Dock borde äfven den vissa väntan af en snar för-
lossning ej hindra honom, att med rörelse erkänna
detta, vid hans bortgång ur verlden så utmärkt he-
drande, bevis af medborgerlig aktning. Ej mindre
rördes hans hjerta af det Kongliga handbref, hvari
Hans Maj.t i de nådigaste ordalag förklarade sin
höga tillfredsställelse öfver Grefve Gyllenborgs un-
der en lång tjenstebana bevisade förtjenster och dyg-
der, och särskilt öfver den öppenhet, redlighet och
oväld, hvarmed han inför sin Konung vid alla till.
fallen yttrat sig.

Af denna glans, som Konungens och folkeli
sammanstämmande erkänsla af hans pröfvade trohet
spridde öfver hans sista stunder, faller ett skönt åter-
sken nu öfver hans minne genom den höga närva-
relsen af Rikets dyra så högt älskade Kronprins, ej
mindre än genom dess Ständers sjelfmanta möte vid
invigningen af hans stoft till den i detta tempel för-
varade Fäderne-grafven.
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Hvad kan eller hvad behöfver jag säga me*

till hans loford? När sådana vittnen tala: så tystne
all annan röst, än religonens, som påminner oss hvar
och en, att då alla på jorden till doms ställda sto-
lar stå lediga eller omkullstörtas, återstår likväl den
•stolen i Davids hus, inför hvilken vi alla måste
uppenbarade varda, på det hvar och en skall

få efter som han handlat hafver, medan hatt
Ufde, ehvad det är godt eller ondt.
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Vid
o

Sadelmakare - Åldermannen
Jac_ Fagerbergs jordfästning

den 29 October 1830.

Jag är för ringa till all den barmhertighel
och all den trohet, som du med dinom tjenare
gjort hafver ,• Förty jag hade icke rner än den-
na st afven, då jag gick öfver denna Jordanen,
och nu är jag till två skaror vorden. 1 Mos.
32: v. 10.

Såsom Jacob i dessa ord med ett ödmjukt och
tacksamt hjerta erkände Guds oförtjenta nåd i den
rikedom af kameler och på dem lastade ägodelar
samt af andra hjordar, af hvilka han såg sig omgif-
ven, då han, återkommen till sitt Fädernesland, stod
vid stranden af Jordan, han, som icke ägde mer än
stafyen i sin hand, då han gick öfver samma flod,
för att i främmande land söka *irt lycka: 6a ville
äfven den märk värdige man, hvars stoft vi här sko-
la helga till hvilan i grafven, lemna åt Gud allena
äran af den ansenliga, i hans stånd ovanliga förmö-
genhet, genom hvars slutliga användande till de mest
välgörande ändamål han gjort sin åminnelse oför-
gänglig, så väl i hufvudstaden, som i sin hembygd.
Jag anför vid detta tillfälle dessa Jacobs ord af en
annan ännu mer betydande anledning. Då den nu
saknade, icke blott genom sin rikedom, utan genom
j_in sällsynt?. vcrknii!g.».fi}rui;>ga. utmärkte medboiga-
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ren för nära fyrtio år sedan var färdig att vandra
ut i främmande land, för att fullkomna sig i sitt
yrke, bivistade han en Gudstjenst i Riddarholms-
kyrkan, och hörde i den då hållna predikan några
ord angående Patriarken Jacob, som gjorde i hans
hjerta fett outplånligt intryck, och inflöto icke en-
dast på hans tänkesätt under hela hans lefnad, utan
sannolikt äfven på hans yttersta vilja.

För att förstå detta intryck och dess verkan,
måste vi erinra oss hvad i 1 Moseboks 28 Cap. lä-
ses om Jacobs vandring ifrån sina Föräldrars hus.

Natten var kommen, då han befann sig på ett
ställe, der intet herberge var. Hans läger blef på
marken under bar himmel; en sten blef hans huf-
vudgärd. Med ett sorgset hjerta tänkte han på sitt
hem, som han måst öfvergifva, på sin gamle blinde
Fader, sin kärleksfulla Moder, dem han kanske al-
drig mer skulle återse. Men Herren stärkte honom
icke endast med en rolig sömn, utan med en uppen-
barelse i drömmen. Han såg en stege, som stod på
jorden och räckte upp i himmelen; och si! Guds
englar stego der upp och neder; och Herren sjelf
stod der öfverst, och gaf honom samma välsignelse,
som han gifvit hans Farfader och Fader, samma löf-
te, att hans efterkommande skulle besitta det land,
der han låg uppä, och att i hans säd alla slägter
på jorden skulle välsignade varda. Si! jag är med
dig, sade Herren slutligen, och skull förvara dig
ehvart du far. När nu Jacob vaknade af sin sömn,
uppstod han med en salig glädje och utropade: Det-
ta måste vara ett heligt rum: här hur visscrti-
ga Gud; och här är himmclcns pari.
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Känslan af Guds närvarelse och af det iamman-
häng emellan himmel och jord, som hans dröm an-
tydde, förnyelsen af det åt hans Fäder gifna löftet,
samt den försäkran, han sjelf erhöll om Guds be-
skydd under sin vistelse i främmande land och om
en lycklig återkomst, uppfyllde Jacobs hjerta ined
en högtidlig andakt. Sedan stenen , på hvilken hanB
hufvud hade hvilat, blifvit af honom upprest till en
minnesvård af denna saliga stund, gjorde han Gud
ett löfte och sade: Om så är, att Gud blifver
med mig, och förvarar mig på denna vägen,
som jag reser, och gifver mig bröd till att äta,
och kläder till att klädas med, och förer mig
med frid åter hem igen till min Fader; så skall
fferren vara min Gud. Och denna stenen, som
jag upprest hafver till en vård, skallvarda ett
Guds hus: och qllt det du mig gifvit hafver,
der vill jag gifva dig tiond af

Sådant var ämnet af den betraktelse, som fäste
den unge Fagerbergs stora uppmärksamhet i det
Ugonblick, då han, som sjelf hette Jacob, 6kulle
lemna sitt Fädernesland. Han ansåg det såsom ett
©rd åt honom sagdt, af Gud sjelf lagdt uppå hans
Jijertat och han tänkte: Herren lofvar mig sitt
heskydd under min vandring, lofvar mig en
lycklig återkomst, lofvar mig sin välsignelse i
•mitt arbete: skulle då icke äfven jag lofva ho-
mm min trohet och lydnad? Så ingick han i sitt
hjerta ett förbund med Gud; och han fann under
hela sin lefnad, att Gud var trofast, ehuru han sjelf
mången gång vacklade, om ej afföll.
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Till deiia förbund hörde först och främst den
förtröstan till Gud, såsom en allestädes närvarande
Faderlig vän, att hvar helst han skulle fara, till
lands eller sjöss, hvar helst han skulle vistas, i sin
hembygd eller på främmande ort, inom eller utom
sitt Fädernesland, skulle han känna sig under Guds
vakande öga och ledande hand. Allestädes var him-
meln öppen för hans böner till Gud. Allestädes ha-
de han i Guds ord en himlastege, på hvilken håna
tankar och suckar kunde med hopp och förtröstan
uppstiga till Gud, och nedstiga med nåd och tröst,
med helgelse och frid. Allestädes kunde han säga:
Här bor visserliga Gud och här är himmelens
port. Men derför skulle han ock besinna, att hvar-
helst han befunne sig, inne eller ute, i samqvämel-
ler i enrum, i mörker eller dager, var han på ett
heligt mm, der han ej borde ens tänka, än mindre
tala eller göra någonting uppsåtligen syndigt. Hvad
han i detta hänseende kunnat bryta, hör ej till men-
niskors dom. Felfri kunde han ej mer, än någon an-
nan, vara; men han är i allmänhet känd för ej min-
dre rättsinnighet och redlighet emot andra, än or-
dentlighet, måttlighet och försakelse, hvad honom
sjelf angick. Det förtjenar anmärkas, att en man,
som genom sin vidlyftiga rörelse och sina talrika
egendomar stod i så mångfaldiga förhållanden till en
mängd menniskor, aldrig behöfde fly till Domstolen
eller Ofverheten, for att vinna hvad honom tillkom;
att han, med ett ord, i hela sin lifstid ej behöfde
föra någon rättegång. Då han visst icke var af dem,
som eftergifva eller försumma sin rätt, så vittnar det
icke blott oin hans egen noggrannhet att uppfylla
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»ina förbindelser, utan ock om hans försigtighet och
klokhet, så väl som hans foglighet och billighet i
alla de fall, då dessa dygder voro af nöden.

Till hans förbund med Gud hörde för det an-
dra, att han skulle sjelf beflita sig om den välsig-
nelse, han af Gud väntade, att han med all omtan-
ke och drift skulle sköta sitt yrke, Dock borde han
icke trösta på sin egen förmåga, utan dagligen bedja
Gud om hans råd och hjelp, aldrig förgätande, att
fast menniskan sår och planterar, är det dock Gud
allena, som växten gifver, Huru han uppfyllt det
förra, är allmänt bekant. Alltid sjelf i sin verkstad,
och lika skicklig som trägen, dref han sitt yrke i
den ordning och till den fullkomlighet, hvaraf han
utom riket, isynnerhet i England, hade sett en fö-
resyn, genom hvars efterföljd han icke blott befräm-
jade sin egen vinning, utan ock gagnade Fädernes-
landet, Hvad det sednare angår, så yttrade han sig
i de sista dagarna af sin lefnad, att han i sina fö-
retag aldrig haft någon annan rådgifvare än Gud,
men icke heller utan Hans råd någonting vigtigt
beslutit; hvaraf han härledde den besynnerliga fram-
gång, som följt alla hans bemödanden.

Till hans förbund med Gud hörde för det tre-
dje, att lika som Jacob lofvade gifva Herren tionde
af allt det han förvärfvade, så skulle äfven han till
välgörande ändamål använda sin samlade förmögen-
Jiet. Redan i sin lifstid gjorde han i tysthet myc-
ket godt, men i synnerhet har han genom sitt te-
stamente uppfyllt detta löfte; och man kan säga, att
genom den inrättning, han gjort i sin hembygd, ej
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kommit de flesta barmhertighetsverk i hufvudstaden,
har han helgat sin verkstad, på samma sätt, som
Jacob helgade stenen, på hvilken hans hufvud hade
bvilat, i det han invigde den och sade: denna sten
skall varda ett Guds hus-

Verlden misskände förhända hans sätt att tänka
och handla. Utan tvifvel satte han värde på den
stora förmögenhet, som han genom sin flit och Guds
välsignelse hade samlat. Men om hans afsigt ifrån
början var att göra deraf ett sådant bruk, som han
till slut gjorde, om han för detta ändamål samlade
och sparde, och försakade att sjelf njuta den i be-
qvämlighet och öfverflöd, eller att dermed lysa för
menniskors ögon, och hellre underkastade sig deras
tadel öfver hans indragna och inskränkta lefnad: så
är det allmänna omdömet nu skyldigt att göra hans
namn den rättvisa det förtjenar. Gud allena ransa-

kar hjertan och njurar. Menniskor tillhör att döm-
ma blott efter bevisliga handlingar, icke efter förut-
sättningar och tydningar af driffjädrar, som de icke
kunna utröna.

Den handling, som här ligger för allas Ögon,
jjr : att han dels till understöd för fattiga, åldersteg-
na och värnlösa, sjuka och vanföra, i synnerhet af
allmogen, ibland hvilka han var född, och i största
fattigdom hade uppväxt, och af borgareståndet, som
han genom "sitt yrke tillhörde; dels till befrämjande
af ägtenskapets välgörande ändamål och christliga
helgd; dels till deras uppmuntran, som med onitaH-
ke och flit vilja använda Lvad de lärt, och söka sin

427
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forkofran på samma väg, der han sjelf uppstigit till
välstånd; dels till belöning för tjenares trohet och
långvariga tjenst i samma hus; samt i allmänhet till
befordran af gudsfruktan, arbetsamhet och goda se-
der, har användt största delen af den förmögenhet,
han sjelf förvärfvat. Och en så välgörande, i så
många afseenden vigtig, i everldliga tider fruktbä-
rande handling, skulle den icke vara mer värd, än
alla de fåfängligheter, på hvilka så många slösa sin
förmögenhet, ja, förspilla sin välfärd, för att vinna
menniskors bifall för dagen? Skulle den icke till-
vinna honom efter döden en så mycket större akt-
ning, ju mindre han i sin lifstid sökte den för en
rik man så lätt vunna äran af en yppig och lysan-
de lefnad, eller af en frikostighet, som mer afser
verldens loford, än hjertats tillfredsställelse af vät-
vilja och menniskokärlek.

Han sjelf behöfver icke nu på sin graf menni-
skors beröm mer, än han behöfde det, då han lefde.
Men samhället, som åtnjuter hans så väl förvärfda
och så väl använda rikedom, är sig sjelf skyldigt
att hedra hans namn. Och det skall hedras ännu
af efterverlden, då många namn, som nu lysa i
mängdens ögon, äro förgätna, som om de aldrig
funnits. Men hvad mycket mer betyder, hans eget
minne af sin lefnad skall glada honom i en högre
verld, såsom det lugnade honom i dödssängen: icke
att han deraf gjorde sig någon förtjenst inför Gud;
ty han erkände, att såsom allt det goda, han förvärf-
vat, var en skänk af Gud, sä var det ock en nåd
af Gud, att han före sin död hade rådrum att be-
ställa om sjtt hus, och med bekymret om sin själl
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salighet kunde förena omsorgen om sin qvarlnten
skåp. Derföre, när han underskref sitt testamente,
ville han icke låta den venstra handen veta hvad
den högra gjorde. Och såsom det egnar en rätt
Christen, sade han till sig sjelf till slut:

Och när du fullgjort detta allt
Med redlig håg, som Gud befallt,
Så säg, med ödmjukt sinne:
Jag är, o Gud! min Frälsare
Blott en onyttig tjenare;
Men nåd på rätten vinnel
O Jesu Christ! o Jesu Christi
För din skull nåd jag finne.

Va. 454: 5.

Men vi, Christlige Åh., skulle vi ej prisa han»
namn, ej välsigna hans stoft, då han i Guds hand
varit ett redskap till frambringande af så mycket
godt, som nu blir frukten af hans trettiåriga mödor?

Och skulle vi ej med tanken, vänd på oss sjelfva,
tacka Gud för den oss tillfallna, större eller mindre
lotten, och nöjde med den, bekymra oss endast der-
om , att den af oss må rätt användas, och att vi må
kunna säga hvar och en till sig sjelf:

Min Gud, som hör hvad jag begär $

Och ser hvad jag behöfver,
Han ger mig väl det nyttigt är,
Och håller vård deröfver.
I denna sälla tillförsigt
Jag söker fylla upp min pligt
Ock tröstar sen jtå Herran,

I glädjens dag med tacksam själ
Få gifparen jag tänker ,
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Som oek bestämt till andras väl
Det goda han mig skänker;
I sorgens dar är hoppet qvar
Att han, som hittills hulpit har,
Skall ock härefter hjelpa.

Han känner hvad mig görs behof t
Att bli för himlen mogen ;

Jag derför under alla prof
Vill vandra tyst och trogen:
Och när jag blir af verlden trott,
Så låter han mig somna sött
Ock i sin glädje vakna.

V». 280: 2,6,?.
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Vid

Hans Excellens,
Fältmarskalken m. m. Grefve

Joh. Au g, S andels jordfästning
den 1 Februari 1831.

X ä den tiden skall Herren Zebaoth vara dem
öfverblefnom af sitt folk en härlig krans; och
en doms ande honom som for rätta sitter: och
en starkhet dem som igenkomma af stridena
till porten *).

Med dessa skriftens ord, som läsas i Esaias 28:
5,6, kunne vi beteckna den tid af yttre kamp och
inre skakning, om hvilken vi påminnas af denna
sorgens och saknadens högtid efter en af dess för-
nämsta prydnader och stöd. Såsom i det land, om
hvilket Profeten talar, efter dess eröfring af en mäk-
tig fiende, den del, som återstod af Herrans folk,
och förblef honom trogen, erfor å nyo hans besyn-
nerliga nåd, som icke blott räddade dess sjelfbestånd,
utan uppreste den till en ny höjd af ära och säll-
het: så blef äfven vårt fädernesland ifrån brädden
af sin undergång försatt i en lyckligare ställning, än
det någonsin ägt, så vida ett folks lycka består af

*) Den tiden kröner Herren Zebaoth
De öfverblefna af sitt folk med ära.
Hos de i Sätten sittande kan sjelf
Är domens ande, och hans starkhet dem,
Som striden föra, allt till porten följer.
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des» sanna frihet, dess stigande upplysning, dess
lagbundna ordning, dess lugn inom sig, dess vän-
skap med omgifvande makter, dess aktning hos alla.
Härlig var den krans, som då blef af fäderneslan-
dets hjeltar på dess altar buren, härligare än någon
af dess ärefullaste segerkransar. Men var den väl
deras egen? Är det väl en dödlig händ, som un-
der en segrande fiendes ögon, då riket lutar till sitt
fall, då spiran är bruten så väl som svärdet, knyter
en sådan frihetens, ordningens, sjelfständighetens,
frihetens krans? Nej, af Herren Zebaoth var den
knuten dem öfverblefnom af hansfolk.

När har det tydligare besannats, att Han, som
sitter öfver jordens krets och väger bergen med
én vigt och hogarne med en våg, är den samme,
som Förstarne om intet gor och domarena på
jordenaförlägger: likasom deras slägte hvarken
hade plantering eller säd eller rot i jordene, så
titt de borttorkas, när ett Vader blås på dem
Och en väderflaga forer dem bort såsom agnar.
När, om icke vid en sådan, så litet förberedd, så
dristigt, att ej säga, förmätet företagen, thrort och
regering störtande, men ock i samma ögonblick igen
upprättande, allas säkerhet tryggande, allas hjertan
lugnande, med ingen blodsdroppe befläckad stats-
omhvälfning, har den dervid rådande och styrande,
tillrättaställande domsanden bevist sig vara ofvan-
ifrån kommen?

Visserligen är det icke omedelbarligett, som Gud
Verkar i menniskoYerlden, mer än i naturen. Jag
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kallar en fågel östanefter, säger Herren; och
en man, som min anslag fullkomnar, affjer-
ran land. Jag uppväcker en af Nordan: och
han kommer, och han skall gå öfver de väldiga
och trampa dem som ler. Ja, såsom Herren gör
ljungelden till sin tjenare och stormen till sitt sän-
debud; så äro ock de starke män, som i verlden
stora ting uträtta, verktyg i hans hand. Än äro
de hans vredes ris, med hvilka han hemsöker folk
så väl som regenter; än äro de en staf, med hvil-
ken han dem upprättar, dem leder och stöder. I
begge fallen är det Hans starkhet, som gör deras,
så väl i striden, som när dé till porten igenkomma.

Visserligen bör hos de stora själar, som i en
omhvälfvande tid framstå till ledning och stöd för
folk och stater, det egna erkännas, som skiljer all
mensklig handling, såsom frivillig och ansvarig,
ifrån naturens af en blind nödvändighet bestämda
verkningar. Men hvem af dem, om han än förmår
för den stigande strömmen öppna en damport, kan
sedan med sin uträckta hand beherrska dess bru-
sande böljor? Hvem af dem, om hart än sutte vid
styret af den emellan forsens klippor nedilande bå-
ten, måste icke efteråt erkänna, att dess räddning
varit mer Försynens, an hans eget verk?"

Denna sanning, om den nånsin kunde förnekas,
måste dock göra sig gällande vid ett tillfälle, som
detta: då, i bredd med den segerstolt lysande och
dånande äran, den tysta, mörka, tomma förgängel-
sen framträder, och visar, huru menniskan med all
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sin höghet och storhet dock till slut är endast ett
stoft, som i jorden nedgömmes. Skulle vi då ej,
med den rättvisa gärd, vi egne deh af ryktets och
förtjensternas och värdigheternas glans omgifneman,
som här slutat sin jordiska bana ( förena ett tacksamt
lof till den högste som honom begåfVat, öch ställt
vid ett tidskifte, der han kunde utveckla och an-
Vanda sina sällsynta gåfvor!

Redan i ett föregående tidehvarf hade väl hans
mod och egenskaper framlyst och fästät Gustaf II1;s
uppmärksamhet, som ibland andra kongliga egen-
skaper ägde den, att med en skarp och säker blick
upptäcka, hvar lyckliga anlag funnos, och huru de
bäst kurtde användas. Under denne Konungs krig
med Ryssland anförde Sandels, som då var blott en

yngling, en egert af honom sjelf samlad och öfvad
flock af unga krigsmän. Dervid uppsteg han till
Öfverste-Löjtnants värdighet och pryddes med Svärds-
orden, som, då den förvärfvas med svärd i hand,
har ett särskilt värde.

Dock var det först på sin sednare bana, han
kunde visa, att han var född till Fältherre och till
Styresman. Han tillhör, med ett ord, hvad hans
egenteliga, till eftérverlden gående ära beträffar,
den nyare tidepunkt: då Herren Zebaoth var dem
öfverblefnom af sitt folk en härlig krans: och
en domsande honom som för rätta satt: och en
starkhet dem som igenkommo af stridena till
porten. v

Ifrån striden, en strid, som till sina följder den
olyckligaste för fäderneslandet, dock genom de stri-
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dandes tapperhet gaf ett återsken äf dess nedgångna
krigsära, voro desse återkomne till porten, den re-
dan i lugn och ordning återställda statens port, som
då var blifven icke blott en fredsport, utan, i trots
äf alla nedslående olyckor, ert äreport, genom hvil-
ken frihet och medborgerlighet höllo sitt segerintåg.
Svea folk, som begret förlusten af sirt skörtaste och
vigtigaste besittning,- som begret ännu mera upp-
lösningen af sirt urgamla förening med det trogna-
ste, tillgifhaste broderfolk, aftorkade sina tårar för
att tacksamt helsa de tappra, som hemkommö, om
icke med segrens, dock med bjeltemodets lager. Än-
nu i en framtid, när det med en förnyad sorg ser
tillbaka på denna mörka tidepunkt i dess lysande
krigshäfder, skall det trösta sig äf några, likt stjer-
nor emellan stormmoln, framblickande hjeltenamn,
som för eflerverldeh vittna, att Finland, ehuru det
gafs till spillo äf sin pä en gång egensinnige och
rådville Konung, dock i det längsta försvarades af
Svenskmanhä tapperhet.

Ibland dessa nämn är Sandels ett af de främ-
sta. Sedan den Ryska makten, som trodde sig re-
dan äga hela Finland, icke blott rönt ett oväntadt
motstånd af de Svenska vapnen, utan måste vika
tillbaka för Ådlercreutz vid Siikajoki och för Cron-
stedt vid Revolax; gaf Sandels vid Pulkila fienden
ett tredje slag, hvarvid hela dess tropp dels stupa-
de, dels blef tillfångatagen, utan att en enda man
undkom. Det var i anledning af denna seger, som

Sasdels utnämndes tiH Riddare af Svärds Ordens
Stora Kors, hvarmed endast de utmärkas, under
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hvilkas öfverbefiil en ordentlig drabbning blifvit vun-
nen, och som således utgör en af Svenska krigarnes
högsta belöningar. Angelägen att begagna sin se-
ger, skyndade Sandels i spetsen för Finska Arméen9
s:te brigad till Sawolax, der han i en ny träffning
vid Idensalmi kyrka slog Ryssarne; hvarefter han
öfverraskade dem i Kuopio Stad, tog deras förråds-
hus och sjukhus samt en mängd fångar, dref dem
ifrån alla kringliggande socknar, och intog en för-
delaktig ställning vid Warkaus.

Finlands trogna folk, som redan ansett sig af
Svenska regeringen öfvergifvet, då hon låtit icke
endast uppbränna flottan i Äbo, Utan ock arméen
draga sig undan, utan minsta försök till landets för-
svar, ehuru fiendens styrka då ännu icke var öfver-
lägsen, begynte nu med ett nytt mod och hopp åter
•upplyfta sitt hufvud. Äfven allmogen reste sig, i
synnerhet i Österbotten. Ryska makten fann sig
dels genom de Svenska vapnens framgång, dels ge-
nom brist på lifsmedel i allt större trångmål. Den
förstärkte sig emellertid så väl med troppar som till-
försel; och Buxuöwden uppgjorde med Barclay de
Tolly den plan, att denne då redan ryktbare och
efteråt ännu mer namnkunnige fältherre skulle ifrån
Sawolax infalla i Österbotten, och i förening med
Rajewski, som der stridde emot Svenska arméen,
om ej kringränna henne, åtminstone drifva henne
tillbaka ända till Torneå. Men Sandels gjorde den-
na plan om intet. Såsom Öfverste vid Sawolax re-
gemente, hade han lärt känna hvarje lägenhet i
detta land och betjente sig af denna kännedom, för
att göra fienden allt möjligt af bräck, i dethan upp-
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snappade dess utskickade bud så väl som dess till-
försel, och dels genom uppbränning af broar, dels
genom skärmysslingar uppehöll dess framgång. För
dess öfverlägsenhet måste han väl lemna Warkaus,
sedan han förstört der varande förrådshus och be-
fästning , och efter ett tappert försvar afKuopio dra-
ga sig bortom Kalavesi sjö. Men förutseende alla
Barclay de Tollys rörelser, lade han för dem be-
ständigt nya hinder och genom sitt anfall på de i
Kuopio och Warkaus qvarlemnade Ryska troppar,
tvang han honom att återvända, och Öfverge allt
hopp om föreningen med Rajewski. Det var ined
möda, han kunde behållaKuopio, som till sjöss an-
greps af de Svenska och nu kostade Ryssarne en
tredje blodig strid.

Emellertid hade Sveaborgs öfvergång och Sve-
riges olyckliga förhållande till den Franska Makten
förvissat Ryska Kejsaren om Finlands besittning,
ehuru dess eröfring icke var så lätt, som man i bör-
jan föreställde sig. En ny krigsplan blef uppfattad
i Petersburg, men omgjordes i Åbo, och skulle un-
der Buxhöwdens fortfarande öfverbefäl utföras af
Bagration i Södra Finland, af Kaminsei i Öster-
botten och af Tolstoy i Sawolax. Den sistnämnde
var, oaktadt den förstärkning, han fått af de trop-
par, som belägrat Sveaborg, ännu mindre än Bah-
clav de Tolly i stånd att strida med Sandels.
Dennes ställning vid Toivola var sådan, att han en-
dast till sjöss kunde angripas. Men äfven detta an-
fall afvärjde han genom väpnade slupar och båtar.
Ett litet sjökrig fördes på Kalawesi, der ett trångt
sund, ett par små öar eller blott en klippa voro fö-
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remålet, för de tappraste strider och de klokaste
beräkningar. Men Sanpels, hvars drift och tilltag-
senhet fienden sjelf måste priga, nöjde sig icke att
gå endast försvarsvis tillväga. Han sände ut man-
skap under Major Malms befäl till Karelen, der de
framträngde ända öfver gränsen af Ryska riket och
hotade staden Serdobol, som ligger vid sjön Ladoga.

Emellertid, då Buxiiöwden begynte misströsta,
att genom vapen vinna sitt ändamål så hastigt, som
han väntat, sökte han att underhandla. Ett stille-
ständ afslÖts i Lohteå; men blef af Ryska Regerin-
gen ogilladt. Icke heller var den Svenska tapper-
heten dermed nöjd. Det varade endast en månad.
Sandels och Tolstoy voro de förste att å nyo gri-
pa till vapen. Den sednare hade fått en betydande
förstärkning, som anfördes af Prins Dolgoruki, en
ung General, som gaf de största förhoppningar.
Sandels måste nu öfverge Toiwola och draga sig
till Idensalmi. Dolgoruki förföljde honom dit med
åttatusen Ryssar, som försökte att bemäktiga sig
Wirda bro. Svenskarne voro knappt 1500 man;
men på det trånga stället kunde en Svensk slå mån-
ga Ryssar, Fienden blef tillbakastött med förlust af
minst 2000 man. Ibland de döde voro 12 Office-
rare samt Dolgoruki sjelf, som knappt hunnit sitt
30:de år. Det hade hört till Buxhöwdens plan,
att, innan striden åter begyntes i Österbotten, Tol-
jstoy skulle i Sawolax använda all sin styrka för att
derifrån fördrifva de Svenske, och sedan förena sig
ined K a minski. Men äfven denna gång blef hans
väntan bedragen af Sandels, som med hjeltens mod
och kraft förenade FäJthernis blick och beräkning.
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Olyckligtvis hade Kaminski, som följde slrän-
derne af Bottniska viken, vunnit en större och ha-
stigare framgång än han sjelf kunnat vänta. Sedan
han gått öfver Pyhäjoki elf; och då en af hans bri-
gader under Eiuksons befäl drog sig åt Öster, må-
ste Sandels, för att icke blifva afskuren, lemna Sa-
wolax och fick befallning att tåga till Uleåborg. Nu
afslöts stilleståndet i Olkijoki och hela Svenska ar-
méen lemnade Finland»

I det följande året, då kriget blef flyttadt till
Westerbotten, erhöll Sandels befälet öfver Norra
arméens andra fördelning, och hade ännu tillfälle
att i träffningen vid Hörnefors, samt vid intagandet
af Umeå stad, lägga några blad till sin rika lager.

Efter slutad fred förtroddes honom åtskilliga af
de omsorger, som äfven i,fredstid skola bereda lan-
dets försvar. Utan att deltaga i de steg, genom
hvilka en förändring skedde i Regeringen, var han
likväl en af de främsta ibland de ifrån striden igen-
komna hjeltar, hvilkas råd och kraft medverkade
till Rikets nya ordning och lugn. Vid Öfverlåggnin-
gar om de vigtigaste värf, så väl som vid deras
verkställighet, beviste hans upplysta och rådiga nit,
huru Herren Zebaoth, Härarnes Gud, är tillika en
doms ande dem som till rätta sitla.

Under denna tid upphöjdes Sandels, som, i
anledning af segern vid Idensalmi blifvit utnämnd
till General - Major, efterhand till Friherre, till
Kommendör af Svärds Orden, till Kommendör med
Stora Korset af samma Orden;, till Secund-Chef vid
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Svea Lif-Garde samt till General-Löjtnant. Dock;
torde hans verksamma själ hafva kännt sig mest
tillfredsställd af det tillfälle han, såsom Ordförande
och sluteligen, såsom President i Kongl. Krigs-Colle-
gium, vann, att med sin lika ljust Öfverseende blick,
som kraftfullt anordnande styrelse uti detta verk in-
föra en ny, raskare och ändamåisenligare gång.

Men snart skållade åter krigets trompeter och
kallade honom till en ny och större bana. Då Sve-
riges lagerkrönte Kronprins begaf sig till Tyskland
för att med de Svenska vapnen, och än mer med
sina personliga egenskaper, medverka till afvärjandet
af ett hotande verldsförtryck; erhöll Sandels ett af
de högsta befälen. Hans förra krigsära vann en ny
glans genom deltagandet i alla de stora fältslag,
som afgjorde Europas öde. Drabbningen vid Roslau
utförde han sjelf, hastande att visa, huru den Sven-
ska tapperheten, som fordom i Tyskland vunnit ett
så stort rykte, ännu var sig lik.

Rysslands Kejsare , soin under Finska kriget i
Sandels högaktat fienden, fann sig nu tillfredsställd
att kunna utmärka honom med Riddare-tecknet af
S:t Annaß-Ordens första class.

Striden med Danmark kallade honom till Hol-
slein; men då freden med detta rike snart blef af-
sluten, tågade han till Neder-Rhen och Belgien, der
honom anförtroddes att blokera Maestricht.

Emellertid hade Napoleons fall gjort slut på
det* stora kriget. Ett mindre återstod i JVorrige;
»om med vapen måste tvingas till undcrgifvcnhet,
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Sandels förde dervid befälet öfver arméens andra
afdelning; och genom de träffningar, som hans trop-
par vunno, beredde han sitt namns anseende i ett
land, der han någon tid derefter skulle bekläda det
högsta och vigtigaste embetet.

Sedan han år 1815 blifvit upphöjd i Grefligt
stånd, samt 2:ne år derefter utnämd till Riddare
af Svea och Götha urgamla Seraphimer-Orden, emot-
tog Sandels af den vördade Konungs hand, som få
månader derefter inför den Högstes thron nedlade
sin dubbla krona, Landtmarskalksstafven vid det till
den 20 November 1817 påbudne urtima Riksmöte.
Derunder såg han Sveriges krona fästas på Carl XIV
Johans hufvud, och beredde for sitt rykte det för-
tjenta vittnesbörd, alt han med värdighet och kraft
fört den klubba, som varit honom anförtrodd. Vid
Konungens kröning upphöjdes han till En af Rikets
Herrar, och utnämdes vid Riksdagens slut till Ge-
neral af Infanteriet.

Ännu mera lysande voro de tillfällen han, så-
som Riks - Ståthållare i Norrige, hvartill han mot
slutet af år 1818 förordnades, ägde att visa sin skick-
lighet såsom ledare och styresman.

Ar 1824 upphöjdes Grefve Sandels till Fält-
Marskalk, och nedlade då det af honom i nära 15
års tid med utmärkt heder förvaltade Presidents-
Embetet i Kongl. Krigs-Collegium.

Då han efter 9 års förlopp, lycklig i medve-
tandet af redligt uppfyllda pligter, begärde och er-
höll afsked från det lika giannlaga som höga Riks-
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Ståthållare Embetet, bände han redan det aftynande
af sina krafter, som tre år sednare skulle sluta hans
förtjenstfulla bana. Det landtliga och husliga lifvets
behag, i förening med religionens tröst, mildrade
hans plågor; hvilka dock till slut tvungo honom att
flytta till hufvudstaden, för att söka läkares biträde.
Han sjelf väntade sin bot endast af Gud och döden.
Derom hade han redan före afresan gjort sin bedröf-
vade maka ett förtroende, som, utan att då betaga
henne allt hopp, sedan, då det fruktade och likväl
oförmodade slaget skedde *), blef hennes förnäm-
sta tröst.

Dotter till den om fäderneslandet så högt för-
tjente Friherre Hermelin, hade hon, värdig detta
namn, genom sina dygder gjort hans först i medel-
åldern **) ingångna äktenskap så lyckligt, som om
hon förskönat hans ungdoms dagar. Hon delade med
honom alla hans bekymmer och lättade i synnerhet
det, som till slut låg honom ömmast om hjertat,
hans fyra söners och tvenne döttrars uppfostran.

Nu är det icke mer hans synligt vakande om-
sorg, utan blott hans minne, hans välsignelse och
hans föresyn, som skola Jeda er, J unge hoppgif-
vande arfvingar af hans ärofulla namn. Känslan af

*) Hans död inträffade den 22 Januari 1831. Han var
född den 31 Augusti 1764 af Bergs Ilådet och Rid-
daren af Nordstjerne-Orden Samuel Sandels, och
dess Fru Cathahina Elisabeth Brandt.

**) 1809 den 9 November gifte han sig med Fröken
Ulrica Elisabeth Hermelin.
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den förbindelse, som detta arf ålägger eder, måste
i denna högtidliga stund, genom den höga närva-
relsen af den älskade Thronföljaren, för alltid in-
skärpas i edra hjertan och fästa dem med det heli-
gaste band vid Fäderneslandet och Konungahuset.

Skön är den krans, som segern och äran läg-
ga pä eder Faders graf; men jag tycker mig se
hans skugga uppstå, för att taga den derifrån, bä-
ra den på Herrans altar och der visa den för eder,
jemte det bladet i vår psalmbok, der en till tacksä-
gelse efter seger ämnad kyrkosång slutas med dessa,
hans sista bön för eder och för fäderneslandet ut-
tryckande ord;

Pris ske dig, Gud! i evighet,
Som kungjort din rättfärdighet,
Din mildhet och din tuktan!
Blott ett står fast i fröjd som nöd ,

Och bryls ej af den bleka död:
Det är, o Gud! din fruktan.
Låt städse den vår arfdel bli,
Att barn ock barnabarn, som vi,
Lofsjunga må din stora nåd,
Din starka hand, ditt visa råd.
Du Herre Gud! är Hämnaren,
Förbarmaren, Beskärmaren;
Halleluja ! Halleluja !

Ps. 381, v. 3.
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Vid
Prosten P. Aurelii graf

den 23 Maj 1832.

Jag går mot döden
,

hvar jag går ;

Min väg bland dolda skiften
Må löpa jemnad eller svår,
Sä bär den doek till griften.
Jag har ej annat val.
Igenom fröjd ock qval
Min gång sig närmar till min bår.
Jag går mot döden

,
hvar jag går.

Jag går till kimlen, kvar jag går,
Om Jesum blott jag följer:
Min själ af honom kronan får,
Då grafven stoftet höljer.
Jag gör ett saligt val.
Igenom dödens dal
Min gång är trygg i Jesu spår.
J°§ g"r till himlen, hvar jag går. Ps. 452.

Äådant är innehållet af hans sista predikan, den
aktningsvärde i vår Församling fremmande, endast
genom sitt stoft henne tillhörande, endast ifrån graf-
ven till oss talande Lärarens. Det är hans slutliga
förklaring öfver de tvenne stora sanningar han var
kallad att förkunna och inskärpa.

Du går mot döden, hvar du går:

Det är den ena af naturen sjelf och af den
dagliga erfarenheten beständigt förnyade och likväl
af menniskorna beständigt uraktlåtna påminnelsen , som
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han leinnar oss. Alla vägar leda till grafven; alla
steg närma oss till detta yttersta mål.

Hans väg var till ett sjukhus; och sjelfva det
ändamål *), för hvilket han begaf sig till hufvud-
staden, var ett vågspel emellan lif och död. Men
mången, som kommit hit med helsans fulla kraft och
liflighet, för att sträfva upp till lyckans höjder, el-
ler för att förkofra sm egendom, eller for att se och
lära, eller blott för nöje och tidsfördrif, har funnit,
i det han ämnade sig åt hofvet eller åt börsen och
skeppsbron, eller åt någon lärosal eller åt skådespels-
huset eller på en lustfärd, att det var till en kyrko-
gård han måste vandra, att det herberge, han be-
höfde, var det i jorden gömda hvilorummet.

Hvad är hela vårt lif annat, an en vandring?
Derföre borde vi ock, hvar vi än färdas eller vistas,
alltid betrakta osa såsom vandringsmän, hvilkas mål
icke är på jorden eller 1 tiden allena. Ja såsom vi
allestädes borde tänka och säga:

Jag går mot döden , hvar jag går,
sä borde vi ock alltid bemöda osa om en sådan van-
dring att vi kunde tillägga:

Jag går till himlen , hvar jag gar.

Det är den andra heliga sanningen som denne
Christlige Lärare, hvars exempel, så väl som under-
visning, har fört sina åhörare på lifsens väg, nu äf-
ven för oss här predikar, i det han ifrån grafven,
der hans jordiska del förvaras, upplyfter våra tan-

*) Han skulle undergå en chirurgiik operation.
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kar åt höjden, der hans själ är ingången i ljusets
och fridens boning.

Till himmelen visas oss vägen af haturen sjelf,
då vi se fram åt det mål, dit vi ärna oss. Himme-
len synes sänka sig ned på jorden, för att emottaga
oss vid slutet af vår vandring. Dock är det blott
en synvilla, om vi ej följa den rätta stråten. Vike
vi af till höger eller venster: så se vi ej mer him-
melen framför oss, utan en vildmark, en nattlig
skog, eller slippriga bergsbranter, der vi allt mer
vilsefarande, oin vi ej i tid vända om, slutligen be-
iinne oss vid brädden af ert afgrnnd.

För denna fara höjde lian sin Varnande röst bå-
de vid det regemente han följde ut i främmande
land, och i den landsförsamling, hvars herde han
sedan var. Mert icke blott varnande, utan tröstande,
var harts lära. Med sanningens ord bar hän fram
äfven näderis; .och såsom han i landsbygdens fredli-
ga lugn påminte skördemännernå om dert osynliga,
öfver dem sjelfva sväfvande lian: så uppmuntrade
han dem, som på stridens fält trotsade döden, att
ställa sig under dert himmelske Konungens segerfa-
na, som genom sin egen död har öfvervunnit all
dödens och verldens magt.

Såsom han till de förra ej mindre än till de
sednare sade det varnande ordet:

Du går mot döden, hvar du går,
så sade han ock åt beggedera det tröstande, det upp-
lyftande ordet:

Du går till himlen, kvar du går
Om Jesum blott du följer.
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Jesum följde han sjelf i helsans och glädjens,
gå väl som i sorgens och lidandets dagar. I sin
frälsares fotspår, stödd på hans kors, bar han sitt
eget: då den sällhet, han vid sin medelålder vun-
nit, genom sin befordran till en treflig lägenhet och
genom sin lyckliga förening med en huldmaka, och
genom glädjen af de barn, med hvilka deras äkten-
skap blef välsignadt, begynte allt mer störas af en
lika farlig, som plågsam sjukdom.

I afsigt att försöka, hvad mensklig konst emot
den skulle kunna uträtta, reste han till hufvudsta-
den. Dock, innan detta försök kunde ske, kände
han sitt slut nalkas och tänkte som David: Jagvill
heldrefalla i Herrans hand, än i menniskohand.

Ehuru ömt det för honörn var, att i sina sista
stunder vara skild ifrån sitt hem, sin maka och si-
na barn, prisade han dock Gud för den trösten, att
af en tacksam systerson, som hart ända ifrån dess
späda ålder uppfostrat, erfara den ömmaste vård och
vid hans tårfulla, honom i döden välsignande farväl,
styrkas i det hopp, att han framgent, som hittills,
skulle med sina dygder svara emot hans faderliga
huldhet.

En stor hugsvalelse var det för honom derjem-
te, att der han satt allena, en främling och en sjuk-
ling, utan att räkna på sällskap af någon bekant,
öfverraskas med ett besök af en kär van, som varit
hans trogna följeslagare i fält, och hugnas af um-
gänget med en sin broders ädla vän. Denne akt-
ningsvärde man har äfven emot hans stoft bevist den
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sköna tjen3ten att besörja om dess nedläggning bär
i skygden af samma träd, under hvilket den för-
träfflige Ehrenborg hvilar, oförgätlig för hela den
Svenska allmänheten, såsom för hans många vänner;
ibland hvilka han, som här nu nalkas honom i jor-
dens skote, var en af de förtrognaste, med honom
förenad genom det fasta band, som knytes emellan
en sorgfällig lärare och en tacksam lärjunge. Om
någonsin här skulle uppresas en länge väntad min-
nessten öfver den man, på hvilken hela Fädernes-
landet fäste sina ögon, då han, af ett saknande läns
välsignelser åtföljd, kallades till väktare öfver hela
rikets lagskipning, med en ära, hvars glans endast
döden kunde fördunkla: så borde ock vid sidan der-
af en annan ställas, som förvarade namnet af den
som honom uppfostrat. Må emellertid detta träd
länge grönska, såsom begges gemensamma minnes-
vård; och för dem, som känna hvarderas tänkesätt
och lefnad, vittna om det samband, som är emel-
lan Religionen och Rättvisan, de enskilta dygderna
och dem, på hvilka samhället stöder sig!

Den bortgångne hedersmannen härstammade bå-
de på mödernet och fädernet af det stånd, till hvil-
ken han sjelf hörde. Far och farfar, farfars far och
farfars farfar hade såsom efterdömlige lärare i Guds
församling gjort namnet Aurelius inom Stiftet kändt
och aktadt. Han sjelf har lemnat det med förökad
heder åt tvenne söner och tre döttrar. Alla ännu i
en späd ålder, kunna de, omkring den förkrossade
modren, ej annat, än som hon, smälta i tårar och
af henne begära den tröst, hon sjelf behöfver.
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Och hvad annat, än din egen sorg och saknad,,
har du att meddela dem, du ifrån hans graf till
dem återvändande yngling? Dock du mins ju häng

sista välsignande ord och den talande blick, som än-
nu i hans slocknande ögon röjdes, dä hans maka och
barn för honom nämdcs, Visa dem meningen der«
af i dessa Psalmens ord:

Ett stöd dock alllid öfrigt är
För den som Herran fruktar.
I fröjd och sorg är Gud oss när i
Och närmast då han tuktar.
Han är de faderlösas Fur,
Han enkors rätt försvarar,
I verlden intet skydd blir qvtir>
Sum oss till slut bevarar:
Guds omsorg evigt varar,

V«. 144, v. &
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Vid

Krigs -Badet N. A. Sundii
jordfästning

den 2 Mars 1832.

Intet lif utan död.
Ingen död ulan lif.

JUessa ord som den sörjande vänskapen låtit på
denna stofthydda anteckna, uttrycka hvad den all-
männa erfarenheten visar: att allt, som på jorden
lefver är förgängligt, men att det som dör, dock ic-
ke helt och hållet förgås, utan Uppstår igen i en
ny skepnad. Denna tanke allena, ehuru sann, hvad
den i Vetter och djur lefvande naturen angår, vore
likväl föga tillfredsställande i afseende på det mensk-
liga lifvet, om derunder icke låge en djuparemening.

Enligt denna säger oss det ena ordet:
Intet lif utan död;

att det som i tiden födes måste först dö, för att få
sitt rätta lif; och det andra:

Ingen död utan lif:
att döden är blott en ny födelse, en öfvergång till
en högre ordning af lefvande varelser. Begge till-
hopa visa oss sammanhanget emellan den synliga
och den osynliga verlden, det närvarande och det
tillkommande lifvet. Men icke blott, som en all-
män sanning må denna inskrift vid detta tillfälle fä
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sta vår uppmärksamhet, utan ock som en antydning
af hans lif och död, hvars stoft vi här helge till
hvilan i grafvert.

Hans lif Var sådant att hart kunde säga med
Apostelen: Jag dör hvar dag. Icke först på sin
plågobädd betänkte hart sirt dödlighet, utan redan i
styrkans och helsans år dödde hart livar dag i sina
tankar, dödde ifrån det sorti tiinligt och förgängligt
är. Hvar dag kände hän sig allt mer fötlössäd ifrån
de jordiska banden genom sirt trö, sirt kärlek, sitt
tålamod, sin sjelfförsakelse, sirt förtröstan till Glid,
sitt hopp om det söm evigt är. Hvar dag med ett
ord dödde han i)erldene för att lefva Gudi.

Såsom harts lif vaf ert daglig död, så var hans
död endast én utveckling af det rätta lifvet, det för-
dolda med Christo i Gudi.

Redan före sirt afsiocknirtg, kände hän i sitt
hjerta Uppfyllelsen af dessa, den gudomlige Frälsa-
rens ords Jag är uppståndelsen och lifvet, hvil-
ken Söm tror på mig, han skall lefva om han
än död blefve.

Då hatts Ögon höljdes af dödens natt, blickade
in i hans själ den eviga morgonens stjerna. Ännu
af deh jordiska bojan betungad, kände sig den käm-
pande anden genom sin trofasta förhoppning redan
vid det mål der honom väntade lifsens krona. Då
han ej mer för den hulda, som troget följt honom
genom lifvet, och ehuru sjelf betryckt af långvarig
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ijttklighet, af ständigt återkommande plågor, out-
tröttligt vakade vid hans sjuksäng, kunde med ord
uttrycka sin tacksamma kärlek, gaf han henne med
en blick åt himmeln den tröst, som han förut för
henne uttalat med ett farväl, som förljufvades af det
hoppet att de snart skulle återförenas.

Då jagvisat honom såsom Christen i lif och död,
har jag ock redan ställt i dagen hvad han Var i sitt
hus. Dertill behofdes ej mer än det enda draget
om hans skilsmessa ifrån sin maka. Såsom de skil-
des , så hade de lefvät tillsammans, med englakärlek.
Deras ägtenskäp hade varit, som han sjelf sade mig,
ett jordiskt paradis. Derföre har ock nu den ensam
vordna i sin djupa sorg den himmelska trösten, att
ännu känna sig genom ett oupplösligt band med ho-
nom förenad, i det hon tänker: jag går samma väg
till det rätta hemmet; han har blott hunnit några
(steg för mig: liksom det ena barnet skyndar sig ett
ögonblick före det andra i den faderliga, för dem
båda öppna, famnen.

Hvad han som Embetsman har varit och ver-
kat, derom behöfver jag endast åberopa edert vitt-
nesbörd, J hans medbröder. Den allmänna aktning,
som honom följde oafbrutet, hade han icke kunnat
vinna utan både skicklighet och samvetsgrannhet.
För begge dessa egenskaper var han ock hos rege-
ringen känd: hvarom det här nedlagdahederstecken*)
vittnade som han bar på sitt bröst.

*) Nordstjwns-Ordea.
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I det enskilta umgänget tillvann han sig, ge-
nom den mest intagande hjertlighet och godhet, en
allmän välvilja; och mången af hans gamla vänner
tycker sig genom hans bortgång hafva förlorat ett
af de band som fastade honom vid lifvet.

Så brytes den ena länken efter den andra af
vår lefnadskedja, på det vi må känna oss allt mera
lösa och lediga ifrån det som jorden tillhör. Vi dö
småningom i de kära som vi begrafva, till dess vår
egen stund kommer att vi skola läggas till hvila.
Måtte vi, hvar gång ett jordiskt band upplöses, kän-
na oss närmare dragna till det som himmelskt och
evigt är.

Pt. 465, v. 5-8,
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Vid
Prosten

Grefve F. B. von Schwerins
begrafning

den 16 April 1834.

iVlåste icke menniskan alltid vara i strid pä
jordene? Job cap. 7, v. 1,

Så klaga med Job många, ja, nästan alla, som
i verlden lefva. Och hvad är hela vårt lif annat,
pn en beständig strid, dels emot de svårigheter, som
i naturen möta oss, dels emot lyckans vidrigheter,
dels emot menniskors oförstånd eller orättvisa, och
framför allt emot våra egna begär och förvillelser.
Sjelfva samhällsföreningen, ehuru åsyftande sämja
Och fred, beror likväl af stridiga krafter, som mot-
stå Och motväga hvarandra. Och huru skulle san-
ning och rätt kunna framkomma, om icke genom
en fri yttring af motsatta meningar och skä}?

De flesta ibland oss måste dagligen med tungt
arbete, öch ännu tyngre bekymmer, kämpa emot
brist och betryck, emot armod och nöd. Men be-
kymmer och besvär åtfölja äfven rikedom och hög-
het. De af lyckan mest gynnade, af äran mest ut-
märkte , äro ej sällan blottställde för de svåraste stri-
der emot afund och hat, förargelser och förödmju-
kelser. Om det icke är andras ondska, så är det
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vår egen tröghet eller dåraktighet vi hafve att be-
strida,

Köttets strid emot andan och andans emot köt-
tet begyntes i detsamma, som menniskan föll i synd;
och i den dom som Gud fällde öfver syndens upp-
hofsman sade han; Jag skall sätlafiendskap emel-
lan din säd och qvinnans säd. Emot det onda,
utom oss och inom oss, skole vi alla kämpa; i det
vi förtrösta på honom, om hvilken i den samma do-
men det löftet blef gifvit, att han skulle söndertram-
pa sjelfva hufvudet af det onda i verlden. Tro vi
på den seger Öfver synden och döden och all mörk-
sens makt, som vår gudomlige Frälsare har vunnit,
så kunne vi, när vi med Job klage: Måste icke
menniskan alltid vara i strid på jordene? äfven
trösta oss med hans ord: Jag vet alt min förlos-
sare lefver; och jagförbidar dagligen, medan
jag strider, till dess min Jörvandling kommer.

I denna christeliga föreställning fann han en
slutlig frid, den här hvilande stridsmannen. Så må
han kallas, ehuru han redan i sin ungdom lade bort
den veridsliga krigarens vapen. En strid, en mång-
faldig strid, var hela hans lefnad: en längre tid in-
om honom sjelf sluten, eller blott i det enskilta lif-
vet märkbar, men i hans äldre år offentlig och af
en stor inflytelse i samhället-

Ett ämne till strid låg i sjelfva hans börd: ic-
ke blott derföre att han aldrig kunde rätt förlika
dess anspråk med den drägt han bar, utan ock i
det häiigccnde, att den var på en gång Svensk och
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Tysk. Den Grefliga ätt, han tillhörde, hade ett
Germaniskt ursprung. I Tyskland var han icke blott
född utan uppfostrad; och ehuru redan inskrifven vid
ett Svenskt regemente, fick han, under det han stu-
derade vid Krigs-Akademien i Berlin, som page vid
det Preussiska hofvet, uppvakta den store Konung
Fredrik 11, Någonting af Tysk art bibehöll han
sedan äfven vid Gustaf III:s Fransyska hof. Med
den lätthet att uppfatta en skön idé och den ifver
att företaga dess utförande, som icke är sällsynt hos
Svenska män, förenade han den ihärdiga ansträng-
ning i fullföljandet deraf, som utmärker den Tyska
Nationen. Äfven i hans litterära arbeten röjer sig
det Tyska bemödandet om grundlighet; och i vitter-
heten tillhörde han den skola, som äfven hos oss har
Salt sig emot den Fransyska,

Oaktadt denna utländska bildning, var han i
sitt tänkesätt fullkomligen Svensk; och hvad han för
Sveriges väl ansåg af vigt, det omfattade han med
ett nit, som endast en sann känsla for Fäderneslan-
det kan inge och underhålla.

Alla dessa motsatser tjente allenast, att utveck-
la hans egenskaper och fullkomna hans värde. Men
det var en annan mera verklig och vigtig stridighet
gom sträckte sig öfver hela hans lif och bragte deri,
under all dess lycka och glans, en hemlig misstäm-
ning och oro. Den begyntes med hans öfvergång
ifrån det stånd, hvartill han var född och danad,
till ett annat, hvari hans mer ridderliga, än prester-
l'ga natur aldrig fann sig rätt hemmastadd. Konung
Gvstaf IH; som hade for afeigt att genom adliga
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mäns befordran inom det andliga ståndetförhöja dess
anseende, tyckte sig i den unga snillrika och insigts-
fulla Grefven finna ett ämne till en prydnad för den
Svenska Kyrkan. Efter tvenne års studering af de
Theologiska vettenskaperna vid Akademien i Upsala,
blef han i Linköping invigd till prediko-embetet.
Konungen, som sjelf täcktes öfvervara denna akt,
hade redan förut nämt honom till sin Hofpredikant.
Dock viUe han vidare fullfölja sina studier, och be-
gaf han sig till Göttingen: der han tog Magister-
graden, hvarefter han befordrades till Kyrkoherde-
embetet i Sala.

Detta hade han knappt tillträdt, då han af sin
Konung kallades, att såsom Fältprost vara honom
följaktig i kriget, som då i Finland utbröt. Sanno-
likt skulle han dervid hellre buritsväldet, än hand-
boken. Det vissa är, att när han återkom till sin
församling, begyntes för honom en inre strid, som
varade nära ett hälft århundrade. Fyrtiosex år var
han i besittning af en ibland de mest förmånliga
platser inom Svenska kyrkan, utan att någonsin kän-
na sis: dervid rätt tillfredsställd. Detta hade han
dock så lätt kunnat blifva, om hans ädla själ, som
afskydde, att blott för syns skull iakttaga några yttre,
lätt uppfylda pligter och derigenom låna sig ett sken
af hvad han icke var, endast kunnat förmå sig att
närmare betrakta den gudomliga källan, ur hvilken
en christelig lärare skall hämta hvad han frambär.
Med sin ljusa blick af det sanna och rätta och sin
varma känsla derför, skulle han snart kunnat öfver-
vinna de fördomar, i hvilka han var uppfödd.
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Föreställom oss, att han i den första tiden ef-
ter sitt inträde i det andliga ståndet så skulle sys-
selsatt sig med den heliga Skrift, så fattat ur dess
genomskinliga djup den himmelska sanning och nåd,
som den innehåller, som han gjorde det i det sista
året af sin lefnad: hvad skulle han icke med sina
sällsynta gåfvor och den ännu sällsyntare kraften af
sin vilja kunnat uträtta för Guds rike? Utan tvif-
vel skulle han då blifvit för kyrkan, eller måhända
för beggedera, hvad han nu blef för staten allena.

Men det är icke en medlem af Prestståndet,
utan af Bidderskapet och Adeln, icke en Lärare
utan en Statsman, som är föremålet för denna af en
ovanlig glans utmärkta sorgehögtid.

Grefve Schweriiv hade redan hunnit öfver me-
delåldern, då han som en offentlig man i staten fram-
trädde. Men hans medborgerliga verksamhet hade
länge förut med en ädel oro sökt ett föremål, som
var henne värdigt, och med ett fasthållande nit om-
fattat flere.

Det första fann han på den jord, som hörde till
hans boställe. Genom lika vidsträckta, som väl ut-
förda odlingar och anläggningar, frambragte han der
en ny skapelse; hvarvid han lemnade en föresyn,
huru en på andra orter genom fterfaldig erfarenhet
vunnen insigt må af en landthushållare varsamt an-
vändas, med en förståndig tillämpning till de sär-
skilta omständigheterna på det ställe, han odlar. Till
belöning derför erböds honom Vasa-Orden; men han
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afslog denna Utmärkelse, och erhöll i dess ställe 30
frihets-år, som kort före hans död gingo tjll ända.
Således lemnar han nu åt samhället en ny ansenlig
egendom, åt sin efterträdare dess fulla besittning.

Med lika ifver, om ej med lika framgång,
vände han sig sedan till ett högre odlingsfält för
att dana menniskor. Hans skrifter om barnauppfo-
stran och medborgerlig bildningröja ej mindre skarp-
sinnighet och beläsenhet, än menniskokärlek och fo-
sterlandskänsla, Sjelf sysselsatt, att undervisa, i syn-
nerhet i Historien, uttänkte han dervid en egen
sinnrik method med taflor, der ögat kunde i linier
mäta Staternas tillväxt eller minskning i vidd, folk-
mängd och andra förhållanden. I Clara lärdoms-
skola förvaras ännu, jemte dessa taflor, minnet af
de stunder, då han der sjelf personligen underviste.

Emellan dessa allvarsamma sysselsättningar eg-
fiade han sin tid åt de vackra konsterna, i synner-
het musiken, hvars tempel hans hus en tid kunde
kallas. För öfrigt var det alltid ett Museum för lär-
dom och vitterhet: der deras idkare funno en rik
boksamling och ert gästfri undfägnad,

En ny tid öppnades för Sverige, och beredde
äfven för Grefve Sohwerin en ny bana, på hvilken
han såsom medlem af det första Riksståndet och le-
dare af dess öfverläggningar vunnit ett rum i Sven-
ska Historien. Det var först vid 1812 års Riksdag,
gom han på Riddarhu&et uppträdde, der han genom
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sina hisigter, sin talegåfva och sin frisinnighet ge-
nast fäste en allmän uppmärksamhet.

Vid hvarje nytt riksmöte tillväxte hans anseen-
de. Men i synnerhet beredde han sig en allmän
aktning genom den synnerliga vård, han såsom Ord-
förande för Ständernas fullmäktige i Banken, tog
om detta vigtiga verk. Icke nöjd att i grund lära
känna hela dess inrättning ända ifrån dess ursprung
och till alla dess delar, företog han en resa till Ber-
lin för att inhämta kännedom om den dervarande
Banken. Den lika snabba som säkra blick, hvarmed
han uppfattade allt hvad till dess sammansättning
hörde, väckte utlänningens förundran; och han åter-
kom med mångfaldig, äfven hos oss användbar kun-
skap, utan att likväl låta hänföra sig af det miss-
förstådda nit, som med förbiseende af särskilta för-
hållanden i vårt land vill efter utländskamönster om-
skapa alla våra inrättningar.

Hvad som i synnerhet låg honom om hjertat,
och hvarförutan han ansåg ingen reda i penninge-
väsendet, ingen säkerhet i den allmänna rörelsen
möjlig, var ett bestämdt värde i det ting, hvarige-
nom alla andra tings värde skall mätas. Derföre an-
vände han ock all sin drift och kraft, all sin skick-
lighet och inflytelse, att bereda det beslut afRikets
Ständer, som för detta ändamål vid det sista Riks-
mötet blef tagit och vid det närvarande skall verk-
ställas.

Måste icke menniskan alltidvara i strid på
jorden ? kunde han dervid utropa med en ny känsla
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af sanningen i dessa ord. Mer än det motstånd af
olika meningar och intressen, som föregick det näm-
da beslutet, oroade honom de oväntade hinder, som
efteråt uppstodo. Mest sårade honom den söndring,
som yppades emellan sjelfva dem, af hvilka den
skulle utföras.

Hans bekymmer deröfver förbittrades af hans
kropps svaghet, som ej tillät honom att i de vigtiga
öfverläggningarpa använda kraften och inflytelsen af
sin upplysning, sin vältalighet, sitt medborgerliga
nit, sitt personliga artseende. Dock har hart genom
fle afskedsord, han på Riddarhuset uttalade, hos dess
medlemmar qyarlemnat ett outplånligt intryck; som hoa
många bestämt öfvertygelsen, hos alla stadfäst dert
aktning, hans goda afsigter och ädla dygderhonom
tillvunno.

Sjelf gick han ur tiden försont med alla sina
motståndare. Denna försoning var icke, såsom dett
hos många är, en sen frukt af beredeisen till döden.
Ett naturligt ädelmod gjorde honom alltid benägen
att förlåta allt hvad andra emot honom brutit, lik-
som han ej dröjde att erkänna egna förseelser. Fle-
ra af dem, som han på Riddarhuset trott sig böra
tillrättavisa, hvarvid han någongång sjelf hade orätt,
blefvo sedermera hans tillgifnaste vänner.

Under sin långvariga och smärtsamma sjukdom,
kände han en stor tröst af det allmänna deltagande,
som för honom yttrades. Ingenting rörde honom
dock så mycket, som det besök, han erhöll af ut-
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skickade från Bondeståndet. Denna uppmärksamhet
trodde han sig ej bättre kunna erkänna, än genom
de ömma och eftertryckliga förmaningar, han gaf
dem, så väl till ett fullkomligt förtroende för landets
Fader, som till samdrägt i egna bemödanden om det
som rätt och nyttigt är.

Att dessa hans ord blifvit äf det hedervärda
Ståndet väl upptagna; derpå behöfs intet annat be-
vis, än den sjelfvilliga hyllning äf harts mirtrte, hvar-
till dess Samtlige ledamöter förehat sig med det Stånd,
som hart tillhörde. Måtte de här vid hans stoft in-
för Timmens älskade arfving, Söm med sin höga
närvaro hedrar dess invigning till hvilart i grafven,
ånyo lägga dem på hjertat! Och måtte vi alla, till
hvad stånd vi ärt må höra, och hvad meningar vi
än må hysa och yttra, tillegna oss hvad han med
dem åsyftade, i det vi besinne, att hart en tid stod
i spetsen för Regerirtgehs motståndare; ehuru han
var sin Konung så väl af grundsats söm böjelse till-
gifven. Så skulle vi Utan tvifvel på det vackraste
och värdigaste sätt begå minnet af dert ädle mannen.

Den ädle! I detta enda ord tror jag mig hafva
tecknat hans bild. Ädel var han i tänkesätt som i
börd, ädel i det motstånd Regeringen afhonom möt-
te, så väl som i de steg han tog för att befrämja
hennes afsigter; ädel i det enskilta, som i det offent-
liga lifvet, genom ett lika värdigt och grannlaga, som
öppet och öfver alla små betänkligheter upphöjdt
umgängessätt; ädel i sjelfva sin känsla af det värde
hans egenskaper och förtjenster honom gåfvo.
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För öfrigt lärde han till slut, att på dem så

väl som på allt annat, hvars glans faller i verldena
Ögon, lägga en ringa vigt, då han under sin sista
pröfvotid, beredde sig till sirt öfvergång till en an-
nan verld.

På hvilken grund han dervid byggde sin tröst
och sitt hopp, visar ibland andra betraktelser och
böner, af hvilka hans andakt, icke först i dödens
stund, utan länge förut, hemtade lif och kraft, föl-
jande Psalm, som hart ofta lät läsa för sig:

Kom, o Jesu! huru tango
Skall ännu jag qväljas här ?

Ack ! jag önskar ditt umgänge f
Kom till mig, o Jesu kär!
Jesu du mitt ljus och lif!
Jesu! städse kos mig blif.
Och en salig död mig gif. ö. 8, t.

Ps. 472.
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Vid
Lagmannen

Hr Grefve Joh. H. Gyllenborgs
jordfästning

den 12 Juni 1830.

Herre! ho skall bo i dine hyddo ? Ho skäll
blifva på ditt heliga berg? Hen som vandrar
utan vank, och gör rätt, och talar sanningen
€if hjertat.

När Konung David med dessa ord begynte den
15 Ps., såg hart för sina Ögon Guds berg i Jeru-
salem och den der uppresta Herrans hydda. Men
hans själ lyfte sig dervid i en högre verld, i det
tempel, som icke med händer gjordt är, på det
berg, der Herren i all sin herrlighet sedd varder.
Herre! ho skall bo i dine hyddo? Ho skall blif-
va på ditt heliga berg? sporde han med den törst
efter Gud, efter den lefvande Gud, som brinner i
så många af hans andefulla sånger; och en röst från
himmelen svarade honom i djupet af hans själ: Hen
som vandrar utan vank, och gör rätt, och ta-
lar sanningen af hjertat.

Dessa ord, som bjuda oss både en himmelsk
tröst öfver förgängligheten af det menskliga lifvet,
och en vigtig lärdom för vår vandring på jorden,
lemna oss tillika en träffande bild, af den vördnads-
värde man, hvars förgängliga del här skall nedläg-
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gas i fäderne-grafven, sedan hans ande är gången
att derofvan bo i Herrans hydda, på hans heli^
ga berg; ty han vandrade utan vank, och hart
gjorde rätt, och han talade sanningen af hjertat.

Utan vank har han vandrat, icke såsom skulle
han inför Gud varit ofelbar. Hvilken dödlig måste
ej inför den eviga rättvisan bekänna sin bristfull-
het? och hvilken Christen erkänner icke, att all
hans rättfärdighet är endast en nådens gåfva?

Utan vank har han vandrat, såsom de der van-
dra på Herrans väg, inför hans Ögon, under hans
ledande Och stödande hand; och om de än stappla,
dock icke falla, om de än taga ett steg miste, dock
icke vika af vägen.

Hvarken till höger eller venster vek han af
vägen, lika ståndaktig, som rättsinnig, sjelfständig
i Öfvertygelse, orygglig i grundsatser, en man för
sig. Att göra rätt, var vid alla hans handlingar, i
det offentliga, som i det enskilta lifvet, hans enda
syftemål, hans enda driffjäder. öch nå'r han tala-
de , vare sig i vänners förtroliga krets, eller vid em-
bets-bordet, eller inför Konung och Ständer, så ta-
lade han sanningaf hjertat , frimodigt, men lugnt,
med styrka, men utan öfvermod.

Hans inträde i samhällslifvet skedde i Justitie-
Revisionen; och det synes, som skulle de tvenne
ord, af hvilka detta namn är sammansatt, genom
sin betydelse af Rättvisa och Granskning hafva
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bestämt icke blott föremålen, utan åsyftningen af
hela hans offentliga verksamhet.'

1 domstolen, hvilken han, såsom Lagman i Ble-
kinge, flere år beklädde, ålade han sig, utom den
vanliga domarepligten, att med jemnhand och skarpt
öga, utan mannamån, som utan människofruktan,
framhålla rättvisans vågskål, äfven den förbindelsen
att upplysa hvardera parten om allt, hvad till be-
vakandet af dess rätt och utredningen af de dertill
hörande skälen hörde. För öfrigt följde han icke
blott de domarereglor, som våra förfäders vishet oss
lemnat, utan ock denna i Uppenbarelsens ord: Ser
till hvad J gören, förty J hållen icke mennisko-
stadgar, utan Herrans och han är med eder i
domen.

Detta embete lemnade han redan i sin medel-
ålder ; ty endast sina yngre år hade han bestämt till
Statens tjenst, för att med den erfarenhet och den
tillfredsställelse, han derigenom vunne, förhöja vär-
det och fullkomna sällheten af det lugnare lifvet i
naturens sköte på den ärfda egendomen. Dock fort-
for han ända till sin högsta ålder, att deltaga i all-
männa angelägenheter, icke blott såsom född med-
lem af det främsta Riks-Ståndet, utan af sina med-
borgares beständigt förnyade förtroende särskilt kal-
lad till öfverseende af de för penningerörelsen inrät-
tade , med statskroppens lif och bestånd sammanhän-
gande verkens förvaltning *).

*) Ifrån 180» till 1827, då han for sin höga ålder af-
sade sig detta förtroende, hade han fört ordet vid
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Lika sörgfällig i granskning, som oryggiig i
rättvisa, följde han dervid den strängare regeln, att
icke endast nagelfara summornas rigtighet och sam-
manhang, utan ock fråga, med hvad rätt hvar och
en ziffra kommit på det rum, som hon innehade.

Vid dessa tillfällen, äfvensom vid de öfverlägg-
ningar, i hvilka han på Riddarhuset deltog, ställde
han sig på den sidan, der han ansåg inflytelsen af
den styrande magten böra motvägas, om den fria
Statsförfattningen skulle behålla sin jemvigt och sva-
ra emot sitt ändamål. Men det var blott saker, ic-
ke personer, hans pröfvande motstånd angick; och
det språk, han offentligen och enskilt förde, var al-
drig det tadelsjuka missnöjets, det tredskande klan-
drets, utan det frisinniga oberoendets, den ej min-
dre för öfverhetens, än lagarnes helgd nitälskande
medborgerlighetens. Också följdes han under hela
sin offentliga bana af en allmän aktning ifrån hvar-
dera sidan, äfven af dem, som tyckte sig finna hans
noggrannhet i allt hvad till redovisning hör, någon
gång gränsa till misstänksam ytterlighet.

Honom egnade likväl en sådan noggrannhet I
allmänna angelägenheter, honom, som i sina egns»
iakttog den strängaste ordning, och för sig sjelf

alla revisioner af Stats-, Banko- ochRiksgälds-Ver-
ken. Dessutom har han såsom Ordförande deltagit i
Ständernes Allmänna Besvärs- och Ekonomi - Utskott
vid Riksdagen 1812, samt i Banko - Utskottet vid
Riksdagarne 1809 och 1815.
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kunde redovisa hvarenda inkommen, eller utgiften
penning.

Med denna sorgfällighet i sin hushållning för-
ente han en faderlig godhet emot alla sina under-
hafvande, som i motgångens stunder af honom un-
derstöddes, utan att i medgångens bindas till nya
bördor. Och långt ifrån att likna dem, som, mag-
tens motståndare i staten, äro envåldsherrar i sitt
eget hus, eller inom sin embetskrets, var han den
mildaste husbonde, dert mest förekommande make,
den fogligaste förman, den vänligaste medbtoder.

Hvem besökte honom på hans egendom, det
af ryktbara skalder besjungna, genom naturens skön-
het, ej mindre än genom minnet af de odödliga
namnen Dahmeilo, Gvu_eSjbor<l och Oxenstjeriva

utmärkta Skenas, utan att med rörelse känna det li-
ka ädla, som lyckliga af det lif, hart der tillbragte,
med enkel värdighet, i sjelfstärtdigt lugn, dock med-
verkande för allmäntväl, icke blott i sin landsbygd,
utan vid de Vigtigäste öfverlägghingar i Staten?

Hans sällhet delades och förhöjdes under ett
40-årigt äktenskap af en förträfflig maka, hvars
dygder förljufvade hans ålderdom, såsom de förskö-
nat hans ungdom.

Flt hastigt af brott af hans förut aldrig vacklan-
de helsa beredde ett långvarigt lidande, som fullän-
dade hans pröfning i tiden. Huru han redan i hel-
sans dagar beredt sig till sirt förvandling, vittnar
denna i hans Psalmbok af hans egen hand längese-
dan afmärkta vers:
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I all känd och okänd fara,
Under tusen dödars hot,
Herre! låt mig redo vara,
Att gä döden nöjd emot.
Hjelp, alt jag ej må förskräckas ,

När du fordrar in ditt län,
Hur och när det dig må täckas,
Att jag skiljes härifrån, Ps, 398: 4.

Att han snart skulle skiljas härifrån, kände han
länge, innan han ville att det skulle yppas för den
hulda, som outtröttlig vakade vid hans plågoläger.
Blott om hennes hugsvalelse var han bekymrad, när
han., smärtor förbittrades: för hennes tröst valde han
äfven denna inskrift på sin stofthydda:

Till himlen för Guds vänner
Är vågen gin ock kort.
De sina Herren känner
Ock glömmer dem ej bort.
Han dem väl skiljas låter,
Men blott en liten tid;
Han dem förenar åter
Uti en evig frid, Ps. 477: 6.

Af denna frid hade hans bortgående ande i
förlossningens ögonblick lemnat ett uttryck i hans
förbleknade ansigte, som ännu tycktes till de sör-
jande vännerna frambära hans sista helsning och
tröstande säga:

Med Simeon jagfar i frid,
Ock mig Ull ro begifver,
Lik kärfeen, som i rattan tid
Från marken införd blifver.
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Mig, Jesu! med det hoppet gläd,
Att bland din skörd, din goda säd
Du mig ett rum ock gifver. Ps. 360: 6.

Och vi, som nu lemna hans jordiska del åt
jorden, påminnom oss ånyo, till ett minne af den
bortgångna och till en föresyn för oss sjelfva de
först anförda orden af David, i denna efter demför-
fattade Psalm:

Ho är den, som, trott af striden %

Får medfriden ,

Herre! i din hydda bo?
Ho skall, upphöjd öfver noden t

Sorgen, döden,
Blifva på ditt berg i ro?

Den som utan vank ock vills
Vandrar stilla

Pä rättfärdighetens stig i o, 8. V. Ps. 87?*).'

*) Genom en tillfällig omkastning har detta tal, äf-
vensom åtskilliga andra, kommit ur den Chronologi-
sla ordning, i hvilken de voro ämnade att ställas.
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åJå af de tal, som Förf. dels vid Akademiska
högtider i Abo, dels vid andra tillfällen i Fin-
land hållit, endast det Historiska öfver Svenska
Drottningar, som är särskildt tryckt, nu mera
han hafva något intresse för Svenska Läsare,
så äro de i denna samling uteslutna. Dock har
Förf. tyckt, att följande tvenne ehuru i sig sjelf
obetydliga, kunde i ett bihang medfölja såsom
oförargerliga minnen ifrån den tid då Svenskar
och Finnar utgjorde ett folk, och då äfven För-
fattarens första försök i Finland ifrån den Sven-
ska sidan vunno en uppmuntran , som han ännu,
i dag ej utan tacksam rörelse kan erinra sig.
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i Musikaliska Sällskapet i Abo
på dess Högtidsdag

den 24 Januari 1794.

J_v_lusikaliska Sällskapet firar i dag sin fjerde Hög-
tid, med den tillfredsställande känsla: att med för-
ökta, eller åtminstone bibehållna krafter, ha uppnått
en ny tidepunkt af sitt lif*. På den korta tiden
ifrån dess instiftelse till dess nu ingående femte år,
har det ömsom med glädje och tröst, ömsom med
sorg och fasa, uppstämt eller nedlagt sin lyra, vid
dånet af glada eller bcdröiliga hvälfningar inom ett
älskadt fädernesland.

Denna vackra inrättning utmärker sig med den
besynnerlighet, att ha tillkommit midt under bran-
den och i nejden af ett vidt utseende krig; och
motsäger det allmänna ordspråket: att Sånggudin-
norna tystna för vapengny. Med full förtröstan på
denHjeltens rådighet och mod, hvars älskade minne
i dag återkallas, om det i våra trogna och tacksam-
ma hjertan behöfver återkallas, hvars ömma afsak-
nad pressar en suck ur våra bröst midt i högtidens
glädje, och kanske midt i dansen lockar tårar af
er, J ömsinta sköna! —- med full förtröstan på hans
vaksamma snille, hans fina känsla för äran, han»
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mägtiga kärlek till sitt fädernesland, glömden J,
vördade Medborgare! krigets öfverhängande faror;
och en sällsynt förening af alla stånds bifall befräm-
jade ett verk, som skulle utbreda i bygden känsla
och smak för ett af de ädlaste och minst skadliga
nöjen, som menniskan kan njuta. Törhända J äf-
ven hysen det hopp: att Musikens milda harmoni
skulle bidraga, att till en broderlig kärlek och sann
patriotism sammanstämma och harmonisera medbor-
gares hjertan, som voro söndrade, kanske blott af
ett misstaget nit. Till denna lyckliga sammanstäm»
melse har ock i sjelfva verket Musikaliska Sällska-
pet, varit om ej en orsak, åtminstone ett vittne.
Man har sett högre och lägre, ämbetsmän och nä-
ringsidkare, lärde och olärde, med enighet ej min-
dre, än ett slags jemnlikhet, samlas i detta rum,
och skiljas härifrån med aktning och vänskap för
hvarandra, med milda och förädlade känslor.

Tvedrägten häpen teg vid lyrans silfverklang.
Så Davids strängaspel den vilde Saul betvang.
Och krigets larm ej mer de melodier störde,
Som ett förundradt folk med nya känslor hörde.
MDu kom, du sälla frid! och vuxna i din skygd,
Folymnias behag förtjusade vår bygd.

Sällskapets förtjente Instiftare ha med nöje sett
fortgången af sitt verk: hvars glada harmonier på-
minner trygga medborgare om det lyckliga lugn,
som öfverskygger Norden, medan stormar skaka Sö-
dern och Vestern.

Vördade Åhörare!
Må vi ej glömma vid denna medborgerligahög-

tid, att uppmana hvarandra till tacksamhet emot en
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mild Försyn, som i denne brytande tid förvarat
Sveriges ej sällan skakade rike, ej sällan söndrade
folk ifrån örlog och tvedrägt! Må vi med samman-
stämda hjertan erkänna förmånen af en fridsam re-
gering, under det vi offre saknadens tårar på den
Konungs grift, som i dag för 48 år sedan skänktes
oss, och snart i tvänne år varit sörjd af ett älskan-
de folk!

Menniskorna beklaga sig så mycket öfver det
onda i verlden; men de borde snarare prisa himlens
godhet, som ger behag åt sjelfva sorgen och göm-
mer glädjen i bottnen på smärtans kalk. Denna rö-
rande sanning erfares af våra hjertan i dag på det
lifligaste sätt. Sjelfva den bedröfliga åminnelsen, som
åtföljer denne högtid, är den rikaste källa till de
ljufvaste känslor; ty den hvälfver å nyo fram i vår
förtjusta själ den lycksalighet vi förut ägt, och ger
oss tillika en vink om vår närvarande sällhet. Den-
na tröstefulla sanning bekräftas äfven af den konst,
åt hvars yrken detta Sällskap egnat sig, af Musi-
ken, som med sjelfva sin klagan, sjelfva det smär-
tefulla som hon uttrycker, förnöjer oss. Denna san-
ning tyckes således af sig sjelf tillbjuda sig, att
närmare vidröras vid detta tillfälle: då det åligger
mig, att på en kort stund söka bibehålla er upp-
märksamhet V. A. Af denna anledning, och ej der-
före att jag tror mig vuxen detta ämne, vågar jag
försöka att med få ord visa det behag, som För-
synen lagt i sjelfva de sorgliga känslorna, och
den moraliska nyttan af dem, då de genom mu-
siken i våra hjertan uppväckas. Ehuru obetyd-
liga och ytliga mina anmärkningar må Vara, hoppas
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jag dock att de med skonsamhet skola anses, då jag
meddelar dem endast för att på något sätt uppfylla
den mig ålagda skyldigheten, att till afbrott af en
hänförande musik och sång, låta höra en svagt ta-
lande stämma.

Det är ett högt och majestätligt skådespel för
en tänkande menniska, att se hela den synliga ska-
pelsen röras: ifrån stjernan, som hvälfver sig öfver
hennes hufvud, till masken som kryper i stoftet,
ifrån hafvet som vältrar sina böljor åt skyn till löf-
vet som darrar i aspen. Bergen och marken allena
tyckas stå stilla; men den upplystes öga ser äfven
dem, ser hela verldens byggnad med sina oräkneli-
ga solar och jordar röras i en evig ordning. Intet
grand med ett ord, som kom ur Skaparens händer,
ligger i en död hvila; aldraminst menniskan, den
fullkomligaste varelsen på denna vår jord. Den min-
sta atom i hennes kropp undergår en beständig för-
ändring; hennes hvarje blodsdroppe, hvarje luftpar-
tikel, flyttas och ömsas alla ögonblick; hennes bi-
el fvor, hennes bröst, hennes ögon, ha en bestämd
rörelse-lag. I allt detta handlar menniskan endast
såsom en machine; men hon äger ock krafter att ef-
ter fri vilja verka: och hennes naturs bestämmelse,
hennes dagliga behof, hennes helsa och nöje drifva
henne till denna fria verksamhet. Och jag vet, i
förbigående sagdt, ingen vackrare syn, än att se en
mängd menniskor i en stad eller på en landsbygd
med drift arbeta och röras såsom myror eller bin.

Men menniskan är icke allenast kropp utan ock
yäl; och om kroppen med sin tyngd är så rörlig



477

och verksam: huru mycket mera bör icke den fina-
re, den eldlika själen vara skicklig och böjd att rö-
ras. Vi se äfven, om vi vände våra ögon in på oss
sjelfva, att vi nästan intet ögonblick kunne vara
utan tankar, att det är den största vällust för oss,
till att få sysselsätta vårt förstånd med begrepp, och
vårt hjerta med känslor; och att dessemellan är en
tomhet, en ledsnad i hela vår varelse, helst om ic-
ke ens vår kropp under tiden på något sätt använ-
der sina krafter. Deraf kommer den nyfikenhet,
som rår i menniskonaturen, och det begär att äfven
på ett bedröfligt sätt röras, som gör, att mängden
med nöje och fasa på en gång beskådar en afrätt-
ning; att den bättre uppfostrade medborgaren finner
det en vällust att gråta vid en tragedi; att barnen
med förskräckelse trängas närmare kring amman för
ätt få hora spökhistoriens slut; och att J, skönhe-
tens och Ömhetens Döttrar! så mycket älsken läsnin-
gen af Bomaner.

Här tyckas vi, V. A., finna nyckeln till det
behag som ligger i de sorgliga känslorna; hvilken
tillika öppnar för oss en ibland de orsaker, hvarför
det onda är i verlden, Om allt vore godt, så skul-
le vårt lif likna en beständig sömn, eller ett bestän-
digt lugn på hafvet, Lät oss föreställa oss, att vi
Vore i ett fartyg midt på vida oceanen, försedde
med allt hvad vi behöfve, omgifne af en ljusblå
himmel och ett spegelklart vatten: men ur stånd att
röras ur stället i brist af vind. Månne detta tillstånd
Utan någon förändring vore oss i längden behagligt,
om vi ock saknade ingen ting, om vi ock hade in-
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gen längtan hem? 3Vej, vi skulle långt heldre vil-
ja underkasta oss stormar och äfventyr, blott för att
finna ett omskifte i vår belägenhet.

"Nöjsamt sin tid en Sjöman fördrifver,
Hoppet med honom på hafsvågen går;
Om han förföljd af stormarne blifver,
Glömmes all fara, då stranden han når:''

sjunger Lidner med mycken skönhet och sanning;
och vi kunne tillämpa denna tanka till menniskliga
lifvet i gemen. Sådan som menniskans natur nu är:
tyckes sjelfva det onda bidra till hennes sällhet; ty
det upprör hennes känslor: och själen utan känslor
skulle förtvina likasom kroppen utan rörelse och luf-
ten utan vindar. Ja, jag skulle nästan tycka tvärt-
emot hvad nyss nämnde Skald på ett annat ställe
säger:

"Jag kan ej säll i himlen vara,
Om der jag jordens klagan hör:''

att äfven i himlen ett ömt medlidande för menni-
skors plågor här på jorden, förenadt med en säker
väntan att en gång få omfamna dem i det sällare
lifvet, i stället för att störa, snarare förljufvar de
saligas glädje: så framt det annars är tillåtet, att
från våra känslor här sluta till dem i en högre verld.
Men i vers kan jag åtminstone tryggt få säga:

En ängel, som på jorden ner
Med stilla ömkans tårar ser,
Ett mera himmelskt nöje njuter,
Än Guden, som vid skålen ler,
I hvilken Hebe nektar gjuter.

Med allt detta vill jag icke påstå, att det vi
kalle qval, såsom förtviflans, ångrens, smärtans och
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andra bittra känslor, äro på något satt angenäma.
Min mening är endast: att vexlingen af ondt och
godt bidrar till vår sällhet, och hvad som egentli-
gast utgör mitt ämne, att i en stillasorg, som väc-
ker våra ömmare känslor, är någon ting behagligt,
hvartill grunden ligger i det begär, vi förut omrört,
som låder vid menniskan, att vilja röras. Sannin-
gen af detta påstående, ha'n J, utan tvifvel alle,
V. A. i edra egna hjertan erfarit; men jag vädjar i
synnerhet till din dom, du känsligare del af men
niskoslägtet! Sjunger icke du, ensamma enka! vid
ditt faderlösa barns vagga de sorgligaste sångermed
den ljufvaste känsla? tårarne trilla ur dina ögon,
medan dina läppar le åt det oskyldiga barnets jol-
ler! Finner icke du, sörjande flicka! en tröst i den
dystra vandringen ibland qvällens skuggor på din
älskares graf? Och du, dygdiga sköna! som Ömmar
vid den fattiges nöd, röner icke du midt under din
medlidsamma smärta det paradisiska nöje, som evigt
bekröner dygd och ädla tänkesätt? Eller du öm-
sinta läsarinna! då boken faller ur din hand och du
stannar att gråta öfver Clarissas eller Clemenfina9
öde, hvilken vällust äro icke tårarne för dig! Hu-
ru ogerna ville du icke hämma deras lopp, huru
ogerna se dig störd i din själs bedröfliga drömmar!
Då — för dig, yngling! hvilken syn? —

Att se en skonhets hufvud luta
I tårars sorgeliga skick,
Som morgonstjernan af dess blick
Och rosen af dess kind begjuta:
Det är det skönaste jag vet
I hela denna dödlighet.
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Känslofulla skönheter! Månne 3 njutit er va-
relse i dessa bedröfligare ögonblick med mindre be-
hag, än i de stunder, då J varit bortryckta af en
yr glädje, hvarpå oftast följt en tom trötthet? Nej,
sorg och glädje ha smällt tillsamman i edra hjertan,
lika behagligt, som skugga och ljus sammanflyta
till en skön gryning om våren. Skaparen har så
visligt och mildt inrättat vår natur, att sjelfva be-
dröfvelsen blir ett frö till glädjeé

Sokrates, detta monster ibland menniskor, er-
kände på ett rörande sätt denna sanning. Den da-
gen, på hvilken hatt var dömd att dö en oskyldig
död, blef han enligt Athens lagar fri sina bojor.
En ljuf känsla i benet, som blifvit löst ifrån sitt
tvång, bragte honom på följande anmärkning: "O
mina vänner! sade han till dem som i tårar stodo
ikring hans bädd *>— O huru sällsamt, huru under-
ligt är det med det, som menniskorna kalla ange-
nämt! Vid första åsynen tyckes det snörrätt strida
emot det oangenäma: emedan intet på samma tid
kan för menniskan vara behagligt Och obehagligt;
och likväl kan ingen genom sinnena bekomma en-
dera af dessa känslor, utan att straxt derpå känna
den deremot stridande: liksom de i bägge ändarne
vore fastade vid hvarannan! Hade anmärkt
detta, så skulle han kanske ha diktat följande fabel:
Gudarne ville förena de stridande känslorna med
hvarannan; men då detta icke lät göra sig, knöto
de dem vid bägge ändarne tillhopa; och sedan den
tiden följa de hvarannan beständigt i spåren. Så
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sker det äfven med mig nu. Bojorna ha förorsakat
mig smärta, och nu dä de äro borta, följer derpå
en angenäm känsla" *),

Vårt påstående har väl varit något skildt ifrån
denna Sokratis föreställning: vi ha yrkat att sorg
och glädje icke endast alltid äro fastade, den ena i
den andras spår, utan ock ofta knutna den ena in i
den andra. Men sjelfva det sinneslugn, hvarmed
denne dygdige mannen, kort förrän han tömde gift-
bägaren, gjorde denna anmärkning; sjelfva de gla-
da känslor, hvarmed han förbidade döden, äro ett
bevis på vår satts; ty utan tvifvel var i hans själ
ett slags bedröfvelse på denne högtidliga stund; men
denne bedröfvelse var icke feg, var icke smärtsam,
utan ädel och ljuf. Det var en ängels bedröfvelse;
det var en känsla lik den, som väckes i våra själar
af en sorglig musik, då våra tankar i stillhet hvälf-
vas öfver menskliga lifvets dels ljusa, dels mörka tafla.

Jag nämnde musiken, jag nämnde denna ädla
konsten, denna hjertats förtjusarinua: det är hon
som kraftigast Öfvertygar oss derom, att det är Ijuf-
ligt till att bedröfvas. Den, som äger känslor och
någonsin hört en rörande musik, lär icke ett Ögon-
blick tveka om sanningen häraf. Hvilken vällust
svarar emot den, som strömmar öfver hela vår va-
relse, då vi höre en Öm klagans genomträngande
toner? all vår blod är i jäsning, hvarje nerf ska-
kas, vårt hjerta vidgas, och vi fälle tysta hänryck-

*) Se Mbxdelssohus Phffidon p. 11.
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ningstårar. Rousseau , den ömme Rousseau, som så
lifligt kände, och så lifligt kunde måla sina känslor,
beskrifver sin rörelse vid Salimbenis sång, som med
ett Adagio satte tusende åhörare i en häpen för-
tjusning, liksom de blifvit förstenade. ''Då jag hör-
de henne sjunga, säger han, bemäktigade sig små-
ningom en obeskrifvelig vällust hela min själ. Vid
hvarje ord framställde sig en bild i min tanka, el-
ler en känsla i mitt hjerta. — Vid de lysande stäl-
lena, som med det starkaste uttryck skildrade och
tillika uppväckte de häftigaste passioner, försvann
hos mig föreställningen af musik, sång och imitation
helt och hållet. Jag trodde mig höra sjelfva smär-
tans, vredens, förtviflans röster: jag trodde mig hö-
ra klagande mödrar, bedragna älskarinnor, rasande
tyranner; och jag hade möda att bli qvar på stället
för den häftiga skakning jag kände." — Månne
Rqusseaus själ vid dessa ögonblick var i ett obehag-
ligt tillstånd? Nej, visst icke, ehuru hon var inta-
gen af obehagligare känslor, än blott sorg, såsom
vrede och furtvifian.

Grunden till den ovanliga vällust, som vi kän-
ne af detta Folymnias trollskap, är törhända den,
att de liksom kittla våra nerver och sätta bloden
och kanske vissa andra fina partiklar af vår kropp
i en våldsam rörelse, af samma skäl som ett kanon-
skott eller annat häftigt ljud skakar fönster, ja, till
och med fasta murar; och då man vet, hvad nära
samband själen har med kroppen, i synnerhet med
dess nerver, kan man lätt sluta att denna skakning
i hela nervsystemet och blodmassan måste göra ett
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starkt intryck på vår själ; och svänga henne om lik-
som ien behaglig dans. Törhända skulle, om vår
kropp vore ännu finare sammansatt än den är (och
kanske blir den så i det andra lifvet), äfven ljusets
rörelser, genom ögat spridda till hela den öfriga
kroppen, förmå att bringa dess nerver i så stark
svängning, att t. ex. regnbågens färger skulle verka
hos menniskan de samma sinnesrörelser, som nu upp-
väckas af en vacker symphoni. Men detta må vara
blott en inbillningens dröm.

Hvad jag velat säga och tror mig kunna påstå,
är att musiken på det högsta förnöjer oss äfven ge-
nom de sorgliga rörelser, som hon uppväcker i våra
hjertan. Nu återstår för oss V. Å~ att i hast inse
den moraliska nyttan af dessa rörelser.

Det är af alla erkändt, att de nöjen, dem vi
njute genom synen och hörseln, äro ädlare än de
öfriga sinnenas; hvilkas organer omedelbarligen rö-
ras af sina föremål, och hvilkas njutning qvarlemnar
inga eller åtminstone ganska svaga spår i själen: då
deremot ögat och örat ej Omedelbarligen, utan på
afstånd få intryck af de föremål dem vi se eller hö-
re, och lägga sina känslor i förvar hos minnet eller
inbillningskraften. Vi ha ingen förnöjelse af en kräs-
iig måltid eller en välluktande krydda, då vi icke
mera njute dem: men väl af en skön tafla eller en

vacker musik. Och man anser det i allmänna lef-
vernet för oanständigt och obelefvadt att omtala det
nöje man haft af en smaklig rätt eller en mjuk
bädd} di man tvertom räknar det for en ära att ha
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funnit skönheten af ett landskap eller en concerb —

Andra välluster lemna efter sig misshag och tom-
het , och snarare försämra än förädla caracteren.
Musiken deremot (att nu icke omtala synens nöjen
som ej höra till vårt ämne) ställer äfven efteråt
hjertat tillfreds, och öppnar det för de frommaste,
de välvilligaste, de menskligaste tänkesätt. Den
njutning, som själen af musik äger, är så litet dju-
risk, är så upphöjd öfver egennyttans förnöjelser,
öfver den kroppsliga vällusten, att den kan anses
som en försmak af himmelens glädje. Jag tviilar
om någon, som nyss med sann känsla afhört en rö-
rande sång, skulle vara i stånd att begå en egen-
nyttig, en grym, en låg, en ful gerning. De ka-
rakterer, som äro hårda och egennyttiga, älska icke
heller musiken, åtminstone icke, en öm och röran-
de musik: om de ock skulle vara i stånd att delta-
ga i en lustig dryckesvisa eller dylikt. Och man
ser, att i den mån en nation hyfsas och förädlas, i
samma män tilltager ock dess smak för Folymnias
yrken.

Det är märkvärdigt, att ibland djuren är det
näst menniskan blott det täckaste, det Ömmaste, det
oskyldigaste slägtet, jag menar fåglarne, som ha
känsla för ljudets behag, åtminstone förmåga, att
sjelfve åstadkomma en melodi; och ibland dem äfven
lins gåfvan att sjunga blott hos den spädaste, den
menlösaste skaran, hos den som lefver i troget äk-
tenskap, ej hos rofibglar, ej hos dem som öfverge
sina makar, sedan de vunnit deras kärlek: ett lifligt
bevis på musikens ädla och oskyldiga natur.
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Törst till blod och klor har Örnen
Men ej sångens gåfva fått.
Byta och förhärja blott
Kunna Lejonet och Björnen.
Sjung, du ömma Näktergal,
Sjung du dina ljufva qval.

De som faderlösa röfva
Och åt enkans tårar le,
För den ömma sängen do
Äro kalla, äro döfva.
Sjung, du sköna! öm och ung,
Ängeln lik vid harpan, sjung.

Det förtjenar äfven vår uppmärksamhet, attfåg-
larne nyttja denne talang, då de lefva i sin frihet,
icke blott såsom ett vackert tidsfördrif, utan som ett
medel till uppfyllandet af sina pligter. Det är med
sången, som älskaren förtjusar och intar sin sköna,
det är med sången som mannen uppmuntrar sin ma-
ka , att med tålamod utkläcka sina ägg och fullgöra
sin moderliga skyldighet. Vi vete, att musiken, äf-
ven ibland menniskor, i synnerhet hos de gamla,
som mera än vi tillämpade henne till allmänna lef-
vernet, och gjorde henne till en vigtig del af upp-
fostringen, bidragit till befordran af dygd och ädla-
re seder. Hvad Hebreernes tempelmusik, Davids
sånger, Tyrtaei krigsvisor ibland Grekerne (såsom ock
Gleims ibland Preussarne, och nu nyligen Marseiller-
hymnen ibland Fransoserne) förmått till utbredande
af religion, patriotismen och hjeltemod: är allmänt
bekant. Jag åberopar mig härvid de Tal, som för-
ut i detta Sällskap blifvit hållne: der musikens ver-
kan på folkslags föiädling blifvit liftigen föreitälld|
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och jag tar det för afgjordt, att musiken i allmän-
het har en moralisk nytta, oaktadt hvad åtskillige
Philosopher sagt så väl till dess, som de andra fria
konsternas tadel: i det de tillskrifvit dem verknin-
gar, som härrört af tiderna eller af politiska om-
ständigheter.

Hvad nu de sorgliga rörelserna i synnerhet
vidkommer, dem musiken uppväcker: 6å vete vi af
erfarenheten, att med dem mest alltid äro förenade
betraktelser öfver dygdens skönhet, lifvets gång, be-
gärens fåfänglighet och vishetens värde: med ett
ord, de ädlaste betraktelser, som då de af musi-
ken på ett rörande sätt intryckas i hjertat, icke
kunna undgå att på det högsta bidraga till dess för-
bättring. Dessa allvarsammare känslor tillfredsställa
ock derföre själen mera än de glada. En hurtig
fröjdesång, som lyfter vår själ opp till skyn och
våra fötter till dans, är utan tvifvel ganska förnöj-
sam; men den lemnar oftast efter sig en trötthet i
hjertat och en tomhet i tankan. Deremot är en rö-
rande sång äfven i längden angenäm: så vida den
upplifvat vår kärlek för det vackra och ädla, och
framkallat visa betraktelser.

Jag vill härmed visst icke påstå, att glädjen
ar fördömlig, och att vi bore bortsörja vår lefnad.
Blott en blick på Skaparens allmänna godhet, på
naturens leende skönhet, vederlägger den tanken att
trumpenhet vore en dygd. Nej, tvertom är dygden
alltid glad. Men de sorgliga känslorna som vi få af
musiken, äro »åsoni jag förut sökt visa, af helt an-
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nan beskaffenhet än plågor och missnöje och mera
angenäma än smärtsamma.

Grunden till den kraft, som rörande toner ha,
att leda våra tankar omkring det menskliga lifvets
fält och de märkligaste scener af vår enskilda lef-
nad, och att uppstämma våra hjertan till vishet och
dygd, kan jag icke visa. Men att så händer, det
kan hvar och en förfara, som öfverlemnar sig åt si-
na känslor, utan att inskränka sig till att blott så-
som Musik-kännare granska styckets sammansättning,
dess skönheter och fel.

Om nu musiken ensam, blott vid en concert
afhörd, bidrar så mycket att förädla menniskan:
hvad skulle hon icke uträtta till mensklighetens gagn,
om hon förenad med poesin, bättre än vanligen sker,
blefve tillämpad på allmänna lefvernet: om hon med
meta omsorg blefve använd vid gudstjensteii, vid
borgerliga högtider, vid krigä- och statsangelägen-
heter, vid vigtigare tillfällen i menskliga lefvernet,
än blott dansar; och om mera moraliska sånger och
visor, än de vanligen sjungna, blefve kringspridda
till allmänheten, så att vi icke endast skulle sjunga:
lät oss dricka och njuta! utan ock lät oss verka
hvad godt är och glada oss åt det sanna, det rätta,
det ädla! Man ser hvad n^tta musiken gör vid de
få tillfällen hos oss, der den verkligen är förknippad
med handling: t. ex. vid en begrafning. Hvad in-
tryck gör icke klockornas sorgsna dån och en vac-
ker sorgmusik på den tanklösaste åskådare? Han
bringas att tänka på sin bestämmelse och sin korts
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tid här på jorden; och går hem med en göd före-
sats, iiet är väl sannt, alt dessa hjertats rörelser
allena icke äro i stånd att förbättra menniskan; så
framt hon icke har upplysta begrepp om det som
är lätt och orätt, nyttigt och skadligt: men på an-
dra sidan bli ock förnuftets föreskrifter blott en död
bokstaf, om ej hjertat röres.

Jag får icke längre missbruka edert tålamod
V. A. Hvarken tillfället eller min förmåga tillåta
mig, att fullständigare utreda mitt ämne. Och vi
behöfve icke långt ifrån söka bevis till en sanning,
som af våra egna känslor i dag bäst bestyrkes. Vi
eörje och vi glädjas på en gång vid saknaden af
Gustaf des. III:s, vid njutningen af Carls och vid
hoppet om Gustaf Adolphs dygder; och blandnin-
gen af dessa känslor är den största vällust för ett
ömt hjerta, är den största läckerhet vid en musika-
lisk högtid.

Jag påminner mig nu, då jag upplyfter mina
ögon till er, J både smakens domarinnor och skön-
hetens exempel, med tvekan om jag kan vinna er
tillgift för sträfheten af mitt tal •— ty utan tvifvel
är det en talares största fel att ha sårat och tröttat
Behagens Öron — jag påminner mig nu, att jag
glömt det starkaste beviset för den satts jag yrkat,
att jag glömt kärlekens ljufva smärta. Jag frågar
derföre till slut, er, J unga hjertan, som känoen
eller kännt denna ömma böjelses magt:

När sittande med tysta tårar
I melancholisk ensamhet
Hvad honom tjusar, honom sårar ;

Ba menlös yngling äu ej vet $
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När han till slut med vaknadt sinne
En gudom i sitt hjerta ser —

(Så Astrild kom, och såg härinne
J Gradernas döttrar! er) ;

När han sig sjelf ett offer finner.
Som tämdt af segrande behag,
På denna Gudoms altar brinner
I hemlig låga natt och dag;

När än af hoppets sken betagen
Han tänker: ''månn hon älskar mig?"
Än klagar; af förtviflan slagen:
"Nej — hon är icke skapt för dig!"

När han om dagen tankfull drömmer
Om natten ingen hvila får;
När suck på suck hans hjerta tömmer,
Och mot hans bröst med oro slår;

När dessa känslor honom plåga:
Månn denne Yngling ville bli
Ifrån sitt ömma hjertas låga
Ifrån sin ljufva smärta fri?

Nej, änglarne, som jorden vakta,
Mer finna honom säll, än den
Som äger allt hvad menskor akta —

Men känner icke kärleken.
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Minne af Henrik Bahm,
Handelsman i Gamla Carleby.

Uppläst den 20 Oet. 1799.

J^lägt och vänner, som möta vid denna graf hela
Staden i sorg, glömma sin enskilda saknad vid åsy-
nen af den allmänna. Det är icke mer den äldste i
familjen, eller den muntraste i sällskapet, eller den
vise vännen, eller den hulde välgöraren, som vi hvar
med särskilda känslor begråte. Det är blott medbor-
garen, vi alle med en röst sakne: den ädlaste med-
lemmen af detta borgerliga samfund.

Jag fruktar Icke, att såra med detta uttryck.
Jag vet, att i denna talrika samling af hans lands-
män ingen finnes, som, sjelf värd- aktning, icke in-
stämmer i det vitsord: ätt dert man, hvars stoft vi i
dag lemne åt jorden, var den yppersta prydnad för
sin stad, det säkraste efterdÖme för sina medbröder.

Den mest aktade bland sina medborgare, hade
han vunnit denna aktning genom förtjenster, nästan
jemnåldrige med hans lefnad; och den sällsyntarätt-
visa, han redan i lifstiden erfarit, skall efter döden
genom saknaden bekräftas. Mången gång ännu skall
man i detta samfund fråga: hvar är Heivrik Rah m ?

Hvar är hans mogna vishet, hans säkra erfarenhet,
hans redliga välvilja, hans ljusa insigt, hans Öfver-
taiande vältalighet? Hvar är den röst, gom så ofta
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förenade allas hjertan? Hvar är det råd, som all-
tid följdes och aldrig ångrades?

Denna saknad af ett behöfvande samhälle är det
renaste och ädlaste offer på en medborgares graf.
Det har ett högre värde, än minnesvarder, dem of-
ta blott fåfängan och högmodet uppresa; än loftal,
hvilkas förnämsta ändamål är ej sällan endast en
handklappning åt talaren. Den medborgaren, som

vi i dag följt till grafven, ju mer han väcker denna
saknad, ju mindre behöfver han för sitt minne den-
na lånta prydnad af pragten eller snillet. Men sor-
gens och tacksamhetens utbrytande känsla bör icke
förblandas med smickrets beställda utrop; och den
rättmätiga gärd, som en mera sällsynt förtjenst efter
sin bortgång vinner, bör icke förringas till lika vär-
de med de meningslösa bifall: dem mängden tror
eig skyldig åt hvar bättre eller sämre menniska, se-
dan döden ställt henne ur vägen för dess afund el-
ler dess egennytta.

Jag hoppas, att det band, som nyligen fäst mig
vid den aflidnes slägt, icke skall jäfvamin röst *). Så
skälig den fruktan tyckes vara, att den, som ifrån
barndomen vant sig att älska och vörda en anhörig,
icke med ett alldeles oväldigt öga, skall kunna pröf-
va hans verkliga förtjenst: så litet lär denna förebrå-
else kunna drabba mig, som haft tillfälle att i Herr
Henrik Rahm högakta en förståndig, redlig och med-
borgerlig man, innan ännu någon pligt ålade mig
att i honom vörda en Morfader. Om ock den

'*) förf. hade kort förut blifvit gift med hans dotter-
dotter.
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Imldhet, jag erfor af min så hastigt förlorade släg-
ting, skulle uppröra mitt hjerta: skall dock icke
tacksamheten förleda min sannfärdighet. Jag skall
aftorka tåren, för att i min välgörarebetrakta endast
menniskan och medborgaren: och blott med teckna-
rens öga skall jag granska de drag, som samman-
sätta hans bild. Dessa drag har jag hämtat dels af
den uppmärksamhet, jag sjelf fäst på hans egenska-
per, dels af deras vitsord, som en längre tid ägt
fördelen af hans umgänge. Ofta ligger äfven hans
egen berättelse till grund för denna enkla målning
af hans nyttiga lefnad.

Henrik Raiim hörde till en hederlig borgare*
slägt, som, hitflyttad ifrån Sverige, först handlade
i Brahestad och sedan i G. Carleby. Hans fader
Johan Erikson Raiim, var född i förstnämnde stad,
och idkade i början derstädes sin köpenskap; men
sedan landet af Ryska magten blifvit öfverväldigadt
under den olyckeliga delen af Carl den XH:s tide-
hvarf, flydde han undan till Stockholm; hvarifrån
han med ett fartyg dref handel dels på Vesterbotten,
dels äfven någon gång på den östra sidan af Bott-
niska viken till de yttersta holmarne af hans i fien-
dens våld bäfvande fosterbygd. Då ändteligen Fre-
den begynte återställa den gamla ordningen; skynda-
de han tillbaka till sitt saknade land, och satte sig
ner såsom Borgare i G. Carleby: dit han ifrån Stock-
holm medfört sin maka, Valborg Ajmiv, en Hand-
landes dotter ifrån Nådendal. Hon blef mor åt elf-
va barn; ibland hvilka vår bortgångne vän var det
åttonde.
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Denne son utmärkte sig tidigt genom ett godt
hufvud vid den undervisning, han erhöll i denne
stads offenteliga Skola: som då förestods af Rector
Hedman, sedermera Prost i Wasa. Denne lärare
hade väl goda gåfvor att undervisa ungdomen: men
den latinska grammatica och det theölogiska compen-
dium, med hvilka allena den tänkande ynglingens
begrepp sysselsattes, tillfredsställde så litet hans vett-
girighet, att han föreställde sin far onyttan af sin
skolgång, och anhöll, att få biträda honom i hans
handel, hvarvid han tyckte sig kunna på ett mera
redbart vis använda sin tid, och äga ett friare ut-
rymme för sin omtanka och verksamhet, än vid böc-
ker, dem han icke förstod, och följakteligen ej
visste värdera.

Den uppfostran till Köpman, som den unge
Rahm erhöll, sedan han lemnat skolan, var mera
tjenlig att härda hans kropp, till utstående af de
besvärligheter, som åtfölja handelsståndet i våra min-
dre städer, än att förse honom med de insigter, som
egna en verkelig Köpman. Såsom de fleste af de
Handlandes söner på den tiden, for han om somma-
ren, först som matros och sedan som skeppare, till
Stockholm på sin Faders fartyg, och om vintern
släpade han kramvaror upp ät landet, och besökte
en gång under en sådan resa äfven Ryssland. Ett
märkvärdigt bevis så väl på de dåvarande Köpmän-
nernas enighet, som på hans tidigt erkända pålitlig-
het, ar den omständigheten, att han ofta ensam i
Stockholm sålde hela den smörlast, som alla Stadens
Handlande samfällt skickat till Stockholm.
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De kroppsarbeten, han tidigt utstod, stärkte så
hans senor, att han enligt sitt eget vitsord vid 16
års ålder kunde lyfta en tjärtunna ifrån stranden,
och kasta den i lastbåten: ett rön, som i vårt vek-
liga tidehvarf är lika så sällsynt, som det i hans
ungdom var vanligt. En hastig förkylning försva-
gade likväl ren hans muntraste ungdom till den
grad, att han länge måste föra en ganska noggran
diet, och först efter sin manna-ålder återvann sin
fulla helsa.

Så ofullkomlig hans uppfostran varit: så ersat-
tes dock dess brister af hans naturliga gåfvor. Han
var ett af de snillen, som äro sina egna skapare.
Tidigt blef han ibland sina medbröder utmärkt, bå-
de såsom Köpman och Medborgare; och innan han
ännu hunnit samla någon förmögenhet, ägde han re-
dan anseende: en lycka, som ju mera sällsynt i hans
stånd, desto mer upphöjer hans förtjenst.

Att vara Köpman och att vara Medborgare, äro
tvenne förhållanden i ett samhälle, som aldrig borde
söndras, men likväl ofta sättas i strid med hvartan-
nat. Allmänt väl innesluter det enskilda, och hvar
borgares fördel i en stad är inbegripen under hela
stadens förmån. Så klar och enkel denna sanning
är, så lätt faller den dock ur mängdens ögon; ty
egennyttan blundar för sjelfva dagsljuset. Henrik
Rahm hade för mycket förstånd, för att icke inse,
att han befrämjade sin egen vinning, då han ökte
det landets eller den stadens förmåner, i hvilken han
lefde: om också hans ädla hjerta icke skulle hyst
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den nog sällsynta kärlek för det allmänna, att for
den medborgerliga vinsten uppoffra den enskilda.

Tidigt förtjent af sina medbröders aktning, och
alltid af dem framställd, att vid offentliga tillfällen,
tala och handla i spetsen för sitt samfund: använde
han deras förtroende, icke såsom ofta händer, att
befrämja ensidiga afsigter, utan blott att utverkade-
ras sanna fördel.

Alla de samfund, af hvilka ett rike är samman-
satt, äro små stater för sig; och inom en liten köp-
stad gäller ofta en fin politik. Den har sin regering
och sin opposition: och dess partier jäsa ej sällan
med den starkaste hetta. En statsklok och medbor-
gerlig man har derföre tillfälle äfven i en lägre krets,
att Öfva sina gåfvor och dygder: och det ges kan-
ske mången Fox ibland de så kallade äldste i en
liten stad.

Det var på denne väg, Henrik Rahm först fäste
sina medborgares uppmärksamhet, och vann deras
aktning. Det Borgerskap, ibland hvilket han upp-
stod, var ett folk af enkla och tarfliga seder, af en
förtrolig enighet och af en medborgerlighet, som på
vår mera hyfsade tid, oftare i skrifter och tal, än i
gerningar är synbar. Likväl yppade sig då och då
stridiga tankesätt, som härrörde dels af mindre upp-
lysning, dels af den farhåga, med hvilken de sty-
rande och de lydande, de mer och de mindre be-
tydande i ett samhälle, alltid anse hvarannan; och
man såg sig om för en man, hvars skicklighet or>h
redlighet skulle tillvinna honom de mäktigares akt-
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ning, och de ©frigas förtroende. Henrik Rahm blef
denne man. Främst ibland stadens äldste, stod han
alltid för Borgerskapets väl, och med klokhet och
ståndaktighet afböjde alla tvetydiga och skadliga
förslag, antingen de kommo ifrån den högste äm-
betsmannen eller den lägste borgaren. Icke alltid
färdig att bifalla de styrande, motstod han dock al-
drig blott för det nöjet att kunna motstå: en svag-
het som icke är sällsynt äfven hos de största män,
hvilka ställt sig i spetsen för ett folk. Han syftade
på en gång både åt sjelfständighet och enighet hos
borgerskapet: och för att så mycket friare kunna
verka till denna rena afsigt, ville han aldrig ingå i
Magistraten, och afstod den hedern att vara Rådman.

Såsom han var ett stöd för borgerskapet i alla
dess offentliga angelägenheter, så var han ock dess
prydnad vid alla högtidliga tillfällen. Han var dess
anförare och dess talare. Han ägde en naturlig ta-
legåfva: och utan att vara undervist i skriftelig el-
ler muntlig vältalighet, uttryckte han sig med lätt-
het, redighet, bestämdhet och ordning. Hans ljusa
hufvud såg alltid saken på sin rätta sida: och hans
enkla rättskaffenhet spridde samma klarhet i hans
föreställningssätt. Äfven då det gällde blott om äre-
betygelser: visste han göra dem lika så enkelt be-
hagliga, som naturligt ädla.

Känd och högaktad af landets mest betydande
män, till hvilkas umgänge hans offentliga ärender
ofta förde honom: var han dock aldrig dårad af de-
*%ss gunst. Fullkomligen fri ifrån den hos oss så
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Vanliga,fåfängan, som finner sig förnöjd af de sto-
ras-handtag, af titlar och sljernor: sökte han ingen
annan jira, än den att vara en hederlig borgersman.
I det enskilda umgänget gaf han de förnäma det
företräde, som samhällets ordning dem tilldömmer;
men i ( allmänna saker, vek han för deras smicker
eller magtspråk aldrig ifrån den rigtning, i hvilken
•Jians öfvertygelse ledde hans jeinna och säkra gång.

Med dessa egenskaper var han skicklig att sy-
nas och. verka, icke blott i den inskränkta krets,
der han vanligen vistades, utan ock i de högre och
större, dit han mer än en gång af sina medborgares
förtroende sändes. G. Carleby stad valde honom
tre gånger till Riksdagsman, och dessutom till Full-
mägtig så väl i Riksens Ständers Bank, som i de-
ras Riksgälds-Contor. Alla dessa vigtiga värf, ut-
förde han med lika så mycken ståndaktighet och
oegennytta, som verksamhet och insigt. Fal hvar-
ken för penningar eller hofgunst, kom han ifrån
Riksdagarna ej med skatter eller ordensband, men
med ett rent samvete och med den dyrbarakänslan,
att ha stått för det allmänna bästa, stått vid sin öf-
vertygelse, äfven då, när de fleste begynte svigta
och glömma så väl sitt stånds heder, som fädernes-
landets väl.

Då han erinrade sig 1171 och 1789 års Riks-
möten: sade han sig icke behöfva rodna för sig sjelf.
Men 1786 års Riksdag påminde han sig alltid med
en ädel stolthet och en synbar förnöjelse. Alltid
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bar han hem icke blott sitt eget stånds, utan ock
de öfrigas aktning; och hans namn förvaras' i rikets
handlingar, märkt med hederns stämpel. Hans tal
vunno uppmärksamhet och bifall: och han utmärktes
ofta med ståndets förtroende vid val till députatiö-
ner och till det hemliga utskottet. Hans Riksdägi-
manna-ära torde intet annat vitsord behöfva, än den
anmärkning: att Axel Férsen hedirade honom' med
sin uppmärksamhet och aktning.

Såsom ledamot i styrelsen af rikets pehninge-
verk, följde han lika så sunda, som enkla grundsat-
ser ; och ställde sig för ögonen icke vissa classers en-
sidiga vinning, utan hela statens fördel. Noggrann
Och ordentlig i sin egen hushållning, äskade han
samma egenskaper hos dem, som förestodo rikets
drätsel, och anmärkte, att hvarken enskild ellei of-
fentlig dygd kunna stå tillsamman med misstämmel-
se mellan utgift och inkomst, hvaraf alltid födas
vingleri och egennytta.

För mycket upplyst patriot, för att vid de vig-
tiga och offentliga kall, som han för sina medbor-
gare bestridde, tro sig kunna gagna sin stad med
uppoffring af hela samhällets väl: ansåg han det
dock för en angenäm pligt, att genom sitt anseen-
de, sin verksamhet och sin klokhet tjena i synner-
het den ort, som både hans födelse, hans vistelse
och hans medborgares förtroende gjorde honom kärast.

Den vigtigaste af de redbara tjenster, han be-
viste G. Carleby stad, var utan tvifvel försvaret af
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dess stapelfrihet. Sednare tiders upplysning har sökt
att bryta de band, med hvilka idogheten länge i
vårt land af fega vanor och blinda fördomar varit
bunden; och ibland de Österbottniska städerne hade
äfven denne, genom en annan värdig inedborgares *)
ädla bemödande, återvunnit den rättighet, som na-
turen gifvit alla vid hafvet belägna orter, att skicka
sina skepp och sina varor, så långt, som vädren och
böljorna kunna föra dem. Men denna rättighet lopp
fara, att å nyo förloras; sedan en ny stad begynt
anläggas på Kaskön: dit hela Österbottens utrikes
handel skulle flyttas, såsom till en hamn af sydliga-
re och eljest beqvämare läge. Genom detta orättvi-
sa Monopolium, som de Stockholmske Röpmänner-
nas opatriotiska egennytta var nära att utverka, skul-
le Gamla Carleby stad, då stapelfriheten nyss be-
gynt sporra dess handel, sett sig beröfvad hela lif-
vet af sin vaknade idoghet: så framt icke Henbik
Rahm med ett ädelt medborgerligt nit bevakat dess
sak, och lyckligen segrat öfver den rofgiriga kaba-
len. Glad, att ha räddat sina medborgares naturli-
ga rätt, ville han hvarken begära eller emottaga nå-
gon ersättning för den särskilda utgift, än mindre
för den möda, som detta allmänna värf honom för-
orsakat. Han var äfven, ibland de borgare, hvilka
ur sina enskilda kassor förskjutit den penningesumma,
med hvilken stapelfriheten löstes, den som för de
öfriga föreslog, att förstora hela sin fordran, göra
en ädel uppoffring åt det allmänna, och pä en gång

*) Aflednc Rådmannen P. Stenhagen*.
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släcka alla de gnistor till split och rättegång, som
af denna fordran i framtiden kunnat upplåga. Så
medborgerligt var hans tankesätt, så öm var hans
omsorg om det samfundets ordning och lugn, hvars
ljus och hvars stöd han snart i 40 år varit!

Vi ha hittills, M. V. Å. betraktat'vår afledne
vän blott såsom Medborgare: aiven såsom Köpman
finne vi honom värdig ett utmärkt rum ibland sine
medbröder.

En Köpman värderas i allmänhet efter sin ri-
kedom. Så föraktlig den beundran är, med hvilken
mängden betraktar endast guldets bländande glans:
så rättvis är likväl den aktning, som ges en rik
man, om hän med redlighet och idoghet riktat sig
genom medel, hvilka tillika ökt den allmänna rörel-
sen och hela landets välmåga. Stora handelsplaner
fordra dessutom en lika så rigtig, som vidt omfam-
nande blick, och ett verkligt snille. Men då vi ga-
re skickligbeten rättvisa, böre vi akta oss att bära
vårt offer åt lyckan: som ofta ikullsiår de bäst ut-
tänkta anslag, och med en öförtjent framgång krö-
ner äfventyrarens vågspel och bedragarens illgrepp.

Henrik Rahm förtjente sitt företräde iblandKöp-
män, icke blott genom den klokhet, redlighet och
sorgfällighet, hvarmed han dref sin egen handel,
utan äfven genom den eftersyn, han gaf sina med-
bröder, på en ny bana. Man kan utan öfverdrift
påstå, att han var den, som skapade den utländska
handeln iG. Carleby. Han var den förste, som i
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förbund med sin äldre broder, afledne Rådmannen
Johan Rahm , sände sina Skepp utom Östersjön.
Den äldre brödren ägde i början en större förmögen-
het att våga, men den yngre förde brefväxlingen'
och uttänkte planerna. Det var hans namn, som
ifrån G. Carleby stad först spriddes öfver hafven,
hedrades i utländska hamnar, och vann åt hans lands-
män utländningarnes förtroende och aktning.

Hans skicklighet, såsom Köpman, var mera na-
turens och hans eget, än konstens eller uppfostrans
verk. Han kände sjelf intet främmande språk; utan
beljeiite sig af språkkunnigas biträde. Han hade al-
drig blifvit öfvad på något Handelscontor, men han
förde sin bok och skref sina bref med noggrannhet
och ordning. I ungdomen beröfvad all undervisning,
äfven i Geographien, hade han sedermera genom
egen läsning ersatt denna brist; och ägde med tiden
den insigt i denna vetenskap, som en Köpman ej
kan umbära. För öfrigt förenade han verksamhet
med ordningsande, och försigtighet med tipphnnings-
gåfva; och alle, som pröfvat honom i hans handel,
lemna honom det vitsord att hans redlighet, ej min-
dre än hans sorgfällighet, inträffade på punkten.

Hans tänkande hufvud fann i synnerhet sin till-
fredsställelse i den speculativa delen af handeln; men
som en Köpman i våra mindre städer ej får inskrän-
ka sin verksamhet inom contoret allena, utan måste
sträcka den till skeppshvarfvet, till victualievågen,
till marknadsplatsen, till nästan hundrade ställen: så
hade äfven Handelsman Rahm förvärfvat sig, utom
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fcin egentliga köpmanna-skicklighet, ännu andra egen-
skaper och gåfvor, som gagnade honom i hans före-
tag. I sin ungdom härdad äfven igenom kroppsar-
beten, hade han lärt både att bygga och föra ett
Skepp. Men äfven vid dessa verk röjde sig hans
kraft och böjelse att tänka. Då ett Skepp skulle
byggas eller tacklas: hade. han förut i sitt hufvud
laggt i ordning hvar enda träbit och hvar enda tåg-
stump, och på punkten uträknat mängden af virke
och hampa, som dervid skulle bebofvas: en omtan-
ke, som sparade honom mycken ÖfverflÖdig kostnad.
I allmänhet verkställde han intet förslag utan en så-
dan föregången Uträkning, och Ökte derigenom sin
förmögenhet mer, än mängden föreställer sig, som ej
äger denna förmåga att anordna och sammanräkna.

Men ehuru noggrann i sin hushållning, och
ehuru omtänksam i sin handel: hade han dock intet
herrskande begär att rikta sig. I synnerhet, sedan
han såg sin enda dotter rikligen försörjd, genom sin
mågs skicklighet och drift, inskränkte han smånin-
gom den handel, han med honom gemensamt idkat;
och drog sig till slut alldeles ur Köpmannaspheren:
belåten med den egendom han förvärfvat, och lyck-
lig att kunna sluta en verksam lefnad med en lugn
ålderdom.

Men han ägde af naturen för mycken liflighet,
och var för mycket van vid arbetsamhet, för att
kunna förnöta äfven sina gamla dar i en tom ledig-
het. Icke sällskap, som han gerna sökte, icke böc-
ker, som han flitigt läste, kunde tillfredsställa hans
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verksamma ■själ." Blotta tidsfördrif ansa» hån icke
Värdiga menniskan, sorti är född alt uträtta; att
åstadkomma något helt och fullkomligt genoin sitt
hufvud och sina händer. Han valde till sin -ålder-
domssyssla ett yrke, hvarmed forntidens störste Hjel-
tar, konungar och vise, efter slutade mödor, föräd-
lade sin hvila: han blef landtbfukare. Mindre mån
om ett vidlyftigt gods, som gaf honom störa inkom-
ster, ärt1 om ett lägligt tillfälle att använda sin ädla
verksamhet: valde han till fält för sin odlirtg en nä-
ra vid staden belägen stenbacke, som för hiennisko-
hand syntes nästan omöjlig att upprödja. Med ospard
kostnad och otröttlig möda sprängde han de största
klippor, och vältrade dem till fasta murar, inom
hvilka den bördigaste åker snart-löntc harts flit, och
med en ymnig skörd fägnade hans sinne; som min-
dre sökte nöje i vinningens storlek., än i verkets
skönhet och arbetets framgång. Detta hans ålder-
doms storverk, som han hvar dag besökte, som sys-
selsatte hela hans själ, och var hans käraste taläm-
ne, förädlades genom denafsigt, som dervid i tyst-
het ledde hans välgörande hjerta.

Samma ordningsande, som styrde hans muntra-
ste ungdom, upplifvade äfven hans ålderdom. Sorg-
fälligt delte han sin tid mellan omsorgen om sitt
landtbruk och sitt hus, och mellan umgänget med
slägtingar och vänner. Hans rörliga natur hatade
orklöshet; och eliuruväl åldren krökt hans rygg och
förtyngt hans ben, syntes han dock tidigt om mor-
gonen och sent om aftonen i rörelse, i synnerhet om
sommaren, Vinterqvällarne använde han till läsning:
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och roades » synnerhet af resebeskriftiingar och hi-
storiska böcker, ur hvilka hans lyckliga minne sam-
lat ett förråd af kunskaper, som ofta gjorde hans
samtal, lika så nöjsamma som lärorika. Han hade
sett och erfarit mycket: och tänkte öfver allt med
både riktighet och billighet; hvarfön; han alltid var
lika -så värd att höras, som färdig att tala. Gerna
såg han besök af.hederljgt och förståndigt folk, och
med en vänlig frikoslighet, utan högmodets ståt,
undfägnade han i sitt bus resande vänner: dem han
ägde ibland landets mest aktningsvärda män.

Redan i sin första ungdom hade han blifvit för-
ént med' en älskvärd maka, som med yttre, behag-
ligheter dorenade de mildaste dygder, Eiisabéth
Margaretha Brunlöjf var såsom flicka nämnd ibland
stadens skönheter; men såsom Fru Rahm.vann hon
ett varaktigare namn: ett: namn, som ännu i dag af
alla gamla och fattiga i orten lockar tårar och:väl-
signelser. Hennes hjerta. och hand voro alltid öpp-
na till den olyckligas tröst, och ingen nödlidande
gick ifrån hennes dörr, utan att ha rönt hennes
menniskokärlek. Hennes gifmildhet gick någon gång
öfver den gräns, som hennes mans klokhet i början
af deras hushållning efter deras vilkor velat bestäm-
ma. Med all den grannlagenhet, som hennes ömhet
fordrade, gjorde han henne en gång om denna oför-
sigtighet en varsam föreställning. Hört erkände dess
-sbillighet; meö svarade med tårar i Ögonen, att hon
hellre ville föryttra sm brudklädning och sin Öfriga
grannlåt, än lemna en behöfvande. ohulpen. ''Ifrån
den-stunden",, gade.-haumig kort för gin död, "före-
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brådde jag henne aldrig mer hennes frikostighef:
och jag ser, alt vår Herre har välsignat mitt hus.5 *

Han hade med henne tolf barn, af hvilka blott
ett enda, dottren Maria Elisabeth, uppnådde en
mogen ålder. Glädjen, att ha sett hennes lyckliga
förening med en värdig man *), följdes snart af den
sorgen, att se sin makas hastiga bortgång. Lemnad
allena på vägen till grafven, och fri ifrån bekymmer
om sin och de sinas utkomst, begynte han tidigt
dra sig ur verlden, och lefde i sin fristad såsom phi-
losoph och christen, hvarken med en Eremits folk-
skygga trumpenhet, eller med en munks skenhelig-
het, utan frestelser af verlden och utan afsky för
lifvet.

Hans känsla för religionen var lika så ren som
Varm. Utan vidskepelse och utan likgiltighet, före-
nade han en tänkande mans urskiljning med en men-
niskoväns tålmodighet. Han försummade aldrig den
offenteliga guibttjepsten, men han gjorde sig ingen
förtjenst deraf. y-Qfta prisade han med en innerlig
känsla forsy.Oje.ns godhet, som välsignat hans dagar
med all den gällhet han kunnat önska.

Ehuru skild" vid alla band, som kunnat fästa
honom vid det Borgerliga samfund, af hvilket han
så länge varit en ypperlig medlem, bistod han lik-
väl ännu sina medborgare både i enskilda och all-
männa ärender med sina mogna och nyttiga råd.
Sluteligen tyckte han likväl sig kunna inskränka

*) Herr Aivokrs HooS, Köpman i G. Carleby,
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fetisen af sina tjenster inom sin slägt, som han om-
fattade med en varm kärlek, och i hvilken en sy-
sters fader- och moderlösa barn samt en gammal af
olyckan pröfvad broder, i synnerhet rönte hans hul-
da omsorg. Brödren vistades i hans hus och vid
hans bord: och det var en rörande syn, att se den
vänskap, med hvilken desse tvänne gamle bröder be-
mötte hvarannan, Den försynta, tacksamheten hos
den ena och den grannlaga godheten hos den andra
fiammanknöto deras hjertan med det ädlaste brödra-
band, och de tårar, som den efterlefvande heders-
mannen i denna stund gjuter,'äro ibland de offer
som falla på den saliges stoft, icke det minst he-
drande för hans minne.

Ingen vänskap hinner likväl i ömhet den, som
lir emellan föräldrar och barn. Den ljufvaste känsla
5 hans själ väcktes derföre af hans dotters och hen-
nes barns umgänge, livar dag besökte han sin mågs
hus, och gick aldrig bort, utan att något af hans
barnabarn blifvit fägnadt af hans kärleksbetygelser.
Med glädje såg han dem stigaöfver sin tröskel, och
tvänne gånger i veckan firade han i sitt hus en li-
ten familjefest: då det var hans vällust, att se sina
barnabarn alla samlade ikring sig, det ena efter det
andra i uppväxande fägring, Med förnöjelse såg
lian de äldsta redan i sin fulla blomning: och på-
minde sig det löfte, han på sin dotters bröllop skäm-
tande gifvit, att icke dansa förrän med hennes dött-
rar som brudar, Detta löfte fann han »ig nu, öfver
sin förhoppning, lycklig att kunna uppfylla: och för-
synen tycktes ha förlängt hans dagar blott till deu-
im önskade tidepunkt.
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Hans med åren allt mer förstärkta helsa syntes
ge honom hopp om en läng* lifstid. Men den 13
October kände han i halsen en olägenhet, som i bör-
jan obetydlig dock hastigt förvaltades; och den 16
kl. 4 om morgonen dog han, emot allas förmodan,
i sitt 08:de år.

Med hvad sorg denna hastiga död uppfyllde he-
la hans talrika slägt, som förlorade sin åldriga pryd-
nad ; med hvad häpenhet hela staden genljöd: Hen-
niK Rahm* är död! — ined livad saknad hans 'minne
skall följas, och med hvad tacksamhet hans namn
gömmas af hans sednaste efterkommande: det behöf-
ver icke skildras för er, M. V. A., ibland hvilka in-
gen finnes, som icke nalkas hans stoft med saknad
och vördnad.

Så föll ock han: den siste pelaren,
Som stod ibland ruiner än
Af de colonner qvar, af hvilka denna bygden
Förr säg ett tempel rest åt gamla Svenska dygden!

lian föll! familjens ädle stam,
Som sträckte nyss ännu sin friska skugga fram:
Nu mot den gråhårsman, som undan stormen flydde,
Och vid hans sida trygg, förglömde molnens hot;
ISu kring de späda små, som lekte vid hans fot,
Och med en blomsterkrans des* gråa mossa prydde,

Dock trösta dig ännn, du slägt af borgersmän
Med borgerliga dygders stämpel!
Ifrån den graf, som gömt din gråtne vän,
Bär med hans minne hans exempel
Till dina barn och barnbarn hem;
Och gläds: han lefva skall i dem.
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