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FÖR ETAL,

n.*-'å man icke siSkcr bibringa menniskor den öfver.»
tygelse då man vanligen tili och med viii af-
vända dem ifrån den tröstande tro och förhopp-
ning att de redan på jorden, sä vål hvar £<Jr
sig som alla sammantagna, bcfinna sig i en verk-
ligt stigande färhöjning mot sin förådling och för-
bättring: hvad annat tyckes man derigenom Ssyfta,
5n att betaga dem alit mod att alfvarligt använda
sinä krafter tili vinnande af ett sädant åndamal?
Det år lått insedt, att den tnenniska svårligen skall
kunna finnas benågen att ge sig möda om verk-
»tällningen af det goda och råtta, eller om sinä
pligters fullgorande , som misströstar att derige-
nom kunna bidraga tili sitt ellcr andras sanna vål»
det viii såsja, tili sin och andras förådling och
fullkomnande. Det år säledes genom den våckta
och sannolik gjorda förhoppningen hårom, som
man bör söka gora den förcsatjen hos hvai men-



niska liflig cjch verksam, att anyända sitl fÄrnuHs
sorgfälligaste omtanke, för att verkligcn fqllgöra
alit det råtta och utföra alit det goda, sora hon,
efter den möjligen oegennyttigaste pråfning , i sio
krets anser vara bestånidt tili åndamåj för hennes
verksanihetsförmiiga.

Men bland menniskor, knn föga rägon, om
också lifvad af dc båsta afsigter, alltid tilltio sig
den styrka som år oumbårlig tili dcras verkstiU
lande, Och ånnu mindre den alit på en gång ge-
romseende b|i<k, som crfordras , f<sr att knnna
förnt aftaga och öfvcrråkna löijdorna af sinä bc
mödandcn, sartmjanställda mcd verkningarna af an-
dras handlingar och alla tillfålligheter som ofla p"\
utgängen af menskliga föietag äga en afgörandc
infiytelse, Det är dcrfpre olindgångligt , att mcnr

niskan, någorstådes utom sig, ma kunna harnta
sä vål ett hjelpemedel iii! besegrande af sin svag.
het, som ett stdd fir sin flrkappuivg om sinä go-
da bemSdandens lycMiga fnvmgäng.

Begge af delarna kan hon iippnä , endast gji
nom en nrubblig fjfve rtygelse om lillvarelsen af
ett alit skärskådande, alit omfattande och aljt för-
mående oåndligt Våsende.

Dctta alit omfattande Väsende , maate di hcn~
ncs öfvert-ygelse Dvedersågligen tiilika (örcsiålla
henno det "första nrspr.ungliga Fflrruit, hvar-
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V

ifrS n kkc mindre den tuer.skliga fankef<srmsgan, ån
den åfven derigenom menniskan meddeita heliga la-

gen för de li ia handlingarna leder sin upprinneise.

Mcn uppriktigt (Snskande att kunna betyga
denna af sin tanke insedda pligtlag en obrottsiig
lydnnd , bfijer sig den af Urstiftarens allmagt och
helighet intagna menniskan nied sin innerligaste
kansia, att ifrån Honom cedkaila .sig en styrka",
hyarigenom hon måtte blifva mågtig till.uppfyl-
lande af det goda hennes vilja Ssyftar. Och i ett
gadant stndamäl uppsånder den varma rena kånslan
sina önskningar och hfiner aldrig färgåfvcs.. Med
en fqr<jk t fasthet i den förut goda men svigtande
viljan, nied en ny ktaft tillådla rittskafFen» hand-
lipgnr, och med en ljuf tillfredsstållelse (sfver sina
uppriktigt tili ått goda syftande afsigter fdrstårkes
och lycksaligas den sin sanna beståmmelse, sMurr-
da, unrier åkallan af Allmagtens bitråde, eftersträf-
yande menniskan,

Mcn under kånslan af en på sädant sått vun-
rien tjllvåxt i både styrka och sållhet, kan menni-
jkan icke annat, ån me,d den faslaste tillit tili
slyrkans Gifvare och såMhetens Skapare, vånta:
att, så vål hennes ehuru i godt uppsät, dock med
inskrånkt öfversigt, företagna och verkstållda hand-
ljngar, sora alla andra med dem sammantråffande
vcikningar skolä , genom Hans Allviljas styrejsc,
ledas och lånkas tili sådana följder, som med for-
dringarna af Hans alit inseende aligodhet kunna

ar-
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Sfverensstämma. Trygg yiå denna flfvertygcls»,
emottnr lion säledes af den skickandc
alla sinä öden och båndelser med en glad djup in-

tacksanibet. Med en sadan tacksa.mhet,
emottar hon icke blott det för sinä lågre sinliga
Jtjnslor angenäma och lyckliga -m utan åfvcn sinä
tyngre, bårda olycksödcn; ty hon kinner dcm sig
tillsåndns icke som strafF, utan som uppmuntringa»
tili ett lifl.igare bemfidande om ett hfigre värde,
om en skönarc mensklig fullkomlighet. Pä denna
väg hinncr menniskan bli nqjd och tillfredsstalld
ej mindre med, sinä enskilta <sden, ån med alla an-

dra iblnnd menniskor litpmande håndelser och föc»
Jndringar. ITon lår sig anje dem slsom olvifvel-
aktiga, ehuru, efter mensklig måtningsförmSga ,

läng>amt och genom omvägar vctkande befordrings-
niedcl , tili en bSde enskilt och allmån störra
piensklig förjdljng ocli fullkomlighet.

Såhmda uppfylles den råtiskaffens menniskan
af tillit och f<sru<sstan pj en allgod och allvis
Styresman.

Men likaledcs lår hon sig att betrakta alla
ting som , af hennes syn uppnåcliga eller icke
omgifva henne, säsom de verktyg och medel, hvar.
igenom deras oändlige Uppbofsman viii, tnot ett
upphöjdt förådlingswål, leda deåndliga, tili antalet
oråkneliga fömuftsvarejser, hvilka Han, i sin
gränslösa skapelses liksom omätliga uppfostrings..
hus, upptagit under sitt aldrig uppkörande fader.
skydd,



VII

I

Hårigenom igenkånner cienniskari allvefenheten
bch allgodhetcn hos sin och alltings Skapare.

Meri när antingen vid sinä för>
brytelser emot det sofn hennes förnuft inser vara
rått och henne åliggandej straiTas genom inre ag.
gande förebråelser och ett oundvikligt förakt och
hiisshag för sig sjelf} eller når hon, oaktadt sitt
alfvarligaste bemödande att fullgöra pligtlagens ock*
så strängaste bud

,
och oaktadt den opartiska akt-

ning, ellet det från alit inbilskt högmod renado
bifall, hvaraf hon genom medvetcnbeten af sin vii*
jas upprlktiga godhet lycksaligas , likvål med inj
nerligt thissnöje tillika erfardcn svaghet, sora vål-
lar åtskilliga afsteg icke biott från alit det rätta
och goda som hon bordc, utan äfven ifrån det hon
verkligen ville utföra : då känner hon så vål när-
varelsen af en alit seende heligt råltvis Domar ey

som en tydlig aning af sitt fortvarande i ett obt-
gränsadt tillkommande, Hon kånncr då lifligen atfc
utom förbrytelsernas sorgfälliga afskyende kunna
straffen för dem aldrig undgås. Hon kånner ocls
att fortsåttningen af brottsliga inre ellcr yttre
handlingar, år en fortsåttning af ett, nnder alit men-
niskovårde fÖrnedradt, af förebråelser åtföljdt, titl-
stånd ,

och en försvåring Wr åtfirvåndandet tili et£
vlrdigare och lyckligarc. Hon förlitar sig docK
derpä att både förbrytelser och svagheter skola af
den Allgode henne tillgifvns ochförlåtas, ifrån dert
Ätund Han ser hennes förnuft trogit bevaka bcgä-
ren och hennes vilja strida emot deras

ebff«



obehöriga retelser. Ifrån Inträffandet af dctta ögoill
blick är hon trygg dervid , att den Domaren, sorrij
oinskrånkt af ali tid, i ett enda mi omfattar och
genomser det oändliga framfarna , jemte det oånd-
li<<a tillkommande, skall redan liksoin i det når-
varande se henne framhunnen emot den beståmhiel-
se af förådling och fullkomlighet, soin Han stållt
tili mål for hennes bemödande. Det föfsta steget,
hvarmed hon genom sin viljas för alltid
syfthing strafvar deråt, skall af Den i en blick alit
genomskådande betrakus sdin ett bland de
hvarmed hon redan nårmar sig sitt upphöjda mål.
Sålunda åger flen färbåttrade menniskan den fasta
tillit att ej en gång den allseende Råttvisan till-
räknar henhe de ouppsåreliga (öiseelser, hvilka årö
följder af en svaghet, som af en inskrånkt varelse
blott småningom och delvis, men tör hånda i evig 4

fullkoniligen kan ölvervinnas eller aflåg-
gas. Sälunda råcknas henne tvårtoni på en gäng
tili fördel alit hvad hon, ledd af sin uppriktigt
goda vilja i en oändlig framtid skall kunna verfe-
ställa.

En menniska, som hyser en oinskrånkt akt-
ning för den lag, hvaraf hon genom sitt förnuft \(

omedelbarligen delaktig, och som lifligen stråfvar
att i alit låmpa sinä handlingar efter dess före-
skriftcr, njuter icke blott i sin rena och glada tili-
frcdsställelse en belönande frukt af sitt bcmödan-
dej ulan fortskrider åfven dcrjemte oupphörligen,
tili en större höjd både af värde och sållhet. Med-
vetandet af hennes afsigters renhet skånker i lika

roån
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IX

m£n ökad styrka och fasthet St hennes goda viljas
beslut, som det lifvar modet att utföra dem. TJn-
der utöfning af den kraft , som ett starkt och mo-
digt beslut alstrar, kånner hun förtroendet tili sin
styrka, jemte sjelfva förmågan att verkstålla, hvad
hon anser enligt mcd sin pligt och beståmmelsej
mågtigt understödda af bvarannan, dag frän dag
stiga och tillv':ixa. Men nlr likvål kjnslan af myc-
ken, henne ånnu vidlJdande svaghet, af mänga
felaktigheter och villor, för hvilka hon ännu det
oaktadt år blottstålld, smårtar henne, då bidrar
tili och med den tili att förvissa henne om verk-
ligheten af en genom en oåndlig tid foitfarande
framskridning mot hennes oändligen upphöjda mii»
Sjelfva denna smårta förvandlas sålunda tili en ny
kalla för glada, på en evighet ställda, förhoppnin-
gar. Förestållningen om hennes oåndliga vårde
blir derigenom för henne tydligare; känslan af hen-
nes rena sållhets oultomlighet antar en starkare
tjusningskraft. Af en oemotståndelig långtan le.
des hon då tili att efterstråfva en alltid större all-
tid tilltagande delaktighet af dessa sig beskårda al-
drig utösliga lotter.

Intagen äf en sSdah, den enda af förnuffet
utan inskrånkning gillade lingtan, utgjuter hon
Ined den innerliga men glada andaktens fasta för-
trösfan, sin känslas tysta suckar, sitt hjertas otil-
lårda böner, för att af Allgifvaren utbedjasig, en
alltid ny styrka emot alltid nya försökelser. Och
ykl hvarje seger öfver sig sjelf hvarigenom hon

kän.
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I

kännrr sjg vid hvatje nyvåckt fårbappr
ning oin i;y ,U| pliöjelsc i våfde, fylli:; åfven hen;.
neg I ny' sållhet i ele tf. f hon

inotn, som cj tili sin äras iörökning
behåfvcr dero, men som ",;ndasi tiH vinnande fif
rl r inskrånkta fömufiva...' c ; s£ärre. ( ; !ivsxf i
godhet ocli v;ird«, samt lyckliga 11
fiillkoniiigare sållhet,'t>B dess vtacksaphet gör bin-
flandc anspra k.

Bålunda ä> det blotf genom kansiani r.

ning och utgjutclser i varma innerliga rjnfktii ,

böner och tacksägelser tili 3llt förnufts UtSsT\)ag
ocli Fader,. soin tnenniskan af Hutia allkraft kan
erhålla den delaktigbet, hvarigenom hennes förnuffr
fiöres mågtigt att, mcd en mer ocb mer tilltagan-
dc framgång bescgra ocb tillbörligen leda hennes
lågre förmögenheter och de ifrän dem hårflytatiue-
känslor, bogår ocb böjelser. Det Sr derföre för
hvar och en nicpniska, soin vårdcra-r sig såsom
fömnfiig och säsorn beståmd, delägare af tien sålL
het, hvilken af fftnuiftets herskningsförmSga år en

följd, oundgiingeligt, att st våläga en vutplänlig öj'-
VprtygeUe , om\.möjligheten af en ifrf.n sin varelses
f(s«ta tt|llkomsf böriande frajnskridning niot rpälet
af sin fyögre lörådling ocli fullkomligbet, soin ock~
sä en dmned omcdelbarligcn jårcnad fåriståUninjr
nm tillvarelscn af ett .ursprungligt, heligt, alit in.
scende och allsmagtigt Väserjde , genom bvars åkal.
lade inflytelse fcn-dast niöjligheten , att alitu! narma
sig det föreslålidta niajet kan gä i vcrkslållighet.

En-



XI
I

Rnckrit dä äefln» dubbla oTvertygelse blifvit riidasv
tle, krin nienniskolefnqden redan pä jorden uppnå
CU vänle och un sållhet svarande emot lifyets bp.

, , att vara början tiilen bana, ,på hvil-
iåicn utan grånsor, skali stiga lika

juycket i förädjing soit» sällhet.

•»

En tidig förberedelse bos unga simun' 1.1 l en
sa beskaffad andakt och gudsfruktan, lika skild
JfrSn ci skycnde rådsla för deltagande i menskliga
yårf och angelägctiheler , sorri fFrän en vid lifvets
inödor ångslig och mörk tungsinnighet, och
gnöfrålt lcdande tili en sann mensklig förådling;

en såker grtindläggning tili en sadan, den enda
menniskan vårdiga sinnesförfattning : - Se här
alit, livad Föifattaren med denna nu i svensk drägt
utgaende bok Ssyftar. Att såga mera tili dess be-
r6m Sr öfverilödigt. Man boppas att <fet, åfven
hos oss, skall besannas af den förståndige låsarcns
omdöme.

Tili narmare underråttelse för råtta anvånd-
ningen af nårvarande Lårobok må tillåggas den af
Föifattaren, i ett kort hår utelenmadt företal, yt«
trade önskaVi, att lårare, som bcgagna denna bok,
ej må åt sinä ånnu föga bilddade eller spädlUdriga
elever tili '"sning pä egen hand lemna den. För-
fattarens råd år, att etidast då måttc en iippläs-

ning



XII

ning af kortare eller långre stycken i boken fS få-
retagas, når lårarcn har tillfållc att ahöra låsnin-
gen och beledsaga den nied sadatia anmirkningat
och samtal som, behörigen tillämpade tili de låran-
des behof, gifva antingen ät förståndet upplysnin-
gar eller åt uppmärksumhcten och kånslan våo-
kelscr.

ÖFVERSÄTTAREN.

Fbrfta



JPörsta Afdefninge-n*

Östen var' Jör handefi. I trägårdarn»
och på åkerfällen såg maa öfverallt menni-
skor, som sysslade med att insamla fruk-
ter af det, de våren och sommaren ige-
flom hade sått och planterat. Tusende bam
kunde cj taga någon del i detta nöje: an-
tingen emedan de icke hade en fots bredd
land, som de kunnat uppodla, eller eme-
dan dem feltes en vän, som skulle visat
dem, huru man bör upparbeta* beså och
ftied plantor besätta jorden. Herr Tillbes-
Elever hade beggedera. Deras goda iar
hade öfverlemnat hvar och en af dem nå-
gra trägårdssängar tili hegagnande och
Herr TiUbe hade lärt dem, huru de borde
«ppbruka dem» Följaktligen hade de också
im den glädjen att kuuna skörda;

En vacker hö<;tdag, da de under lärö-
timmanie, genom sin uppmärksamhefc ,och

A
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2

sitt goda uppförande, hade tillvunnit sig sm
lärares bifall, sade denne: barn, skole vi
icke håJla vår skördefest?

Ilvad för en skördefest? frågade -Hen-
rik. *

I hafven ju, svarade han, denna som-
mar sått och planterat.

O ja! ropade alla-, nu vilje vi skörda.
Da tog Herr Titthe sin hatt och käpp,

och £fulie-, jemte lilla H.inrik och Stefan,
slöto sig -tili honotn, och gin.go tili trä-
gården.

Der fans väl nu icke mycket., men väl
mångahanda tili att skörda. Der plockades
mogna bönor och ärter, samlades gurkor
tili inläggning i ättika, en morotssäng upp-
togs, och några meloner, som Stefan hade
planterat, afskuros. Barnen voro dervid
förnöjdare än mangon rik som har att in-
berga afkastningen af några mantals jord.

Deras glädje öktes ännu mer, då de
sågo fadren och modren inkomma i triigår-
den åtföljda af en hustru som bar en korg
med lifsmcdel. Lycka tili! lycka tili! Ni
små trägårdsmästare, sade fadren., är skör-
den lönande?

Ganska mycket! ropade alla, 'o koni
bara hit, och se, hvad alit Vi ha 'samlat
här. Och nu blefvo far och xrtor framför-
da, och alit det insamlade förrådet dem fö-
restäldt. Alit påögnades, men framiör an-
nat tilldrog sig en stor melon ifrån Stefans

trä-



trägårdsbäcld fadrens upptnärksamhet. Hau
lät väga den och inan iann au den vog tju-
gefera skålpund.

Herr Tillbe försäkrade, att han ej er-
inrade sig hafva sett en melon af denna
vigt, och Stefan var verkligen litet sLollt
Öiver, att en så stor faukt lude Vuxit på
hans trägårdssäng»

Nu öfverladcs hit och dit, hvartill
inan skulle nyttja alit soin var inskördat,
och hvarmed man nlstkommande vår skulle
beså sängarne. Emedlertid tillagade modren
en liten måltid, hvilkeu af sällskapet blef
med förnöjelse åthjnten.

Efter måltiden bl-f annu en liten spat»
sergång företagen åt fäitet, der man gemen-
samt gladde sig åt den vcrksamhet, hvar-
med man öfverallt såg jordens afkastning
inbergas.

Herr Tillbe gjorde sinä små uppmärk-
Samma på en trägärdsniästarhustru som äf-
ven insamlade melonet*. Strfan sprang tili
henne, och koin snart med den lörsäkran
tillbaka, att trägårdsmästarhustrun ej upp-
tagit uägon cnda som kunde kowmia upp
emot hans i storlek»

Na, sade Herr Tillbe9 så vilje vi då
gå tillbaka, och betrakta denne jätten hå-
got närmafei Hela sällskapet iöljde honom
tiil trägåtdshuset, deii de satte sig ora-
kring eit bord, hVarpa melonen blei ställd.

A 2 Hvem,



Hvem, {'rågade Herr Tillhe-, har franfc»
fcragt denna melon?

Jag, sade Stefan, med stor förnöjelse.
T. Då är du ju en mäktig inan! Orn

du kan åstadkomma sådana ting; så kan da
Väl också ännu mer. Se här har jag ett
j>ar blykulor hos mig-, derti kan du nasta
år utså, och uppdraga derat' en växt, sotn
åter bär blykulor; dessa kan du sedän säl-
ja tili SkyttsäHskapet, och derigehOm skaffa
<lig penningar.

St. Ack! det går fej an.
T. Hvarföre då icke?
St. Blykulorna äro ju gjutna.
T. Hvad skadar väl (kt? Hvarföre

akulle då ej kulorna uppgro, soni äro gjut-
na af bly?

Henrik, jag vet det Herr TiUbel i ku*
lorna är intet groddämne*

- T. Det är der i sanning icke. Men
är der i nielonkärnan ett groddämne?

ff. Ja visst! ora jag blott hade en
melonkärna: så ville jag genast visa er grodd-
ämnet.

jT. Här! Henrik! är eii melonkärna.
H% Då skall jag straxt få rätt pä

groddämnet. Här är det! ser Ni.!
T. Ganska rätt! detta groddämne in-

nehåller hela melonplantan, med alla sinä
rankor, blad, blommor och frukter. Har
du ditbragt groddämnet Stefan?

St, Nej.
T. Ora

■ r ■*■ • m rft
„~ .. ,. -_



T. Om du nu nasta är igen viii så'
-pelonkärnor, hvarifråji skall du ia dcm?

St. Derpå skall jag ingen brist ha:
jag behpfver ja endast afskä.radenna melon,
da skall säkeet deri finnas en mängd kärnor,.

T. Tror du då. äfVen att i. käinorna
■finnas groddämnen?

St. Utan. tvifveli
T. "Har du. lagt dfem deri?
St. Det vet Ni ju rlog, att jag icke

det kan-..
T. Men hvaraf kommer det då väl,

att detta melonirö blifvit så förskräckligen
Stort, och fätt så många och så Stora blad*,
«i många blomraor och denna tunga frukt?

St. Det vet jag nog: jag har gödt lan-
det väl och flitigt vattnat melonplantan.

T. Om du genom gödande qch vatt-
nande kan göra plantorna så stora, så visa
mig då den vänskapen och plantera detta
mitt spanska rör på en. väl gödd mark och
Vattua det flitigt, så. skall du tvilvclsutan
få ett stort träd deraf.

St, Hur kan jag väl* det? d.et spanska
fSret har ju inga röttei;.,

T. Och melonplantan hacle röttcr, Har
du gifvit henne dem?

SU Icke he.Uer, dc äro voxna af sig
sjelfva.

Tl Det är doek bssymterligt, att så-
dana rötter växa af sig sjcliva, soin. besti
-jJC idel suu rör-, h vilku sugajofdens safter i

sig



sig och derigenom närä plantan. Jag sev
att denna melonplanta äfven har storabladj
äro väl dessa förgäfves der ? cllcr hafva dc
sin nytta med sig?

sfulis. Jag vet det, Herjr TiSbe. Nt
har en gång sagt oss det. Hvarjc blad är
en sked, hvarv daggcn och regnet upptages,
Dropporna draga sig sedän alla genom å-
drorna som äro på bladet tili bladskaifet,
tränga in i stjelken och närä plantan.

T. Du har väl gifvit akt derpå, ffnlie._
Hvart och ett af dessa blad är konstigare

.arbetadt, än den vackraste silfverskcd. \\w-
T\\ hafva då dessa blad kömmit pa plantoma.

ff. pe hafva vuxit derpå,
T. Det är dock verkligen artigt, att

på plantan har vuxit alit som hon behöfde
tili sitt bibehållande och sin förstoring, Med
bladen har hon upptagit dagg QftQ rcgnj.
har du, kara Siejan y lätit regnet och dag*
geu f alla derpå?

St. Huru kunde jag väl det?
T. Om du hade stuckit dina melon-

kärnor } en mörk källarej tror du vai, att
en så skön planta, och en så stor frukt
skulle kömmit deraf?

St. Nej det tror jag icke. Min far
hade en gång potater liggande i sinkällaivj
dessa groclde väl, pch skjöto långa sLJelkar,
Hien blad fingo de icke, och vissnade snart
Stqr.

T' Hvaraf häiTördc då det?
St. Det



St. Det kunde hvarken dagg eller
fegn talla pä dem.

H. Och solen icke skina pä dem.
T. Ganska rätt. Utan solens Ijäs och

Värme kunna plantorna icke trilvas.
Du. ser säiedes, Kara Stefan,, att du e-

genteligen icke kan säga, du hax frambragt
denna melon. Ty groddämnet bar du ej
inlagt i kaman,, rätteinä och bladetij.genom
hvilka plantan sög näring tili sig, har du
cj gitvit henne,, dagg och regn har du ej
lätit falla uppå henne och solen har lyst på
henne utan din åtgärd. Genom ditt plante-
lande, gödande och vattnande har du blott
Värit behjelplig tili denna melons uppkomst.

Andfct Afdeimngen.
Har afhsröt Ilerr TiUbe% och det var väl
att han aibröt: emedan en viss mans an-
komst gjordc barnen s& tankspridda, att de
tnera ibga skulle gifvit akt p:i sin Lärares
samtal. Det. var ett båd ifrån Stefcms far,
hvilket ötverlemnade ett brei tili Ilerr Eh-
renfricd.

Hvad kan väl stå i brefvet ? hviskade
ett barn det andra i orat, och deras nyfi-
kenhet blef ännu stekre, da Herr Ehren*
fried, under genomläsningen, några gånger
blickade på barnen och smålog.

I lvi-



Huru befinner min far sig? frågado-
Stefan. i

Rätt väl, svarade Herr Ehrenfried, hat\
låterhelsa dig,

Men vidare mcdddlades ej, af brefvetf
iunehåll. Herr Ehrenfried stack det hos
sig, och anmodade bådet, att säga HerrAmt*
niannen, det alit skulle b.li bestyrt.

Nu hade skördehögtidens ftrande slu|
och säJlskapet gick förnöjdt hem.

Under gåendet blefvo barnen varsc*
att Herr Ehrenfried taite i hemiighet, försfc
med sih Irru och, sedän raed' Herr Tillbe,

x hvaröfver barnen hade åtskilljga gissningar.
Stefan menade, att hans iar hade l|tjt hjr,-
da dem tili sig. Henrik och ffulie förmo-.
dade äter något annat.

Hvem manne ha gissat rätt? det blef
ypplöst först den foljande dagen, och dåt
visade det sig att Stefans förmodan verkli-
gen b,'-sannades> En refa tili Herr Anitma*
Siegfried, blef anställd. Herr Ehrenfried
och hans Fru fcro i en vagn,. och Herr
Tillbe, jemte sinä dispiplar, gick tili fots.

Då de vid sin ankomsf; hade frukostcc
rat litet, höd dea. vänliga yärden hela säll-
skapet tili en liten landtlig högtid som hari
hade tillställt för dem. De fö.(jd;e honom,
pch kommo snart. tili en d,amm, ur
vattnet var afledt. Knappt blefvo barnen den.
vaise, så gåfvo de tili ett fröjdeskri. Hm?
1-ik ropade: Herr Am.tiW*l! ser N* viU 4«B

fö,r^
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flQrskräokligt stora kräftan som kr y per der!
der är ämiu en! ännu der en! och der en
hei mäiigd! skrek Stefm9 och ffulie nöd-
gade sin mor tili danunen, iör att visa
henne den rn.ycken.het karpar hvaraf det
qvarbiefna vattuct vindade.

Fir jag vada i dammen, sade hon, och
samia ihop krättorna, som der kräla om-
kring? O! tillåten mig det älven, anhöllo
de andra barnen.

Hvad mig beträlTar, sade Amtmannen»
så har jag ingen ting deremot, kiira barn!
«ien först mäste Ni vända Er tili de perso-
ner som nu sorja iör Er skötsel och upp-
fostran och söka erhålla deras samtyeke. O
ja! sade de bedjande, under det de vände
gig tili Herr TiUbe och sinä föräldrar och
fosterföräldrar, de ge oss visst lof dertill.
Hvad mig angår, sade Eru Ehrenfried, så
kan jag ej tillåta ffulie det, hon skulle ftkf
myeket sinutsa sinä klädcr. Om hon viii
emottaga korgarna m-d kräftorna som gos.-
sarna risamlat, sä har jag icke något der-
emot.

D-tta är ä'vcn min mening, sade Herr
JLhrenfi .-. M.m m gossar kan gå i dam«
iit .r, räggen bara först era kläder af er,
oc!i n stpflorna och stiamparna. «■
| (u icke väi intalt: så voro klä*
jjer ia redan allagda och gossama j dammen#

jnplqckade kräftorna under högljudt glädje-»
jpps pkreko iWäöd Uwt d 4 de kniptfii af
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kräftorna, och kommo med den ena f uit*,
korgen efter den andra, hvilka ffulie tog
emot af dem Och utskakade i en stor korg.

Då ej några kraftor mera funnos: blef
det ännu öfriga vattnet aftappadt,, och ii-
skarne skjöto tillfka med det ttt i en graf,
i hvilken en håf var uppställd för att för-
hindra, att de ej skulle kunna simrca bort.

Här kunde gossarne nu med ringa tuo-

da fånga karparna och biira dem i fiskkor--
garne, som stodo närä intill, hvilket de
ock gjorde med mycken förnöjelse.

De gnmle föräidrarne sågo med myc-
ken iägnad på denna deras barns förnöjel-
se. Men oförmodadt skilde sig Amtman-
nen, sprang i en småskogr kom med en
bössa tillbaka, lade an och puff! small
dat at'. Barnen sprutto tili, sägo opp för
atl erfara livari skottet skulle betyda i
detsamma störtvide en häger ned för dem,
hvilken , sen den än ett par gånger fkiKsat
med vingarne, strax var liflös.

Dig har jag länge liirat efter,. sade
Amtmannen, i det hau fattade honom i näb-
ben och lyfte honom opp, nu har jag dig
ändteligen. Nu skall du mer ej, taga några
fiskar lör mig.

Barnen lupo bort ifrån fiskarne, be-
traktade hlgern, dess långa hals och näbb,
och de långa nakna benen.

Ack! Herr Tillbe,. sade Stefan, det
akulle ge oss tunne för lärtimmen. Ni har

aa*
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ännu ej förcställt oss någon h.'iger. Pappa!
får jag ta honom med niig, att Herr TiUhe
kan ge oss en föreiäsning öfver cien!

Jo svarade Amtmanneh. Nu var fi-
sket slutadt, och barnen lingo befallning,
att tvätta sig och åter klädå på sig.

Emedlertid blef en bordduk utbredd
på en kulle och betäckt med kalla rätter
och frukter.

Sällskapct förfogade sig på Herr Amt-
mannens kallelse dit, och iörtärde iöcnöjdt
den tillagade måltiden»

Herr Ehrenfried fägnade sig i synner-
het öfver den sköna ryinliga matsalen,
hvari de befunno sig, och gjorde sällska-
pet derpå uppmärksamt. RaO tog ett
glas vin och drack deri sin Furstes skål.
Måtte, sade han, denna goda Herre, halla
en äfven så förnöjd måltid, som vi har.
Hans matsal är präktig, det är sant, men
vår har ändå företrädet. Hvad vi halva
för ett stort hvällt tak! huru skönt det är
måladt, med skyar som hvarje ögonblick
antaga en ny skapnad! Vårt bord är så
rymligt att ännu 200 pcrsoner kunde sitta
dervidj och huru präktigt är icke vär mat-
sal utsirad! Sant är det, väggarne i Furst*
liga matsalen äro beprydda med. målningar
af sköna landskapsstyckrn, men alit är. der
liflöst, i vårt landskapsstycke deremot, är
alit idel lif. Skogslundcns toppar äro i be»
gtändig rörelse 3 och halla oss genoir» sin,
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susnjng en angenäm taffelmusik. Grönspi-.
karne,'bofinkarne, trastarne, skogsdufvor-
na som vi se uppå dem.., flyga iirån träd!
tili träd och låta tid etter annan höra siu
röst. Se barn! der kommer ett rådjur Irani-
ur skpgsparken.

Aek! ropade baxnen, det vaekra nättå
djuret!

Ja väl,. fo.rtfpr Amtmannen, ett rätfr
vackert djur. På de må,lade landskapsstyc-
ken finner man väl ock ibland rådjur, merj

de stå ifrån. niorgonen tili aftonen ständigfr
på samma plats. Mejv dett» rörer sig».
Än går det långsamt fram, an. beter
det på ängen, nu ser det, sig ora, om nai
gon kanske ställer fqrsåt ack! nu blit'
tiet oss varse, se, hur det Springer! nu är
det tiiibaka i buskarna..

Der springer bäcken från klippan
slår små vågor,, stiger i skum, och instäm-
mer med sitt sorl' i vår taffelmusik. Och,
hm'u. skön, är utsikten, di.t i dälen! Se!;
bönderna och bondtjvinnorna, som der syss*
la. med hötork.ningcn, i jerrm verksamhct:

der hjordar at' kor v här åter fårhjordar,.
alla i rörelse och -*, de ljufva ländtliga lju?
den af deras klockor, ocji heiden soin,

der blåser på ett vallhorn m . förenajnde sig
nied bäckens sorl, trädens susning och fåg-
Jarnas röster.

O huru skönt är icke här! sade ffulisx
\jn.der det hpn mcd, ömhet fölt gin mor om;

faal*
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Hela sällskapet instämde med £fit-
lie, och skulle gerna stadnat längve qvär
jpä detta intagande ställe: men Eh-

renfriedska vagncns ankomst erinrade dcm>
att det nu vore tid att fara hera. Herr Eh~
■renfried och hans Fru lato ickc genom Arnt-
mannens bjudning längre qvarhålla sig", u-
tan stego i Vagnen,-sedän de kjertligen tac-
kat sjn gode värd för den vänskapsfulla
'undfägnaden. Förän de åkte förd£
Stefan ännu tili dem hiigern, söm häns far
hade skjutit, och bad Fru Ehrenfried taga
den med Tsig.

Nu för vagnen bört 'och Herr Tillhe
<med sinä disciplar följde strax efter. Sam-
talet, ötver den förnöjelsc de dagen igenom
hade åtnjutit, förkörtade deras väg, och se-
dän de efter sin hemkomst njutit en tarflig
aftonmåltidi, flyttade de tili sofkammarn,
'der tröttheten förskaffade dem en angenänl
lavila.

Tredfe Jlfdelmngen.
Det första, Stefan vid sitt vaknande yttra-
de, var: i dag blir det en rolig lastimme!
vi hatva hägern dertill! är det icke så Herr
'fiille?

Vi få väl se, svarade han, den lartim-
men är den roligaste, under hvilken minä
disciplar äro uppmärksammast-.

M«i»
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Men förr an lärtimmen kom, infann
sig en man med en tungt lastad korg, hvil*
ken. drog ett groft strek öfver Stefans räk*
ning. Då han nedsatte korgen, sade han:
Här skiokar Herr Amtman Siegfried något
för de älskade barnens räkning tili lärtim-
men.

StraXt sprnngo alla ayfikna tili, för att
se hvad som var i korgen. Då befants det,
att den ncdra delen var uppfylld mcd kräl-
tor, och oivanpa lågo de stoista karparne
som voro fångade dagen förut.

Det är skönt! sade Herr Tillbe, der
ha vi rikligt förråd för lärtimmen i dag„
Ilägern mä ha anstånd tills i morgon.

Men, sade Stefan, om kräftan och kar-
pen, ha vi ju redan haft en lektion. Det
gör ingen ting, svarade Herr Tillbei jag
lian äiiim säga hvarjehanda derom.

I sanning sade han ock ännu hvarje*
handa, hvarpå barnen icke förut hadetänkt.

Först tog han en utomordentligt stor
kräfta fram. Den har jag langat, sade
Henrik,

s Godt! svarade Herr TiUbtt så viii jag
ock tula med dig deröfver. Var denna
kräfta alltid så stot V

H. Visst icke. Den var i början gan-
ska liten.

T. Ganska riitt! men hvarifrån har
hon da kömmitä

H. Ur ägger,
2: Hu-



T. Huru kom hoa da i ägget?
H. Det vet jag icke.
2'. Och då hon krimit ur ägget, hvem

närde henne då? /

H. Hennes mor.
T. Du tror, alla mödrar sorja så för

sinä bam som din goda mor. Deri bedrar
du dig. När kräftmpdren aflagt sinä barn,
som framkrupit uräggen under hennes stjert,
kryper hon bort och bekyinrar sig vidare
ej ora dera.

H. Måste ungarne då icke dö?
T. De dö icke, ty de befinna sig al-

tid på en plats der det finnes for dem ym-
irig föda som af sig sjelft kommer dem i
munnen. Har väl Stefans far sörjt för det,

■att denna kräfta fått sin föda, då hon än*
nu var liten? hvad mcnar du Stefan?

St. Derom har jag ingenting hört» De
stora karparne hafve vi väl ibland matat,
men om fcräftorna har min far aldrig be-
kymrat sig!

T. Öm din far, hvilken dammen till-
hörer, icke bekymrat sig derom, så lär väl
också ingen annan hafva gjort det. Likväl
har denna kräfta funnit sin näring be-
synnerligt.

Men, Henrik, hvaraf har då denna kräf-
ta blifvit så stor?

H. Af födan, som den förtärt.
T. Om du nu också dagligen sticker

Jenna föda eller andra födoämnen i nåldo-
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san, sbm du har fått af din mor på din fö-
delsedag, månne den också växerV

Alla logo.
T. Huru gick det då tili att kräftan

har vuxit?
H. Jo kräftan är lefvande.
T. Lefvande. Det är väl sant, men

deraf begriper jägicke, huru hon kan växa
af näringsmedlen som hon förtärt. Jag viii
Saga dig det* Hon har en mage i h vii ken
näringsmedlen gå. Dertna sönderrifver
och drar de safter derur, söm äro tjenligast
tili kräftans närandfr. Huru har dä niagen
kornmit i kräftan?

H. Den har vuxit i den
T. Så! hvarmed är då kräftan be-

klädd»
//. Mdd ett skal.
T. Men när hon växer öch klädnin-

jgen blir henne för trång-j hvem gör henne
dä en ny ?

H. Det V£t jag. Det växer henne ert
ny, och den gardla lägger hon bort. Ni
har en gång visat rnig en kräfta, sora hade
aflagt den gatnla bekladflingen och var öf-
verdragen med en tunn hud. Ni sade
en sadan kräfta kallades skallös kräfta.

Ålldeles rätt! det är likväl besynner-
ligt, att just alit växer på kräftorna hvad
de hafva äf iiöden. Huru kallar man då
de långa trådarne soin äro fraintill vid kräf-
tans huiVnd.

k. Sprö*



H. Spröten (antenner).
T. Hvartill har hon dem da^
H. Jag vet det. Ni sade en

Jnsekterna hade föga eller alldeles ing n
hörsel, derföre hade de antenner, pii det
de lnätte kunna kanna hvad andra djtir
höra.

T. Det är väl, ätt dessa spröten vuxit
St henne, eljest torde hon ta sig illa
"da hörseln telas henne. Men hvartill des*
sa klor?

H. Tili att knipä iried. Mig knep
den styggan dugtigt.

T. Men Oin dammeri nu icke blifvit
hftappad, och kräftan hade fått lefva och
dö i densamma, så hade hon ju ej kunnat
knipa någon, hvartill hade hon dä nyttjat
kloma.

H. Kaiiske fattar hon då dermed i sin
föda ?

T. Det gör hon verkligen. De ärö
henne i stället för händer— väl henne, atfi
de vuxit åt henne! Nu vilje vi då franv
iaga denna karp.

Zfulie äter sådana fiskar så gernä, höil
skall besvara några frågor. Hvarilrän har
denna karpen kömmitä

<£". Ur ägget.
Tt Då den köm ur ägget, var deh

då lika stor soin nu?
ffi Ack nej! den var ganska liten. Jag

B har



har en gång sett unga karpar, som knappt
voro så långa, som nageln på min tumme,

T. Hvaraf har den då blifvit så stor?
ff. Af födan.
T, Hvem har då gifvit honom denna

föda?
ff. Modren? det får jag väl icke sä-

ga, ty karpmodren bekymrar sig väl äfven
sä litet öm sinä barn som kräftmodren ora
sinä. Kanske matar din far de unga kai»
parne Stefan ?

St, De stora matar han Väl, men ora
de små bekymrar han sig icke*

T. Det tror jag också. Då de kom-
mo ur äggen, hade de så öfverflödig föda
för sig, att den, när de öppnade sin lilla
mun, flöt tili dem af sig sjelf. Men hvar-
till må väl fjällen ha vuxit på honom ?

ff. Hå! ijällen äro dess klädnad. Ni
sade oss ju en gång, att däggande djurert
voro betäckta med har, foglarnä med fjä-
drar, och fiskarne med fjäll.

T* Det är lyckligt för alla dessa djur-
arter att kläderna vuxit åt dem. Men des-
sa fenor, äro då de löi gätves der?

ff, Med dem skall han Väl rörä sig.
T, Ja, dertill tjena de honom, Och de

som noga gifva akt på fiskarne, hafva blif-
vit varse, att hvarje fena gör dem en sär-
skilt tjenst. Med bröstfenorna höja de sig
mot ytan, med bukfenorna röra de sig ned
åt djupet, med stjertienorna röra de sig i
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fak direktiotij och med rygg- och gump-
fenan röra de sin kropp ifråa den ena åt
den andra sidan. Sålunda finner Ni, kara
barn; vid hvart och ett att ingen af
dess minsta delar är förgäfves tili, utan
bar sinä ändäinäl och är för djiiret så ouin-
bärlig, som handeina för menniskam

ff. Men dessa trådar, som karpen har
vid mnnncnj äro väl dock endast för ro
Skull der, emedan de se så besynnerli-
ga ut ?

T. Jag tfor lcke det Man förmodar
ätt dessa fiskar halva deri en ganska fin
känsiä, och att de ärö derri så nyttiga som
sprötön för kräftorna. När I blifven större
och viljen hoga betrakta karparne: så sko-
len I visst bli varse, att de ej kunna um-
bära desammä. Vet du väl huru många
ägg en fisk lägger?

ff. Äck! hvem kari veta det. Miri
ihor har ibland kokat fiskar som hade en
hei tallrick full med ägg uti sigi

T. Man h'tr gifvit sig den mödan att
rakna dem, och furmit, att de hafva i sig
flere tusende äggj "Skada* att andra djurj
t. ex. rådjuren, icke öka sig äfveil sä
Starkt! Om t. ex. hvart rådjur bragte nå-
gra tusen ungar tili verldenj så vimlade
hela fältet af rådjun

St. Ja i sanning!
ff* xvien hyarat skulle vidå lefva?rå-
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I

djuren förtärde ju då utidan för oss rågj
hvete, kai och alit hvad vi behöfva.

T. Det är verkeligen sant. Om nån»
sin ett däggandö djiw eller en fogel iörö i-

te sig så starkt sora karparne, så skulle ele
fcorttaga fö» oss och andra djnr ali föda.
Mcn en annan sak är det mcd
de lefva ai' gyttja och förmuUnade kropparj
soin ej på nagot sätt gagna någon. Dl- fn>
na således otvoiflödig näring, och göra iu»
gen för när då de förtära den,

St-. Men då karparne så hiskeltgen
föröka sig, så borde ju innan kort alla
dammar och åar vimla af dem.

T. Det skulle man i sanning tro, Meii
dc tjena ganska många djnr tili föda. Kräf*
torna t. ex. förtära mången karpunge, me-1

dan den ännu är mäkta liten.
H. Öch forelleiT och gäddan.
£f. Och den bussen som vi i morgöH

lära iä höra lektion öiver» ,

T. Och eJulie.
& Och Herr Tillhe.
T. Det är således fätt väl! att kar-

parne och andra fiskar så ganska starkt lör-*
oka sig: emedan eljest många andra djur
som föda sig af dem, alldeles icke kunde
lefva, och menniskan nödgadeS umbära måii-
gen smaklig mältid.

& Det är dock i sanning rätt artigt.-
T. Ja väl är det så.

\Fjef*



Fjerde JlfdeMngen:
Jöamen hade på lång tid ej fägnat sig sä
åt riågoa för el fisuin g, som åt den, som föl»
jande dagen skulla gifvas, under. hvilken
pian ville betrakta hfigern.

Då tien* Tillbe bar fram den, klappa»
dc de alla handeina af g-lädje. Jag förtyc»
ker icke det af er, kiira barn, sade han,
att ni gläder er så mycket öfver detta djur,
ty det är verkeljgcn en ganska skön fågel.
När man i synnerhet ser honopj spatsera
oinkiing brädden af dammen, så Ran man
ej annat än med förnöjelse se på honota,
Uenrik! huru många iotter har han?

H. Xvenne 4

T. Hutu många ögon?
H. Tvenne.
T. H uru många hufvuden?
H. Ett.
T. H uni många näbhar?
H, En.
X. H luu många stjertai*?
H. En. Men hvariöre frågar Ni rnig

då alit detta? Det är. ju alitför lätt att be-
svara.

T.. Jag ville kiira barn, ge-
liom dessa irägor, göra er uppmärksamina
på någoa ting. Mfvrken, alk hvad hägern
har dubbelt, det är stäJUdi på dess tvenn:;
sidor, och det som den har blott enkelt,
det sig; i mielten. Om jag derföre
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ville skära hägern i tu, ifråo spetsen af
jiäbben ända tili svansen, så skulle tvenns
lika stora hälfter uppkomma, På den ena,
hälften skulle man se alit hvad man också.
finner på den andra. Så £öfhål}er det sig
med alla djur som bo på land och i floder,
några skajmaskar undantagna: så var det
med kräftan och karpen.

ff. Sann-erjigen | derpå. har jag än alli
deles icke tänkt.

T. Se blott rätt noga på tingen; så.
skall du bji varse på dem ganska mycket,
hvarpå du ejjest aldrig tänkt. Vet du ock-»
så livarihan hägcrn är komrnen?

H. Vr ägget,
T. Huru kom hau då i ägget?
//. Han har vuxit deri.
T, Hvar blef ägget nedlagt?
H. I boet.
7". Hyein byggde da boet?
ff. De gamla hägrarne,
T, Hvart?
H. Förmodeligen i vassen, på defc

ungarne strax skulle ha sin föda,
T% Misstag! hägrame J)ygga sinä bon

i höga träd.
H. Hvarifrå.n erhålla då deras unga?

föda?
T. Ja det är igen märkvärdigt, De

gamla hägrar-ne fånga fiskar, slukadem, och
gifva. dein sedän, då de komma tili bo,'t,
ä.ter a för att dermed mata sinä ungar, Så

e 22 -



göra alla hägrar. Alla bära de små fisk tili
ungar. Om de ej ville bättre sorja

för sinä ungar, än kräftorna och karparnej
så nödgades de alla dö af hunger.

£f' Man skulle ej tro att det vore
jnöjligt.

St. Så gjorde min fars dufvor äfven.
De åto kräfvorna fulia, stucko sedän sinä
näbbar j ungarnas näbbar, och gåfvo ifrån
sig det som de hade i sinä kräfvor.

T. Hägrarnas föda känuer du nu re-
dan, Henrik i

H. O ja! det är fisk.
T. Nu lär du ock kunna besvara mig

några frågor. Hvartill har hägern denna
långa näbb, och den långa haisen.

//. Att han dermed må kunna hinna
djupt i vattnet och fratnhämta sin föda.

T. Och dessa långa fötter?
jff, Att han med dem må kunna vada

1 vattnet.
T, Detta gör han ock verkligen; han

går in i vattnet, står se,n stilla, och låter,
sin träck. Fiskame simma da tili för att
iortära den. Då kan han , med sin lån-
ga näbb, uppfånga så många af dem honom
behagar. Men se de mäkta stora vingarne!
Hvartill kan han väl halva dem?

H. Jo säkert, för att med dem kunna
flyga opp, dit han har sitt bo.

.T. Huru ginge det om iag bunde des-



sa vingar dig vid armarna?då kunde du vä\
också flyga?

$. Ack dcrmed skullc yäl gå rätt ar*
tigt tili!

H. Jag tror dock icke, att det skulls
gå an, jag ar ju för tung.

T. Jag tror det äfven. I Känn bara*
huru lätt riennä fågel är, huru liten des§
kropp! Huru litet kött den har vid sinä le-
tit;,-. Hägefrn har således befunnit sig rätt
vai. Då han än var liten, buro de garnla
inat at honom; sen växte honom Stora vin-
gar att flyga omkring med, långa ben och
en lång näbb, att gå i vattn.et och taga fisk
med. Då han kom i vattnet, fann han sitt
bord dukat. Det vimlade der af ftskar som
samlade sig omkring honom och lato fångä
sig af honom.

H. Det är ändå verkligen besynner-

Nu slöt Herr Tillbe sin lastimme och
barnen gissade kors och tvärs hvad han väi
följande dagen kunde ha att visa dern.

• Femte Afdeinlngen.
Hvar och en af barnen hade gissat på nå;-
någon ting särskilt, meti ingen gissat rätt.,

Herr TjjNfoe hämtade med sig tili Xis*
tirmnen någon ting, som var imieslutit i en
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psk, och höll äsken hvarje barn vid orat.
Dc hörcle att trågon ting knäppte deri, meri

kunde icke gissa hvad det var. Andtligen
sade ffulie.; det knqpper just; som ett lickur.

Rätt gissadt! sade Herr TiUbs, öppna-
de äsken, och framtog sitt fickur derutur.

ff. YiU Ni deroin gifva oss en lek-
tion?

T. Det viii jag, Man kan ge lektiq-
per öfver hvar sak. Se här är visartaflan,
på hvilken numror fmnas skrefna. På den-
samma rör visarn sig långsamt j vet du viii
hvariöre?

ff. För att visa hvad tid det är,
T. Men huru korruner det då tili, att

jisarn rör sig?
ff. Det härrör af hjulen sora äro iu-

nanför uret.
T. Deri lär du väl ha rätt. Se! (un»

der det han öppnade uret) huru alit är här
i rörelse! och hyaraf sättas då hjulen i tQ»
relse V

ff. Det vet jag, Af en stålfjäder,
Xl Men hwriöre äro då hjulen och

ptålfjädern inneslutna insom detta foderalf
ii d::t ingeu|tia« rna komina k%

hjuL-n.
T. IA:.:: hyartill detta gias pfyer yu

§artaf| a% x

ff. jo, om intct gias vore deröfvcr,
fa kunde ju visarea lait stöta emot BÄgOt.
Qcn da stode han, stilk, {
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T. Men glaset är så bräckligt; vore
det icke bättre om visartaflan vore betäckt
med bläck ?

ff. Då kunde man ju icke se hvad
klockau vore.

T. Du har fullkomligen rätt, 'Det är
dock i saqning artigt, att på uret finnes
förenadt allting sorn det behöfver för att
visa oss timmarna, och att ailt har så or-
dentligen vuxit dervid.

AUa logo. AUt det der, sade
har viii icke vuxjt dervid, det är ju af ur«
makarn gjoidt,

T. Det säger du: emedan du ren har
hört, att uren förfärdigas af urmakaren,
Men om du ännu aldiig skulle hört något
om en urmakare, såge nu för första gån-
gen ett sådant ur, då skulle du väl ändå
tro, att hjulen vore vuxna deri?

ff, Nej det skulle jag likväl icke tro:
det är ju alit deri inrättadt med så mycketi
Konst,

T- Men om jag sade dig, att uret
vore gjordt af en apa?

ff. Då skulle jag äfven icke tro det»
Den som skall gora något sådant, den må-
Ste väl ha förstånd.

T. Känner du då den mannen som
har gjort detta ur?

ff. Nej, jag känner hornan, icke. Men
craedau alit deri är så koustigt inrättadt,

så
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gå tror jag dock, att det måste vara gjordt
ai" pågon som har förstånd.

sfi Tror ni det alla, kara barn?
Ma. Ja det tro vi.
T. Och oin någon ville öfvertyga er,

att visartaflan , hjnlverket, visaren och stål-
fjädern hade sammanfogat sig sjeifva, hvad
skulle ni tro om honom?

£?. Att han ville göra giick af oss.
T. Äfvcn så menar jag. Nå gifven

noga akt, minä barn. Jag viii säga er nå-
gon ting ganska vigtigt, Ni tror alla, att
uret ej är tillkommit af sig sjelft, emedan
det är så konstigt satnmansatt, och ingen
del af det samma är tili utan afsigt , utan
hvarje del måste vara der, oin det skall ut-
göra ett ur', och visa timmarne. Men så
är det äfven med alit soai växer och lef-
ver omkring oss, Melonplantan t, ex. har
rölter, för att draga jordens safter i sig,
blad, med hvilka den upptager dagg och
regn, rankqr, i hvilka jordens safter, dag-
gen och regnet forarbetas, tili föda för den,
Kräftan har tili sin betäckning ett skal, föu
ter för att röra sig, klor iör att taga sin
föda, spröten för att kunna kanna hvad
som föregår omkring henne. Karpen har
tili sin betäckning fjäll, fenor med hvilka
han kan företaga hvarjehanda. rörelsar, än
frainat, än mot vattenytan, än at bottnen,
Hägern har en sadan näbb, och sådana föt«
tcr som han måste halva, om han skall

27
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kutina firma sin föda; hans kropp" är så;
byggd, och han har sådana vingar, att haa
kan svinga sig opp tili sitt bo, och flyga
ifrån en damm tili- en- annan. Alla djur,,
som lefva i granskap med menniskan, äro,
så. regelbundit byggda som ett hus, hvilkeE'
en skicklig byggmästare skulle uppfört, ai-.
la så regelbundit, att om man delade dera
midt i tu, skulle på ena delen kpmma lika
jnyeket som på den andra. Jag säger
ännu mer, Hvarje planta, hvarje djur ät>
vkla konstigare bygdt, än mkt ur. Gifven.
akt! för feai år köpte min saliga mor mig-
detta ur på min födelsedag, och det är än-
nu lika stort som det då var. Om jag än-.
tiu hade det i tjuge år: så skall det icke bli>
större. Plantorna deremot och djuren växa*.
Det har Ni sett på Stefans melonplanta, och-
på kräftan, karpen och hägern, om hvilken
ni sjelfva sade mig,. att de förut värit gan-
ska små. Aldrig kan ett ur bringa en un*
ge tili verldenj men plantorna och djuren.
ioftplanta sig.

Ora Ni mi med vissliet tror, att mitfc
ur icke är tillkommit ai' sig sjelft, att det-
xnåste vara för-färdigat af någon som har
forstånd: så kumien. I ännu. med niera skäl
tro, att alla de plantor och djur, af hvilka.
vi omgifvas, ej äro tillkomna af sig sjelfva,.
Jag bör säga er ännu mer. Hela naturen»
£r så inrättad, att den passar för plantorna.
£gh djuren ? som. min urnyckel tili mitt uu.
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Meloriplantan har blad hvartill skulle
de tjena henne, om intet rcgn och ingert
dagg iölle, dem de kundc vrppsamla? röt-
ter dessa skulle ej gagua henne, om
jorden äfven icke innehölle safter deln dö
kunde draga i sig. Hrad nytti hade kräf-
tan ai klörna, om hon ej ocksa skulle lin-
na omkring s:g näring, hvilken hön tmd
dem kunde tiMgripa? Hvad gagn kärpen
kf lenorna, om det icke gåfves något vat-
ten, hvari han kunde xöra sig? "skulle hau
jcke snsrt iörsmäkta, om icke födan, flöt
honom i rnunnen.

Forra vcckan besågo Vi qvarnen, som
Sr i vår förstad-, och beundrade qvärnste-
nens hästiga rörelse, hvarigenom hvetct
sönderkrossas tili mjöl. Jag' viste er kugg-
hjulet Och trällan, och gjorde er derpå
uppmärksamma, huiu det ena fattade i det
andra. Men antagom, att qvarnen stöd meri
alla sinä hjul och qvarnstenar på spetsen a£
vårt Ekeberg, skulle deri ännu göra den
verkning som ni beundrade hos den? hvad
ftienar du Henrik ?

H. Jag tror deh skulle ståstilla, eme-
dan der uppe är intet vatten, som kunde
drifva vattenhjulet.

T. Och om hägrarne hade ännu län-
gre näbbar, halsar och ben att gå i vatt-
net medj hvad skulle det hjelpa dem, örri
det icke vimlade i vattnet af små fkkar,
hvilka de kunde ianga med sinä tanga näb-

bar '?
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bar? de nödgades snart svältä ihjel. Dtf
långa vingarne vorc deiii onyttiga, om lufr
ten i hvilken de fiyga ej vöre sä tunn, att
de lätt kiiltää genomskära den. Och hvad
skulle de stackars tinga hägrarne företa up»
pe i sinä liögä bons när de krtipit Ur äg-
gen j oiri fönildrarne ej bekytnräde sig rae-
ra om dem, än kräftörha och karparne om
sinä utigan I blifven varse, att millioner
djur ej iinna några föräldrar för sig, när de
komma tili Verlden j t. ex. de flesta in-
sekter, och fiskarj men de omkomtua döck
icke: emedan platsen på hvilken de födass
erbjuder dem så riklig ioda, att de blott
behölva upplåta munnerij för att njntu den»
Men för andra, hvilka vid sin tillkomst sak-
na uppeflälle, är den ömsorg tagen, att dö
gamla älska dem nmt och förskaffa dem ti 11-
räcklig näring. Nå säg, <ffttUi..' •—* kun
detta alit vara uppkominit af sig sjelft?

e7. Det är väl omöjligt, Men hvem'
kan då väl hafva gjort det?

T, Tili äfventyrs en menniskå.
£f. Så kan det väl icke heller vara.

Hvilken menniskå skulle väl ha så myeket
förstånd, att hon kunde frambringa alit
detta.

T. Alldeles ingeri menniskå, äfven ic-
ke den visastc och mäktigastej iörmär i'ra;n-
bringa regn och dagg, eiler inlägga en
grodd ien inelonkäraii Har du nu väl
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Sett hågot förståndigare och fullkomligare
än menniskän?

ff-, Nej, det faar jag icke sett.
2". Öckså icke jag. Det måste såle-

des finnas ett osynligt väsende, som är för-
ståndigare och fullkomligare an alla menni-
skor, och som här irambfagt alit detta.

ff, Meh hilru kan det vara tili då
Vi icke se det?

T. Kara barn! det arö ganska många
ting tili, hvilka Ni icke ser. Hvem har i
går sönderslagit fönstret i ffulie's sofkam-
hiare ?

|H Vadret.
T. Det hafVe vi begge icke sett, Och

tro dock, att ett väder finues tili. Gifveu
akt på det jag nu viii visa er! Här har
jag en jag lägger denna li]Ta nyc*kei på bordet; närmar densamma mot nng-<
tieten hvad har skett?

ff. Nyckeln har hängt sig vid mag-
neten.

T. Nu viii jag taga magneten bort,
och halla mitt finger öfver nyckeln; hanget
hon sig äfven nu vid?

ff. Nej.
T. Hvad är således orsaken, att nyr-

kein hänger sig vid magneten?
ff. Magnetefl.
T. Magneten sjelf kan det icke vam,

ty jag har ej rört nyckeln dermed, Utau
det
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det måste vara omkring magrieten nägöij
soin drar nyckeln tili sig.

£f. ■ Jag ser iilgeritiAg;
T. Ej helisi- jag; Men nog måste deå

vara der: emedan iiyckeln tilldrages derigo-
nom. Hvarlbre tror du således att det gifj
ves något vader och eri magneti«k kraft?

<g. Emedan jag ser deras verkningar.
T. Emedan Ni nu således ser, atfc

hvarje pian ta och hvarje djiirär så byggdtj
att det har alit hvad det Dehöfver tili siira
ibrtkoirist, och att hela riaturen '£r sS inrät-
tad, att deras förtkomst derigerfom befor-
dras; emedan Ni ock blir varse, att plan-i
torna och djuren liro så inrättade, att de
kunna växa och förtplantä s?g: så bör ni
ock trb, ätt ett förståndigt Väsende är tili,-
som har frambragt alit ehurii hi ej
ser detsamma.

Och dettä förståndigä Väsendc, sorri
har frambragt alit hvad som är tili 4 kalle
vi GUD!

ff. Gud! Hari måste hafva oäridligf
myeket förstånd. Men hvar är Gud da
egenteligen? .

T. Derom tala vi en annan gång kä«
ra barn. Nu är lärtimmen siutad.

SjeU
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Sfette JlfdeMngen*
Danien voro det högsta nyfikna att få
veta mer btn Gud; likväl kunde maa ej
strax följande dagen säga dem mera i detta
ämne: ty på denna dag inföll 6n fest, sotn
var hogst vigtig for hela faffliliettj den go*
da modrens födelsedag. Alla skoltimmar!
blefvö derirta gång ttppskjutna, emedan bar-
nen voro så mycket sysselsatta att få skari*
kerna i ordningj hvilka de hade bcstäitft åt
sin gbda mör. Gossarne arbetade ännu pä.
korgarne soin de flätatj och ffuiie på den
Silkesbörsen sora hon börjat att sticka. Der-
hied voro de nu väl snart i ordning: däde
iredan i par veckors tid dermed hade syssel-
satt sig. Men änilu satte sig en hvar och
«kref ett bref, hvari man tackade den hul-
da modren, för ali hitintill bevisad kärlekj
för den moderliga omvårdnaden, och för
meddelta nyttiga lärdomar. Hvarje barn
erinrade sig härvid någon utmärkt välgcr-
ning som det åtnjutit af hennei

Stefan var mycket rörd, da han be-
tänkte att han, fast främtnande, blifvit be-»
mött af Fru Ehrenjried soin hennes egcn
son; för Henrik flöto tårarna öfver kinder-
m, då han i sitt bref koin att tala out den
öinhet, hvarraed han hade blifvit skölt af
henne, när han Varsängliggände af sitt bcu-
brottj och tfulie tackade i synnerhet löi!
den godhet, hvarmed hon af henne blifvit

" C an-
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anledd tili ordning och afvand ifrån sin lätt*
sinnighct.

Emät aftonen församlade sig åtskilliga
vänner af begge könen, i ett dertill be-
stäradt ruin, Också Herr Amtman Siegfried
hade smygt sig in, utan att hans son blif-
vit det varse.

Då alla voro tillsammans, som af Herr
Ehrenfried hade blifvit bjudiia tili denna
högtidlighet, steg han sjclf in med sin äl-
skade maka under armen, och föreställde
henne för sällskapet. Alla trädde oinkring
henne, önskade henne lycka tili den upp-
lefda glada dagen, och att hon ännu mån-
ga gånger måtte återse densamma, och få
myeken glädje af sinä älskade barn.

Nli, sedän Herr Amtman Siegfried var
ingången i en invid belägen kammare, in-
kommo barnen, och öfverlemnade sinä skän-
ker och bref. Fru Ehrenfried emottog
skänkerna leende, las derpå brefven. Un-
der läsningen fuktades hennes ögon af tå-
rar, hvarefter hon omiamnade barnen och
sade: Tack för er kärlek! Om I frarudeles
genom er flit och ert uppförande gören mig
glädje: så skolen J bidraga myeket tili iör-
längande af mitt lif.

Herr Ehrenfried trädde nu fram', tryek-
te hennes hand och sade: Tack väre dig,
min älskade, värda maka, äfven för den
trohet, hvarmed du hitintill bistått mig,
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ått Uppfostra vara barn. Men alla dina barn
göra dig en skänk* och jag

Din kiirlek, min sade Fru Eh-
i det hon föll sin man oin haisen,

är mig vida rner än alla skänker»
Min kärlek, sade han, har du dageli-

gcn, men på din födelsedag borde
dock billigtvis

Nu smog han sig ut genom dÖrren.
Fru Ehrenfried kallade barnen tili sig { och
samtalade med dem öfver innehället af de-
fas bref. I detsamma öppnade sig dörren
åter och Herr Ehrenfried trädde in med en
gammal isgrå man»

Knappt iick Hedvig Ögat på honomrsä
sprang hon opp min far! minfar! ropte
hon och nu lag hon honom om haisen, och
försmälte nastan i tårar.

Barnen kommo äfven tili, kyste hans
händer och sade: bäste! käraste morfar!

En större glädje, sade Fru Ehrenfried ,

kunde min man ändå icke göra mig på den-
na min födelsedag, än den att han förde
dig tili mig, du älskade, gode far! du
blir då vai ett par veckor hos mig?

Om du viii behålla mig, kara dotter!
så blir jag hos dig, så länge jag lefver.

Dolt. Är det möjligt?
Fad. Det är möjligt; detlna mannen

här, urtder det han viste på Herr Ehren-
fried som redan uträttat så myck.et,hvad
andra ansett för omöjligt, har äfven förstått
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att göra detta möjligt. Hela denna sommat-
har han skrii tväxlat med mig oin denna sait*
och försäkrat mig i sitt senaste bref, att.
de ruramen redan voro färdiga, i hvilka
jag skulle inflytta; jag skulle blott ställw
min rcsa så, att jag måtte inträfla på din
födelsedag.

D. Så har du, älskade man! derföre
lfuil inreda dessa rurn, att min far skulle
bo i dem? Tack! tack! för din kärlek!
Nå, bäste far! nu har jag då ändtligen tili—-
fälle, att visa dig min tacksanihet, ior alit
godt som du gjort mig.

F. Goda dotter! jag tackaf den gode
Guden, som alit ifrån min vagga ändu hit-
intill iadcrligen ledsagat mig* för detta nya
bevis af Hans kärlek, att jag får sluta min
lefnad ibland minä egna.

D. Annu icke sluta, älskade far! först
måste du ännu lefva många, många år
ibland oss, iörr än det kan bli tai om din
lefnads slut.

F\ Det kommcr ej på dig an, kara
dotter! och ej pä mig, det beror alit på
Guds skickelse. Vili Han ännu några år
förlänga min lefnad, såtar jag det med tack-
sägelse emot: men viJl Han taga mig tili
sig, så är jag dertill dageligen beredd
ske -** Hans vilja!

Un g och gammal trängde sig om den
vördnadsvärde åldersmannen, och hördc
uppmärksamt på hans tai. Väl blef det ett
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litet afbrott da Herr Amtman Siegfried ater
trädde i kammarn. Hans san omarinade ho-
nom oied glädje, äfven de Ekrenfriedska
barnen gjorde det; «ien snart församlade de
sig åter om den goda raorfadern och slöto
sig tili honom. Äfven vid bordet, önska-
de de, att sittä vid honom, och dcras far
tillstadde det. Fru Ehtenfried var så fuU
af glädje öfver sin fars. ankomst,. att hon
syssclsatte sig taed honom nastan helt alle-
na, och bad sin man, ' att han denna gåtig
ville allena sorja för sällskapets undfägnan-
de. Af hvarje rätt, sora kom på. bordet,
lade hon först för honom. Men den goda
Herr Henrik Goltschalk, detta var hans
catiin, höil endast litet tili godo. Litct
soppa, fisls., och villbråd jemte ett glaa vin,
var alit hvad han njöt. AHa öfriga rättcr
sköt han ifrån sig. Min kropp har icke
Hiera långt att lefva, sade han s och behöf«
ver endast litet föda.

Ernot slutet af måltiden blef ett sång-
Stycke kringdeladt, hvilket blifvit förfärdt-
gadt för denna glada dag. Henrik, som hit-
intill hade flitigt öfvat sig i klaverspelande,
trädde tili klavcret, för att spela tili san-
gen , och Herr GottschalA tog sjna glasögon
iram, för att kunna läsa verserne och detta»
ga i sangen.

Och du hehöfver glasögon? frågade
Fru EJirenfriecL

Ke
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Redan fem är sen, svarade fadren. De
tider äro ickc mer, kara Hedvig, då jag än«
nu gick minä fyra mii om dagen, och än*
nu om aftonen las den finaste styl. När
man blir gammal, dör man småningomfrån
verlden, i

Nu började sangen i hvilken hela säll-
skapet af alit hjerta dcltog,

Så snart dert var slutad, tryckte Herr
Gottschalk sin dotters hand, och sade: Kara;
Hedvig, nu gör jag den första begäran tili
dig laga mig tili sängs! Jag är trött af
resan, och har dessutom ren i flera Ax vant
mig, att precis klockan tio gå tili hvila.

Strax smog sig dottern bort med sin
gode far, äiven det öfriga sällskapet skin»
grades snart, och Herr Amtman reste ock*
så ännu. samrna afton hem.

Sjunde JlfdeMngen*
Knappt hade Herr Gottschalk följande da«
geu gjort sin frukost: så imderrättade han
sig om den undervisning som hans barna*
barn erhöllo, och infann sig vid de lek-
tionstimmar som Herr TiUbe gaf dem. Han
gladde sig högeligen öfver de vackra fram-
steg som de hade gjort, men mest då Herr
Tiäbt upprepade, hvad han hade sagt dcrn
om melonen, kräftan, karpen och hägern,

och
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och då barncn gmska skickligt kunde besva»
ra hvarje fråga, och öivertygas af dessa
tings visa byggnad och inrättning, att ett
förståndigt Väsende mäste vara ci 11 soin ha-
de frambragt dem alla.

Då lästimmen var slut, tryckte han
hjerteligen Herr TiUbes hand, och sade:
jag tackar Er, värdaste man! att Ni bibragt
dessa barn kunskap om Gud. Det är fram-
för alit det vigtigaste som barn kunna lära.
Det är godt, om de lära språk, om de blif-
va bekanta med plantor och djur, jordbe-
skriiningen och historienj men vida vigti-
gare än alit detta är det att lära karma
Gud. Det är ju alldeles ingenting i verl-
den hvarpå man säkrare kan förlita sig,
än på Gud. Nu, miua barn! iörlitar
Ni Er på far och mor— om Ni utom dem
ej hade någon på hvillen Ni kunde förlita
Er, så vore Ni illa belåtna. Huru länge
varar det —så dö de. Derom kan ingen
tala med mera skäl, än en gammal man,
sadan som jag är. Se! längesen har dödca
undanryckt mig minä föräldrar, alla tmina
ungdomsvänner äro bortgångna från joiden,
tvenne söner, som bordt blilva stöd iör
min ålderdom, äro icke mer, min goda ma-
ka, vid hvilkens hand jag tänkte vandra tili

har jag, lörra året, också genom
döden gätt förlustigj hela verlden gör mig
föga glätlje mera: emedan jag ej mera kan
njuta den. Näungsmedel får gan-
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ska litet åtnjuta, promenaderna, af hvilka
ijag förr sökte mig vederqvickelse, blifva
mig nu besvärliga, då styrkan i minä ber\
alltid mera aftager; af fältets skönheter ser
jag endast ganska få, da minä ögon alltkj
blifva dunklare. Men likväl är jag tilin
freds och lugnj ty om, jag oek förlorado
alit, så återstår mig dock en, på hvilkert

tnjggt kan f oriita mig, det är GUD
- min himmelska fader.

Barncn hörde på med en hapen vördv
rad, och \>wio Herr Tillbe , att han ännu
ville säga dem mer pm Gud.

Det kan kanske hända ätmu. i dag, gaf
han tili sva.r. Det skedde Också verke-.
ligen,

Emot aftpnen utbad han sig af Herr
Ehrenfried tillåtelse,, att få med sinä discip*
Jar äta; aftonmältiden innom. trägården i lust-.
huset. Dei; ble,f honom. beviljadt.

Så snart nultiden var slutad, gick ha»
med barnen tili fön&tret, der strax de otaliga
Stjernor, med hvilka himmeten var
föllo. dem i ögonen.

Qch likväl, sade Herr Tillbe ,
äro der

ptaligt flere stjernor, än vi se. Blir Ni e\
varse den breda, hvita randen som går öf-
yer himmein? Den heter Vintergatan. Be-t
traktar man den genom en god tub: så ser
nian, att den består af idel stjernor, och
sUunda ypptäeker man få hela himmelen,

så
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på snart man ser dit med en god kikare,
stjernor, som äro osynliga för blotta ögat.

På dctta sätt, sade Sfulie, måtte dessa
stjernor vara ofantligt små.

Ofantligt stora sade Herr Tittbe. Or-
saken hvarföre de synas oss så små, är de»
ras stora aflägsenhet. När I ären på ett
par mils afstånd ifrån en stad, är det icke
sant, då synas Er också tornen vara små?

£?. Men hvaraf vet man då, att stjer-
tiorna äro så långt aflägsnade?

T. Det skall jag säga dig strax. Ser
Ni här den sköna klara stjernan. som står
rakt öfver oss?

O ja! sade alla.
T. De stjernkunniga kalla den Capel-

la, Nå gifven noga akt ! ser Ni henne
ännu?

<££ Nej den är kommen bakom ett
moln.

T. Hvilkendera är nu väl högre ?

molnefc eller capella?
£f. Det är väl capella.
T. Ja det ville jag tro. Ty om mol*

net vore högre, så kunde det också icke
bortskyla stjernan. Stjernorua äro således
visst på längre afstånd ifrån oss, än mqh
nen. De stå också öfver om mänen,' tyd|
denne ibland går förbi en stjerna, så ser
man stjernan äfven icke mer.

Nu tystnade Herr TMbet såg på sin
Hlocka ? ochj sedän ban ett par mhiuter ha-

de
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de riktat sinä ögon mot visartaflan, instack
han den åter, förde barnen på nytt tili
ionstret och började: nå hain, sen nu upp-
märksamt åt den trakt af himmein, åt hvil-
ken jag pekar med fingret. Gifven noga
akt! Nu lär Ni se nugot.

Ack! ropade alla, den sköna stjernan!
T. Den heter Fomahan.
£f. Hvaraf vet Ni då, att denna stjer-

na just nu skulle gå opp på denna trakt?
T. Det skall jag i morgon säga Er.

Nu blir luften för sval och det är tid, [att
xvi forfoga oss hein,

På vägen taltes om intet annat än ora
stjemorna. Herr Tilibe muste nåmna för
barnen dem, som i synnerhet föllo i ögo-
neii, och besvara flera frågor soin de i an-
ledqing deraf gjorde honom. Också ur sin
solkammare gossarne än en gång
den stjernbeströdda himlen, och skulle än-
nu liingre bctraktat den, om deras lärare ej
hadc rådt dem att begitva sig tili hvila.

Åttonde Afdelningen.
1 dag blir det en förträifelig lästimtna, sa-
de Stefan, då han steg ur sängen. Jag glä-
der mig ock deråt, sade Henrik. Så snart
klockan slog, voro de alla församlade i läs-
kumirmn, och funno äfven der_llerr Gatt'
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tdialkf som utbad sig af Herr Tillbe tillå-
tclse, att få öfvervara undervisningen.

I haiven, började Herr Tillbe, hitintill
flera gänger betraktat den .stjernbeprydda
himmelen. Hien framdcles skolen I, som
jag hoppas, anskåda d<m med. helt andra
Pgon.

I går såg Ni en så stor mängd stjer-
nor, och jag iorsäkrade Er, att det finnes
en ännu större mängd, som man icke kah
se med blotta ögoncn. Jag påstod, att 'de
voro oerhördt stora; vet Ni ännu hvarföre?

Jag vet det} emedan de aro gan-
ska längt atlägsna, och likväl kunna
synas.

T. Men hvaraf veta vi då, att de äro
iriycket långt atlägsna?

£?. Empdan moinen bortskyrama dem,
och äfven månen ibland går för en och an-
nan af dem.

T, Riktigt! De stjernkunniga kunna
tili ocb med uträkna, huru långt hvar och
en himmelskropp är aflägsen ifrån oss. Hu-
ru de företaga sig detta kan jag ej göra Er
begripligt. Men genom sin räkning halva
de lunnit, att den himmelskropp, som är
vår jord närmast, dock är pä 35,473 mils
afstånd ifiån den, och solen 14 t millioner
mii ifrån den. Denna oerhörda längd kun-
nen \ visst icke förestalla Er. Man bar
derföre, för att göra detta afstånd tili någon
del bagnphgt, uträknat, huru länge en ur

en
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en kanon afskjuten kula borde flyga,. torp-

an hon skulle komma ifrån en himmelskrapps
tili en annan. Man har då tunnit, atfr, out
hon blefve skjuten ifrån jorden tili månens.
6kulle hon först på 23 dar hinna tili må*
nen, och blerVe *hon skjuten tili solen,.
skulle hon först efter 25 4r aqlända difc.

StJ Pi2s år? Det ä.r ju hfcjkeltgti
har man då verkljgen någon gång försökt
det, och skjutit en kanonkula i solen?

T. Baro! det är ju icke möjligt. Se.
dan kulan flugit några minuterj så. faller
hon på marken. Man viU derjmed endasfc
säga, om det vore möjligt att skjuta en ka?
nonkula, tjll solen, och den skulle, alltid,
flyga med sadan hastighet som den pläf
göfa på jorden, så skulle den dock. behöf-
va tili sin färd 25 år, förrän hon nåddesor
len. Öfvervägen nu sjelfva huru Stora, de
kroppaa måste vara-, som man på ett. så o-
fantligt afstånd likväl ändå kan se.

Nu vilje vi då i vara fcankar blott stl-
ga opp på vårt Rehberg, derifrån vi kun-
ne öfverse en slatt, på hvilken tjugefem,
byar ligga. När du nu ser dessa,
tror du då väl att de uppkamtmt af sig
sjelfva?

H. Då borde jag drörnma, om jag
kunde tro något sådant. Jag tror hellre-,
Btt de blifvit uppbyggda af tnenniskor.

T, Mea aär du eu sor d.e_niånga o-
faiut»
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fafctligt störa himmelskropparna-, hvad faller
dig väl då in?

H. Att de äfven icke aro tillkomnfc
af sig sjelfva. Men menniskor hafva också i
Sanning icke kunnat gjort dem; ty huru
ville väl de kormua dit?

T. Det måste således visst ett högre
väsende vara tili, söin har frambragt dem.
Jag bör sägä 'Sr ännu mer. Man indelar
himlakropparna i tveiine klasser. Några
stå alltid "stilla, andra röra sig ifrån ett stäl-
le tili ett anrtat. De forra kallar man fix-
'stjernof. Så Visäde jag Er i går en stjer-
ha, som blef bortgömd af ett molh. Veten
I änml dess närrtri.

■ff. Jag vet detj hön heter Capella.
T. Ifrån denna Capella står tili vän-

fcter, snedt inunders, en annan ljus stjerna.
Invid Capella tili högra hand stå tre små
stjernor. Aila dessa stjernor utgöra en del
af en stor stjernflock som man kallar Ku-
'sken. Sen nu denna alton åter efter Ca-
pella, sen efter henne om fyra seft
efter henne Om sex månader, aldrig skall
hoh ha kömmit närrhare tili stjernan åt vän-
Bter eller tili stjernorna åt höger. Hvad
för en stjerna är såledea Capella?

Alta. En iixstjerna.
Denna Capella och alla de andratusen-

de fixstjernorna sväfva i fria luften. Huru
Vore da detta möjligt, om icke en osynlig

krafe
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kraft funnes, som så sammanhöll denl, att
hvar och en måste bli på sin plats?

Men nu ges det ock andra* somaldrig
stå stilla, ulan alltid röra sig. Oin »ågra
är ordningen, i hvilkett de röra sig, icke
noga kändj dessa kallar nlan Koineter, men
om andra är den bekant, och dem kallaj*
man Planeter. Hitintill räknade man sex
hufvudplanetcf: Merkurius, Venus, Jorden,
Mars, Jupiter och Saturnus. Men i nyare
tider -har man än genoiii tuber uppiäckt. i'y->
ra om hvilka jag vidare ej viii sä-
ga något: emedan Ni dock icke skall kuuna
linna dcmpå himmelcn.

H. Ar månen da också icke en pla-
tiet?

71 Det är han verkligen; men ingert
hufvudplanet, utan en sekundplanet. Sc-
kundplaneter kallar man såtlane, söin röra
sig omkring en annan planet. Så rörer sig
månen omkring joiden, och så har ock pla-
neten Jupiter sinä månar.

H. Men den stjernan, som Ni i gåf
visade o*, är väl också en planet? Ilon
gick ju opp, och steg alltid högre.

T. Det har endast så synts dig. Vår
jord vänder sig nändigen alltid innom 24
timmar en gång om sig sjelf, deriöre blir
den ena stjernan efter den andra för oss
synlig, och det förckommer oss likasom om
de uppgingo. Om du t. cx. alla aitnar gåf-
ve akt på Fomahan: s;i skall du aldrig lin-
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nä atfc den förandrar sitt ställe i anseende
tili andra. Deriöre räkne vi honom tili
fixstjernorna. Med planetema: t. ex. Ve-
nus > är det helt annorlundaj denna är i
dag en stjerna nära 4 innöm niistä Vecka är
hon långt aflägsnad ifrån den.

//. Men h varat' visste Ni då, att Fo-
mahan skulle uppgå just vid den tiden,
och på det stället, som Ni viste oss.

T. Se på niin kiocka! hvar står mi-
ttUtvisarn?

//. På 40 minuter tili nio!
T. Kan du väl Saga mig, hvar lian

Skall stå efter en timme?
H. På 40 minuter tili tio.
T. Men vet du vai, hvar han skall

Stå i morgon denna tiden?
> H. i 'morgon denna tiden?

£?. jag Vet det Herr TiUbe! åter på
40 minuter tili nio.

T. Hvaraf Vet Ni då det?
H. Emedan uret är så inrättadt, att

visaren måste så vanda sig omkring.
T. Ganska rätt, uret är så inrättadt,

att minutvisarn måste vanda sig en gång
hvar timme, och timmvisarn alltid en gång
på 24 timmar om stiftet hvarpå den är Ja*
stad. Såsom mitt ur, är ock hela verlds-
byggnaden inrättad. Alit som rör sig den,

. rör sig efter en visS ordning. Derföre kuu-
na menniskor, som flitigt ge akt på stjciN

säga mtnutefiM Torut, när hrvarjc
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stjerna skäll uppgå, oeh på hvilket ställd
hvarje planet dageligen skall stå att ses.

För ,att återkomma tili mitt ur, när du
nu ser att det är så inrättadt, att minutvi-*
sarn alltid åter står på det tai* der den var
för en timme sen: tror du då, att denna in-8

rättning är uppkommen af sig sjelf?
St. Det vore ju skrattvärdt. Det må~

ste vai en förstdndig man halva gjort uret*
T. Kan du nu väl tro, när du blir

varse den ordenteliga, bestämda rönplsen i
verldsbyggnaden, att denna tillkömmit af
sig sjelf?

St. Det kan jag icke trd.
T. Äfven icke jag. Det fflaste vara

Cn stor Herre ti II som har gjort alit det-*
ta. Ty det måste du väl iitse* £fulie! atfc
mitt ur emot verldsbyggnaden är en obe-
tydlig småsak?

£f. Ack! jo väl! verldsbyggnaden är
så faseligt Stor.

T. I sanning! i stället för de små
kuggarne som siå på hjulen i mitt tir, ser
du här verldskroppar. Men jag viii än sä-
ga dig något, som är äfven så märkvär-
digt. Om mitt ur kan du säga, hvar tim-
visarn eller minutvisarn i lnorgon skall stå;
men den som noga har observerat himme-
len j kan flere hundrade år förut säga, livar*
est hvarje stjerna hvar dag skall kunna ses>
Mitt ur stadnar ibland, och i det lörträffli-
gaste afnöta hjalen småningom hvarari-"
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drä, öch tnåste ersättas genom nya. Meri
verldsuret är nu redan flere årtusende i ro-
relse, och aldrig stadnar det aldrig
har man bliivit Varse atfc någon ting derpå
blifvit aihött.

Barnen stodo tysta fulla af förundrain
Vänjen Ef deriöre, kara barn! allestä-

des tanka på Gud, Dch Vid hvarjc naturhan»
delse, soin ådrar sig Er uppmärksamhet»
ktt tanka: Hiir verkar Gud!

Ntöndt Afdelnmgetk
Vid tilistä spatsergång barnen gjorde. mect
Herr Tillbe, betraktade de naturen med helt
åndra bgÖhj än de hitintill hade gjort. Väl
nade de alltid Värit upprriärksamma på plan-
tbrna och djuren, men nu tänkte de vid
alit hvad derh föreföll pä Gud. Vid den
stora linden i förstaden, hvilken de väl ha-
de gått hundrade gånger förfcij blef tfulit
Stående tankfull.

Hvad tänk i* du? frågade Herr TiUbe*
£?. Jag iorchar en betraktelse öfver

dättnä lind. Denna var en gång inneslutcrt
i en ganska liten nötj och har uppkommit
från densamma, och blifvit så ofantligt stor*
Huru mycket safter denna måtte ha sugit
i sig, huru mycket dagg och regn måtte
den väl icke upptagit!

D 5". Öch
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T. Och huru visligen måste icke dess
inre byggnad vara inrättad, då den för*
vandlat alla dessa safter tili träd !

£f. Verkar Gud äfven här?
7". Hvem annan an lian? VerkningJ

röjcs här, det ser du deraf4 att dcnna lina
af ett litet obetydligt frö uppvuxit tili ett
sådant ofantligt stort träd. Honom* som
Verkar här, se vi ickej nien det måste va*
ra ett ganska förståndigt väsende, emedan,
alit på detta träd ar så visligen inrättadt*

, Så blef Herr Tillbe ofta t. ex. då
de kommo tili strömmen, blefvo varse fi-
skar deri, eller sågo änder simma der
tillfrågad: verkar Gud också här? Och ali*
tid gaf han det svaret: Också här är Hart
verksanl.

Under sadatta samtal ankömmo de tili
ett pappersbruk, och Hcrr Tillbe beslöt att
här uppköpa ett förråd papper ; emedan bar*
nen redan nastan hade brukat öpp sitt för-
råd deraf.

Med dem kommo ock ett par gamlat
qvinnor, hvilkas skottkärror voro belastadö
med säckar fulla af lumpor. De skakade
Ut dessa, och vände sitt ansigte bort,
emedan de iör smntsen som vidhäftade dem,
sågo ganska vederstyggiiga ut.

En gammal man satt i en vrå frafnför
en stor binge lumpor, och skilde dem fråu
hvarandraj han kastade dc grolva, de fina
och ännu finare i särskilta hopar. På andra
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sidan sågo de en gosse som sönderhackade
lumporna, och så en ung man som bragte
dem under stamperi. Då de gingo vidare,
träffade de ett par andra karlar, som upp-
togo de söndcrstötta och tili deg förarbeta-
de lumporna i förmar och gjörde pappers-
ark derafj sarrit lade hvart och ett at' dem
emellart tvenne dukar. Da detta göromål
någon tid hade varat, ringde man på en kloc-
ka, Och strax kömmö folfc ifrån alla sidor
tillöpande, som ställte sig vid en stor press
och pressade de nyss färdiga arken. Ibland
dessa var också ägaren ai" pappersbruketj
som förde sällskapet med sig i sitt rum, och
frågadej hvaruied han kunde vara dem tili
tjenst ?

Vi ville gerna, sade Herr Tillbe, köpa
oss litet papper:

Strax lade han för dem åtskilliga sor-
ter papper, och Herr Tillbe utvalde sig nå-
gra böcker concept - skrif- och post-papper,
hvilka han utdelte bland barnen för att bä-
ras hem.

Då pappret var betaltj togo de afsked
Och gingo tuibaka*

Uppå vägen betygade barnen sirt för*
undran* öfver clen goda imättning som de
mäikt i pappejsbruketj och öfver den ord-
ning och vciKsanmet, som ölverullt var syn-
bar. ivien spottade och sade: fy! jag
lick en sadan ecjtel tili dc vederstyggliga
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lurriporna, att jag kände retelse tili upji>*
kastning.

21 Och likväl ar postpappret*. som
du bär nnder din arnij beredt af sådana
vederstyggiiga lumpor.

c?* Är det möjligt?
T. Jo det är lullkomligen möjligt: e»

Hiedan det verkeligen sker»
Nu kom sällskapet på en liten kulle»

uppför hvilken det gick tillika med sin lii*
rare. Der steg han Irani och utlät sig: hö-
ren barn! och gifven noga akt på det jag
nu viii siiga. Alit hvad Ni sett här i pap-
persbruket* det gör naturens stora verkmä*
stare i stort.

Papperbruks-ägaren låter insamla dft
vämjeligaste lumpor» som icke mer duga åt
någon, och så förarbeta dem, att deraf blir
tillredt allehanda slags vackerfc papper.

Så handlar Gud i stort. Alit vämjak-
tigt, ali orenlighet af menniskor odh djur*,
ali åtel låter han förarbeta genom natur-
krafterna och tillreda hundrade tusen gan*
ska nyttiga tiiig deraf.

Denna vackra granskog, vid hvilkert
vi nu ståj drar en del af sin näring af de
förmultnade plantor och djur; säden af hvil-
ken vi bereda vårt bröd, uppkom af för*
ruttnelsen. Hvad hade du lagt på det lan-
det Stefan der din melonplanta uppväxte?

St. Gödsel.
T. Den
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T. Den var så Vcämjaktig att se på,
som lumporna i pappersbruket, och likväl
tjente den tili näring för den sköna stora
melonen som vi alla beundrade. Kräftorna,
karparna, som vi för några dar sen förtär-
de, och som smakade oss så väl, iödde sig
at" idel värnjaktiga stiker. Så vist har natn-
xens verkroästare inrättadt alit, att ingen-
ting går förloradt, att alit, som dör, för-
torkar, förruttnar, åter blir bearbetat för
det hela. Ni såg så mycket folk i verk»
samhet i pappersbruket, hvar och en arbe-
fctde, för att gcnom sitt arbetc föitjena sitt
bröd, men verkmästaren begagnade deias
arbete tili förfärdigande af papper.

De gamlaqvinnornaj som skaffade lum-
porna tili bruket, och de personcr, som åt>
skilde och sönderböggo dem, äro dervid o-
innbärfiga. Hade de gamla qvinnorna, som
tillika med oss gingo tili bruket, icke sam-
mansökt lumporna i vinklar och vrår och
ur sophögarna: så hade det fina pappret,
som du, £Me, bär, ej kunnat tillredas.

Så Kr det äfvenledes i naturens stora
verkstad, som handhafves af Gud. Ni ser
der otaliga djur i bestiindig rörelse och
verksamhet. Hvad göra deV de söka sitt
ivppebälle. Men den stora verkmä.<karn le-
der deras idoghet så, att. hvart och ett ge-
noni den mäste gagna det hela.

Ser Ni grönspiken der löpa opp och
ned pa trädstaminen? Hvad gör hau? Hm

UPP*

55 -=



uppsöker insekternas ägg och puppor, föj?
att förtära dem. Hvarföre flyger korpen
der omkring? för att finna åtel, och rnätta
gig deraf; och der qvidfogeln? den jagar
eiter möss, för att halla en god aftqnmål-.
tid. Hyarföre ä/Q på den framför oss lig-
gunde ängen så många kullar uppbökade '<?

Bmedan de derunder boende muilvadorne
der söka daggmaskar. Hyarföre går den
der fårhjorden omkring slättenV för att sö-
ka sitt foder. —■ Men den stora verkmästai
re begagnar alla dessa djurs arbeten för
det hela.

Grönspiken måste mmska insekternas,
inyckenhet, qvidfogeln sorja derfö.re, att å-.
kermössen ej må ta öfverhand, korpen har
dca syssla, att rensa jorden från döda krop-
par, mullvaden måste håljä jorden lös, på
det regnyattnet må kunna intränga i den,
och fåren måste föda sig, för att bli fet%
och biira ull, på det vi med deras kött
kunna matta, och med deras ull kläda oss.

Barnen fägnade sig at alit, som dem,
blef sagt om Gud, och berättade det, då de
kommo hem, åter for Herr Gottschalk.
Denne taite ännu länge med dem om de
visa anstalter, som, Gud gjort i naturen, och
sadp dem: att intet djur, ingen planta, för-
gäfves vore tili, att hyart och ett åstad-
Koni nytta för d?t hela, att förräUnini
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gar i naturn, skedde efter Hans vilja, att
jföljaktligen vcvlden regerades af Hoaom.

Tionde JJfdelningen,
Då baraen följande dagen församlade sig
tili frukost, taite de om intet annat än om
Gud och framiörde ännu många tvifvelsmål
emot det, som deras lärare hade sagt dem
om Honom. Då de icke kunde upplösa
dem för sig sjelfya, så företogo de sig att
iöreställa dem för Herr Tillbc under lästim-
men,

ofulie framkom först med sitt tvifvels-
mål, och sade: huru är det då möjligt, att
Gud kan verka detta alit, att han kan sty-
ra stjernorna, och äfven. bäia försorg för
grönspikarne och mullvadorna?

T. Kara barn! Huru Gud Jverkar i
himmelen och pä jorden, i solen och i mos-
sen, det kan ingen menniska begripa full-
komligt; inen om Ni ger akt, så viii jag
åtminstone tili någon del göra för Er be-
gripligt, huru det är möjligt, att Gud kan
verka så mycket, Viijen I vara uppmärk-
samma V

Alla. Ja det viljo vi.
T. Nä så gifven akt! N? ser allt i

naturen i röreise och verksarnhet. Allt det-
u



ta verkas genom krafter, s,om yi cj kun,*
na se.

st. Ha!
T. Säg du så mycket du Vili håj des

är ändå sant. Pappersqvarnen t, ex. soin
yi besökte i går, blef genom en osynlig
kraft satt i rörelse,

ff. Herr Tillit, Ni skämtar, jag har
ju sjelf sett det, att qvanien drefs, af
vattnet.

2". Så, tycktes det djg, Jbrden har ejj
kraft att dra kropparna tili sig. Qn\ jag
{. ex. kastar en sten i höjden, så faller haa'
gtrax ncr igen: emedan jorden drar honorn

sig. Sa. drar den ock. vattnet tili sig,
och deraf kommer det, att vattnet, då det
faller på qyarnhjulet, trycker på, detta och
sålunda sätter det i rorcjfts. Och, dennji
kraft har ingen ännu sett den är osyii,-
lig. På jag, nyss sade,, att alit; i naturen
vcrkar genom osynliga krafter, så. sade Ste-
fan: ha,! du ville således icke tro det. Na
så nämn mig da nu en synlig kraft soqi

verkar någon ting,
St. Det kan jag väl. Ni sjelf H&rr

Tillbe, underyisa,r ju oss, och Ni äjr likyäj
synlig.

T%
Falskt! jag är icke synlig,

ff. Ha! ha! ha! vi se ju alla Er, hujr
XV, kan Ni då vara osynlig.

T, Ni ser b.lott min kropp, Mig sjelf
elier räin själ ser jngen.. Denna, sjiU. satte?

fUl\*
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tungan, armarna och händerna i rörelse.
Så snart menniskan dör, eller henqes själ
viker från kroppen: så verkar kroppen icke
jpera. Detta såg jag på min döda mor.
Annu d:\gen för sin död, stack hon på ett
par strumpor, som hon hadefcestämt åt mig.
Men så snart hon var död: så hade stick-
ningen och kroppens hela verksamhet sitt
slut. Hela kroppen blef hård och styf.

Barnen nämde ännu flera synliga ting,
som förekommo dem verksamma, mcn Herr
Tillbe viste dem om hvart och ett, att det blef
satt i rörelse genom en osynlig kraft, och
att det synliga endast vore det verktyg,
hvarigenom det osynljga verkade. Nubarn,
fortfor han, förestallen Er, att Gud känner
och efter sin styrer alla de osynliga
krafter, som verka gcnom hela naturen: så
kumien I någorlunda begripa, huru det är
inöjligt, att Hari kan yerka så oerhördt
mycket,

//, Men hvar bor då. den gode Gu*
den?

T, Hvar verkar då den godeGuden?
H. Som det tyckes, öfver alit.

AlldelesJ således är Han ock alle*
ftädes j sinä verkningar närvarande.

11. Det är ju omöjligt,
T, Chnöjligt? du ser ju hos menm*

skorna någon ting dylikt, Tänk nu bjott
igen på pappersbruket! der såg du gamla,
gvinnor, som skaffa.de lunrpor., folk, som

åu
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ätskilds och sönderhöggo dem, andra, som.
sysselsatte sig med fö.tfärdigande och pres-
san'de af pappret, en myckenhet stampar
och flere hjul, som alla voro i verksam-
het. Hyem åstadkom. då alit detta?

H. Ägaren tili pappersbruket.
T. Alldeles; denne verkade öfver h;v

la bruket, alit mäste efterkom.ma hans vil-
ja. När nu en så svag menniska kan ver-
ka öfvcr hela bruket: ät det icke itfven möj-
ligt, att naturens Herre, som har alla dess,
krafter i sitt våld, förmar verka öfver hela
naturen ?

ff Nn begriper jag det redan bättre,
Men fullkomligen viii det änd.å icke mig i
hufvudet,

T. Det tror jag väl. Det kornmer
dcraf: att Guds venuhngar äro så lörunder-.
ligen mänghuldiga, att ingen menniska

Nu sprungo alla barnen opp iffan. sinä
stolar, och Herr Ttllbe blef ej heller sittan-
de, för att se, hvarilrån ropet härrördea
som uppkom undef fönstret. D;\ de så-
go ut blefvo varse , ett par formän,
som hade kört emot hvarandia, och nu
trätte, och hade redan höjt piskskaften, för
att gå lost på hvarandia, emedan ingendera
ville tillbakadraga sin vagu. TiU lycka
gick Herr Elycnfried ut, och h''agte det der*
hän genom sitt tilltal, att Melchior som
den yngre af hegge fonnännerna, spände
af sinä hästar, spände dem äter vid jbaksi-

■dan
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•{jan af sin vagn och åkte vagnen på sådant
sätttillbaka Genom detta afbrott bade tiden
gått förlorad, så att då Herr Tittbe såg på
sitt ur, märkte han, att han hade blott nå-
gra minuter öfriga för undervisningen.

Han betänkte sig ett ögonblick, sedän
sade han tili Henrik: gå då tili din lar ocli
bed hqnoqi, att han på ett, ögonblick kom-
mer opp tili oss.

Fadren infann. sig strax, pch Herr Tili-
he bad honom, att h 3" ville ha clen god-
heten och besvara ett par frägor, som han
önskade få begagna för sinä disciplar.

F. Med mycket nöje.
T. Hvarmed åro väl forvagnarna la-

stade, som halla under vårt fönster?
F, Pen ena med bomiiU, 4erj andra

med linnegarn.
T, Hvarifrån har då bekpmmit des-

sa varor,
F. Bomullen jfrån och garnet

ifrån Hildesheim-
T. Hiim är möjligt?
F, På begge orterna har jag vänner,

som besörja minä ärender, och hafva iu-
köp(; dessa varoi- för mig,

T. Nf ser sftledes kara barn| att Er
gode far kaq Yerka i Triest och Hildes-
beim; eitneclan der äro personer, som be-
sörja hans ärender, När Inu betänken,
att alla krafter på jorden och i hvarje stjer-
aa gro naturens Herre underdånige; så kan

Ni



Ni åtminstone tili någon min begripa, hu»
ru Han kan verka öiverallt»

Elfte AfdeMngen»
Nasta skoltimma sade £?ulie: denna natt
kunde jag ej sorva rätt väl, emedan jag var
xädd. Jag tänkte alltid derpå, att den kare
Guden verkade i kammarea, och atfc Haa
kundc i ett ögonblick döda mig. Då blef
det mig så rysligt, att jag icke- kufide ge
mig tili freds för ångest.

T. Det- kommer deraf, att du ännu
icke rätt känner den gode Guden». Folk,
sora bättre hafva lärt kanna Gud, gläda sig
alltid, när de tanka derpå: Gud ärhosmig.
När de rakat i nöd, och de blilva ängsli-
ga: så la de åter mod, så snart de betänka»:
Gud är hos mig-,

I haiven nu hört att Gud ä-r ganska
förståndig och rnägtig. Visste vi vidare
jngenting om Honom: så skuile Han i san-
ning vara oss ganska fruktansvärd. Men då
vi ge akt på allting, souv Han verkar: kua-
ne vi ej tro annat, an att Han är ganska
välviHig och kärleksrik. Ty alit hvad
Han verkar, det åsyftar ju Hans skapade va-
relsers bästa. Hvartill har solen sinä strft-
lar? för att lysa jordens iavåuare, att var-
ma dern, och hcfordra deras tillväxt. Hvaa-
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iSre lysei? Rlånen? för att gagn* tnerini-
skorna på sinä resor: hvartill har melon-
plantan blad och rötter? för att kunna in-
suga näring. Hvarföre fick karpen fenors
kräftan klor och föttcr? på det de måttc
kunna röra sig i vattnet, och söka sin nä-
ring. |-Ivarföre börjadeS deras lit" i Vattnet?
emedan det der gifves för dem öfverflödig
näring. Är också icke hela hägern så byggd*
att den kan uppsöka sin föda och äfven
bringa den tili sinä migan

Den som hår gjort sådarte visa irirätt-
som ögonskenligen syfta derpå att

ganska mångå varelser skola beiinna sig i
ett angenämt tillstånd den måste väl sä-
kert hafva ett ganska godt, kärleksfullt
tankesätt.

St. Men fiskarne, som hägern bort-
för, lära väl ändå icke just beiinna sig i
ett särdeles angenämt tillstånd.

T. Det gläder mig Stefatt ! att du sä
fritt säger mig din mening. Du ger mig
derigenom anledning, att betaga Er de tvif-
Velsmål som kunna uppstiga hos Er emot
Guds godhet. Men om jäg skall göra det-
tä: så måste Ni vara rätt uppmärksamma.

Öm ett barn har en far, hvilken be-
tygar det vid hVarje tillfälle, att hän äU
skar det: så bör det också tro, att han
nar det väl, om han äfven ibland fogar eri
anstalt som det anser för hård. T. ex. det
var en gång en gosse som blef skild ifrån

sin
4
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»in fars hus, och förd tili ett annat, för
att der bli nppfostrad.

St. O! Herr Tillbe !

T. Då stampade han iried fötterna och'
viste sig ganska sjelfsvåldig. Hvarföre. gjor-
de han detta?

St. Emedan han trodde, att fadren
mente honoin något ondt;

T. Och eiter ett hälft år?
St. Kysste hart fadrens hand derförej

att han hade skallat hondin i ett så godt
hus.

T. När nu sådana fall ofta förekom-
ma, att en god faders anstalter synas bar-
nen hårda: så böra vi också ej förundra oss
öfver, om vid Guds vidsträckta styrelse fö*
rekommer myeket soin syncs oss hårdt. Om
vi också ej inse den goda afsigten dermed,
så böre vi dock tro, att Han menar oss
Vai: emedan vi se af alla andra Hans in-
rättningar, att Han har goda afsigter med
alla sina skapade Varelser.

Emedlertid kunna vi dock i ganska
många fall, der Gud tyekes träiia hårda an-
stallter, finna de goda ändamål Han der-
med har. Så är det med den förödelse ha*
gern anställer bland fiskarne.

Du tror, Stefan! de skulle ej befinna
sig i något angenåmt låge då de förtiirdes
ai hägern. Jag tror det också. Men ar
deras belägenhet behagligare, när vår ko-
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kerska uppskiir strnpen och uppristar buken
på dem?

St. Jag tror att de måste då uthärda
ännu värre.

T. Mig tyckes det äfven så. Oin nu
Gud Velat skona iiskarne för denna oauge-
näma belägennet: så behöide han icke ska-
pa någon någon fiskrriaSj någon Ut-
ter j och intet annat djur som föder sig af
flsk, och menniskorna hade han bordt neka
ätt döda några fiskar. Det hade väl värit
rätt lyckligt för iiskarne?

St. För iiskarne hade det visst värit
iyeklitrt.

T. Det tror du? Nå tänk då blot,
ätt hvarje hon-karp i din fars damtn frain-
bringar blott ÖOOO karpar, på följande årst
åter 6000. Låt deribland nu vara 50 hon-
karpar: så har du på 2 år 600,000 karp.ir.

St, De skulle ju ej alla få rum i
dammen.

T. Och låt nu ibknd de 600,000 kar-
parrie 300 tusend honor hvar och en löda
6000 ungar

St. Ack! var god och upphör! då kan.
jag ej mera räkna dem.

7\ Hvad skall det då bli af karparne.
St. Då borde min far låta gräfva än-

nu en damm.
T. Och denna blir åter snart uppfyld.

Han måste således äunu låta gräfva 2:ne
dammar, sedän 10, och derefter än llere
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lillä hans hela landtgOds förvandlas tili clarrt-»
mar. Men det lär elin far väl liitä bli. Han.
är en god hushållare. Onl hari ej får äta
karparne, om de således ej skaffa honoiri
någori nyttä: så lär hari väl akta sig att lit-
ta gräfva dammar för dem. Hvad skäll det
då bli af karparne?

St. De måste svaltä ihjeL
7» Är det således icke bättrej att det

finnss hägrår* fiskmåsar, uttrar, och många
andra djur som föda sig af fiskar, och att
äfven menniskorna förtära dem? På det
sättet varar deras död blott ett par minu-
ters hvilken skulle qväljä dem flere mana*
der , om de nödgades dö af hunger^

Jag vet ändå htlrtt den göde Gu-
den hade bdrdt gjöra det, att karparne icke!
skulle kömmit 1 denna Oarigenäiria ställning;
Han hade bordt göra inrättriingen så, att
hvarje karp hade blott bragt tvenne' ungaf
tili verlden.

Ti Då skulle der, hvarest ganskä
inånga karpar föda sig, lefvä kanske 50j
öch det gåfves ingen iiäger, ingen fiskmås,
ingen utter, på ingen menniskas bord korrw
me någon fisk. Med den inrättningen som
iiii är, lefva millioner karpar, eri myeken-
het hägrar, fiskmåsar, uttrar, och andni
djur som föda sig af fiskar, menniskorna
hafva ett födoämne mer hvilkendera »P
då bättre?

==* 64 -*



ff. I sanning ser jag nti afct den in-
rättning som dea gode Guden gjort, är
bättre.

T. Gifven akt derpå, kara barn! om
Ni här och der i naturcn tinuer en inrätt-
ning, som synes Kr hård för många värei-
sen så tviflen deriöre ändock icke på Guds
godhet. Eftertanketl således rigtigt; su sko-
Icn I alltid slutligen att Gud dermed
haft goda afsigten

Toi/u JlfäehiingctL
Herr Gottschalk , som äfven hade värit till-
städes vid undervisningen , blef qvar pa
kammaren tills barnen voro Bortgångna, se-
dän närmade han sig tili Herr Tillbc och
sade: jag tackar Er iin en gång, för det Ni
lär minä barnabarn Kanna Gud. Men nu til-
låter Ni mig en begäran: läceii mig fortsät-
ta denna undervisning; Jag är en gammal

som ieke mera kan genom arbete gö-
ra min famiij gagnj men "jag känner
är bskant med hanoin som med miu far —-

jag kuride da an bli minä efterkonirriande
nyttig, om jag gjorde dem bekauta med
Gud, som nu sjuttio år igenom hai sörjt ibi
«lig, säsom eri »kärlekrsrik far.

Herr Tiiibe att hait vore
härlili viiligj han utbad sig endast dent til-

iä/ iå-

sss 65 te.



låtelse, att äfven få öfvervara undervisnin-
gen, hvilket ock Herr Gottschalk tillstadde
honom.

På derföre barnen kommo tili niistä
lärtimme, funno de icke strax Herr Tilibe,
men väi Hcrr Gottschalk, som inUgit hans
plats.

Da sågo lcende på hvarandra, och
lie sade, jag tror verkligen, att moiiar i
dag viii vara vår lärare.

Han smålog och utlätsig: om I viljen
höra honom, så är han beredd dertill.

Strax drogo de stolar fram, saste sig
invid honom, och bådo, att han ville be-
gynna sin undervisning.

G. Nå eiter Ni då viii höra på: så
viii jag ännu berätta Er något om Gud.
Jag känner honom väl, tron mig deri.
Sjultio år gamrnal är jag, sjnttio år har
Gud haft omsorg om mig, och skall ännu
framdeles halva det i evighet. Det vct jag
visst. Ni tror det sålcdes: att en Gud är,
ett törståndigt, mildt Väsende,som gjordt
verkien och hela den inrättning, som vi se
i naturen.

Ma. Ja, det tro vi.
G. I min ungdom lefde jag i ett land,

som var styrdt af en ganska vis och god
Furste. Jag hyste kärlek tili honom, emc-
dan jag såg öfverallt ganska goda anstalter,
som han hade gjort tili sinä undersåtarcs
basta. Ep gång kom denna godaiurste tili
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den staden, der jag blef uppfostrad, och
alit folket trängde sig< tili, lör att se ho-
nom, Ibland detta framtningande iolket
var jag icke( den sista. Jag nrbetade inig
igenoai folkmängdcn så lycktigt*, att jag
koin att std alldeles framför honom. Knappt
iåg haa mig, förän han taite något med..

mäntien, som stod närmast tili honom $

Sedän räckte hau mig franden och trä ,1.; •:

huru står det tili, ffertrik Gofttchäikf är du
oekså flitig?' Jag förskräcktes och frågade:
känner Ni mig da gode Furste? Jag iiirer
väl kanna dig, svarade han, och har älven
känt din rattskkflfens fadsr, Var flitig och
Uppför dig väl, på det jag må ha glädje af
dig. Nu släppte han min hand, sedän han
hjertligen hade tryekt den.

Jag drog mig rädd tillbaka ocli upp-
sökte min lärare. Dä jag fanu lioaom, rrå-
gade jag, oin han icke visste, fcruru Fursten
kunde kanna mig

Fursten, sade han, har känt din ra.Lt-
skaffens iar, ocii äfven dig, dä du aa vai'
ett barn. Da din far dog, bragte han dig,
i den uppfostrings-anstak, som du nu be-
finner dig i. För ali den sKötsel, uppio-
stran och inidervisning, som du hitintiil åt-
ujutit, har du att tacka denna gode Furste.

Jag törvånades, trängde tnig åter ge-
nom folkmängden, tör att kyssä min åls«*a-
de Furstes händer, msn jag iann honom ic-

ke uier. Vilit iit&n denna stund, dä jag
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visste, att lian kände mig, och sörjde för
mig, kallade jag honom niin Furste och äl*
skade honom mycket innerligare än iörr.

Det är med (iud nastan äfven så, soin
med dcnna min Furste. Hkintill haiven I
beundrat de visa inrättningar som Gud gjoife
öfver hela naturen. Om nu denne Guden
hom ibland Er, och tilltalade Er vid era
naran: min mm Henrik\ min Stefanl
huru skulle Ni ej förvånas derölvcr, att den
store Verklsregenten kände Er, och om nä-
gon sade Er, att Ni hade att tacka honom
för alit godt, som Ni hitintill åtnjutit, att
han vore er Gud, hurti kär skulle han ic-
ke bli Er!

Att nu Gud skulle visa sig och tala
Er tili, får Ni icke vänta; men att Ni har'
att tacka honom för alit godt, som Ni hit-
intill åtnjutit, att Han är er Gud, er Fa-
der, det viii jag visa Er, om I viljen vara
uppmärksamma.

Jag är visst uppmärksam, kiire morfar!
sade efulia. Jag också, jag också, sade de
andra.

G. ffulie\ då du kom tili verldcn,
var du då redan så stor, soin du nu ärV

£f. Visst icke. Jag var väl äfven så
liten, som min lilla bior var, då han blef
döpt.

G. Hvaraf har du då nu blifvit så
stor?

<£". Af lifsmedlen, som jag njutit.
G. Hvaf
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fif. Hvar har du da erhållit dem?
£?, Af niinä föräldrar.
G. Ganska rätt. Du du kom tili verl-

den, räckte min dotter, din mor, dig sitt
bröst, och du spg derur din första näring.
Din goda far sörjde för det öfriga. Dessa
goda föräldrar, har du nu,som du viii vet,
icke gifvit dig sjelf, det är också alldelss
faigen menniska tili, om hvilken du kunde
Saga, att hon gifvit dig dina föräldrar.
jMen dä de likväl blifvit dig gilha: så kan
du tillskrifva denna gåfva ingen annan än
den store Verldsregcnten, soin gjort alla in-
rättningar i hela naturen. Medan som du
didde modersbröstet, fick du småningom
tänder. Din mor tog nu bröstet ifrån dig,
och du kunde redan tugga bröd, skorpa, grön-
saker och kött. Dessa tänder gaf du dig
icke, kara £)'ulie , och ej heller gåfvo dina
föräldrar dig dem. De växte utan din vett-
skap och medverkan. Af de mångahanda
slags lifsmedlen, som du förtärt, af biö-
det, skorporna, bakelserna, grönsakerna,
köttet och fisken som du ätit, har du vu-
xit. Deraf hafva dit har, dina annar och
händer, dina ben och föttcr blifvit närda,
Hur gick det nu tili, att af dessa många-
handa slags saker blifvit hildade kött, ben-
knotor, har, o. s. v.?

ff. Det vet jag icke.
G. Och dina föräldrar hafva äfven ic-

ke bekyrnrat sig defom. kDessa gjorde in-
tet

63 =-



tct vidare, än att dc dagöligen gåfvo dig
de vahliga matmålen. När du njutit dessa
mål, så gingo de genom matstrupen i ma-
gen. Här plef maten sönderrifven, och
gjord mör genom en skarp vätska, som be«
finner sig i inagen. Derifråii gick den i in-
eliyprna, der äiskilliga körtlar blifvit an*

bragtå, som utsuga det hästa af liismedkn,
och löra Jet genom åtskilliga vägar alla
krpppens delar tili näring. Ilar du redau

I detta?
Det hör jag nu för första gången,

Cr, Och likväl hafva dessa iörrättnin-
gar sedän din födelse stiindigt fortfarit in-
noin din kjopp,. I -liiste icke sfdedes en o*
synlig, förståndig orsak vara tili, soin gjort
cleltma visa inrältningV Hvars Gud oc
är tiu denna . förståncliga orsak, soin föda§
och skötte dig ?

Mia Gud och min Far.
G, Det som skedde tfutie, det har

skett Er alla, minä barn ! Följakteligen
kan hvar och en af Er säga tili Verldsre-
genten: min Gud! och min Far!

S"

Trettonde JjfdeMngen.
Niistä lärtimma kunde Herr Gottschalk icke
sfrrax böfja sin undervisning, cmedan Hvii-
rik, var ganska ifrigt deimed sysselsatt, att

in-
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inlägga en ört för sin örtsamling. Då han
icke gerna ville störa honom i sin ifver,
och ändå icke Heller hade lust att längre
vänta på honom: så tog han anledning af
hans örtsamling att begynna sin undervis-
ning.

Huru heter då den plantan, som du
nu viii läo;ffa in?

H. Colchicum Autumnale, på sven-
ska -> tuliosa.

G. Hvaraf vet du då det?
H. Herr Tillbe har sagt mig det.
G. Hvaraf vet du då, att hau har

sagt det?
H. Jag har ju hört det.
G. Men om du vänder dig otn, så

kan du väl ickenoga beskrifva för mig den-
na ört?

H. Jag yill försöka det tidlösan har
inga blad, ingen stängel, blomkronan är
«ex gånger inskuren, och har sex ståndare.

G. Då vet du ju mer än jag. Men
hvaraf vet du då detta alit?

IL Jag har ju sett blomman.
G. Det är mig kärt, att du vet det,

Lät din örtsamling nu bgga tills lärtimmen
är ändad, och var uppmärksam på det som
jag nu viii säga. Då Ni, kara barn, koin
tili veriden, visste Ni än intet om Colchi-
cum Autumnale. Sedän den tiden har Ni
sett den och hört dess namu nämnas; nu
kiinne* Ni den. Om ali den öfriga vevlden
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yisste Ni äfven så litet som om Colchicum
Autumnale; I voro alldeles okunniga. Hu-
ru otroligt raycket haiven I icke nu kuiir
skap om! I kinner* en mängd plantor och
djur, veten att perättä niig om Europa, A-
sien, Airica, America och Syd-Indien. Om
J nu yiljeq tanka cfter, huru Nj ei hallit
alit detia, så skolen I finna, att detta ali-
f.id skett genpm de fem sinnen, synen, hör-
sein, känseln, smaken, och lukten. Ck>
noin hvilket sinqe har du väl Stefan lärt
det mesta?

S(. Genom synen och hörseln.
G. Dessa äro de tvenne iörnäragta

sinnen. Föreställ dig, att du bli'vit fodq
litan-dem: så vqre du intet annat äu en
köttklump, ur ständ att hjeipa djg.sjelf och
visste hvarken af Colchicum Aututrmale el-
Jer af något annat..—-

eT". Hyad viii du kara morfar!
Q. pu har såiedes hört det, att jag

nämde ditt namn. Vpt dtt huru det gär
tili att man kan höra?

Det vet jag icke, kara morfar!
G. Det tror jag väl! rätt tydligt kan

ingen göra. det för dig, men något skall
jag säga dig dero.m. När jag säger:
så åstadkommer min röst en rörelse i lu!-
ten, såsom en sten i vattnet, när (len
stas deri; denna rörelse iortsättes nu, tijls
den kommer tili dina öron. Derpå blir luf-
(ens rqrelse upptageu genom örpnen, träu-
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ger derifrån i hufvudct, der en liten hinna
g,r utspänd som en trumma, bakom hvilken
ijtskilliga ganska små benknoior aro anbrag-
ta, genom hvilkas fcillhjelp ljudet fortplan-
tar sig ända intill hjernan. Jag viii ännu
en gång ganska tydligt uttaja ett ord
Gottschalkl Huru mäuga gånger har di*
hört detta ord, Stefan'i

St. En gång.
G. Och likväl har du hört det med

2:ne öron. Huru detta går tili, kaii ingen
rätt förklara.

Nu, Henrik , kom och stig framlör
mig! se mig i ögonen! Hvad ser du i ininä
ögon ?

,

H, Mig sjelf,
G. Huru många gånger,
H. Tyenne gånger,
G, Och jag ser din niorfar också tven-

ne gånger i dina ögon. Vi se således der.
igenom att bilderna, af tiugen somäro omi
kring oss, falla i vara ögon. De falla dub-
bla in och likväl se vi dem icke dubbla.
Qch om jag nu står pa ett berg, om hvil-
ket tio tusend menniskor halva samlat sig
att se på mig: så är min bild i hvart och
ett af de tio tusende ögon som äiQ riktade
på mig.

Tag nupennan, doppa den i bläckhor-»
net, skrif på pappret som ttgger för dig;
Henrik.

Har du gjort det?
ff Se
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H. Se här!
G. Du har skrifvit det väl; huru kom-

tner det då tili, att du kunde skrifva det?
H. Det vet jag icke sjelf.
G. Det tror jag väL Det är obe-

gripligt, huru det går tili, att menniskan
kan röra sinä leder, huru hon viii: om nu
tusend soldater stodo för mig, och jag vo-
re deras general, och ropade: lägg an! ge
fyr! på en gång skulle alla tusen skjuta af.

Då jag äimu var ung, besökte jag fli-
tigt ett hus, i hvilket döda lik blefvo sön-
derdclade (anatomiserade ). Jag förvånades
öfver deras konsriga byggnad. Läraren som
anatomiserade dem, visade mig musklar,
som voro anbragia vid hvar led, och sade,
att igenom musklarnas sammandragning och
utsträckning, blefvo lederna satta i rörelse.
Men du jag frågade honom huru det da
tillgick, au menuiskan, genom sin vilja kun-
de sammandraga och utsträcka musklarne:
så ryckte han på axlarne och sade, det vis-
ste han icke. Och om Ni skulle förelägga
dennti fråga för de lärdaste män: skulle de
alla nÖdgas svara med en axelryckning.

Någifven akt! Ni vet atroligt myeket,
livaraf Ni ingenting visste, då Ni blefföd-
da. Detta alit hafven I fått erfarenhet om
genom Era sinen, förnämligast genom sy-
lien och hörseln; 1 hafven ock, ander Er
vistelse på joiden, rört Era lemmar på
inångahanda sätt, lupit, sprungit, summit,
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skrifvit, gjort korgar, spelat klaver; likväl
kan ingen af Er riitt säga mig, hitril det
går tili med alit detta: era föräidrar begri-
pa det äfven icke rätt. Kan Ni således till-
skrifva byggnadcn af era ögon och öron
och förmägan att blott genom er vilja röra
era ledej någon annan än Gud, den för-
ståndiga orsaken, som gjort alla de visa
inrättningar, som vi se ölver hela naturen?

Följaktligen kan hvar och en af Er sä-
ga tili honom: Han är niin GUD och min
Far!

Med dessa ord, som gjorde ett djupt
intryck pä alla barnen, blefvo de lemnade
i frihet.

Fjortonde Åfdelningen,
Fru Ehrenfried bad följande dagen sin far,
att hän ville frukostera hos henne, och
hän lana på henn.es kammare äfven 3'ulie ,

jerate hennes gunstlinge, Rumex. Emedler-
tid som I’adren samtalade raed sin dotter,
lekte g'nlie ined sin hund.

Då tiden koni, alt gå i skolan, ville
denne tolja med henne. Hon ville köra
den tilibakaj men Herr Gottschalk bad hen*
ne , att hon Senna gång ville låta den åt-
iölja sig.

Nn
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Nu frågacle Herr Gottschalk barnen, af
hvad för grunder, hvar och en afdemkun-
de kalla Gud sin Gud, sin Fader? och då
de hade väl svarat derpå, sade han: alit
som Ni nämde för mig, har äfven *Rumex
fått af Gud. Kalla på dia hund ffulie !

Hon gjorde der, och strax kom Ru->
niex tili henae, lade fötterna. i henes famn
pch såg på herui e.

Der s.er Ni således, barn! fortfov Herr.
Gottschalk, alt Rumex kan alit hvad Ni
kan, alk hvarom vi taite, i går. Han hor-
der sa snart hon kallade honom, han scr
Tienne, ty hans ögon ä.ro. riktade på heiine,
han kan ock genom sin vilja röra sinä le*
der: ty så snart han. bjef kallad, sprang
hau opp, lade sinä tassar i heunes famn»
pch svätiger ännu med svansen för att der»
jgenom aUrycka sii\ iägruicU

Nu vilje vi se, ora Ni icke erhållit
inera af Gud iin klappar
nu med sinä händer hundens iötter. Finne*
du icke ett löreträde, som du liar frainlö*
honom."?

£?, jo i sanning! jag har händer och
Rumex endast lotter.

G. Qch det.ta är ett oskattbart före»
träde. Tänk hara noga hä-rpå. Rumex kan
med sinä fötter ej göra annat iin löpa och
krafsa. Säg nu hvad du kan göra mcd di-
,pa händer



ff. Jag kan sticka, sy, skrifväy teck*
iia, spela på klaver.

G. Detta alit skulle du ej kunna, om
du i stället för händer, hade fått fötter.
Seri Er om i denna kammare, alit som Ni
blir här varse, är gjort genom mennisko-
händer., Detta hus, denna denna

detta fönster, detta bord, denna
hylla, detta bläckhorn, denna sandbössa,
denna skrifpennaj läset der på dörren, är
alit mennisko-händcrs verk. Detta alit nöd-

fades vi umbäraj om vi i stället för hän-
er hade fått fötter.

Huru gammal är Rumex?
ff. Det vet jag icke.
G. jag skall säga dig det, han är nit

atta år gammal. Jag vet det väl, emedau
jag skänkte honom at din då hon for
åtta af sen gjorde mig ett besök. Och du?

ff. Jag är tio år gammal.
G. ffuliSi, är således två år äldre än

Rumex. Men hvad menar du Stefani hvii-
kendera af dem har liirt mera?

St. ffulic.
G. Men om Rumex vore två år äl*

dre än ffulie, skulle han då ha lärt mera
än hon.

St. Det tror jag ieke.
G. Icke heller jag. Det är ett nytt

företräde, som menniskan har för djuren,
att hon alkid kan lära mera, men djuret ali
sin tid ej kommer längre, blir alltid i kun-

skap
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skap stående der det Br. Jag harhört, att
Rumex ofta har följt Erj niir Ni sökt öiter.
Ilar hau lait kanna dem ?

St. Bevars! han gaf icke akt på ör-
terna, han sökte blott opp möss och miill-
vador. Men inin far hade dock en pudel-
huncl, som kunde många konster. Defl stöd
skyltvakt, gjorde kullbytta, och sökte opp
sadant som var förloradt.

G, Fick den icke ungar?
st. Ack jo! fyra färträfFKga ungi

pudlar. Tre at' dem skänfee niin far bort,
och en behöll han sjeli'.

Ci. Och denna ena liirde väl niödren
de konster, som hon sjeif hade lärtV

St. Hvartor icke!— då d:n tyrä vec-
kor hade ditt henne: så bekymrade hon sig
icke mera om den.

'G. Så är det fned djuren. Om också
ett af dem blir af inenniskor raed myeken
niödii bragt så vida, att det liir några kon-
ster, så kan det äridå cj meddela dem at
andra. När det dertöre dör, så ärO dess
konster förlorade, och de andra djuren blil-
va ej desto klokare. Deraf komrner det,
att svalorna och, korparna än bygga sinä
bon så, och bien föriärdiga sinä kupor på
samma sätt, som de plägade göra for två
tnsen år sedän. Menniskorna deremot
huru långt hafva icke de hunnit! Fordöm
bodde de i knlor, nu i b:\jviima hus. I
gamia tider, trodde- dc sig vara vid verl-
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«Jfss ända, da de kommo tili sfranden af
hatvetj nu segla de deröfver. Förr måste
de frukta för vargar och björnar, nn äro
dessa på' de flesta orter utrotade. Förr nöd-
gades de göra alit arbete sjelfvaj nu halva
de öfverallt maschiner, t. ex. qvarnar, sotu
för dem mäste förrätta de svåraste arbeteu.
I sanning, om en at vara stamfäder, hväri
klädning var en björnhudj- hvars bonin _..;■
var en hydda af torf, skulle konima till-
baka och se alit hvad vi vete och kunna,
han skulle ej tro att vi \pt<3 hans bain,
han skulle halla oss för trollkarlar.

Och hvaraf månne det väl komnvr,
att vi alhid kunna iära mera? och att detta
är omöjligt för djuren?

H. jjagtror, deraf att vi kunna tanka.
G. Ganska rätt, denna förmögenhet

att tanka, kalla vi förnuftj genom eftertan-
ka uppfinne vi alltid mcr. Sålunda såg t.
ex. en menniska att eld uppkom genom hiir-
da kroppars gnidning: dä tänkte hon deröf-
ver, och uppfann flera medel, att frambriu-
ga eld så ofta hon ville. Vara hundar och
kattor se, dagligen, huru vi tända eld, lik-
väl föil det änflu ingen in att göra det ef«
ter oss. På hela jorden är icke ett emiä
djur tili finnandes , som kunde
elden.

,

Menniskan kände, huru ondt röken
gjorde hennes ögon, när hon upptände eld
i sin hydda: men hon blef varse,att röken

ali-
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alltid stcg opp åt, tänkte Öch
upptann skorstenar, hvarigenöm lion tVaiig
röken att stiga opp ur sitt boningsrum.
Hon såg att planlorna uppkommo ur fröet,
tänkte deröfVer'j ocli lärde sig nti att pk si-
nä äkrar och j sinä trädgårdar frambringa
hvarjehanda nyttiga plantor. jag känner
kke ett enda djur sOm sår och planteran
Känner du något, Stefan?

St. Vissi ifike.
G. Det är således föinuftdt, söm Gud

gifvit oss, hvarigenöm vi alltid kunna Jär?i
oss mera.j alltid upptinna mera, alltid görä
mcra riiöjiigt*

Tänken vidare deiöfver , minä barn!
Gud har gifvit Er Händer och iorouftj och
derigenom satt Ef i stutidj att alltid kunna
upphöja Er öfverom djurcn. 1 veten deti
Han a-r Er Gud och Er Fader!

Fetntondd Afdelningen,
Så snart Herr Qottsch.alk kom tili nästä un-
defvisningstirome, gjorde han tili Henrik
den fråga: vet du än hvilka 'företräden Gud
har grivit dig framföv djuren?

//. O ja! händerna och förnuftet;
Gr. Hvem har gjoit dig uppmerksam

derpå ?

H. Du bäste morfar!
G. Hu-
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Gi Hurii har jag då åstadkömmit
åetta?

H. Du har sagt oss det!
G. Sagt! sagt! barn s der har Henrik

åter gjort mig uppmärksam på ett nytt fö-
reträde, som menniskan har. Iramtör djureii

lion kan säga hvad hontänker, hon kan
tala. Detta kun intet djur. Ganska många
gifva väl vissa ljud ifrån sig, meri denried
uttrycka de blott sinä närvarande känslör
och begärj glädje cller sorgsenhet, sin

sin vrede, sin kärlek och längtan*
En sammanhängaride berättelse oni det, som
ett djur sett eller Köft) ellei' viii göra,
kan det icke åstadkomina.

Såsöm Herr Tillhe sagt mig, så hafveh
I barn, sistledne sonimar gjört eri liten re-
sa, i'hvilken också Runicx deltog. Ni kun-
de dägen derpå åter berätta, alit hvad Ni
hade sett och hoit. Kunde Rutnex ock gö-
ra det?

St. Deraf har jag: ingeilting milrkt;
inen en Arendator i vårt granskap hade lik-
väl eri korp soin också kunde tala*

G. Och hvad kunde den sägaV
St. Hörsamma tjenare! Spitsbof! Himda*

fott!
G. Och hvad rnera då?~
St. Ingen ting mera hördd jag af hd-

riomi
G. Och.om du skulle frågatden, nv

F dirt
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din Herre hemma? hvad sklille den då väl
ha svarat dig?

St. jag tror, hÖrsamma tjenare.
G. Det tror jag ock. Jag vct väl att

man kan inöfva några slags att lit-
tala några ord; men de veta ej hvad de be-
tyda, de tanka sig ingen ting dervid. Men
menniskan uttrycker sinä tänkar genoin ta-
lct. När man nu betänker huru mana;» ord
menniskan kan uttala: så måste man iörvå-
nas deröfver. Betänken eudast, huru mån-
ga tusende ord ert modersmål innehåller
***■ dessa alla kunnen I uttala. Mångeu
menniska kan> jemte sitt modersmål, tala fy-
ra ända tili fem andra språk. Huru många
tuscn ord käh en sadan menniska ej utt;.j

la! Detta alit sker genöm vår tunga, stru-
pens tungspän, som befinner sig vid ingan*
gen af strupen $ gomen och tänderna. Nu
begriper Ni lätt, huru det tillgått, att men-
hiskorha gjort så stora främstcg, Och hvar-
fore djuren ej kuhna hinna derii i spåren*
De lära hvarandra hvad de hafva lärt sig.
De gamla saga barhen hvad de veta, lära»
reh åt disciplarne., mästaren åt lärlingarne.
Detta unga folk växa opp, lära sig genorri
egen eftertanke ännu mera dertill, hvilket
de nu äfven åter i sin tur säga åt unga
menniskor. På sådant sätt öka sig menni-*
skornas kunskaper år ifrån år.

Vet du £ulie} huru många jordens cte-
lar äro?
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,?. Fem,
G. Då jag var så gammal sotii du,

kände jag endast fyra. Henrik har du hört
huru många hufvudplaneter der äros som
röra sig omkring solen?

H. TiO;
G. Sålsdes fyra rriera än jag kände \

min ungdom. Hitintill bdskref raan resor
tili vatten och landj sriart skall man ock
Jourina beskrifvä luftresor.

Stefan! faller det dig vid beskrifning
af luftresor' ärinu icke in riågotl tingj som
bidraf tnycket dertill att meriniskorna alltid
liira sig merä,

Sti De kurina också skrifva.
G. Bam! detta är obeskrifligen vig-

tigt. Fr synes det i Sanning icke
emedan Ni alit ifrån er bitrndom sett att
era föräldrar och annat folk skrifva, och
Ni sjelfva tidigt Jfått Undervisning i skrif-
vande. Men låten baraen invånare af Nya
Holland komman hvilken aldrig såg skiif-
Vas! hvad han skall 3kaka KufVudtft* när
lian sei4 huru niin svärson genöm några
perindrag underrättar sinä vämier i TrieSt
och Hamburg och Liibeck hvad
de skola uträtta för honorri! Huru skulle
han gapa Opp' med munnens öm han Såg
papper hvarpå menniskör,- Söm lefvät för
tusen år och längfe sedän, uttryckt sinä
tankan Skulle han icke halla alit för trol-
kii ?
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För fem hundrade år, kunde menu!»
skornu tala och Skrifva; likväl var sLörsta
libpen änriu underbart okunnig. I vara da»
gar hafva menskliga kunskaperna så utbredt
sig bland alla stånd, ätt med säkerhet de
flesta bönder, på vår ort, förstå och veta
nier, iin for S'oo år sert de flesta adelsmän»
Huru kommcr det då tili?

ff. De halva skolor.
G. Det är sant. IlvarUr lära de sig

då i skolorna? v

IL tJr böcker.
G. Aro då dessa bockef skrefnä?
//. Nej— tryckta— nu Vet jug hVar»

före menniskorha lära sig mer än fofdom*
De hafva uppfunnit boktryckerikönsten.

G. Ater en ganska vigtig uppfinning»
Skrifva är ganska modosarnt. Idc tider så»
lcdes, då man ännu afskref böcker, gafs
det ganska lå böcker, och de konmio i gan»
ska lå menniskors händer. Na, då irian
km trycka, förfärdigar man böcker med en
otrolig hastighet. Nn kari hvar och ett
menniska lära at' böcker, om lion viii, hvad
menniskor tänkt och upptunnit för flere
hundrade och tusende är Sen. Ja om en
menniska i England, Frankiike,
Sverige och Ryssland, korteligen i ett land
der mau kaii uppiumer något nytt:
så erfara alla nationer, soiri kuuna läsa
tryekt, det innoin kort tid. Emedlertid er-
far Ruaicx jntet af alit det som utländska
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fcundar göra, och af det de hundar företagifc.
som lefvat för honotn.

Hvilkemiera äger således företrädet du
eller Rutnex ?

St. Det vore rnig okärt a om jag e]
ägde företrädet för Ruinex.

G. Kan du nu säga mig alit på en
gång, hvarföre du äger företrädet framfÖJT
JuimeXj och alla andra djur?

St. Ein,edan jag har nunder och för»
jiuft, och kan tala och skrifva och dageligeu
liira rnig rner.

Q«, Af hvem har du nu alit detta?
St. Utan tvifvel af Gud.
G. Af ingen annan än af Gudj sjelf,

ve hafva vi ej gifvit oss dessa förtnögen-
heter, och ingen annan mcnniska kunde för-
skattä oss dem. Den gade Guden, sora
hade så kärleksrik omsorg för inelonplan-
tan, och kräftan, karpen och hägern, och
för alit annat som är tili, att haa gaf dem
alit hvad de behöfde, skänkte äfvcn, oss,
dessa stora fqrdelar, genoni hvilka vi upp»
h; Jjas öiver alla djur. O Gud Cunder det
hau knäpte ihop sinä händer och såg raot
himleu) dll är vår Gud -~ vår Far I

Sextonde Afdetnmgm.
Jag mäste väl, sade Herr Galtsrhalk, dä
hän kom tili nasta lärotimma, heratta Er

nå-
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något af min leFnadshistorje, orn Ni hör
gerna derpå.

Ack ja, bäste morfar! gör det ja, sade
Henrik och ffulie, under det de slöto sig
intilj honom, och Stefan instämde mecj dem.

Då jag var ännu något mindre än nå-
gon af Er: så var jag helt annorlunda än
jag nu är. När jag då skujje jnfinna mig
vid lärotimmen pch fick lukten af att något
stektes i köket, eller såg en kqrg rylld
med frukt, så blef jag g. nom lukten bort-
lockad ifrån lärotimmen tili köket, och ge-
nom åsynen af frukten tili fruktkorgen,
Jag vet icke ora det också lörr har gått s 4
med Er,

Barnen sågo på hvarandra och rodnade,
När det blef da°;er och jaa; skulle sti-.

ga opp, s| kunde jag icke, det var mig,
likasom om jag värit fjettrad Y'd den varma
Sängen. Skulle jag skrifva något, och jag
säg en boll ligga, elley blysoldater upp-
ställda; så gick jag bort ifrån skrifbordet
och lekte med bollen eller blysoldaterna.

Deri är jag nu hek annorlunda, Om
jag ni\ fqreta.git mig att gå någorstädes; så
må på båda sidor oin vägen stä fqr mig ba-
kelser och pastejer, persikor och körsbär,
sniultrqn qch mullhär, jag bryr mig ej der,
om, utan gåf min väg fram. Så snart kloc-
kan slår fem. om morgouenj är det mig så
Jätt att stiga ur den varma bädden, som nu
ppp från stolen. Njft' jag företagit mig att

skrif-



skrifva något; så bryr jag mig ej om, om
Ni också hämtade aidrig så sköna saker i
ruramet, jag ser icke på dem förr än jag
slutat hvad jag ville sknfva, Ibland före-
sätter jag mig, att icke vilja äta då må
Ni hämta de herrligaste rätter på bordet,
jag skall Verkligen ingenting njuta deraf.
Hvad menar du ffulie{ är jag nu icke a|
stöne värde än förr.

£f. O utan tvii vei' vi hafve också —.
*— Henrik tili henne rned fingret,
derföre teg hon, och sade ingenting ora
det som ännu låg henne om hjertat.

AHtså har Ni också ? Ni har också be*-
•mödat Er att besegra ert matbegär och an-
dra begär? Detta hör jag med förnöjelse.
Herr Tittbe har sagt mig något derom. Det-
ta leder mig tiU ett nytt företräde sora Gud
tilldelt menniskoma framför djuren,

Den unga menniskan är i sinä första
nastan blott genom sin yttre skap-

tiad skild ifrån djuren, JBeggedera dragas
genom sinä. begär tili det som är dem an-
genämt, Barnet griper tiU alit som glän-
Ser och smakar väl, utan att ötverlägga,
ora det ej tilläfventyrs är det skadligc, och
så handlar äfven djuret, Djuret h.andiar så.
ali sin lifstid. Trasten flyger åt de röda
bären, utan att ge akt på suaran som hän-
ger invidi råttan äter hvarje mat utan att
betänka att den Kanske är förgiltadj den
bungrige hunden hugger ifo steken som han



s«r framställd, när den också ej tillhqr
honom.

$. Det gör min Rumex visst icke.
Han kan se den bästa raat framställd utan
att röra den. Endast det tar har* som man
bjuder åt honom,.

G. Jag tror det väl. Men förän han
lärde sig det, har han säkert fätt.mycket
stryk. Så handia de flesta djur. .Da ujut-r
aingen af vissa ting blifvit dem förbittrad
genarn oangenäma så frukta de des?
5.a oangenäma kansioi1 och blifva för fram-
tiden fcksigtigare. Sålunda låter näckterga-
len som en gång fastnat vid limstången ie-
ke på nytt bedraga sig.

Men menniskan kan småningorn bringa
det så, långt, att hon nekar sig mången
jijutning, e] derföre att man för dess skull
slagit henne eller haudteradt henne på r.år
got annat obehagUgt sätt, utan emedan det
är hennes egen vilje. Så känner jag en
fiicka som gerna äter stekt fi.sk, ( sulie rodt
nade) man har aldrig derföre slagit hecne,
aldrig har hon deraf mått illa; likväl kan
hon, så ofta hpn viU det, skjuta denna sin
lifrätt ifrån sig och lemna den prörd fasfc
den komqier på bordet,

Denna, kvaft hqs tpenniskan, att göra
<Jet som hon viii, utan att bry sig otn sir
na begär, eller tiugen soin aro oinkring
henne, kalla vi frihet.ff. Ärp då »Ha menniskor fria?

G. Aq,
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G. Anlaget dertill är hva.r pch en
medfödt.

i/. Hvad är då det: Anlag*
G. När det är en menniska möjligt atfc

lära sig nägutj så säger man att hon har
anlag dertill,

Såluuda för menniskan raed sig tili
verlden en tunga, en hvälfd gom, en tung-
spän sedennera får hon ock tänder. Ge-
noin alit detta blir det henne möjligt att
lära tala: han har anlag att kunna tala. För»
står du nu hvad anlag är?

H. Jo nu förstär jag det,
G. Så är det ock hvar och en meri'

niska möjligt, att blifva fri, hon har anlag
tili frihet. Men sjelfva friheten måste hon
s,måningom förväriVa sig. Hon måste väru
ja sig, att hvarje ögonplick göra det hon
håller för godt, utan att låta leda sig deri-
från genom de yttre omständigheterna, el-
ler genom sinä pegär. Joetta göra många,
menniskor icke, derföre blifva de aldrig
fria, kunna icke göra hvad de vilja, utau
måste aXlticl göra det, hvartiU de bestäm-
tnas af de yttre omständigheterna. och drif--
yas af sinä begär.

Sådana menniskor har jag kä;nt många
som hade myeket gqd vilja» mcn icke voro
\ stånd, att utföxa sin goda vilja. En viss,
Ehrenprcis hade litet Jukomster, och nöd-i
gades derfpre myeket inskränka sinä on\t
Kostnader, om han skulle ha sin lUkomst,

Hau
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Man lofvade mig väl hundrade gånger att
han ville göra det, men han var icke fri,
han var ej i stånd att halla ord, Gick han
förhi ett värdshus, hvarur lukten af läckra
rätter ångade emot honom; så kunde han
ej stå emot, ångan drog honom, i verdshu-.
set, såsom fogelbären trasten i sqaran. En
gäng fick han ett bref från en vän, som
enträgit bad honom, han ville besöka ho*
nom, emedan han var farligen sjuk. Han
gjorde sig strax resfärdig. Just då han var
på vägen att gå, kom en annan vän och
bjöd honom att delta i ett kortspel, Jag
kan icke svarade han, emedan jag iv kallad
tili en sjuk vän, Men då den andra före-
ställte honom, att i niorgon vore än ock
en dag, på hvilken han kunde besöka den
sjuka; så lät han genom kortspejet locka
sig ifrån sin sjuka vän, hvilken under det
Ehrenpreis blandada korten , skildes från
verlden, utan bistånd och tröst.

St, Ack! det var en afskyvärd men--
niska.

G. Han var blott derigenom afsky-
värd, att han icke var stark nog, att göra
det goda, som han gerna ville, att han ic-
ke var fri!

Men bemödar man sig alit ifrån
domen att bli fri 5 så kan man smäningom
förvärfva sig alltid mera frihet.

Sådana. fria menniskor har jag känt fle«
re, Jag viii blott nämna EJr en, han hette



Constantin. En gång blet" han tillika med
niig huden att ftra niin kusins födelsedag,
och vi infunno, oss begge. Bordef var be-
täckt med de bästa rätter, säljskapet bestod
af idel goda, glada menniskor, och för af-
tonen var dans UUställd. Constantin dansa»
de gerna, Men knappt hade han ätit sop-
pan; så fjck han ett bref, Han las det,
stack det obemärkt hos sig, och gjorde sig
j tysthet färdig att bortgå. Min kusin nöd-
gade honom att bli qvar, flere af sällskapet
koramo tili honom 3 fattade hans hand och
bådo honom att han ej ville skHjasig, Men
han smålog och sade: jag har iått ett bref,
som jag strax bör besvara. Man sade: bref*
vet kunde ju besvaras i morgon.

I stället att pvara bockade han sig,
Men det finner jag likväl ganska besynner-
ligt, det är ändå verklig egensinnighet, sa-
de ett Fruntimmer, Idan Hddes liksoin han
ej hoit det, och gick bort.

Min kusin följde honom ända ufc ge-
nom dörren. På han öppnade den, blåste
emot honom en iörskräcKeligt kali vind,
som lörde honom ögonen lulla af yrsnö,

Sä dröj d$ nu åtminstone en stund,
tills det iörsßräckeliga urvädret har Jaggt
sig! I stället för svar tryckte han honom.
handen och gick. bort,

Nu Satte, han sig vid sin skrifpulpet,
och skief, medan sällskapet, soin h;in hade
lemuat, gästade. Bref vet var ganska vig-

tigt
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tigt, och han. jnåste skrifva sent inpa, »aK
ten. Sömneu aokunnade sig hos honom,,
ett par gånger folio ögoneu tiUsauiinana
för hononi: aien han brydde sig ej devoni,
stod opp och gick tili iötistretj tiiis lian å--
ter bjei nuuiter..

N.a slog klockan ett,, dl han justhade
förseglat brefvct, och han gick tdl sok
kammaren, för atjt hvila. iiråu sitt fullbor-*
dade arocte.

1 dctsaivuna lopp eu betjent med ha-
stighot houoni. iörbi.

Hyad är hiir å färcle? frågade han.
E.n stor olycka,! tick hau tili svar, min,

husbonde är närä att dö.
I ställst att gå tili sofkainmarcn, gick

han tili den sjukas hus, Han fan a honota
i stor lava, emedan han ej kunde draga an-
dan, och dft tycktes liksom han värit niU
jä att qväiyas. Han satte sig ia.vid hpnaarv
pch fattade hans. hand,

Hva.l felftr er '{ frägte han..
Mcd svag röst sade den sjuka: The!"
Hastigt lopp han tili kökct oc.hförord*

tiade att the skuJle tillredas. Detta räcXtq
han sj4l at den sj,uk#, och lemnade honom,
icke lörr iin den. sjnke var bättrc_, och den
tillkallade lä,kat;en iörsäkrade,. att han. nu
vore utom fara.

"Nu törst,då klockan slog tre, steg hai*
l sin säng, och öfverleninade sigät sömnea
tili klockan sex.

m
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£>å blef han väckt. Gerna hade hari
iofvit tre timmar ännu, så trött var han,
'men han hade ej afseehde clerpå, utan steg
x>pp. Ej länge hade han värit uppe, inkan
ten kopinan kom i haris fum. Ni skulle sa-,
•de derfte, kuntta bevisa mig en stor tjensr,
hvarom jag enträgit ber.

C. Hvad för en?
K. Jrtg har skrif vit tili ett hus i Haot»

burg, och hedt det sända mig varor för
4000 Riksdaler, på det att jag må kumia
'dtiiva min handel så myeket lifligare. Da
jag vet att Ni står i förbindelse med detta
hus, så lär man förmodligen höra at hos
Er, om man också, skall vågä att anförtro
mig så myeket. Ni viii väl då vara så vai*
Villig emot mig Och intyga, att man kari
göra det Utan betänkande?

C. Nej det kan jag icke.
K. Hvarföre då icke?
C. Ernedan jag vet att erä affarer ärö

bragta så i oreda, att Ni inlian koit nödgas
Vvpphöra att betala.

K. Min vänj tag dessa 20 Louisd'or
emot, och tro mig att minä omständigheter
ej äro så i oordning som Ni tänker.

C. Förolämpa mig icke! Ni kan bju*
da mig 200 Loitisd'or, och likväl ej beve-
ka mig att skritva något som är emot san*
iringen.

K. Herre! £jerdedelen af varoma skall
skän-
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skänkas Er, öm Ni viii forskaffa mig de
samma genom ett fördelaktigt intygande.

C. Fattig är jag och skall nasta niå-
nad börja mut egen handel. I detta fall
kunde varor för 1000 hvarmed
jag da ökte mitt forlagj vara mig ganska
nyttiga

K. Betänk Er saledes icke langc, och
läten det sköna tillfället att göra er lycka*
ej onyttjadt gå Er ur handernä.

C. Meri oin Ni viii-' skiinka mig alla
dessa Varor j så skillle jag likväl ing• iiting
skrifva mOt sanntngen.

Köpmanrien gik bedröfvad bdft, och
Constantin tog brefvetj som han skvitvit
om natten, och deri han hade varnat de£
Hamburgska liuset för deilna mans och bar'
det på posten.

Hvad tycker du om denna Constantin
Stefan ?

Sh Ack! det var eri förträlllig man,
G. Och sådant folk kan Ni ai la bli,

orrl Ni redan alla öfvar Ers att göra det
som Ni föresatt Er, och icke låten afvändä
Er derifrån, hvarken geriom era begär, el«
ler geriom någon eller behaglig
karisia. Att 1 k-imneri det, båfVen I redan
ibland bevisat. Fortiaren tfadast så: och I
skolen alltid blifya inare* alkid oafhangi*
gare af era begär och de ting soin omgif*
va Er.

Och
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Öch denna stora ekätik, anlaget tili fri-
het, har Gud gifvit oss —* Han är således
ötvifvelaktigt Gud och Far för hvar och en
af oss.

Sjuttonde ÅfdeMngen,
•Sist sade ja* Ef, kara barn, ■** så fortfof
Herr Gottschalk, följande lärostund, *— art
Gud är Far för hvar och ett af oss, och.
det är han visst. Ju mera Vi ge akt uppa,
huru Han behandlar oss desto flera bev : s
af Hans Faderskärlek bekomraa vi. Ty vet
du väl ffulie hVad ditt far beviser dig för
godt V

■£?• Han foder niig.
G, Egenteligen föder Gud dig:

dan Han gifvit dig denna gode far. Hvad
godt gör din far dig vidare?

<sy Han skaffar mig kläder.
G. Afven dessa komina ifrån Gud.

Har du dessutom intet att tackadin far för?
//. Jag Vet det* lian uppfostrar oss.
G. Och detta är det vigtigaste. Oai

Ni dageligen blefve födda och klädda pä
bästa sätt, men er goda far icke sörjde der-
före, atf Ni skulle få underVisnirig och bli
Vanda tili det goda* hvad skulle allt öfrigt
bjclpaEr? Ni skulle blifva okunaiga* elaka
meaaiskor.

Gud
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Gud vippfostrar oss äfvcn, icke blott
så länge vi äro barh, nej så länge Vi
lefva. Den gathte1 UknHk Gottschalk stir
ännu under Hans tukt och aga.

St. Huru gör då Gud det?
G. Han skaffar oss ständigt tillfälle alt

bli visare och vanja oss tili'det godit. Han.
efterkorrimer i smining icke ailtid var vilja.
Han låter oss ofta träifa öden, soin avo oss
höest oaneenärrtä; mcn blott vi intet blifya
modfällda, blott vi tanka efter hvad vi bö-
ra göra och lata j och verkUgei) göra och
låta det, hvartill vi anse oss förbnndna: dii
linne vi ailtid att ocksä det vidrigaste öde
Var för oss gauska godt.

Ungt folk, sådaha som I ären, yetg
ännu icke att säga myeket derom; men den
som lefvat så länge som jag, den har lärt
kanna Gud som en rätt god Far.

Jag förlorade min mor, då jag var tio
år ganmial. Min goda fär SÖrjde deröfver
så myeket, att han snart foij de efter hen-
ne. Jag var nu ett fader- och moderlöst
barn. Huru bedröfvad jag var, huru rnån-
ga tårar jag göt, då jag såg niin fars lik
sänkas i grafven det fean jag icke be-
skrifva Er. Minä föräldrar voro födda i
Elsas, och hade satt sig ncd i
iöijaktligon hade jag inga aniörvandter i
ne|den, och de aflägsna voro niig okända.
Min lars husvärd tog mig så länge tili sig

tills
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tills han hunnit erhålla underrättelse frän
Elsas, om minä anhöriga än voro vid lif.

Da jag tredje dagen efter min fars be«
grafning satt helt tröstlös invid min hus-
Värdinna, fattade hon min hand och sade:
gråt icke mitt barn! du har väl föilorat din
lekamliga far; men du har en osynlig far,
det är Gud som visst kke skall öfver-
gifva dig, om du alltid förblir ett godt
barn, och tar dig tilivara, att du ej gör
något ondt.

Väl hade jag redan hört mycket om
Gud; men enligt lattsinniga barns plägsed
ej gäfvit mycket akt derpå. Men nu gjor-
de det, som denna Fru sade mig om Gud,
ett så starkt intryck uppå mig, att jag hop-
knäppte minä händer och utbrast i dessa
ord: gode Gud! jag lofvar dig att jag viii
bli ett godt barn och ta mig tillvara, att
jag ej gör något ondt. Öfvcrgif mig blott
icke och var min Fader!

Ser ni att min fars död redan blef mig
nyttig ? jag blef derigenom närmad tili Gud,
och larde mig att af Honom vänta min Vä!-
liird. Ack barn! om man måste förlora fai?
och mor och vän och alit som förr värit
oss kärt, och likväl derigenom blir bekant
med Gud; så är det i alla fall Vinning.

Då vi följande dagen satte oss tili
bordä steg en postilljon in i kammarert och
Öfverlemnade ett bref tili min välgörare. Me-
dan han las dctsamma, såg han som oltast pä

Cai mig
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mig, och sedän han läst det, lade han det
på bordet bch sade: nu har jag ett nytfbft»
vis, att Gud är närmast mcd siri hjelp då
vi befmna oss i högsta nöden: dctta bref
angår dig kara Henrik\ En okänd valgöra*
re viii lata uppfostra dig i Herr h

uppfostrings-anstak. Redan i mor-
gon skall du airesa tili honom.

Minä lintyg och minä kläder blefvö
sammanpackade, och följande dagen kom en
ung man åkande, som tog mig i äin vagn
och fprde mig tili Herr Fedcrveiss.

Annu alltid näinner jag detfca namn
med ty han var verkligen en
förständig och rättskaffeiis man. Så snart
vagneh ankom för hans port, lyfte han
mig ur, slöt mig i sinä armar och sade:
"Kiira Hcnrik\ du har förlorat iV.der och
moder, men gif dig tillfreds! Gud har sörjt
för dig Och fört dig tili mig. jag skall
göra för dig alit, hvad din far hade kunnat
göra för dig. Du måste blott, skänka mig
ditt förtroende såsom åt din far, och följä
minä föreskrifter."

Det skall jag visst göra, svarade jag$

under utgjutande af flera tårar.
p Då han forsta gängen förde mig tili
undervisningstimmen tog lian mig vid han*
den och sade: nå kara barn! duKr nu kom-
men i ett främmande husj der alit skall va*
ra dig nytt, och du bfta icke strax vcta hu»
xu du Skall iörhålla dig. Jag är icko alltid

tili-



tillstädes, så att du kunde fråga mig om
råd. Da räder jag dig, rådfråga dig sjelf.
Eftertänk endast alkid rätt, hvad du bör
göra, för att kunna vara tillfreds med dig
sjelf, och att jag likäledes må kuuna vara
tillfreds med dig. Du får t. ex. öfvervara
lektionstimmar, hvad bör du göra under
dem ?

ffdg. Vara uppmärksam.
F. När arbete blir dig älagt?
ff. Så bör jag förrätta det.
F. Flygtigt eller med eftertanka?
ff. Med eftertanka.
F. När dina törmän befalla dig nägot?
ff. Så bör jag göra det.
F. Huru bör du uppföra dig emot

dina läskamrater ?

ff. Välvilligt.
F. När du ser något ondt af denl?
ff. Så får jag icke göra eftcr det.
Se! fortfor Herr Fnderueiss, du vei

rätt V;il, hvad du har att iakttaga: handia
enligt dina insigter: så skall det gå dig väl
hös oss, och, om dig äfven mötei- måttgen
Vddervärdigliet; så skall den dock alltid tje-
na tili ditt bästa.

I Herr Federviitos uppfostrings-anstait
var jag nu ganska ilitig, . flitigare, än jag
Var iios min fan Hos denne förlät jag mig
på honom , men nu kunde jag, som Herr
Federveiss ofta sade mig, ej ioriita mig på
nägon annan äu på. Gud och mig sjelf. Det-
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ta dre? mig att Vara rätt flitig, på det ja£
en gång måtte vara i stånd, att ärligt föda
mig. Då nu i dennä anstallt lärdes alit,
hvad en ung raenniska i ungdomen bör lä«
ra sig, ora hon behörigen viii förbereda
sig tili de göromål som i framtiden aro för
henne bestämda: så lärde jag mig här myo
ket, vida nrer än hos min goda far. Ty
denne var med göromål så öfverhcpad, att
han föga kunde bekymra sig om mig, och
lians inkomst var så ringa, att han ej var
i stånd att halla for mig nödiga liirare. Så
måste aU olycka , under Guds styrelse tjena
HU det iästä t nar vi endast alltid görä rätt.

Erhindrar sig kanske också nägon at"
Er en olyokij som Ni har öfverlefvat.

£fal. O ja, elden, som var lös i vårt
granskap.

G, Hvem släckte dä den förnämli*
gast?

£f. Den har Stefans fai\
G. Denne blef vid detta tillfälle be»

kalit med din farj och hvad blef följdea
d.-raf?

& Att Stefan hämtades tili oss.
G. Lärde ni då dessutom vid detta

tillfälle att kanna någon?
H. Ack jo! den goda Herr

som hade funnit min faders dukater, och
återskatfäde dem åt honom.

G. Der har Ni ju exemplet, huru
Gud vänder olyckan tili deras bästa, sohi
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liemöda sig, att alltid göra rätt. Da Hgaa
flammade i höjden, trodde Ni, hu vore alit
iorloradt och se dock, clden tillförde
Ev en så god, rättskaffens lärare, er far i
Herr Amtman Siegfried en ny van, och
dig Stefan förskaffade han derigenom till-fäl-
le att komraa i detta hus, der du blir så
viii undervisad och uppfostrad. Men sjelf-
va elden blef snart släckt. Den Gud som
lät den uppkomma, hade ock redan gjort
anstalter för att förhindra att den ej skullc
gripa för vidt ikring sig. Det sker alltid',
att vid hvarje olycka som Gud skickar öf-
ver oss, äfven medlen äro tillhands, hvar-
igenom vi kunne hjelpa oss, eller åtmin-
stona minska vår nöd. Minnes du ännu
Henrik hur du var tili modSj då du bröt
benet ?

H. Jo väl! det gjorde förski äckligen
endt.

G. Annu mera ondt skulle det gjort
dig, om du värit allena: och hade icke kun-
nat bli förbunden. Men så

H. Ja, då va* Herr Tillbe hos mig,
han satte sig vid mig och tröstade mig, och
den goda Stefan lopp strax efter Herr Bern-
mel .

G. Och Herr Bemmel?
H. Haa var strax i granskapet, och

lagade att iag kunde bli buren hem.
G. Ocb då du koin hem, blef du si

väi och käiieksrikt skött. Hän som nu fo-
gar
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gar alit så underbarligen, att vi alltirl få tili-
fäile att lära oss mera, och yänja oss vid det
goda; Han soin derföre ofta tillsänder oss
olycka, men ändå äfven alltid medel att
frelsa oss från nöden, och att mildra den,
skulle Han ej vara vår Fader?

Adertonde Afdeiningen^
Skall du i dag åter berätta oss någonting,
kara morfar ? f 1 ägade Henrik , följande da-
gen -

Jag sdtall berätta något, svarade
fadren, emedan jag märker, att Ni gerna
hör det.

På jag hade sex år lefvat i den goda
uppfostrings-anstallten, hvari min goda fars
c]öd bvagte mig, kom den efterrättelse, att
den goda Fursten, soin hitintill hade un-
derhäifit mig der, var blefven död. j '.g
förskräcktes då Herr Federveiss gjorde mig
det bekant, och sade: hvad. skall bliaf mig?
hvem skall nu sorja för mig*

Den som hitintill sörjt. för dig, sade
Herr Federveiss. Fursten var endast ci n
niedelperson, genom hvilken Han lät dig
tillllytä så myckeL godt.

ffag. Men —,'

F- Intet men, min kara Henrik. Det
skall alit gå bra. Din goda Furstes död,

skall
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skall vara för djg så välgörande, som din
fars död var det., För det näivarande biir
du hos mig.

ff. Meri
F. För det närvarande, säger jag, blir

duhosmig, och är du så flitig, så lydig och
så god, soni du alltid värit, så skall Gud
snart visa dig den plats soin lian har be-
Stämt för dig.

Några månader, blef jag ah hos Herr
Feclerveiss, men jag var alltid bedröivad:
cmedan jag visste, att lian underhöll mig,
och jag ändå ej var i stå.nd att
hans kärlek. Intct kunde rillfredsställa mig
annat än den iörhoppning, att Gud vidare
skulle sorja för mig, som Han hitintiU ha-
de gjort/

Jag hade ej hoppats förgäfves. Då jag
en. morgon hade stigit opp mcd tungt hjer-
ta, lät en adelsman anmäla sig, hvilken
ville bese yår anstallt;. Han undersökte
alit noga, men förnämligast de bqeker, i
hvilka elevernas ujtarbetade skHiölhingar bes*
funno sig. Minä behagade honom utmärkt:
cmedan jagverkehgen, hadeanvändt på dein
rpycken möda. Hvem är den unge nian,
frägte han, som har för laitat dettaV

Herr Federueiss: t
visa.dq på mig, och

adelsmannen sa.de så myeket tili mitt be«
röm, att jag blygdes a och gick ur rummet,

Snart derpä uppsökte Herr Fedevyeiss
mig och hcrätttade mjg, att Herr von Teli
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•«Ile taga mig tili sig, om jag hade lustj
att hos honom lära mig landthushållningen';
ban vore känd som en i botten rättskaffens
och ädelttänkande rnan.

Men oni jag ei skulle flnna mig i tnin
Stäljning hos honom? frågade jag.

Så kan du åter skilja dig ifrån honom,
blef svaret. Men detta lär icke ske så
snart, Den mannen tänker för ädelt, för
att han skulle kunna på något sätt föro-
lämpa dig, och du ar för förnuftig och god,
för att du skulle kunna förtörna honom,
eller genom någonting nånsin ge honom an«
ledning, att med skäl klaga öfver dig.

Så beslöt jag då att lölja med honom,
sökte minä saker tillsammans pch reste ännir
samma dag bort.

Jag fann i Herr von Teli en annan far,
§om lät det vara sig ganska angelägit, att
göra mig bekant med alla en landthushålla-
res kunskaper och göromål, och jag var
ganska rörd öfver Guds godhet, som hade
fört mig tili denna ädle man.

Hans förtroende tili mig växte alit
mer, ju längre jag var' hos honomj haji
gaf mig uppsigt öfver sitt folk, jag måste
föra hans räkenskaper, skrifva fleraaf hana
bref, och ganska ofta besörja hans pennin-
ge-angelägenheter i staden.

Derigenom bekom jag ett så stort an-
Seende, att nastan alla menniskor kring he-
la orten 3 hvilka hadq något att söka hos
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Herr von Te!l, vände sig tili mig. Meft
barn! ingenting är svårare för menniskan
att rätt båra, än goda dagar. Den eljest
så tjenstaktiga, blygsamma Henrik, blef —.

då han hette Herr Sekreter Gottschalk
högmodig. Jag erinrar mig, ty värr! att
jag illa emottog mången fattig, som bad
om mitt förord, och att jag var så mycket
välvilligare emot folk, som hade mig på
»ina kalas, och smickrade mitthögmod, om
jag tili och med visste att deras ansöknin.
gar ofta voro obilliga och orättvisa. Gud,
Honoin hade jag, så tili sägandes, öfver.
gifvit, ty jag tänkte föga, eller alldeles ic«
ke mera på Honom; förgat, det jag hade
att taeka Hans faderliga skickelse för hela
min lycka, och tillskref den min egen klok-
het. Korteligen, jag var på vägen,att blif-
va en eläk menniska.

Men Gud visste nog att tukta mig.
Då jag en gång hade låtit en fattig bonde,
under sträng köld, vänta på mig en tim-
me, emedan jag först ville sörpla mitt kaf-
fe: steg min husbonde i kammaren med en
häftighet, sadan som jag än aldrig sett hos
honoin, och hvaröfver jag mycket för-
skräcktes.

Hvad skall det betyda? Gottschalk / sa-
de hän: der fåf jag ifrån en kopraan i N.
en vexel som jag skall halva skrilvit, och
hvilken nu tillbakafordrar de hundra caroli-
ner, sora jag skall halva erhailit derpa: e-

me-

—= 105 s-s



medan köpmarmen på hvilken den
hade tillbakaskickat den, utan att beiala.
den.

Det är ju en alltför obehaglig händel-,
se, sade jag.

Ja i sanning en obehaglig händelse,,
fortfor lian, och se nu bara, är det icke.
niin styl ? H vein har då. skrifvit det? leke
jag

Nådig Herrc! jag viii dock icke hop-
pas sade jag; mcn, han vaade sig om och
gick boit, utan att höra mig.

Der stod jag nu, som en fattig synda-.
re, ooh visste nvcid jag suulle iöreta.

■in vai' veikligea så siuiiven, sommin:
Herrc piiigade skntva , den var icke af ha-
noin •, huru kuncle hau da annat tro, än
att jag h ade föriardi£«t den, da jag hade
giivit mig myeken niöda, ( einodan jag ofta
nödg.idcs skritva i hat\s. namn) au eiterapa
hans styl. Trqstlös kastade jag mig på en
stol och suckade: Gud Du kiinner »uin Q-
skuldl

Men nu föll det mig in, att jag på
tid ick,e tänkt på Gud. Jag otacksam-i

me! sade jag —. så myeket godt har Gud
gedan min hårvaro, dagligen visat mig, och
jag iörgat Honom, Nu iöist erinrar jag
mig Honom, då jag mera ej haruågon, iiii
hvilken jag kan halli mig. Denna tauke
plågade mig ännu mer. Efter en iorskräck->
Jig natt, under hvilken jag ej kunde SQlva
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en blund, skret' j:ig f.ill min hnsbfyide och
bad honom, att på c|et uogaste undersöka
saken, på det min oskuld måtte komma.i
dagen, och den skurken upptäckas, soui; ha-
de skrilvit vexeln. .

På eftermiddagen kom han sjelf tili
mig, och sade med bitter min: ser Ni att
jag undersökt saken? här är breivet hvaupå
köpmannen betalt vexeln: har Ni icke skril-
vit det?

Vid Gud! sade jag, jag bar ej skrif-
vit det.

Det är lätt sagt, fick jag tili svar,
men icke bevist. Det gör mig ondt, att
en ung maa, som iät hoppas så mycket
om sig, råkar på sadana afvägar.

Jag bedyrade högeligen, aj;t jag hvar-
ken hade skritvit bret" ejler vexku", och
bragte honom ändtqligen derhän att han sa-
de: . så mycket bättre löi Er om Ni är o-
skyldig.

Men jag hade likyäl förlorat hatls för-
troende, hvilket jag ganska tydligt märkte
iaf den kailsinnighet, hvarmed han bemötte
mig, och kunde attaga deral, att han af-
hände mig nastan ali miu belattniug, DeU
ta såraclc mig så ömt, att jag icke längre
kuu de uthärda det, utan bad honom lemu*
mig mitt aisked, hvilket jag ock geqast ev*
höll.
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SNittonck Afdelningen;

H. O berätta oös dock vidare, huru defc
gick dig, kara morfar! sen du var borta
ifrån adelsmannen»

G. Förän jag bortgick, ville- jag först
besöka raina eamla bekanta, taga afsked af
dem och tilliksi äfven beklaga min olycka
för dem. Men hos dessa var föga tröst atfc
Mmta. En lät säga mig, han var icke
hemma, en annan tog, då han långt ifrån
såg mig, sin käpp och gick uf, en tredje
var alldeles kali emot mig. Det smärtada
mig så djupt, att jag ioke kunde aflialla
mig ifrån tårar.

Jag vandrade bort, oeh satte mig, då
jag hade förlorat min Herres slott ur ög*
nasikte, under ett trädi Der trätfade mig
min Herres gamla- kusk och frågade mig r
huru jag kömmit dit?

Då beräitade jag honom, huru det ha-
de gått mig,. och- han var den enda menni*
ska, som hade medlidande med mig..

Det nedriga streket, sade han, kan Ni
ej hafva gjort, dertill känner jag Er för
väl sedän Ni värit i vårt hus, har jag
»lldrig sett, att Ni skulle gjort någon men-
«rska: orätt. På slufet, satte- Ni näsaa, en
smula för högt i vädret, det är sant —<

Jag tryckte hononr hjerteligen handen,,
©ch sade honom. s huru innerligen jag glad-
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>3e mig, att dock ännu en wcnnieka fan!fe 4
*om höll mig för oskyldig.

Och ora också deuna ej vore sadehani,
så är dock der en (i det han pekade at
himmelen) sora vet allfc. Tili honotti bör
Ni halla Er, han «kali visst kke öfveri!,if-
va Er. Jag har i min lefnad, kara Herre.!
också nödgats uthärda många vedervärdig»
heter, ©ch tåla ganska mycken orärt. Det
har värit mig ganska godt. Ty genom nö-
den blef jag drifven tili Gud, sökte hjelp
hos Honom, fann den och blef på sådant
sätt bekant med Honom. Hade ali ting ali*
tid gårt mig efter önskan*, så skulle jag
förgätit Giad, och visst icke blifvit så god
som jag nu är. Gör Ni äfven så, Ilerr
Gottschalk: då skall Ni säkert dra vinniug
ef detta trångmål, och slutligen tacka Gud
derföre -*- att Han tillsändt Er det.

Med dessa ord lemnade lian mig. Jag
öfverlade im noga om xnitt tillständ, odi
Jnsåg att kusken hade rätt. Jag har, tänk*
te jag hos mig sjelf, i sanning förlorat
mycket, min försörjning, min gynnarc, mi*
na vänner, mitt goda namu allt har jag
förlorat; men Dig, mm Gud ochFar, ifrån
bvilken jag hadc aflägsnat mig, har jag å-
terfunnit. Har jäg icke vunnit mera, iin
jag har förlorat. Du skall bli min försör*
jare, min gynnare, min vän, och hos Dig,
Du som vet allt, har jag ännu mitt goda
aamn qvar.

Så
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Så kände jag mig Ji åter stark, och
ibrtsatte min väg tili hvcin? kanNi lätt
gissa.

St. Säkert tili Herr Federvriss.
G. Ja, tili hönom gick j>.g. Han

mottog mig som en far, tröstade migs och
da vi öfverlade, hvart jag nu skulle vätula
mig, visade lian mig ett brefs som han ha-
de erhällit ifrån fnitt fädeinesland, deri ho-
riom blef berättadtj att jag ännu hade en
farbror i Barccllona. Tili denne beslöt jag
att resa, och Herr Federveiss gat sitt sam-
tycke dertill.

jag reste således åstad, med elt skepp
ifrån Hamburg, hvilket for tili Barcelld*
iMi. Resan gick med hastighet, och snart
förlorade jag mitt tyska fiiderncsland och
med detsamma hela lasta lahdet ur ögnasik-
tes och beiann mig på öppna sjöiij der jag
ej blef annat varse, än öfver mig himme*
len och omkring mig hafvet.' Da jag be-
fann mig ibland idel främmande folk, och
betänkte öfver hvilka äfgrunder jag sfäf*
vade, ifrån hvilka jag blott var skild g8«
hom skeppsbottnetj så kan jag ej neka, att
jag blef mycket betagen af räddhqga: men
då jag tänkte på Gud, då jag föreställte
mig, himlons och jordens H«?*e var
med mig, Han soin styrer stormen och hafsf

att Han kände mig, att Han bar
oinsorg om mig: då blef hjurtat för mig
åter lätt. •
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Så flöto vi fram, utan att nägot vi-
'drigt hade händt oss; nien khappt voro Vi
kömna inhoni medelländ?ka hafvet: så upp-
täckte vi på långt atständ ett skepp som
seglade på Oss. En tjörofvare! skrek kap-
ten, gripen Er an baui! att vi må konima
undan honom! Vi gjorde vårt bästa, men
det var alit forgäfves. Han hann opp ÖMj
och då vi voro för svaga att göra honorn
motständ: rrÖdgadöS vi öfvörlemna oss at
honom.

Alla minä sällskapsbröder stodo ders
bleka som" liks, då de sågo ett skepp fuilt
ai' vilda menniskor nied dragnä sablar och
förfärligt nalkas värt skepp: älvrn
för mi g darrade ledeina. Men så snart j.g
tånkte: Glid är lios dig— dessa vilda inen-
niskor stå under honom, de få icke tillfö»
gä dig mera ondt, än Han tillåter dsm; sä
blef mitt hjertä likväl lugnt. jag viii 4
kara barn! icke uppehålla Er med en vid-
löftig berättelse om alla misshandlingar,
som jag nödgades utstå. Jag skulle derige-
hom blott Vedjpfvå' Er» Nog, sedän maa
hade beröfvat mig minä kläder, lintyg
hiina peiiningar: blef jag släpad tili
och fick mitt nattqvarter i ett mörkt fangel-
Se på riitten halm.

I denna förskräckliga belägehhet bör-
jade jag att bedja. Men i föregående boi*
jag säga Er, hvad det viii säga bedja. B&U
Ja viii »äga: vända sinä tanka* ifrän
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den, stiga med dem tili Gud, och föredra-
ga för Honom bvad hjertat känner. Den
som rätt kan bedja, är så tillsägandes alla-
mäktig; ingen nöd, ingen fara, kan gyra
honom modfäld, han kan åtaga sig dc svå*
raste göromål, och utfora mycket, som sy-
nes andra, som cj kunna bedja oaiujiigt.
Den tron, att Gud är hos honom och biir
omsorg om honom, ger hans hjsrta frimo»
dighet, och lörlitan tili hans bistånd gör
honom stark.

Jag bad således i ttlitt mörka fihigelse
ungefär på följande sätt; "Af hela veri-
den är jag öfvergifven ; meri Gud! Du är
hos mig; Du.har fört mig hitj Du viii mig
välj tili mitt bästa har Du bragt mig hit.
Utom Din vilja kan ingenting hiinda mig,
och hvad Du tillskickar mig, det skall vara
mig godt. Jag skall alltid göra rätt: så
skall Du cj öfvergifva mig."

Ju lifligare jag tänkte alit detta, destd
tticra förlorade sig min bedröfvelse Och mitl
ängslan, jag blef lugn och tili slut kände
jag vcrkligen gliidje hvilken minä Ö-
gon tillslötos öch en söt sömn infann sig.

Så snart jag åter öppnade minä ögon,
Voro minä tan«.ar på Gud. En svår d.ig,
tänkte jag, väntar på mig; men Du har
gifvit mig den, min Gud, som Din gåfv»
viii jag emottaga alla misshandlingar, som i
•lag träffa mig.

Un-
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Under det jag tänkte detta Öppnades
dörren, och en förfärlig rpst röt inåt fEti-
gelset och ropade oss ut.

Vi kröpo ut, erhöllö hård skorpa och
vatten tili frukost, blefvo sedän förda på
itorget och utbudna tili salu. Alla min.a
kamrater darrade för det härda ode, som iö-
festod dem; men jag var helt lugn bch
tänkte: du är i Gud.s hand; Han skall förä
dig i det hus soul är tjenligast för dig.

Som jag var iing, stärk och välbildad;
så fordrade slafhandlaren för inig så myc-
ket, att åtskilliga som Ville köpa mig, der-
igenom blefvo afskräckta;

Ändteligeh köm eri niari, sbnl köpte
hlig, och öfverlemnade mig tili uppsynings-
tnaniien öfver sinä slafvar. Denue förde
hiig tili en stor stenhop, som jag skulle
föra tili ett ställe der en byggnad blef upp-
förd. Jag grep mig an af alla minä kraf-
terj för att ilytta stenarne, och när det blef
mig tungt: tänkte jag, Gud bar auvist dig
detta årbete, Och då gjorde jag det mecl
förnöjelse;

, Några dagär riiåste jag 'tillbringa med
detta svåra arbete. Då jag nu ej var van
vid sä ganska svårt och dervid tick
en högst dålig kost,' så förspofde jag ett
betydligt aitagande af minä krafter, och för-
modade, att jag snart skulle sluta min
lefnad.

H Men



'%

Men jag sörjde icke deröfver. Da jag
en gång nedföll helt magtlos på mitt ligg*
■talle, så bad jag: Min Fader! som det
tyckes, så skall jag sluta mitt lif under den
börda, som Du mig pålagt Du, Fader,
har ju gifvit mig lifvet, Du har såledeS
ocksä rätt, att återtaga det från mig ske
Din vilja!

Tjugonde JJfdelningen*
tulla af längtan väntade barnen nasta las-
timme för att erfara, huru det vitlare hade
gått Herr Gottschalk i hans slafveri.

Jag var således redo, fortfor han, att
sluta mitt lif; men min himmelske Far vil-
le ännu Jängre skänka mig det. Då jag
nasta dag med darrande händer tog min
kärra, kom min Herre gående, och lät ge-
nom sin tolk fråga mig, om jag icke hade
lärt nägot?

Jag svarade: att jag förstod trägårds-
skötseln rätt väl, och om han ville anför-
tro mig sin trägärd, så skulle jag visst så
uppbruka den, att ,han skulle iägna sig
deråt.

Derpå lät han hämte en stor påse,
som iörmodeligen var iunnen i ett Euro-
peiskt skepp, öppnade den, viste mig en
mängd paketter med hvarjehanda slags trä-
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gårdsfro, och frågade om jag kände detn
och förstod deras plantering? Då jag be-
jakade detta: så blef lian vänlig, tog mig
med sig i sin trägård, och vistc mig dea
plats, som jag skulle uppodla.

Kort derpå blef mig tillskickad en kru-
k;l fyld med risgryn och nötkött» Hvifkeri
glädje hvii ken vedefqvickelse för mig!
jag mottog det, sOm skänkt af Gud, ocji
malan jag njöt det, blickade jag mot him-
melen och tänkte: Du viii uppehålla mig
ännu längre, min Far derföre skickar
Dli tili mig denna vederqvickelse!

Jag öfverlade aiven, hvad jag borde
göra i min närvarandc belägenhet, om jag
ville vara en god menniskaj och beslöt hos
mig, att trogit och redligen förrätta alla
minä avbeten, och benlöda mig att förvärf-
va mig min Herres ynnests

Detta gjorde jag också* Jag tog ifrigt
i m?d mitt tfägardsarbetöj afdelte den mig
anvista platsen ordentligt i säflgarj besådde
dem, och hade iunan kort förnöjelsen att
se, att d- Alesta fröslagen gingo opp.

Så siiart träg&rdskrassen Kunde afskä-
fas, uppfyllde jig en liten korg dermed j

gaf den åt den tioäriga Ismaei9 min Herres
son, för att bringa den tili sin fan

Denne lät fråga mig, hvad lian skulle
göra dermed? Jag bad honom, att tillåt»
mig, att tillrcda tien —» lian iörurde den
och fanti den gaaska smaklig. Härigenoin
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och genöm de andra grönsaker, sotii jagtnt
eftev annan lemnade tili haiis bordj vann
jag hela hans ynnest. Han Jät gifva mig
bättre kostj än åt de andra slaivarna, gaf
mig rnera frihet, och aflägsnade den uppsy*
ningsmannen jag hittills hade hait, hvilken
var en ganska hård och oblid menniska.

Nu lefde jag så lyckligt, som det nån-
sin är möjligt i slafveri} meh så närä hade
jag lätit förleda mig tili en. gerningj soul
sknlle förstört ali min lycka.

Då jag en gång gick öfver gatan, för
att bestyra om ett niin Herres ärende, möt-
tc mig en af minä fordna skeppskamraterj
och irågade: har du lust att blifva iii?

Gerna det j svårade jag: men huru skall
det lata göra sig?

Han sade mig defpå, att i hamhen be*.
fann sig en båtj som var bevakad end:ist
äf tvenne morer, hvilkaman lätt kuncle ka-
sta i Vattnetj de Voro sex som hade för»
enat sig om att bemäktiga sig denna
och rymmit undan med densamhiaj om jag
ville lörbinda mig med denti så ville de
taga mig med sig. Lifsmedel och vaperi
hade de redan tillhopabragt för sin resa.
Han förstod att så lifligt föreställa mig sla-
Veriets elende, och glädjen vid återkonisten
tili fäderneslandet, att jag verkeligen ficfe
lust, att delta i deras förbindelsej och lof-
vadej att nasta morgon lemna honom »van

Då
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D*i jag om aftonen kora på tmtt hvh
loställe, kunde j;ig ej soiva någon blund:,
$å orolig. var jag. Hade jag bedt Gud,
tackat Monoin för det goda som Man hit-
intili gjoit mig, och lofvatHonom, att all-
tid vilja göra rätt, och aldrig företaga nåf
got som. oräit vore: så skulle jag snart haf-
Ya insett, att det värit otacksamhet, om jag
i hemlighet ville öivergifva min Herre,
som hacfe gjort mig. så mycket godt, ocll
genom ett par oskyldiga menniskors död
köpa mig min frihct, samt att jag ej borde
räkna på Gucls bistånd, när j,jg sökte att
hjelpa mig med otillåtliga medel. Mea
»iin själ var så, orolig, att den icke kunde
bedja. Jag fat tade tvärtom beslutet aU
xymma, färetog om 'tnorgpncn, under ea
Ogrundad förevändning. en gång ut i sta*
«len, för att uppsöka min fordna skepps*
fcamrat, och meddela honom mjtt beslut.

Men Gud är, en god ?ar, och varnar(
jnenniskorna,, när de företaga sig att göra.
nägot ondt._ Om ändå, menuiskorna endasfe
alltid ville ge akt på, Hans,, faderliga, var-*
»ingar!

Höre-n barnt hwu. jag blef varnad af
Gud; icke genom en. röst ifian
jnen likväl sä, tydhgen, att jag ej kunde
3&isskänna min hiqim£lska. fadprs röst.

Da jag gick öfyqX gatan, kpm en u;jg
Hian emot mig, hvars ansigte var mig gan-
sk.a bekanfc, jag såg noga på honom och
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kände igen honom. Är Mi icke fiågte jag
honom, Herr Iriand.

I. Väl det; men huru känjner da
mi g?

G. Alit ifrån Herr Federveiss ,s uppfo-
stringsanstalt,

/. 1-Yän den? ach min Gud! är
du icke Henrik Gottsclialk?

G. ja visst och har fordom också
bott tillsammans med Er, men är nu siat' i
Algi'-T.

Han foli mig om haisen och gret, frå-
gade livar jag bodde, och försäkrade, det
han ej iörr ville g© sig tillfreds innan han
hade iö.rskaffat mig {tiheten; han vore Se-
kreter hos Danska. Konsuln, och geiiom
demia skulle jag kunna sä ofta jag ville,
få b.ref tili mitt fiidernesland.

Förstär Ni nu, kara barn, hvad det
viii säga Gud varnar öss? Han låter o£s
på hvarjehanda sätt fÖrs.tå, att det är orätt,
soin vi vilja göra. Var det da icke äiven
så godt, sorn om Gud hade lätit säga mig:
Henrik Gottsclialk! sök icke din fnhet pä
ett otillåtligt sätt, genom otrq emot din
Hene, och genom oskyldiga menniskors
möidande; du skall snart erhålla din frihet
genom loHiga medel. Jag föistod den gu-
domliga varningen, töresatte mig samina ö-
gonblick, att jag ej skulle rynnna undan,
och sökte nu opp min skeppskamrat, för
att också varna honom.

JaS



119

Jag fann honom och bemödade inig att
öfvertala honom att afstå med sin föresats
att rymma, lofvade honom äfven, att, så
snart jag sjelt' vorc tri, skiolle jag sorja
derförc, att hah och alla hans kamrater
skulle erhålla friheten.

Denna menniska blef nu äfven varnad
af Gud; men hari följde varningen icke,
VUan förblef vid sitt beslut att rymma borr.

Följande dagen hörde jag, att några slaf-
var, hade velat rymma \ men åter blifvit
fasttagpa.

De blefvo alla så, förskräckligen piska-
de, att min, af Gud, genom mig, varnade
skeppskamrat, uppgaf lifvet under slagen.

Barn! gifven väl akt härpå! man skall
ofta vilja inråda Er att göra orätt; men
Gud skall varna Er, än igenom ert eget
hjerta, än genom andra menniskor, än på
något annat sätt. Tagen Er väl tillvara,
att I ej ären ohörsamma emot den gode
ladrens varningar!

Tfugondeförsta Afdehmgen
Hfter några dagar besökte min vän Irland
tiin Pierre, uiKlerrättade sig huru nöjd lian
Var mcd mig, och ciå han gaf mig ett godt
Idord, så bad Irland honom ibland giiva

mig
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fftig tillstånd att komma tili sig för att äta
med honom.

Han gaf mig detta tillstånd genast. Nu
var min belägenhet åter märkligen förbät-
trad. En gång hvar vecka kunde jag iör-
iriska mig med en god måltid och ett glas
vinj men det som yar mig ännu vida vig-
tigare, jag kunde och njuta en väns ura»
gänge, med hvilken jag samtalade om ford-
na tider, och om frihetens sällhet, på hvil-
ken jag hoppades. Jag gick då alltid gla-
dare tili mitt arbete, och gjorde det mig tili
en ovillkorlig föresats att på bästa sätt för-
ratta hvart och ett uppdragit arbete, Der-
igenom iorvärfvade jag mig alltid mera min
Jiusbondes kärlek och fönroende, och han
tillåt mig så många friheter, att jag knappt
mera märkte att jag var haris siat'.

Emedlertid jkref jag tili Herr Fcder-,
veiss , gjorde honom en beskrifning om min
belägenhet, och bad honom: om det var
möjligt, så bestyra, att jag blefve friköpt.

Det förflöt väl ett halft år förr än jag
erhöll svar. Under denna tid fortfor
att trogit och redligt tjena min Herre, och,
sätta min tillit tili Gud. Så ofta jag lade.
mig tili hvila, så ofta jag uppstod från min
säng, voro minä tankar hos Honom, och
jag samtalade med Honom genom böneu.
O! min Far! sade jag ofta, huru gläder jag
mig, att jag har lärt kanna Dig, och vet,
att du är Kos mig. Nu gör jag mitt arbe-

te



\e mcd nöje, och lidcr villigfc obehagbghet
terna af mitt läge: emedan jag tror, att Du,
älagt mig detta arbete, att Du försatt mig
i detta läge. Vili Du åtcrföra mig tili mitt
fädernesland , sä är det Dig så lätt så
bar Du tusen inedel, tili min beirielse.

Jag viii då emottaga min frihet med
tacksamhet, sora en skänk af Din handj
men ser Du, att det är bättre för mig att
förblifva slaf, så viii jag också, ända tili
minä dagars slut, trogit uthärda i detta trälr
domssUtfid;, ocb trösta mig med den. tro, att
jag ständigt yandrar under min Faders ögon.

Da jag nu en gång, höljd af svett,
omgrof ett stycke land, såg jag min van
1/land kpmma. genom trägården. Han gick
hastigare och var vänligare, än vanligt. Du
är fti j sade han, i det han föll mig om
haisen, du är fri, min goda Gottschalk!
Jag ko.mraer just ifrån din Herre af hyilken
jag friköpt dig.

Och hveni, frågade jag, är den männi-
skovän, som förbarmat sig öfver mig och,
köpt mig fri?

Det «kali du, fick jag tili svar, erfa-
ja, när du återkommer tili ditt fädernes-
],and. Jag kan icke rätt beskrifva fö,r
kara barh! huru jag blef tili mods vid den-
na. underrättelse. Så innerligt fröjdade jag
mig icke, soin Nj väl lärer tro; snarära
kände jag mig rörd af sorg, då jag betäuk-
te, att jag nu skulle öfvergifva min hus-
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bonde, tili hvilken jag fattat kärlek, sora
tili min egen far. Tärarne stego mig i ö-
gonen, då jag tog afsked af honom, och
icke hellcr blefvo hans dervid torra. Hans
tioåriga son Isma&i, åt hvilken jag ibland
gjort drakar, lådor af papp och dylikt, och
hvilken derföre fattat tili mig en utmärkt
kärlek, omfattade minä knän, gret, och bad,.
att jag ej skulle öfvergifva honom.

Fadren tryckte mig handen och sade*
Gottschalk! jag släpper dig ogerna ifrån mig.
En sadan trogen tjenare, som du var, får
jag aldrig åter.. Men du har ditt fädernes-
land ifrån detta viii jag ej halla dig
skiljd. Lef lycklig! Tag denna kopp, ur
hvilken jag hitintill druckit mitt katte, tag
den tili en åminnelse af mig. Erinra dig
dervid mig, och förgät icke, att Qheidah i
Algier är din vän. '

Nu lefde jag ännu några dagar i Al-
gier i frihet, hos min vlin, och nyttjade
dem dertill, att jag besökte slafvarna, och
förmanade dem, act de skulle tjena sinä
Herrar med trohet, uthärda alla besvärlig-
heter med tålamod, trägit bedja och sätti
sitt förtroende tili Gud, som hade försatt
dem i denna bedröfliga belägenhet, för att
uppfostra dem tili det goda, och göra dem
bekanta. med sig, och hvilken äfven säker-
ligen skulle åter iorhjelpa dem tili frihet,
så snart Han visste att den vore dem gag-
nelig.

Ty

122 =at



Ty värr fann jag de flesta obenägna
att höra mig. De hade så litet tänkt pä
Gud, och kunde så litet *t)egripa, att den
gode Fadren äfven genom bojor och slafve-
ri söker att dia menniskorna tili sig, att de
med ovilja viste mig ifrån sig.

Men några gåfvo akt på hvad jag sa-
de, tackade mig för den tröst, soin jag ha-
de meddelt dem3 och lofvade vilja följa mi-
nä förinaningar,

Vid min afresa erhöll jag ännu en
mängd bref af de olyckliga, att fjamskaffa
tili deras fädcrnesland.

Dagen tili min afresa inträffade nu. Jag
blef försedd mcd de nödiga klädespersedlar
och litsmcdel, som min okände välgörare
hade låtit bestäUa för mig. Min vän Jr-
land ledsagade mig ända ombord på ett
Danskt skepp, på hvilket jag uppsteg se-
dän jag under tusende tårar hade hjerteli-
gen tackat honom, för den kärlek, som han
beviste mig under mitt träklomsstånd.

Så närä hade jag iorgätit att säga Er,
att jag vid afresan också medtog slafkläder-
na, som jag ditiutill hade burit, och dem
jag ännu alltid iörvarar tili åminnelse,

Barnen betygade en längtan att se
dem, och Hcrr Gottschalk hämtade dem
fram.

Ack! du stackars morfar! sade
dessa trasor har da burit?
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Ja, fortfor morfadren, dessa trasor har
jag burit, och gläder mig att jag burit
dem: emedan jag i dem- har bJifvit en god
inenniska. Hyarje nyårsdag, hvar och en,
min födelsedag, tar jag frain, dem, och tac-
Kar min himmelska Fader deriöre , att Idan,
genom. motgångar mig tili det
goda^

'..,. . ' "MM" 1' "I [','■

Tjugondean.ctra Afdelnmgen.
Uh skeppet lossads från stranden, så forti.
for Herr Gottschalk, steg. jag på däcket,
riktade minä blickar mot Algier, och be-
traktade- det så länge tills mörkret inföll.

Algier! Algier! tänkte jag hos mig
sjelf, du skall vara mig oförgätligt. Minä
lemmar d.arrade % dä jag första gången såg
dig, och hade det värit mig möjligt att
bortfly, så hade jag vissfc gjort det. Men-
Gud liade gjort mig fiykten omöjlig, och-
jag blef at" råa menniskpr dit släpad och.
gjord tili slaf. Men huru välgörande var
icke- detta hårda. öde för mig! Här lärde-
jag rätt kanna Gud, på bvilken jag förr-
tänkte endast flygtigt, säilän alfvarligt.
Här har- jag härdat min kropp, soai nu är
starknog, att utstå alla besväriigheter, sonv
iin i detta lifvet förestå mig. Här har jag
Virt att tåligt uthärda de stoista, svårighefcer^

qql\
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Och iftah knOt ochså de Mrdaste
belallningar af minä förmän. ■> Algicr! d'a
var den högskola", i hvilken min Gud för-
"de mig, för att här bilda mig tili en god,
Verksam menniska.

Förgäten icke, goda barn! hvad tien
gamle Goitsdialk nu sagt Er. Att Ni skul-
le bli förda tili Algier, är icke sannoliktj
men ganska h&rda ödert torde träffa Er «Haj
•Ni törde ibiand karrlina i belägenheter, der
det tyckes som Ni vore öfvcrgifna af hela
verldem Tänken då på den gamle Golt-
schalk, knöten icke, blifven icke iriodfällda*.
Betänkeh, att ert haraa öde är en skickel-
seaf Gud, hvarigenom Han viii göra Er be-
kanta med sig, och ledä Er tili det -goda.
Tdållni Er tili Honöm, i bönen ! gören ock-
fcå" i ntof alltid det soni är rätt! ocli
låten aldrig fruktan, ängslan, ellei smär-
fan förleda Er tili en handling, söin Ni
Mller för otillbörlig. Då skolen I säkeriji
gen erfara , att ert rrårda öde, var för Er
äfvenså viilgörande, som för den gamle
Gottschhlft hans slafveri i Algier.

Då jag lade mig tili hvila, tänkte jag
åter på Gud, och fattade den löresats, atf
ej i ali min lifstid förgäta det goda soni
han bevisat mig, utan att jag alltid ville
Vara tacksam emot Honom. Men huru tac-
kar man väl Gud? Hvad menar du ¥&i
Stefan? Huru betygar du då tacksariihet-
emot din far?
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St. När jag är flitig och uppför mig
väl.

G. Är då det tacksamhet emot din far?
St. Ja! derföre har han satt mig i

detta hus, att jag skulle vara flitig och vaa-
ja mig vid ett gödt uppförande.

G. Således tackar du din far, när du
gör hans vilja. Så är det ock med vår
tacksamhet emot vår osynliga far: vi kun*
na fej bättrc bevisa den, än derigenom att
vi göra Hans vilja.

ff. Men hvem säger osa då att vi sko*
la göra Guds vilja?

G. Det vet Stefan Viii. Hvem sägef
dig då att det; är din fars vilja, att du skall
vara flitig, och uppföra dig väl?

St. Det inser jag Sjelf 3 ty då min far
derföre skaffat mig hit, att jag skall liha
mig något: så måste han ju ocksä vilja, att
jag skall Vara flitig och vanja mig tili ett
godt uppförande*

G. Just på safflma sätt erfara vi Ock-
sä Guds vilja. Gifven nu noga akt, kara
barn, så skolen I snart begripa huru detta
är möjligt. Har du väl* Stefan, alltid lust
att vara flitig?

St. Icke alltid. Ofta har jag itofre
lust att leka.

G. *Man har sagt mig, att du en gång
inlåtit dig i träta med ett par gatstryKare
och anfallit dem med skymiord; hvariöie
gjorde du da det?

St.



«SV. De anföllo mig först på sådant
sätt.

G. Gör du då elin faders vilja, när
du leker på den timma du bör vara flitig,
cller när du träter med andra Och är ovet*
tig emot dem?

St. Ack nej! det viii min far visst
icke.

G. Se, kara barn! si är det Ock i an-
seende tili den gudomliga viljan. När vi
utan öfverläggning göra det, hvartill vi ha
lust, och underlåta det, hvari vi «j fin ne
något nöje; när Vi utan öfverläggning ef-
tergöra det, hvad vi se eller höra af an-
draj så göre vi icke Guds vilja. Men när
vi vid alla vara handlingar öfverlägga,
hvad Gud viii, hvad vi böre göra: då mse
Vi det visst.

Det behagade icke Gud att tala med
oss, och hvart ögonblick ropa tili oss: det-
ta skall du göra, det der skall du unde la-
ta; men han gaf oss förnuftet, som skull«
göra Hans vilja oss bekant. När vi tiu

anvtinda delta , och tanka öfuer aUa vara
handlingar; så inse vi säkert Hans vilja.

Skulle Ni ännu icke rätt ha förstått
mig: så viii jag genom llere
slags exempel göra det för Er tydligare.



Tjågoncletredje Afäeimngen.
Töljandc mörgon såg jäg söleri uppgå, det
syntes, söin tien skulle framgått ur hafvet:
Den synen tfar präktig, jag samhianknöt
minä händer med vördnad, och tänkte der-
Vid, söm Ni väl kah förmoda, på dch vi-
sa och goda Skaparen, som gjort solen, rtcli
genom densanlrriä verkär sä omiUligcn myc-
ket godt 8å jdrdeti och i alla
som röra sig omkring solen. SjÖh låg för
mig, som en stor fclar spegel: här och der
Sprungo fiskar opp tir vättnetj liksoin de
■Velat helsa på den uppgående stJleh» i hif-
ien sviilvade en mängd sjöfoglar, och här
och der såg jag skepp sirhltlä, geriom hvil-
ka Europeeriia underhöllö förßitidelser med
aflägsna verldsdelar. Denna sköria dtsigf
gjorde mig obeåkrifligt myckeh förnöjels: >

~

Och jag tänkte vid mig sjelf: denria förnf:»
jelse nödgades du umbäraj oin Gud ej hadc
gifvit dig ögon; du skulle da stil der oiri
ljusa dägen otrigifven af idel nätt. I det-
Samma såg jäg på minä händer, huru kon-
stigt de voro byggda; tänkte vidare, fiå'
den visa inrätthihgen af miii kröpp, och
hvad för en oskattbar skänk af Gud deil
var: Om du nu öck inster Henrik! att diii
kropp är en oskattbar skänk af Gud: koin-
mer det dig då i sinnet, hvad du bör göraf
med densamma?

Hi Jag bör värdera den.
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G. Jä välj bör du värdera den. Örri
jag skänkte dig en gäng ett skönt nr, och
du skulle vårdslöst kasta det omkring, att
det blefve sönderslagit Och odugligt: så
kunde du visst icke säga, att du denned
hade uppfyllt din morfars vilja. Tili att
Vräka omkring hade ju ett bly-ur, sädant
som barnen pläga köpa sig på Irsrttarkna*
derna för några skillingar, värit godt nog*
Hvad annat skulle jäg väl vilja, att du
skulle göra med liret?

H. Halla det i förvaf.
tr. Då skulle du väl göra biisi, oul

du läste det in i ditt skåp. Tror du väl,
att jag tili den ändan gåfve dig ett ur, att
du skulle läsa in det?

//. Oin du bara gaf rhig ett, iiog vis*
Ste jag hvad jag denned skulle göra. Jag
skulle lata visa mig af Herr Tillbe, huiu
liian borde dra opp det, sedän skulle jag
dageligen dra opp det, på det att det ali'
tid skulle visa mig hvilken tid det Vore;
gjorde jag då din vilja?

G. Alldeles. Så göra vi öck, i ar>
seende tili vår kroppa tiuds vilja, när vi
vårda den, bevara den för skador, och sae-
ta den i stånd, att förrätta de,göromäl, för
hvilka skaparen bestämde den*

jag föresatte mig således Också nit, att
på detta sätt, min lifstid igepom, betyga
Gud min tacksamhet, för den sköna SKän*
k«n Han gjort nrg af min kropp. Jag kän-
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de hunger, och ansåg detta som en erinrati
af Gud, att gifva min kropp sin nödiga nä-1

ring.
Då nu min Van vid min afresä

hade begåfvat mig med några kakor scho-
kolad och skörpaj så tillreddejäg deraf miri
frukost. Njutningen deraf vederqvickte"
mig utorriördentligeil. Huru väl, tänkte
jagj har dock menniskörnas Far sörjt iöi
menniskokrdppens tippehälle. Så ofta den
beholver föda, känner den huriger ocli
törstj och drifver derigenom menniskan att
iörskaffa sig den. Hade Gud cj gjort den-
na viäa itträttningj att menniskorna genörri
hiinger Och törst vore tvungna att söka
tiäring '. så skulle säkert måtlga tröga men-
niskoi' förgäta sin kropp och lätä den om*
korama. Och njutningen af näringsfnedlen
är så angenäm åtef en uppinuntrari mef
för menniskan att föda sin kropp. Vore
njutningen af lifsmedleh så mödosam soitl
väfnaden af ett styeke littne, eller öihgräf-
ningen af ett land i en trägärdj så skulle
åter många seufärdiga menniskor sky denna
mödaj och vårdslösa sin kropp.

Men nu åter, då njutningen af lifsnied-
len är så angenäm: blitva menniskorna der-*
igenotn ganska otta förlcdda, att genorn
njutningen iörstöra sin kropp. Många nju-
ta för myeket de ärö onlåttliga Och för-*
clerfva devigenom sin kropp. Ni har utan
tvilvel hört af många sjukdomar* af hVilka

tie-
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flera mehniskor plågas, t. ex. gikt, tvin»
sjuka, vattensot, öch dylikt; Ack! dessa
äro ganska ofta följder af omåttlighet. Gud
har bestämt iuenniskökropjjen icke tili sjuk-
lighet, utan tili helaa; men tlär menhiskor-
hSj utan njuta omåttligt; så för-
störa de sjelfvå siri helaa.

Ahdra förstÖrä den derigehöm, att de
hjuta älltj som smakar dem väl, utan att
öfverlägga om det öck är tjeiiligt för kirop-
peti. Sockerbakelse t. ex. smakar godt; om
Ni nu derigenorii låter lörleda Ers att njuta
hiycket deraf: så skalt Ni shart deral få
hiägref bch andra plågsamma ånstöter.

Öfverhufvtid, miha vänner! får Ni
visst icke med er kropp göra alit, som för-
örsakar deh. ängenäma utan ailtid
endast det, hvarom I veten att det är den
hyttigt. I min uagdörn var jag bekant med
en gosse söm kände ett kliande på sin fot.
Hän klådde deh, ocli da detta klående för-
örsakade hönöm ängenäma känslor, så fort-
för han dernied sä länge, tills iöten inflam-
ttterades. Hade han icke i god tid kömmit
i en skicklig läkares händer: så håde han nöd-
gats låta taga benet at sig. Jag lärde kan-
na en man fivars öron voro så förderfva-
dej att han hörde högst illa. Huru har
Nij frågade jag, ådragit Er detta onda?
Min ungdoms obetänksamhet, svarade han,
har gjott alina Öron nastan obrukbara. Da
jag var gosse kände jag en gång en kitt-
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ling, när jag rensade minä öron meden or»
■slef. Deriöre gjorde jag det ganska ofta,
och ju.oftare jag gjorde det, desto starkare
blef retelsen, derigenom blefvo öronen ska-
dade, de började att bulna, och följdcn
deraf är, att jag nu hör ganska illa, och
är blott en half menniska, emedan jag gan*
ska litet kan deltaga i mennisko-umgänget.

Tjugondefjercle Afdelmngen*
Vid början af följande lärtimma, ställdö
Herr Gottschalk sitt tai förnämligast tili
Henrik, och sade: du skulle således önska,
som det tyckes, att af mig erhålla ett ur.
Lätt oss det vore så inrättadt, att
det blott skulle utvisa timmarne, mcn kun-*
de genom skötsel bringas så långt att det
först visade minuterna, sedän dagarna i må*
naden och tili slut äfven tillkännagaf tiden
genom slag af en liten klocka; hvad borde-
du då göra mcd uret, om du ville bevisa
mig din tacksamhet för detsamma?

H. Är det då möjligt att man genom
god skötsel kan bringa ett ur så långt?

G. Det viii jag nu just icke säga.
Mcn antagom att det Vore möjligt, hvad
borde du dä väl göra?

11. Då borde jag sköta det ganska
väl,
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vål, på det att det alltid blefve fullkomli-
gare.

G. Dett» vore i sanning din skyldig»
het. Med ett ur kan detta nu väl just ic-
ke bli mojligt. Om mästaren en gång har
inriittat elot su, att det blott utvisar timmar-
ne, så skall det, äfven med den bästa
skötsel, aldrig komma så långt, att det
också utvis?r minuterna och dagarne i må-
nadeh, eller att det ända tili och med iör-
Yandlades tili ett slagur. Men helt annor-
lunda är det nv.-d menniskokroppen. Den-
na är så förträifeligen inriittad, att man ge-
nom iornuttig behandling kan bringa den
otroligen långt och förskaffa den alltid rae-
xa fullkomlighet. Huru myeket har icke
redan hvar och en af Er, i anseende tili
sin kropp, vunnit! I första månaderna af
dess lif iörmådde den ännu icke röra sig
ifrån ett ställe tili ett annat. Man måste
framsläpa den som en planta som står i en
blomsterkruka. Då den fick mera kvatter,
började den krypa, sedermera rätte den sig
opp och lärde sig att gå. Vidare fram,
lärde den sig tili och med löpa och sprin-
ga. Fönnodligen haiven I under de sista
ären lärt er att förrätta ännu mer med era
kroppar.

e?. O ja, jag kan skrifva, sticka, sy.
H. jag kan spela på klaver.
St. Vi kunna också fläta korgar, och

simma-



G. Der ser Ni således, att kroppen 3
pm mari vet att behandla deq väl, alltid kan
gqras fullkomligare. Hvad böre vi således
väl göra med kroppen, am vi för dess i:
gande skola betyga vår tacksamhet emot
Gud? Hvad menar du Henrik?

H. Vi böre alltid söka gqra den full-
komligare.

G. Det böra yi. Derigenom bevisa
vi bäst, att vi värdera denna förträffliga,
skänk af Gud. ÖfyerhufYud yeta v 's att
vi genom ingenting bättrc betyga v*h' tack-
samhet emot Gud, än derigenom att vi gö-.
re Hans vilja ; men när vi åstunda att göra
Guds vilja; så ha vi dertill alltid behof af
kroppen: om mi denna är svag och oskick-.
lig, så skola yi i ganska måqga fall icke
kunna göra det, som yi hafya erkänt vara
Guds vilja.

Om Ni nu önskar yeta, hyilka full-
komligheter Ni, enligt Guds vilja, bör gif-
va er krppp, hvad åligger Er da att göra?

ff. Tanka efter.
G. Ganska rä,tt« Ni behqfver hvar-

ken af ga.mla Gottschalk , eller af någon an-
nan låu Er alit, hvad Ni har att gq-i
ra med er Krqpp; ty dessa ärp icke alltid
hos Er, Ni har sjelfva förnuft bruken,
blott det, och det ska.ll alltid säga Er hvacj
Ni har att göra.

Emedlertid viii jag ändå, gifva. Er en
li-
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liten anledning, huru oian kan tanka öfvejr
kroppen och dess bestämmelse.

Fisken är bestäind att lsfya j vattnet }

peli menniskan?
St. Pä jorden,
G. Rätt så. Men emedan lion har

fötter, med hvilka hon kan röra sig: så är
lion väl ej dertill bestämd, att som en o-
gtra ajltid lorblifya på ett ställe. Utan hon
bör röra sig ifrån ett ställe tili ett annat,
Hon nödgas såjedes ofta uppehålla sig i fri»
Jutten. 1 denna fria luft iöregå nu bestän-
digt förändringar, än regnar, än snögar det,
än fryser, än töar det, äji bränner solen,
än stormar en genom.trängajide yind. Det»
ta Kuntia nu icke alla menniskor fördra. Så
snart de blottställa sig för en sträng väder»
lek blifva de sjuka. Dessa äro illa utställ»
da: emedan de ofta, ' för kroppssvagheter
äro ur stånd att fullgöra. Guds vilja. En
annan deremot skadar ingen väderjek. När
han håller det för sin skyldighet att
en resa, gör han. den. utan att; bekyinra, sig
pm väderleken.

st. Q det kan min far rätt väl, han
reser, det må frysa ellcr regna ? eller stor>
ma.. Honom skadar ingenting.

G, Då är din far myoket att väjdera,
Huru har han burit sig åt att hans kropp
blifvit så stark?

Ä, Han har härdat sig alit ifrån harn*
d,omen.

Q. Ön«
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G. Önskar du nu att din kropp äf.
ven måtte blifva likaså stark, som din fars;
kropp ?

St. Ack! det förstår sig.
G. Hvad bör du nu således göra?
st. Jag måste härda den.
Ö. Detta är såjedes Guds vilja. Eme*

dan ditt fprnuft säger dig, att du bör göra
detta: så kan du med säkerhet trQ, att det
är Guds vilja, Ni bör således, för att här*
da ei kropp, eller, hvilket är det samina,
för att; stärka den, dageligen röra Er nägon,
tid i fria luften, och ickc låta afhålla Ec
derifrån genom en sträng eller obebaglig
väderlejKj Ni bör be era föräldrar om tili»
stiind, att ibland få företa respr tili
Ni bör vanja E? stt sofva på halm uuder
ett tunt täcke.

Här berättade barn.cn rned rayeken föri
nöjelse att de redan gjort alit detta. Jag
vet det, svaradp Herr Gottscfialk, Ni bör
bara icke tro, att det som Ni redan gjort,
är tiljräckligt „„ nej Ni rnåste fortsätta den-»
na öfning, så länge Ni lefver, elje&t skuJU
1<? Ni, orn Ni ville hörja. att halla Er un.,

dan den fria luften, snart å nyo, blifva kras-.
liga, Om du, Henrik,! hade t,. ex. en öit,
£om. några veckor hader stiitt i fria luften ,

och du viU© nu åter några veckor ha.Ua.
der» i kammaren, hvad blefve det af den,
ora du. sedän igen ttäUcta den i öppn» Un0

-»

ten,
H. Den
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H. Den skulle förvissna.
G. Det skulle säkerligen ske. Så är

tjet just också mcd menniskokroppen. Oni
(lennä också hai" blifvit härdad, och man
icke ibrtsättor detta härdande, men undan-
håller den en tid bartåt lör den stärkande
luften: så blir den snart kraslig, veklig,
och kan cj niera fördraga en svårare vä-
derlek,

ijen, kara barnj på detta sätt lärde
Herr JPederveiss mig i niin ungdom att
stärka inin kropp, och denna förstärkning
har jag att tacka för det, att jag kunde ut-
härda sjöresans besvärligheter och slafve-r
riets tryekande svårighcter, som kostade
Hjången ung vekligt uppfostrad man lifvet,
och att jag sedermera aldrig genom kraslig-
het bliiyit hindrad i mma gqromåU

Tjugondefemte AfdeMngen.
JVlm återresa gick lyckligen för sig, och
jag var ganska törnöjd, när jag betraktade
hafvet, och öfvervägde det myckna goda,
som Verldsregenten derigenom låter tillfly-
ta jordens invänare, Här, tänkte jag, kom-
ina alla jordens bäckar, floder och Ström*
mar ti}lsammans, och det ar ganska lyckligt,
Ty om inga så Stora djup vore i hvilka de
flytanäe vattneq, kunde störta sig: så nöd-
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gades de stå stilla och jorden skulle öfver*
böljas med sump oc!i moras, som. skujle
göra den otjenlig tili uppocjling och tili en.
osund boningsplats för n\ennisKorna. Qch
luini många tusend millioner djur, sQm ic-
ke kurina lefya på jorden, finna icke der
sitt hemvist, derj de lefva, föda sig, och,
giäda sig åt sin tillvarelsc. Fordom afbröt
hafvet i sanning iörbindelsen menniskorna.
«niellan; n\en % sedän de uppfunnit segelt
forten, betjena de sig af haiVet j som ett
medel, att underhålla lörbindelsen med de
»flägsnaste folkslag, emedan man, såsom
bekant är, kari färdas sjöledes mycket for*
tare äti tili lands,

Det öfriga sällskapet började smånin-
gom bli otiligt och klagade qfver ledsnad;
«ien betraktelsen öfver Guds verk uppmui.»
tra.de mig.

Jag öqskade, kara vänrjer! att Ni no-
ga ger akt härpå, I skolen ofta i framti-r
qeri komma i lika stälining med mig, då
Ni icke vet, hyad Ni skall företaga, då, Ni
bar intet sällskap, eller åtminstone icke nå->
got som är Eder angenämt: Gud och Hans,
skapejser fjnner Ni öfverallt. Betrakteq
dem rätt, och seri huru Gud inrättadt alit,
gllt, högst yisligen qch väl, och I skoleq
deiigenom förskaffa Er många sällastunder,

Endast ibland tjlef jag bedröfvad, n.är
jag betähkte, hyart min resa förde mig,
TUI Dannernark der jag hade ingert

känd
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Känd tili hvilken jag kunde vända migj
alldeles inga utsigter tili befordran

YQto för trfigj peli jag ville så gerna tili
Barcejlona, der jag hos en anhörig hade att
föryänta arbete och bröd. Men så för oss
Gud Vän{igeq, När yi vilje tili Barcellona,
bringar Hart qss tili Kpnenhanin, iorsättcr
pss i helt andra qmständigheter än yi ön-
ska, Deröfyer bliiya meiiniskorna yanligen
missnujda, krtota Och Maga. När Ni
framdeles, finrjer niissriöjda menniskor, så
underrätta, Er endast, hvarföre de äro så
missnöida: lS[i skaU niistän alltid erfara, att
deras missnöje härrpr deraf att det icke går
så, som, de Q^ska.

Tack väre min trq på Gud och Hans
styrelse! Hos rnig fick ett sådant missnöje,
sedän jag närmare hade lärt kanna Gud, al-
drig uppkomma,

Då. jag en gång fprsporde benägenhe(;
dertill, vände jag rnjg me d bön tili Gud.
O Du verjdens visa Styresman! tänkte jag,
Du gqr allting så, yisligen och yäl, och ?

om jag skulle styra yerlden huru för-t
vändt skulle ajlt icke då gå! Derföre viii
jag ock aklrig vänta att alit skall gå eftey
mitt tycke, utan jag yi}l ge rnig tiljfreds,
qm Dina skickelser också. qtta ej skulle pf»
yerensstämma med minä önskningar, och
hafva tili Djjg det förtroende, att Du/ der-
yid har goda och visa, afsigter,

via
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Vid sådana betraktelser försvann min
bedröfvelse, och jag gladde mig deråt, att
jag fördes bort ifrån Marcellona och tili Kö-
penhamn: emedan jag var öfvertygad, att
Gud förde mig jör miu bästa skuU dit.

Vi ankotnmo lyckligen tiliKöpenhamn,
och jag gick i land, utan att i första. ögon-
blicket veta hvart jag skullc vända mig,
Men jag erfar det snart. En betjent kom.
fram emot oss och frågade: kommcr Ni
från Algier?

Då vi bejakade det, frågade han vida-
re: är icke en ibland Kr, som heter Henrik
Gottschalkl

Här är han, sade jag.
Så kommen genast med mig, fortfor

han. En af era vänner, önskar att iå tai*
med Er. Hvar äro era saker ?

Minä saker, sade jag, har jag här un-
der armen. Han ryckte dem tili sig med
vänlig våldsamhet 3 bar dem framåt och jag
följde honom.

Då jag kom tili värdshuset, dit han
hade fort mig, öppnade han dörren tili en
kammate och sade: viii Ni gå här in. Jag
steg in och fann kammaren. tom. Alen snart
kom en man instigande vet Ni väl
hvcm?

ff. Säkert Herr Federveiss,
G. Han var ;det icke, utan Herr —.

Von Tett.
ff. O!

G. Han



(S. Han föll mig om haisen, gret och
iacle: huru glad är jag icke, att jag åter
har Er min göda Goitschalk! Jag har gjort

jpiEr orätt förlåt mig! Den skurken är
upptäckt, soin hade gjort den falska vcxeln.

G. Gud väre loiVad! sade jag, att
Han bragt min oskuld t dagem Nu kan
jag med glädje återvända tili mitt fädernes-»
land. Men livem är den välgörare, som
har löst mig ur slaVeriet? säkerligen Ni
nådig Herre!

v. T. Intet ord häröm! Ailtag att
jag tili och med hade friköpt Er; clå hade
jag likväl icke gjort mer än hvad jag var
skyldig tili. Jag är ju upphofsmannen tili
er olycka. Genom min otidiga misstanke
har jag förolämpat Er, beröfvat Er er hf-
der, nödgat Er att gå tili sjös, der Ni rä-
kät i slaveri. Om Ni visste, värde Man,
huru mycket jag har lidit för Er skull! Så
snart er oskuld blef upptäckt, hade jag in-
gen glad stund mera, Jag gal" mig myckert
möda att utspana er vistelseort; men det
lyckades mig icke förr, än Ni sjelf skret
tili er vän Federveiss. Och nu, kara Gott*
schalk! kan Ni förlåta.mig?

G. Jag har längesedan förlåtit Er*
nådig Herre! emedan jag visste, att Ni
blott af villfarelse hade gjort mig orätt *

och jag ansåg hela händelsen som en m Iti
skickelse af Gud.
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v. T. Kan Ni för ma Er tili det bc-
slut, att åtcr tillträdä er förra plats hos
mig?

G. Med mycket nöje.
v. T. Hand på det, värde vän! Ni

skall tili se, att jag viii ge' mig ali möda,
att gddtgöra dell oförrätt, som jag tillioga-
de Er.

Herr von Teli blef nu dägeligeii af åt-
skilliga förnäma bjuderi tili måltidöf $ ocH
ombedd att taga sin Algierarc med sig: ty
hvar öch en var nyfiken att se mig , och
hora mig berättä önl minä ödem Der ka-
lasades nu ständigt. Jag ujot dervid myc-
ket kryddade rättefj bakelser, utländskä
viher d. d. iti. hvilket i sanning siriakade'
niig rätt Väl. Men då jag tredje dageri
uppsteg ur särigen j och ville upphöj x mig
med miha tankar tili Gud* för att tackä
Honöm för de1 nya beviseri af kärlek, sdiri
Hän hade gifvit mig, niärkte j;rg att det ej
stdd alldeles rätt tili med mig. HörVudet
var mig tungt, det kostade mig mycken
iilöda, att tät>ka någonting sanimänhängan*
de, alla minä leder tyektes mig ovaniigt
tföga} öch jag Var så drklös att jag följj på
en stols dch såg Väl en rialf timme lied
framför mig, utan att kutina tanka någöt
fenuftigt; Gottschalk! Gottsclmlk! sade jag
HU ttlig sjelf dettä gär ej rätt tillj dii
ger din kropp för mycken näring; Dll nju-
Utt icke mer de enkla närifljijSrnedel Söin dli
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itråri ungdomen vant dig vids utan konstigt
Sammansatta j starkt kryddade rätter, hetsi-
ga viner. DerVid befinner dlt dig icke väl,
kan icke rätt britka din eftertanka biir
trög. Sannerligen, om du fortfar att så
leivaj kan du icke göra Guds vilja. Si
kan, så får det icke iortlara.

Herr von Teli steg in och sade att vi
åter i dag voro bjudna tili en middags*
måltid.

Mjtt svar var strax j beredskäp. Nå-
tlig Hcrre! sade jag, jag måste be oiti för-
låtelse att jag icke denna gång kan antagä
bjudningen: eniedan jag ej befinner mig
tätt väl.

Hän tog hiin ursäkt för godj och snarfc
derefter bar en betjeht tili mig min frukdst;
jag frukosterar i dag icke, sade jag tili ho-
nömj och lät honom återtaga frukosten.

Då middagstirrimen kom,gjorde jag eri
hågot lång promenad, från hvilken jag ej
tillbakavände innan afteinen inbröt, Men
då. kände jag en stark lnlnger, och skytida-
de mig att komr.ia tili värdshuset, och der-
Städes njutä min aftonmåltid.

Den var ganska enkel3 men tm. hiirii
vederqvickande den var - huru herrligt
den smakade ~ derorrt har Ni barn
les ingen löreställning. Så väl hade det i

vid de rikt besatta borden, ärw
nu alclrig smakat mig. Deivid blet hulvu-

del
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det mig åter lätt, min munterhet inställdd
sig å nyo, och jag kände mig skicklig tili
arbete.

Säkcrligen, tänkte jag* är det Guds
vilja, att du ej skall göra läckra rätter tili
din vanliga spisj att du hellre iblantl skall
fasta: emedan du i förra fallet* blir så olu*
stig, så. obenägen, att göra Guds vilja, och
vid fastande deremotj så munter* su villig
tili arbete. Jag fattade derföre det övygg-
liga beslutet, att tid efter annan en gång
lasta, och har tills nu iakttagit det.

Jag råder Er, barn, att Ni ocksä göf
det; bibehållen äfven då, när Ni blir sk.il*
da från era föräldrars hus, er enkla födaj
och försaken då och då en måltid.

De konstlade näringsmedlen hafva för 1
gomen för myckcn retelse, hvilken lätt för*
leder oss att ujuta för mycket defafj de
äro skadliga för helsan, och den oftare njutj
hitigen af dcm, gör meuniskan oskicklig atfi
göra sin skyldigheti

Menniskckroppen förekomrrier mig sorrt
eli llästj när denne blir för väliödd, sä
lyder den icke mera ryttaren, och kastar
honom ofta af sig.

Fasta dereinot, när det någon gång
håller kroppetl sund, kryddar vara

rätter, och gör oss behägna tili eftertanka
Och arbete. Det är således säkcrligen Guds
vilja, att vi ieland skola fasta*

Vid
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Vid dcssa ord nickade Henrik tili sfu.-
lie: hon sVarade honom tillbaka genom en
vink rried hiifvudetj och Stefan pekade på
sin mage-, lade begge händerna på den,och
■försäkradc genotri sinä åtbörder att han äf-
Ven var tried örri saken.

Tjugöttdespti'e Åfdelmngen.
rlvad barhen lorehade sig emellan, det vi-
ste sig vid iriiddagsmåltideh. Hvar och eri
af dehi, vähde sin tallriek afVig, och tog
intet enlot af ratterna söm tillbjöds derrii

Frii Ehrenfrieä betygäde sin far der-
öfver sin foruridran. Alen dcnne svarade:
Var dus kara dotcer! Utan bekyrrimer öni
dina godä barn. De bevisa att de förstått
hiina lärdoniar i däg.

Nu iiägadc Hcrr Gottschalk, nasta lär-
tittirnaj hiirii har gårdagens lasta bekotn-
tnit Ef? '

Stt Forträfrligt.
& I början var det riiig verkeligen

svårtj rrieri Sederrriera gick det alit lättare.
Sh Och aftdnmåltiden «* Herr Gott-

schaik) Ni har rättj sedän jag värit hos
Herr Ehrsiifried har äri ingen måltid sma-
kat mig sä vah

H. Ocii jag sdf så foligt ack! på
låiig tid var mig sömneri icke sä söt då
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jag uppvaknade kände jag mig sä lätt 3»
jag arbetade med lust, och under den la-»
tinska lektionstimmen, som Herr TiUbe gafe
oss, iorstod jag alit vida bättre än iörr.

G. Säkerligen är det Guds vilja, att
vi ib!and skole lasta.-

Om aftonmåltiden, som i Köperihamä
smakadc mig så väl, måste jag äiuiii ännu
berätta Er något.

Då jag at den, stego' tv enne Tyskar i
runimet, hvilka, så shart de erforo att jag
värit slaf i Algier, satte sig invid mig och
inläto sig i ett samtal mcd mig. Den en»
hade en ganska obebaglig röst,
och ett ganska qtydligt uttal, så att jag
hade möda att förstå honom, och nödgades-
ilere när lian hade sagt något fråv
ga: hvad viii ni säga?

Den andra deremot taite ganska tyd-
ligt, och man hörde honom med nöje. Der-
igenom drog han mig tili sig: jag hörde
mera på denne än på den andra, och vän-
cle honom Slutligcn ryggen tili, utan att
•sjelf märkä det. Detta tyektes förtryta ho-
nom,- han steg opp och gick tili sälJskapet
som snmningom hade inlunnit sig; men ät-
ven här gai' man iöga akt på honom, och
en etter annan af sällskapet,. väncle sig tiil-
en ung naariy som sade sin tanka öfver de
i tidningarne otiualte nyaste händelser.
*

' JaS kände medöinkan med riiannen.'
När jag koin i min soikammure, öiverlade

H'
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jag, hvaraf det da väl kunde kornina, atfc
pan så löga aktade pa hvad lian sade? öch
jag kunde dertill finna irigen annan grund
an denna: att lian hade ett så elakt uttal
öch att det var så oangenämt att liöra ho-
nom; Denne mari,' tänkte jag; skail utråt-
ta föga i verldenj vid alit luin ioretar, skall
haris svårä uttal vara honom hjnderligt.
Antag att han borde, undervisa barri: så
skulle dessa ej gerna höra lionom, ej ge akt
t>å hans lindervisning , hans förmaniiigar,
skulle gö'ra föga intryck, och slutligen skul-
le de uiiga nienriiskdrna också. antaga hans
Öbeliagliga uttal. Antag, han ville stifta
fred emellan ett par personer som blifvit
öense, så skuile dessa icke höra på honom.

Och hvarat köm' da detta dåliga ut-
tal? uian' tvifvel deraf: att hah i sin ung-
doirt icke gifvit sig tillbörlig moda, att of»
va sinä talorgaiier j och ,att läsa och tala'
fätt tydligt:, , ~.•...,*

Ack! deti som rätt kari bruka siria tal-
oiganer, den kan litratta otroligen mycket.
Nkr hari är i sallskap, och bcgynner att ta-
la: så hör mau pä iiönoVri och sälfskapet'
röas' genorii honom'. Belaller ,h"äri något:så
göra ett par oVd större intryck'/ äri ett helt
lial, som uttalas otydiigt: bef hah ohi nå-
got, så ä"r det icke lå't£ att atslä honom det.'
Jag här käint en lakare, som laiade utmiirkt
tydligcii Och vai* dertore en' half uridergö-
rareV Nar hah' koin' i ett sjukhiis/ det alit

SS: t Vai*

■e- 147 —



var bedröfvadt och modfäldt, och han be*
gynte tala: så fattade alla möd, och deri
sjuka kände sig redan halffrisk förän hari
ännu nyttjät något af hans läkefnedel.

Då nu Gud gifvit oss språkorganernä
icke tili prydnad, utari derförej att vi der-
med sköla åstadkömma hvad äf
väl Haris vilja?

St. Att vi skola öfva dem och tald
rätt tydligt genotn deras tillhjelp.

G> Märken det väl, kara barn, och
tagen Er väl tili vara, att icke aritaga ett
felaktigt uttal. Gifveri Er rriöda vid läsan-
de och skrifvande, att ganska tydligt uttala
alla bokstäfverj på det Ni eftör harid må
blifva så myeket skickligare, ättfullgörå et
himmelska Faders vilja. Denne himmelske
Far ahbefaltc jag rnig, då jag lade mig tili
hvila, och söi" angenämare och röligäre, än
nånsin sedaii jag var i Köpenhamn. Och
då jag uppvaknade da var jag så mUn-
ter s så hogad att arbetaj att jag blef äri
mera öfvertygad, att det var nödigt att tid
efter annan iästä eri gång.

Då jag ej hade några bestärrida görö-
målj gick jag tili Herr voh Teli och frågä-
de om han ej hade några göroiriål for mig?

Göromål nOg, svarade han; här liggei 1
en hei bunt af bref, som böra besvaraS*
Jag har rned ett par Ord under 1 hvart och
ett skrifvit svaret, var Ni så goel och ut'
för dem.

Han



Han lade härpå för mig brefven, det
Cna efter det andra, och.Koin slutligen tili
ett, som ännu icke var uppbrutit, pch
hvilket han med ovilja kastade tillbaka.

sag, Vili Ni icke uppbryta detta ?

v. T. Nej.
ff. Men om det innehölle något vig-

tigt?
u. T. Så kan jag ändå icke läsa det,

Pet är ifrån kopraan IVeber , och. med ho-
nom viii jag vidare ej ha något att göra.
.Den sora. viii vexla bref med mig d.en raa-
ste kunna skrifva, men det kan denna men-
niskan icke. När jag öppnar hans bref, så
ser det ut sopi min kalkonstupp hade kraf-
gat det.. Jag anvä.nd.cr vanligen en timme
för att utrecla hvad han egentligen viii af
mig.. Och hvad behpf har jag väl dertill.
Minä timmar äro. mig dyrbarare, än att jag
genom sådane bref §kulle förstöra dem för
mig. Tag det med Er ocli se tili om Ni
kan läsa det. Men om Ni, på något godt
sätt kunde befria mig ifrän brefvexlingen
med honom., så beyiste Ni mig en verklig
vänskapstjenst.

Jag tpg brefvet med. mig? uppbröt det,
och tog med myck.en möda derur, att för-
fattaren åstundade en lefverering af hyete
qch rofffö, emot en ganska god betahmig,

Jag sade detta åtcr åt min husbonde,
men han svarade: jag viii icke hafva något
|£(j beställa med d.enne man, Det är sant,
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de villkor, hari erbjuder mig, äro fördet*
pktiga, mcn hans dåliga bref, iororsaka
jmig ledsamma stimder/ Skrif tili honom,
att omständigheternä neka mig, att med hu>-
nöm vidare 'ingä ' i några handelsf orhin»
delser.

Den som väl kan skrifva bref, kara
barn, han kan verka yidt pch bredt derige-
hom; såsörri Ni kan se detta hos inin svar-
son; men den som skrifyer däligt, uppväc-
ker'ovilja emot sig, man skyr förbindelser.
jned honom, och han kan åstadkomrna
inindre ari om han hade lärt sig skrifva
god styl.

Hvad är således Guds vilja i anseende.
tili yära händer?

& Ått vi med dem skole lär» oss
skrifva ylll.

G. Öfverhufvud, när jag betraktar.
minä händer ocli betänker, huru många
slags rörelsqr jag kan företäga med dem,
och'huru myckef med dem uträtta: så blir
jag alltid mera' öfvertygad, att Gud kke
deriore gifvit mig dem, att jag sysslolös
mä. göirrma dem i barmen, utan att det äfe
Guds vilja, att på allehanda slags sätt öfva
dem, pch förväffva dem ali slags skkklig-
het: 'ty hvarföre hade han anriars byggfc
dem så konstigt? O huru vigtigt det vac.
iör mig i Algrer, att jag hade lärt bruka
minä händer? Huru inycket blef icke mitt
slafveri derigencim lättadt för mig, att jag

kun-
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Jmnde uppodla trägården! och Jivad nöjj
gjorde jag ej cjen lilla Jsmaei genorri dra-
ken, och andra leksaker som jag förfärdi-
gade åt honom!

Gån„ kara bar-n, att verkstcälla hvad
jag lärfc Er:, fortiaren att öfva era händer i
imånga Jjlags handai beten, p'å det Ni alltid
Hiå vinha inera skicklighet i dem, och blif-
Va i sund att fullgöra de gudomliga förrätt?
fiingar, som en gång skola Er uppcjragas.

Tfugonctesjuntfe rffdefninge®*
Jierr va.n Teli berättade för mig, att han
jemte mig var bjudcn tili en middagsmåltid.
Men jag bad honom, att tillåta mig bli
henima, "för att utföiiigt kunna besvara de;
\>k£, som han lemnat mig.

Han tillät mig det. Scdan jag hade
besyarat en del af dp samma, pch |tlt en
tärflig middag; gick jag |ter u,t, för att en
eller par timmar ta mig rörelse i irici luf-
ten. 'Men då jag hade satt foten utäh för
clörren, mötte rnig en köpman ? vid mmm
Martin, hvilken jag i ett sällskap par da-
gar lorut hade lärt kanna, Hvart ärnåf SSH
gå Herr Gottschatk? frågade han.

G. Jag går endast ut för att ta niig
rörelse i fria lufterf,

M. Qch
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M. Och jag kommer, fqr att besöka
Er. Dock lät icke hindra Er! Qm Ni til*
låter mig, så följer jag med Er att spasera.
Hvad jag Har att afhandla med Er om, kan
ske ,sa väl ute, sqni på kammaren. Jag
har fattat vänskap för Er Herr
älvensom, ett oinskriinkt förtroende tili Er,
i anledning af det som Herr von Tall sagt
om Er.

(i. Jag önskar att jag må förtjena det.
M. Yi skqle strax komma» tili saken.

Jag tror mig vara \ ständ, att gqra er lyc-t
ka för ali er lifstid.

G. Huru då?
M. Jag har i Vestindien en kaffe-. och,

sockerplantering som är betydlig. För nå-,
gra dar sen erhöll jag ett bref, hvari mig
berättas att min deröfver hitintill varande
uppsyningsman med döden afgått. Kan Ni
fatta det Ipeslut, att antaga det nu lediga.
rummet ?

G. Jag tror icke att jag ä,ger de här-,
tili nödiga kunskaper.

M. En man med hufvud kan }ätt för-
väiTva sig de m. Dessutom. har jag en vän,
\ granskapet. af min plantering, hoshvilkeu.
jag kunde rekotmnendera Er, och hvilken,
ajltid. gerna skulle tjena Er med sitt råd t

Sysslan är ganska, indrägtig. Jag betalar
Er en årlig lön af 15,00 Riksdaler; der-,
jemte har Ni den friheten att sjelf drifva
handel, qch kw på detta sätt förvärlVr Er,
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på kqrt tid, en ansenlig förmögenhet. Min
Jiitintill varande uppsyningsman, som lik-
Yäl icke var den Qrdentligaste husnållare,
efterlemnade en förmögenhet af 30000 Riks-
daler. Med ett ordentligt lefnadssätt skul-
le Ni snätt kuuna samia Er en tunna guld.
Min förmögenhet, som icke är obetydlig,
förvärfyade jag mig äfvcn i Vestindien.
Hvad säger Ni dertill? £r Ni hogad att e-
mqttaga denna beställning ?

G. Detta är ett ganska vigtigt steg,
som jag ej kan göra utan mogen öfyerlägg-
ning. Tillåt mig, att få tanka derpå: så
skall jag i morgon lemna Er syar.

Härpå skildrade hau för mig vistelsen
i Vestindien så behaglig, och nämde för
jn.ig så många medel, genpm hvilka raan
der på kort tid kunde förvärfya rikedom,
att jag deraf alldeles förtjustes,

Jag skildes ifrån honqm med. det löf-
te, att jag följande dagen ville gifya ho-
nom ett bestämdt syar, Då, jag kpm hem,
blef jag så orolig som jag ej värit på lång
tid. Hyad skall du göra? tänkte jag vid
mig sjelf, Att få. så myck,et permingar, in-
nqm kort tid— det ingen småsak. Der-
med kan du anlägga hushållning, under-
stödja många menniskor, och hjelpa dem lii-

sinä bekymmerfulla omständigheter, Men
på andra sidan åter, är alit sä ovisst— fa-
jqrna på sjön så stora och mångfalldiga,
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luften och lefnadssättct i Vestindicn för Eu*
ropeernas helsa högst raenliga.

Så sväfvade jag hit och dit, än ville
J"ag resa, än blifva i fäderneslandet, och
LUnde under alit det icke komina tili någoj:

fast beslut. Hvad horde jag nu viii göra?
H. Du borde bruka eftertanke.
G. Qch hvad borde jag söka att erfa.-

ra genona eftertanka?
H. Hvad som väre Guds vilja?
G. Ganskarätt! Mcn märken,

bam! när man viii bruka eftertanka, och
genom eftertankan erfara Guds vilja: så
bör själen vara fullkoailigen luguj' intet
häftigt begar i'år beheir.ska henue. Eljesfe
är förauftet icke i stånd att fritt öfverkigr
ga, och maii är i fara atj: följa begärets
d\'ift. 1 detta lugna tillstånd betann sig min
själ nu icke. Begärct efter guldtuunan var
så starkt, att jag ej kunde koisima tili nå-
gou lugn öfverläggning,

Tvekande gick jag derföre tili siings,
anbefailte min sjdl och "dess väl min osyn-
liga Far, och hoppades, att jag skulle vara
lugnare vid mitt uppvaknande.

Det var jag verkeligcn. Jag tänkte
dervid på Gud, som reder lnenniskors öd-n
pch alltid ger oss tillkänna hvad vi böra
göra och lata.' Min Gud, tänkte jng, Din
vilja må ske! Men hvad är nu, tänkte jag
vidarc, Guds vilja? Vili du erfara den",
så får du alldeles icke se pä den vinst som
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pki kuude göia ? äfvcn icke på de faror,
«vilka du Önskade undgä, utan på det ~~

soin du är att göra.
Hvacl är du mi da skyldig tili att gö-

ra? Så snart jag iorestäjlte mig denna frå-
ga, blef det strax ljust i min själ. Herr
Martin, tänkte jag, kau vara engod ärlig
rnan, njen du har tili honom vidare ingeri
iörbindelse. Herr von Ttll deremot har ta-
git dig som en värnlös yngling i sin tjenst,
har förskaffat dig en syssla och äfven 1111-
fälle att liira mycketj hau friköpte dig från
slafveriet, och du lotvade honom att åter
träda i hans tjenst. Om du nu for tili vest-
indien: så kuhde du ej visa dig tacksam e-
niot honom. Beslutet ar fattadt . Henrik
Gottschalk far icke tili Vestindien, om han
öck kunde der förvärfva sig millioner. Det
må nu gå huru det viii —i jag skall icke
deröfver gruiva mig, ty jag vet ? att jag
har gjort Guds vilja.

jag har berättat Er alit detta så vidlöf-
tigt, för, att undervisa Er, kara barn! hu-
ru man bör bära sig åt, när man viii erfara
Guds vilja. Qm, nj yärit uppmäjksamma.j
Jären 1 iörmodeligen hafva förstått mig.

Med lättadt Hjerta gick jag nu tili fön-
stret, såg på den bestädlsamma mängden af
menniskor., som långs utmed gatan yimlade,
pm hvarandra, och önskade dervid: q måt-
te Ni dock alla, alla, som der vandren med
allehanda beslut qch föresatser, måtte !Ni
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söka att förspörja er Faders vilja, och så*
soin goda barn följa den: då skolen I ak
la vara lugna, såsom jag är det.

Herr von TsUs ankomst in på min kam-
niare, hindrade mj g, att fortsätta denna bc-
traktelse.

Gör Ni, kara Gottschalk! sade lian, an-
stallt tili bortresan härifrån. I morgon skall
tjen gå för sjg. Så. länge jag lefver i den-
na stora stad, upphör cj kajasande. Det är
förderfligt för niin kropp och, sjäj, Jag har
biagt min mage i obestånd, hela min kropp
är orklös, och min själ vid så elakt lynne,
att jag ville trätas på Er, ora jag ej hölle
det för orätt. Lät oss derföre packa in,
att vi i morgon ma kunna afresa, och åter-
vända tili vår enkla kost.,

Jag följde hans. anmaning atrax, metj,

gick likvil iinnu först tili Herr. Martin,
pch meddelade hanoin mjtt fa.ttade beslut.
Han forva.nad.es deröfver och sade: unge
man! betänk Er hvad Ni gör, stöt icke en
lycka ifrän, sorn kanske aldrjg ånyo erbju-
des Er.

G. Jag känner iogen annan lycka än.
den, att göra Guds vilja,

M. Deri kan Ni väl ha ganska rätt,
Men bör Ni då icke anse det soui Guds vil-
ja, att Ni skall fara tili Vestindien, då Han
der visar Er, så sköna utsigter?

G. Det är Guds vilja, att jag skall
fullgöra min skyldighet på den plats, der

Han
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Han stållte mig, och min skyldighet är,
ätt vara tackoam emot min välgörare Herr
von Teili som befriade mig ifrån slafveriet,
öch att halla honom det löfte som jag gaf
honotti»

M. En mänj sadan som Nij har än
icke förekommit mig. Gå iniri blif
vid er trb, och var försäkrad, att Ni äger
hela min högaktning.

Hela den öfriga deleri af dägens tili*
bragte med inpackande af min husbon-
des papper, klädspeisedlar $ bch öfriga sa-
ker, så att vi med början af följande dag
kunde äntfäda vår resu»

Med lätt och gladt hjerta reste jagbort,
erhedan jag visstej att jag hade gjort Guds
Vilja, och befann mig undef Hans beskydd.
Jag skulle vara för vidlöftigj ora jag ville:
beskrifva hela resan. Den gick lyekligen
för sig, och Vi ankonimo tili Herr von Tefts
landtgods, ulan att någön olycka träfFatöss.

Då jag första natteiij der hade' sofvit
roligt, Ölvervägde jag ora morgönen, hurii
väl det var, att jag hade följt, icke mitt
penningebegär, utan mitt förniiftj Ack!
tänkte jag, föriiuftet, förnuftet, är denled-
sagare soin Gud gifvit digj genom deriha
Visar Han dig Siä Vilja 4 dentla du ly-
da. Ty det är säkefligen Guds vilja, att

du skall bruka ditt förnuft vid alit, hvad
du gör j och vaka derölver att det icke ge*
110111 häftiga begär störes i sin eftertank;;*

Jag
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jag begynte strax att använda mitt för*
nuft, och öfverlade hvad jag nu hadc att
göra på den plats Gud ställt mig. Då in-
såg jag genast, att jag borde vara tacksam
emot Herr von TeU, min välgörare, oeli
derigenom beyisa min. tacksamhet, att jag
ganska- väl och punktligen utträttade de gö*
romål,' som lian skulle uppdraga mig.

Med den föresats att göra det ,'gick jag}
tili honom och bad,' att han nu ville anvi-"
sa mig minä göromål;

jag ville jnst nu lata karia på Er, för
att samtala med Er öfn denna sak. Kara 1
Gottschalk! jag har föresatt mig att göra åt-
skilliga resor, sOm göra det för mig oinöj-
ligt, att sjelf ha vård oiti minä angelagen-
heter. jagöfverlemnar dcm derföre tili Er;
Ni åtar Er uppsigten öfver Jfamteliga betjc-
ningen och alit det folk, sö'mJ arbeta för
mig. Tillhcållen denr, att tiilbörligen sköta
boskapcn,- att viii upparbata äker och äng
och trädgårdarrie, samt i rättan tid hisamla1
frukterna; Ni tar minä peniiingar i förvar,"
indrifver räntorna som' j&g har att irppbarar
af minä gods och kapitaler; försäljer öfver-
flödet af dc inskördade fruktema, förer öf-
ver alit noga' rakiring- öch framlagger den'
för nlig Vid sfutet af hvarje år.

G. Det är mycket, nådig Ilerre! jag.
viii gerna göra alit, hvad Ni befaller mig,'
om blott miina kuiter hautta dertillv

v. Ti
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v. T. De skolä visst hinna dertill. Ni
bör blott Betänka att krafterna tilltaga un-
der arbetet. Ju drdentligare och punktliga-
re man våroar sinä göromål, desto mera
lär man sig. dervid j desto mera insigtcr och
destd större skickiie;het iorvärfvar tilan s\v:
Lönen jag kan giiva Er, är viii. icke myo
ket Stor ; jemte fria hus, inat, ljus och eld-
ning,- ger jag Er dock årligen 400 Riksda*
ler; taen öm Ni alltid ratt väl sköter era
göromal: skall Ni förvärfva Er en skatt
som Ni ej häller fal mot någon tutina guld.
Ni skall alltid blifva förståndigare, skickli-
gare 6ch niskare, och slutligen kunna litrat-
ta niyckot i verlden.

Jag bockade mig och lofvade göra alit
mitt bästa, för att genom min tjenst bevi»
»a honoin min tacksamhet.

Tjugondeåitonde Jlfdelningen.
oedan Uerr von Teli hade gjort mig tillräc-
keligen bekant rried alla sinä egendomar ocli
sinå inkontetef; lät hari sanlmankalla ali sin
betjening och alit tjenstefölk, och aniriinte'
dem att med ett handslag lofva mig, att de'
ville lyda mig såsom honom sjelf. Derpå'
tog lian af mig al'sK.eci och anträckle en re-
sa tili Svöitz;-
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Med tårfulla ögon såg j'ag efter
nom, och var ganska sorgsen. Jag gick på
min kammare, itien blef alit mera bedröt-
vad, da jag tärikte på de rhånga ärender
som nu af niig skulle händhafvas. Jag ha-
de välj det är tili det mesta redari
haft dom om häriders då jag förstä gången
vaf hos Herr von Tdl; men då skedde allfc
urider häns tillsyn, öch när jag ej visste
hvad jag Skulle göra* lät jag hönom gifvä
riiig de iöreskrifter hvarefter jag borde rät-
ta iriig. Men nu var" det'helt annörlundaj
jag hade ingeh Hcrr von TeU att tillgås
som jag hade kunnat fråga örh råd. Der
voro väl ändä en justitiarie öch en skrifva-
re; soin i inångä styeken hade kunnat råda,
niigj men dessa hade teulligen tydligt lätit
irierkä detj att de voro aivundsjuka på
Jnig, emedan de hcllre sjelfve hade motta-
git deh beställning som Jag hade crhållit;
dessa Önskade således, att jag dåligt måtte'
handliatva minä göröriiål, på det de skulle
kunna störta mig.

Så satt jag väl eri timriie grilf-
Vade rhig öch gjorde ingenting. Drängiög-
den steg i kammareii och frågade, hvad
liästarrie skulle göni i dag?

Jag såg på honotti, öch sade: lät derri
görä det arbete, som du anscr för nödigast.-
Med detta svar gick han bort.

Nu kom justitiaricn j och frågadej oat
hari



lian ej skulle låta stämma tili rätta bondert
Claus) som blifvit beträdd med vedtjufnad?

Det är bäst tör hända, gaf jag tili svar„
att vi låta det halva anständ, tili niistä ratte-
gångsdag.

Han gick bort, itndefett spefullt små-
löje. Knappt hade han gätt boit, så kom
bådet, hvilket hvar Vccka plägade gå tven-
tte gånger tili staden, och frägade, otn bref»
Ven, som jag hade Velat gifva honoai att
bottbära, voro färdigeV

De aro ej färdiga, sade jag, förargad.
Hör å nyo åt ora Fredagen.

Ack! kara bartt! detta var en forskrack*
lig förniiddag för mig: ingenting kunde jag
iÖretaga och hvad j.ig företog, gjorde jag
lörvändt.

Dä tog jag slutligen min käpp, for att
laga mig ut i fria luften. Då jag gick of»
ver gården, fann jag, att hästarne ännu ai*
la voro i stallen. Jag ropade på drängfog»
den och frågade, hvarföre han ej sysseisat*
te hästarne?

Han log och sade, Ni har ju ej ulagt
mig någonting.

Jag gick bort, och skyndade mig att
komma iirin gården, på det jag icke skulle
bli varse ännu mera oordning, och icke
oroas genom än flera frågor.

lJ ä slätten såg jag ölver alit folk, som
sysselsatte sig med åKerbruket, och ifrån
alla kauter nickade vänligen tili mig j raea

L jag
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jag flydde dem, på det de ej skulle begäiä
af mig föreskriftcr för sitt och gick
med stora steg in åt skogeh.

Här satte jag mig ned i en däld, der
alit var stilla, och jag hörde ej annat än
sorlet af en bäck, som fräniflöt framför mi*
na fötter, och ibland, latet af en hötskYika»

Jag såg på bäcken, som vältrade sig
klar soin en kristall öfver kiselstenarnaj
och tänkte nägfa minuter *— intet.

Derpå löllö åter bedröfliga tankar mig
in. Der sitter du im —■ tänkte jag, öfver»
gifne Gottschalk! och har alldeles ingcn, tili
hvilken du skulle kunnia halla dig, hos
hvilken du skulle kunna söka göda facK
Hvad skall det bli af? du skall digna un-
der bördan och genom dålig lörvaltning af
dina göromål åclraga dig blygsel och var*

ära. llurudant vöre detj om du genast lät
sadla dig en häst, red efter din husbonde
och bad honorn, att åter tagä ifrån dig di-
na Sysslor ? Verkeligen hade j.ig redan
halfvägs hos mig fattat det beslutet, dåjag
hörde ett buller bakom mig.

Jag vände mig om, blef värse en fättig
hustru med en börcta torr ved. Ilon klät-
trade med svårighet ned för berget. jag
ville draga mig undan henne, ty jag var
vid så elakt lynne, att jig ej ville se eller
tala med någon enda menniska. Men hu-
strun gjorde tili mig en så vänlig helsning,
att jag var nödsakad att med vänlighet sva-
ra derpå. Hvart



Hvart ärnar Ni taga vägen? frågade
3»g.

Hust. Bara hera tili rhina barn. Jag
fiar plockat något torr ved iliop, att jag
ibland må derltled kunna koka dem en sop-
pa. Jag tror, jag skall ha hog häraf för
en veeka.

G. Det har Vai värit Er tämmeligeh
besvärligt ?

//. Jo väl! jo Väl! Förr gjorde min
inan det, men då den gode Guden tagit ho-
hom tili sig, så måste jagj Gud nåde sä
Visst! göra det sjelt". cTårarna flötö henno
dervid ned för kinderna).

G. Således är Er man död?
H. Ja det är hah! Christi Himniel-

färdsdagj blir det ett år sedän han begrofs.
Jag trodde, jag skulle insjunka i jorden af
sorgi Han lerhnadc mig tre lefvande barn,
inen intet bröd. Men min svåger tog mig
i sin våidj och ingaf mig tröst. Den nå-
dige Gudenj Sade han, har ju gifvit dig di-
tia barn, öch tagit deras fader tili sig. Han
tiiåste då väl kanna det, ätt du är i stånd
att föda och uppfostra dem. Upphör bara
att grufva dig, ty det tjenar dig tili intet.
Gå endast tili ditt arbete, och öfverlägg
hvar dag hvad dig tillkommer att göra som
en god möder: då skall visst alit gå väl
Och Gud skall lcke öfvergifva dig. Det
hai jig nu gjort Jag har sökt slå bcdröf-
Vande cankar ihan mig} har företagit mitt
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arbcte med munterhet, och när nöden man»
gen gång infunnit sig: har j.ig bemödat mitt
hufvud och användt en smula eftertanka
da har dcn miide Guden alltidvist mi s; me»
del och utvägar, hvarigenom jag kunnat
hjelpa mig. Ser Ni, bästa Herre! så har
en månad förflutit efter den andra, och jag
har framdragit mitt lilla hushåll, också li-

tan-man. När menniskan gör sin skyldig*
het, så välsignar också Gud henne!

Sedail jag lätit henne säga mig sitt
namn, och sitt hemvisst, förmanade jag het>
ne att alltid så handia:om hon det gjorde, skul-
le Gud åfven sakerligen bistå henne så, att
hon kunde föda och uppfostra sinä hain.

Då hon gick bort, såg jag efter hcn*
ne och tänkte: så skall då en fattig obildad
qvinna, säga Gottschalk, sota tror sig så
klok, hvad han bör göra! Ja! ja! hon har
visst rätt! med bedrötvelse och grnfvande
uträttar man ingenting. När Gud ålägger
menniskan svårt arbete, så måste han väl
ock veta, att hon har kraft att förrätta der»,
och när hon ibland ej vet huru hon skall
hjelpa sig, så bör hon bruka sin tankekraft
och öfverlägga, då visar Gud henne alltid
medel och utvägar, huru hon skall hjelpa
sig ur sin förlägenhet. Det har du alit
vetat, Gottschalk! men dirt bedrötvelse,den
gjorde dig oskicklig tili eftertanka; och
hvarföre sörjer duV För Herr von Tells
bortresa. Det är en skickelse af Gud, hvil-

ke«
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fcen väl måste veta, att den ar dig nyttfg.
Det är orätt, om du bedröfvar dig deröt-
ver, att Gud försättcr dig i sådana omstän-
digheter, der du nödgas bruka eftertanka
och använda dina krafter.

Bort med bedröfvelsen! sade jag, tqg
min käpp, gick bem och öfverlade redan på
vägen, huru jag skulle indela minä gö-
lomål.

Så snart jag kom på min kammare,
skref jag opp för mig alla de göromåt som
jag bade att förrätta ocb bestämde för hvar-
je sinä timmar. Jag skref äfven opp nain-
rien på folket, som stod tinder mitt befät,
och öfverlade hvarmed jag följande dagen
skulle sysselsätta dem, och se —, det gick
»llt rätt väh

Så snart jag andra dagen uppstigit in-
koin alltid af mitt folk den ena cfter den
andra på kammaren, ocb frågade hvad hau
i dag skulle arbeta? Äfven drängfogden
kom in och frågade något försmädiigt, om
jag också i dag cj hade något att göra för
honom? Men då jag dagen förut hade öf-
verlagt, var jag förbereddpå alit, och kun-
de anvisa hvar och en sitt arbete.

Nu kom det tili minä egna sysslor.
Men då jag hade vål anordnat dem och til-
lagt hvar och en sin besiämda tiinme: så
gick det dermed äfven ganska väl, och jag

kun-
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kunde om aftonen gläda mig, att minä
lor for hela clagen yoroi y'i\ yårdade,

Tjugondenionäe dfdelnlngen^
bå väl det gick denna dag, så gick det &l«.
la dar: emedan jag dagebgen, tänkte öfver-
minä göromål ocii med munterhct förctog
mig dein,, och jag mäikte ganska tydligen ,

att eftertankan. och sjelfva göro.målen blef-.
vo mig alltid lätrare genom. ötningen, Gtf-?
ven akt derpå, kara barn! när ett göromål
blir Er något svårt, så skjutcn det icke ge-
nasj; tillbaka och sägcn det kan jag ie*
ke. Eftertänken blott rätt deröfver och
undflyn ingen möda, så, skall det visst lyc-
kas Er dermed.

Da jag ett par veckor ha.de arbetat så-
lunda, gjorde jag en spatsergång ut på
marken. Ack! huru jag då kände mig lyckt
lig, när jag gick, ölver gården på godset
och Ölver fj\ltet. Ofvaqför gården stodo en,
mängd yäl skötta nötkreatur, som der för?
tardc sitt fo,der, backarne voro betäckta rned
min husbondes iårhjordar, och på fältet, så.
vidt jag kunde se, blef jag yarse folk, som
efter minä föreskrifter uppbrukade åkern,
och fingq sin lön af min hand.

Huru, tänkte jag, har icke Gud upp-
höjjt dig! Ifrån slaf har Han gjort dig tili

upp.
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Upp*yningsman öfver så många förnuFtiga
Och förnuftslösa varclscr. Mitt hjerta blsf
varmt och jag kände en innerlig åstundan,
att bevisa min tacksamhet mot min välgö-
rare.

' Vai hade jag redan derigenom betygat
honoin tacksamhet, att jag söWte använda
min k.ropp. Och niin sj.äl eoiigt hans vilja,
och öfva deras kvafter, för att vårda Herr
%>on Tells , min välgörares, ärender. Men
det tycktes, mig som, detta än icke var tili*
räckligt, och att jag borde bevisa min tack-
samhet äfyen genam försorg om andra men-
niskor. Jag drog mig tankiull. tili, det stäl.
Je der den fattiga h.ustrun. träifade mig och
ingaf mig tröst, och såsom. jag stu.ckit hos
mig en, bok. för att läsa: tog jag den nu
fram och las deri,

Den innehöll en, beskrifning öfver de
Visla Negerslafvajnas förskräckliga öde, hvil-
ka blifva bortförda frftn sitt lädernesland
ocli sinä omenskligt _handterade
på skeppen, sålda, som oskäliga djur, be-
lagda med de hårdaste arheten, och för små
förseelsers skull piskade, eller tili och med
dödade. Författareu förifrade sig deröfver
och sade: äro icke de äfven menniskor?
äro, de icke Guds barn? ära de icke vara
bröder ? huru kunna vi da vara så otack-
samma mot Gud, så grymma mot vara brc-
der, att vi låte den kärjek som vi äro dem
skyldiga så helt och hallit iörkolna?

Här
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Här sfack ]ag min bok hos mig och
blef bedröfvad. Då jag sjelf hade värit
slafj så kände jag det nu iifligare, htiru
dcssa uslingar måtte vara tili mods, hvilka
handteras vida hård,are än jag biifvit hand*
terad, Och de äro Guds barn minä brq»
der det är såledcs din skyldighet att an-
taga djg deras sak, och öfverlägga, pm du
ej kan bidraga något tili förbättring af de»
yas öde. Detta var verkeligen en svår sak;
ttien när jag föresi,ällte mig hvilket godt

jag stiftade, oro jag befriade så många,
tusen.de menniskor från sittelände, och sat*
te dem i stånd att uppbruka sin. egen mark»
att ■ handhafva sin egen .hushållning,, att
sjelfva uppfostra sinä barn: blef begäret,.
att hjelpa dessa olyckliga, så lifligt hos
mig, att jag dervid förglömde ailc annat.

På heitfvigeo raot te mig den fattiga
hustrun, som rakat mig i skogen, Schmidt

hon,, Hon helsade mig vänligt, ocb.
ville åter bcrätta mig någQt om sin hus-
hållning; men emedan jag var så, mägta
sysselsatt med negerslafvarne y hade jag iu-
gen tid att h&ra henne.

Äfven de förrättningar som jag än i
dag borde bcsörja, utförde jag ej med till-
börlig flit. Nasta morgon kände jag redan
fö-ljderna deraf. Då mitt tjenstetolk koin-
mo tili mig, och ville veta sinä åliggande
förrättningar, var jag ieke titlbörlsgen för-
heredd 3 och sade dem hvad som först föll

mig



mig in- Några dagar tillbragte jag höojst
missnöjd. Öfverläggningen om förbättrin-
g?n af negerslafvarnes öde intog mig så
häftigt, och borttog för mig så mycken
tid, att minä vanliga göromål blefvo mig
högst besvärliga, och jag lät dem antingen
helt och hallit ligga eller vårdade dem gan-
ska försumligt. Deraf uppkom ej annat än
oordning, och oordningen gjarde mig miss-
nöjd.

Efter några dar kom bådet tillbaka
som jag hade skickat tili staden och bad
mig, jag nu ville betala snickaren sin räk-
ningj den fattiga karien hade fyra bam
och hustrun hade blifvit sjuk för honom.
Tillika bragte han mig ett bref ifrån glas-
tnästaren, deri denne crinrade mig om betal-
ningen för urbetet;, som han förfärdigat.

Detta gaf mig ett sting genom hjertat.
Bedröivad sade jag tili bådet, så snart han
ginge tili staden, ville jag gifva penningar-
ne med honoin. På det jag ej måtte för-
gäta det, så afräknade jag dem för beggc
handtverksmannerna, och lade af dem.

Men hvad skall det slutligen bli af?
sade jag tili mig sjelf. Du sörjer för ne-
gerslafvarne, och förgäter dervid att sorja
för de mcnniskor, med hvilka Gud satt dig
i förbindelse. Skulle detta vara Guds vil-
ja? visst icke, Hade Gud fört dig tili Su-
rinam, och gjort dig tili uppsyningsman äf«
ver de svarta, da hade det värit en annan



sak, då hade du bordt draga omsorg oiti
demj men uu, då lian satt dig i förbindeK
se med många at: dina hvita bröd.i': så
det din skyldighet att sorja för dem, och
ötverlemna Qm.sQ.rgen löi" de svarta åt an-,

dra, som Gud iöipundit med dem.
Ni lär ioruhdra Er, kara baru, huru

det var mig möjligt, att räkä på en sadan,
dårskap, då jag lievät så alivarligt fqresatt
mig, att alltid handia rätt förnuftigt, och
då likväl mitt fqrnuft borde säga mig, att
jag först borde sorja för dera,, som hade
gjort mig godt, cller soin arbetade för mig
och bodde i mitt granskap, §amt att denqa
omsorg skulle iqr mig borttaga så mycken
tid, att det blefve mig omöjligt, att litrat-
ta någaqting fö,r främmande som jag icke
kände. Men jag har herä-ttat Er detta i
god afsigt, för att varna Er för ett fel,
som tili och med menniskor, son\ eljest
handia förnuftigt, begå ganska. ofta. De
beklaga sådana persqners, öde, hvilka. äro,
långt skilda ifrån dem. 4 fqrargas öfver de
menniskor, som äro sutta öfver dem., och
säga äfven väi, oin de vore i deras ställe:
så skulle alit gä bättre, Einedlertid fqrgä-
ta de de menniskor som äro närmast oin

dem, och soin hafva det närmaste anspråk
på deras kärlek och omvårduad, och göra
litet eller intet för dem,-

Märken det väl, kara haru! hvad jag
X\\\ vilf säga, Alla menniskor, hyita och

svar-
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svarta, Christna och Muhamedaner, äro
Guds barn, äro vara bröder. Af kärJek tili
padren böre vi också älska Hans barn, och
vara henägna att vårda allas väl. Men da
det är alldeles icke rnöjligt, att kunna göra
alla godt: su böre vi bevisa vår kärlek dem
som äro oss närniäst, eljest kunne vi lätt
råka på den dårskapen att, af kärlek tili
menniskoslägtet , uraktluta kärleken mot
jnenaiskoina.

Ilvilka äro da. dig närmast, £'ulie?
£?. Minä föräldrar, du kara. niorfar,

de unga herrarnc bär —.

G\ Och vidare inga?
<£". Tjens.tefolkct,
G. Alldeles. Ingen mera di?
(.y. Herr Tillbe oförglömd. —Är den

fattiga Kunigunda, också min nasta?
G. Ja det förstar sig. har ju ta-

git sin ti|lflykt tili dig. Öfverhufvud är
hvar menniska. din nasta som är dig närä,
och hvilkeu du är i stånd att vara nyttig.

Med denna anmärkning slöt Herr Gott-
stfwlk denna gång sin uudervisning.

Trettionde Afdetmnge%
följande dag fortsatte han den, Jag hade
således, sade hau, det öde att anbeialla mi-
ina, svarta, bröder tili deras och niin Faders,
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©mvårdnad,. och tänkte så mycket alfvarlt-
gare efter, hvad jag hade att göra för de
nyita, mcd hvilka Gud satt raig i närmare
lörbindelse. Då föllo mig så många men*
niskor i sinnet, hvilka hade en utmärkt
rätt tili min kärlek, och så mycket som j,ag
hade att göra för dcm, att det tyektes mig,
såsom minakrafter knappt skulle räcka der-
till. Jag ville gerna vara alla på en gäng
tili nytta, men jag bief snartvarse, att det
icke strax gick an. Derföre förehade jag
den ena efter den andra och öfverlade hvad
jag kunde göra för honom.

Då föll mig genast i sinnet, den fatti-
ga hustru Schmidt , som var min nasta, e-
medan hon bodde i min husbondes by, och
liade gjprt sin bekymmersamma helägenhet
mig bekant. Denna tänkte jag skall du
först hjelpa. Men huru? detta var en an-
nan fråga. I första ögonblicket föll det
mig in att jag ville lata henne årligen til'i-
falla 6'o tili 80 Riksdaler af min lön. Men
snart tänkte jag, om jag tilldelte denna. så
mycketr så bjefve mig föga eller intet öf-
rigt, för att bistå andra. Under det jag öf-
verlade härom, kom den gamle kusken,
som min herre. för hans ålders skull lem-
uat hemnra, i kammaren.

Känner du, frågade jag, den fattiga
hustru Schmidt?

K. Jag må väl kanna henne, hennes
rnan har alltid arbetat hos oss pä gården.

G. Hu-



(t. Hurudan qvinna är det?
K. Nu är det en ganska ordentlig

tjvinna. Förr var hon det i sanning kke.
Sk länge hennes man leide, var hon något
lättsinnig, hade ej mycken lust tili arbete*,
öch ndr inannen bar sin dagsverkspenning
för veckan hem, förtärde hon den meren-
dels innoin forsta häitten af veckan, under
.andra hälften led hon hunger tillika med
barnen. Men sedän hon förlerat sin försör*
jare, griper hon sig an, håller i med sitt
arbete oförtrutit, och gör af det hon för*
tjcnar en ordentlig användning.

G. Denna qvinna förtjenar således,
att man undcrstöder henne?

K. Det förtjenar hon verkeligen. Men
kara Hcrr Gottschalk, blott icke med skän*
ker, eljest *-*- kom ihog hvad jag säger
förlitar hon sig derpå, och blir å nyo lat
och oordentlig. Det bästa understöd, soin
Ni'kan gifva henne, är arbete.

G. Hvad för arbete?
K. För folk, som hafva lust tillarbe»

te, gifves det alltid nägot att göra. Det
bar Ni ju den stora köksträgården, der det
alltid är något att plantera, att rensa frän
ogräs, att vattna. Det är alit idel arbe*
ten som hustrnn kan förrätta. Barnen kun-
na bistä henne deri. Vili Ni göra än mc»
ra, så gifven henne ett par daler mer än
vanligen. Men för Guds skull skänk
henne ingenting, icke engäng ett runstyske»

Ty
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Ty så snart lion har det ringaste hopp
om skänker: hänger hon arbetet på spikerij
och slår sig tili tiggeri,

G. Jag tackar digj gode gubbe! för
ditt råd, jag finner det ganska godt och
skall visst följa det.

Han smålog och säde: det är mig fäg-
nesamt. En enfaldig män hai1 ju också i-
bland ett klökt infall, i synnerhet här han
redari lefvat någon sttind i verlden.

Då han redan var halfvägs utom dör-
reri, kom lian Sn tillbaka och sade: änmi
ett, Herr Gottschalkf Ni lär Väl ställa hu-
strun under någons uppsigt? Tragårdsma*
ståren bör befullmäktigas, att Se derefter*
att hon i behörig tid korrimer tili arbetet*
ej för tidigt tar sig aftönlof* och under är-
betstimmarne ej lägger händerna i barmen»
Gör Ni ej detta* så stiftar Ni åter intet
godt. Hon skall väl om lördagen kommä
i rättan tid att afhämta penningarna, nlefi
veckan igenom skall det ej vara mycket be-
vändt med hennes nöggranhet och flitj h ori
skåll åter lägga sig på latsidan.

Äfven detta lofvade jag att följa, gick
genast tili trägårdsmästaren, meddelte
noin iriitt beslut, och han lofvade äfven att
åtaga sig uppsigten öfver hustru Schmidt:

Men det siiger jag Er, bäsia Herr
Gottschalkf tillade han, arbetet måste hu*
suun tiägit halla i med, och om hon liäm-
tar barnen med sig j så måste dessa ock ar*

be*



beta, eljest tar jag mig ingen befattning
Ined saken. Ifrån morgon tili alton fortfar
jag att strängt arbeta, och fördrarj att an-
nat folk som jag har itted mig också göra
det. Lättingar kan jag icke lida vid migj
emot dem har jag en naturlig afsky.

Da iiro vi af enahanda meriingj sade
jag, gick bort och lat kalla Hustril Schmuii
tili mig.

Sedän jag nogä underrättat mig ont
henhes omständigheter, och hon åter hade
klagat högeligen, att hon hade så svårt att
lefva, frågade jag henne huru'mycket hoil
dageligen förtjenade?

Tre dälei*) svarade hbrij kara hefre!
Derta äf i sanning litetj fortfor jag*.

jag viii frftmdelei dageligen gifva Er arbe;
te i vär kökstrag&rd , och betala för dags-
verket dageligen fem daler. Öm era barn
deltaga i arbetet, så skola äiven de få ett
par dakr.

ttdn tackade mig derföre nled tårar i
ögoneh.

Men, tillade jig, flitig måste Ni varäj
trägårdsmäslaren skall halva uppsigt* öfver
ert arbetd Är Ni icke flitigj så afdrar jig
åter något ifrån er lön, och öm det ickd
hjelper, så mister ni arbetet alkleles.

Hon försäkfade mig att jag visst ickrt
skulle nödgas klaga öiver hdttne.
/ Så hade jag följaktligen den förnöjetu

sen, att genom detina inrättning ha^Yä
rVehi
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ryckt denna behöfvande familj ur sinä tryö*
kande bekymmer.

Gifven akt härpå, kara barn! många
menniskor kanna inga andra medel att un*

derstödja sinä behöfvande medmenniskor äil
skänker. Detta är icke alltid väl. Dtf

behöfvande blifva derigenöm ganska otta
förledda, att i stälkt för arbete söka skän*
ker, och vanja sig vid tiggande. Deraf
kommer det, att de fattigas och tiggarncS
antal alltid förstoras i städer, der rikliga
almosor gifvas. Den bästa hjelp maa katt
gifva fattiga, är arbete. Derigenöm sättas
de i stånd att föda sig sjelfva, och bevaras
ifrån den vanhedrande tiggarestafven. Men
när man viii förskaffa sinä medmenniskor*
arbete, så niåste man i sanning göra sig
nägon möda ocli spänna sin tankekraft tili
eftertanka. Men detta faller sig något be-
svärligt. För att spara sig denna möda,
skänka menniskor, som alltid hafva pennin»
gar i pungen, hellre nägra daler eller plå*
tar bort. Men, såsom sagt, kara barn! så*
dant dwger icke. Menniskokärlek bör hVaf
öch en utöfva, som är menniska, hon mä
vara rik eller fattig. Hvad skulle nu den
fattiga göra sora hai ingenting i behåll, om
man ej kunde bevisa sin menniskokäriek
genom annat an skänker? Också den obe*
medlade kan förhjclpa sin medmcnniska tili
arbete. Är han icke i stånd att sjelf gifva
hcnne det» så kan han dock tala lör henne

hoö
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hos andra. Ni har ju exempel deraf i min
gamle kusk, som genom sin rekommencla-
tion skaffade en hei farailj tillräcklig berg-
ning.

Men få vi då skänka at ingen fattig
någonting? frågade ffulif.

G. Detta har jag icke sagt. Nasta
gång skall jag tala utförligare öfver den
punkten.

TretUonckförsta Afdelmngen,
ofulie ville gerna veta, oni man alldeles
icke borde skänka något åt de fattiga? Så
fortfor Herr Gottschaik nasta lärtimma. Vis»
serligen bör man ibland göra det, när t. e.
<en olycka tillstöter och iornämligast i det
fali då de icke äro i stånd att arbeta. Det
.gifves mycket folk, soin äro oskickliga tili
arbete, t. e. sjuka, leinlytta, barn, ellei*
gamla, som nier ej hafva någon styrka att
arbeta.

Så gick jag efter någon tid tili köks*
trägården, för att se huru hustru Schmidt:
förrättade sinä goromål; men hon var icke
tillsjädes, Då jag hos trägårdsmiistaren un*
derrättade mig om henne, sade han, hon
hade redan dagen lorut icke kömmit, och
hade för en timme sen lätit honoin veta,
att hon var sjuk.
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Den stackars hustrun! sade jig, ocfr
gick vidarc, tili en säng full med blom-
kol som hade en ovaniig storlek. Jag fäg-
nade mig deråt, och anmodade trägårdsmä-
staren, att skicka mig några ständ deraf,
för att jag måtte kutina äta af dem 1111 mid-
dagen.

Han afskar dem genast och sade: för
blomkolen ha vi ändå att tacka hustru
Schmidt. Hon har för detta behol uppgräf»
vit landet, gödt och med plantor fullsatt
det, och hennes barn halva vattnat ochren-
sat det fiån ogräs.

Den fattiga hustrun! fade jag än en
gång, har då ockiå någon vård oin h uine?

Hvem skulle ha det? gaf trägårdsmH-
staren tili svar; hon har idel fattiga anhö-
riga, som hafva att göra så mycket mcd sitt
uppehälle att de föga kunna bekymra sig
om andra.

Så måste du, tänkte jag, bekymra dig
om henne; ty hon är i din tjenst, och Gud
har anvist henne iiii dig. Således, i stäl*
let att gå hem, och förordna huru blomkå-
len skulle tillredas, gick jag bort tili hu-
stru Schmidt.

Det är godt, kara barn! omraan ibland
besöker de fattigas och nödlidandes kojor,
på det man sjelf må se, huru bedröflig de-
ras belagenhet ofta är, och huru mau bäst
kan hjelpa dem. Man har väl dervid, det
är sant, mången syn, som är oangenäm och

Väriif*
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Vämjaktig, men man kan också då bättre
bispringa med hjelp, än om man förlitar
sig på de underriittelser, som audra ge oss
derom*

Vid intradet i sttigan, bvari den usla
låg, mÖtte mig en högst Oangenäm lukt,
hvilkert sånår hade beVekt mig att åter vän-
da om. Skulle det Vai hafva Värit rätt,
om jag, för att bespara mig'en oangenäm
känsiä hade öivergifvit min iattiga medmen*
niska i sin nöd? Jag öfvervann således
min Vedervilja, steg in och Fann der inera,
äil jag hade förmodat att finna, icke blotfc
enkan Schmidt, som låg på en ganska elän*
dig bädd; ntan också hennes barn, som su-
to bakom spinnrockar, for att förvärfva nå»
grä runstycken genom spinnande, Och dess-
utom en gammal isgrå maii, som e] mera
hade någön tand i mamien, och hvars ben
Voro öfverklädda endast med hud och å*
dror,

Huru står det tili mor Schmidt? fråga-
de jag henne. Jlla! Var hennes svai-. Om
hon ock icke hade sagt det, så kunde jag
se .det på henne, att hon hefann sig illa,
Hon låg i en scark feber, ansigtet var up-
pöst, läpparna sVarta, hon andades med
mycken hastighet och ängslan»

Hvad ior en läkäre brukaf Ni?
Herren är vår läkare, sade gubbeli,

Vi äro för iattiga att kuuna betala en lä»
kai;,:.
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G. Och hvem är Ni? -

Gub. Jag är den gamle Berholäj hu*
stru Schmidts far.

G. Huru gammal är Ni?
Gub. Åttatiofera år.
G. Då lär väl arbeta redan vara tungt

för Er.
Gub. Ack! kara Herre! egenteligen

kan jag mera alldeles icke arbeta. Det är
ingen merg mera i benerij svåra arbeten kan
j;ig alldeles icke mer göra litet spinna,
det är alit hvad j;ig vidare kan koirtma ut
med. Men tili och med dermed viii det
icke mera arta sig. Lederna darra för myc«
ket för mig och på högra7 handen tela mig
tvenne lingrar, som en Croat högg af mig
i sjuårigakriget.

G. Hvar sofva då dessa barnen?
Gub. Hvar skulle de sofva? vid sin

mor, hon har endast en säng i huset.
G. Men ändå väl en kammare tili?
Gub. Här invid stugan är en liten

kammare.
Jag såg in och fann, att der var för-

varingsrummet för alit hvad denna fattiga
hustru ägde.

Sedän jag öfverlagt ett par minuter
hvad här vore att göra, vände jag mig tili
den gavnla Bemold och sade: kara gubbe!
denna sjuka här är er dotter och dessa barn
äro era bainabarn; Gud har anvist dem tili
Er, för att Ni skali bistå dem. Blif hos

m-
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er dottcr, vårda och sköt henne, och haf
tillsyn öfver barnen, ätt de äro flitiga och
halla sig rena. Gör Ni er skyldighet: så
skall Gud sorja för det öfriga, derpå kan
Ni förlita Er. Efter ett par timmar skall
er nöd vara temligen förminskad.

Gub* Gud vedergäile Er det, kara
Herrel Om mm dotter endast skulle hafva
ett enda glas vin tili vederqvickelse!

G. Hvad soin är godt för henne,
skall alit blifva bestyrt om. Lei' väl! var
tålig, och förtrösta på Gud!

Här inträtfade således det fall då de
fattiga borde blifvar understödda med skän-
ker: emedan de ej voro i stånd, att genom
arbete förvärfva sig något. Men hvad skul-
le jag skänka? det borde jag öfverlägga.

Tron mig barn! det är icke nog, att
man ger skänker at de olyckliga som icke
kuuna arbeta; utan man bör öfverlägga
hvad man skall skänka dem. Skänker, som
gifvas utan öfverläggning, skada ofta mer
än de gagna.

Hade jag t. ex. blott skickat detta folk
ett fat med mat: så skulle gubben och bar-
nen väl hallit det tili goda; men den sjuka
skulle ej kunnat njuta något deraf, och om
hon gjort det, skulle det hafva skadat hen-
ne. Hade jag velat gifva dem några duka-
ter: så hade detta enfaldiga folk icke vetat,
hvartill de bott använda dem. Den gamle
t. ex. skulle-strax ha köpt vin åt sin dot-

ter,
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ter, och dermed hade han kunnat bringa
henne om lifvet.

Jag öfverlade således, hvad jag borda
skänka detta folti, och sen jag gjort det,
skred jag suax tili verkställigheteu.

Först lät jag kalla en läkare, anbefall*
te den sjuka åt honom, bad honom dageli-
gen hesöKa henne, iö<se henne med nödlga
läkemedel, och bestiimma de näringsraedel
och lörfriakningar, som hon hord* crhälla,
lofvade honom ock att alit skulie blifva rik-
tigt betalt. Derpå lät jag min gamle kusk
komma, afskildrade iö*' honom detta fattiga
folks nöd, och bad honom biståmigför att
rädda detn.

Han lofvade göra alit som hos honom
stod, och började geiiåst utföra minä kom-
missioner. Han gick sjelf ide uslas koja
Och städade opp kammaren, och förskaffade
i den en bädd för barnen» att de ej måtte
smittas derigenam att de lågo invid sin mor,
Vidare lät han hämta den gamla Bemalcl en
säng, för att hviia iom natten. Derpä
skickade jag för gubben och barnen en pau-
na med sofvei och lät säga honom* han
skulie dageligen skicka den äldsta gassen i
mitt kök, för att deriirån afhämta åt ho-
nom och hans baruabarn deras middagsmål-
tid. Den sjuka lät jag la tili sig ett par
Citroner jenite det öfriga, som läkaren för*
ordnat för henne.

Dl
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Da jag ora aftonen kom i min säng,
gjorde det mig mycket nöje, att jag dageh
igenom hade gjort så mycket godt, och ge-
nom min försorg minskat fyra personers li-
dandc. Så väl skulle jag icke befunnit mig,
ora jag gjort mig bekymmer ora negerslai-
Yarne och icke om dessa med mig så närä
förhuncina menniskor. Hvarken dessa se-

"nare eller de förra skulle jag pä något sätt
gagnat.

Äiven de foljande dagarna fortsatte jag
min oinsorg för denna fattiga familj.

Men , kara barnl icke alltid lyckas oss
det goda, som vi vilja göra, fullkomligen.
Men detta får likväl icke afhålla oss deri-
från. Vi böra alltid- göra, hvad vi anse
för vår skyldighet, för Guds vilja, och öf-
verlemna det tili Honom, om Han viii la-
ta det för oss lyckas eller icke»

Jag gladde mig på förhand deråt, att
den sjuka hustru Schmidt, genom mitt för-
anstailtande, åter skulle tillfriskna, gå tili
sitt arbete och ätertaga sig omsorgen iör
sinä barn.

Läkaren måste derföre dageligen kom-
ma tili mig, och lemna mig underrätteJse
om hennes tillständ. I början leto dessa
underrätteiser altdeles efter önskan, men se-
dän voro dc icke mer så fägnesamma, och
på piqhd'e~dagen kom han ganska bedrör-
•.,-.-■! och sadST "1 dag kan jag ej berätta Er
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nägot angenärat, vår sjuka har i dag i min
närvaro aflidit.

Detta bedröfvade mig i sanning myo
ket; raen jag tillfredsställde mig dermed att
jag dock gjort min skyldighet emot herine.
Skulle jag icke nödgats göra mig de största
förcbråelser, om jag lätit henne dö utan
yård och skötsel ? skulle jag icke bordt tro,
att jag geuom. min bekymmerslöshet värit
oisaken tili hennes död ?

Ben döda, fortfor läkaren, .har upp-
dragit mig, att ännu rätt innerligen tacka
Er, för den barmhertighet Ni bevist hen-
ne, och saga Er, det hon, emedan Ni var
en så god Herre, gjort Er tili arfvinge af
hela hennes qvarlåtenskap.

St. Bevars! jag tänkte hon skulle vä-
rit så fattig.

G. Det var hon i sanning; men hon
hade ändå några dyrbarheter, som hon te-
staraenterade mig, dessa voro hennes
gamla far och hennes barn.

{Stefan runkade på hufvudet.)
G. Ja kara Stefan] om en rik Fru

hade upptagit mig tili arfvinge af" sin för-
mögenhet, så skulle du ansett det för en
stor lycka. Under de första ögonblicken
tänkte jag äfven som du: angenämare vore
det dig om du hade ärft några tusende
Riksdaler. Men då jag rätt Öfverlade sa-
ken: så gladde jag mig likväl innerligen
öfvar detta arf. Om du hade ärft mycket
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penningar, tänkte jag, hvad skulle du gö-
ra dermed? kiäda dig bättre? halla en bät*
tre taffel? Det vore ändå i sanning icke
väl gjordt-, endast i den händelse vore ärf-
da penningar dig nyttiga, oin du använde
dem för att uträtta något godfc med dem.
Och lemnas dig icke genom detta arf dertill
det bästa tillfälle? Oin du redligen har
iörsorg, för den gamla och de efterlemna-
de barnen, skall du icke dermed åstadkom-
ma myeket godt?

Jag antog således med tacksamhet det
arf som Gud hade beskärt mig, och foga-
de strax följande dag anstallt ora, att taga
det i besittning.

Trettiondeandra Jlfdetningen.
lJetta mitt beslut verkställde jag på följan-
de sätt: först gick jag i sorghuset der jag
blef mottagen med ett så bedröfligt jämmer-
skri, att jag knappt kunde halla mig sjelf
ifrån tårar. Men jag repade mig och sade:
gifven Er tillfreds godt folk! dödsfallet som
bedröfvår Er, har skett efter Guds vilja,
Han viii alltid menniskan v.il: och har sä-
kert äfven hari goda afsigter i anseende tili
Er. Goren endast alltid rätt, så skall Han
visst icke öfvergifva Er. Då den afledna

har
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har anförtrott. Er åt mig: skall jag ailigt ha
försorg ora, Er.

Den gamle tackade mig hjerireligen,,
och jag hade strax ornsorg omr att för den-
na dag nödiga lifsmedel föisträcktes. hanoin
och hans barnabarn.

Detta hade jag kunnat göra dageligen,.
Gubben skulle dervH hafva befunnit sig
viii, och barnen skulle blifvit underhållna
och fullvuxna.

Men kara barn! det förnämsta hos
raejiaiskan ärs som Ni vet, hennes sjiil.
Vili man således utöfva tn niniskokäilek e.~
tnot sin meclmenniska, ja bör man fömäm-
ligast ha omjorg am hennes själ t att den
hiir förståndig och god:} eljest vårdar man
henne blott tili häitten och åstadkommer i
ilera tali mera skada än gagn. Detta skul-
le inträftat med de Schinidtska barnen, am
jag ej gjort för dem mer än födt dem; mi-

der alit det hade de blifvit okunniga, o-
skickliga, och äfven lata. Sålunda skulle
jag genoni min välgörighet uppfödt ett par
menniskor, som i iramtiden tallit det all-
mäniia tili last.

Då nu den gamla kusken ibJand hade
goda infali: sä lät jag kalla honom tili mig,
för att öfverlägga med honom, hvad jag
skulle göra med barnen,

Åldersman! sade jag, har du hört hvad
för ett arf mig tillfallitV

, K. Det
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K, Det har jag. Om en rik enkä
gjort Er tili aiivinge: så skulle kan hända
arfvet gjort Er siörre fägnad; men jag för-
modar, om Ni gör det fattiga folket godt,
som den gocfe Guden anvist Er, och Han
ger sin väisignelse dertHlj så skall det i
framtiden gora Er mera glädje, än ärfda ä-
godelar. Efter min saliga far ärfde jag tju-
go riksdaler, det är det euda arf, soin jag
i min lifstid erhållit. Men när jag går på
åkerfältet och ser der mången menniska,
hvilken jag värit nyttig: så gläder jag mig
hvarje gång, i det innersta af mitt hjerta;
och mången gång går en som ärft myeket,
med sorgset ansigte om mig.

■G. Jag är också af din mening, men
hvad skall jag nu ta för utväg med barnen
som jag ärft?

K. Framför alit, kara Herr Gottschalk,
ha vård om det, att de komma under god
aga, att de må bli hållna tili ordning, lyd-
nad, och flit, samt ledda tili bekantskap
tned Gud.

G. Det viii jag gerna göra, om jag
bara kände någon, som jag kunde anförtro
dem åt.

K. Jag har redan tänkt derpå, och då
har Michael Winsiack och hans hustru Äl-
lit mig i sinnet, det är ett snyggt, stilla,
arbetsamt folk, som halva intet burn.

G, Men hvad bör jag da"betatäderh?
K, Dc

•



K. De torcle lata ätnöja sig med Htet
nog. Och vet Ni väl redan, att det finnes.
efter vär husbondes Herr von Tells farfar
ett Kapital, hvars räntor skola användas
tili upplostran af fattiga barn i församlin-
gen?

G. Derpåhar jag i sanning icketänktj,
godt! att du erindrar mig derom. Gå nu,
litan dröjsmål, tili Michaei Winstock och
baus hustru och gör dem anbud ai' barnen.
Aro de hogade att emottaga dem, så bcd
dem komma tili mig.

Emot aftonen kommo de. Jag blef
snart ense med dem om kostpenningarna,
jag skulle gilVa dem. Dessapenningar, sa-
de jag, skola månadtligen riktigt ulbetafcis
tili Er: men, kara vänner! görcn ock er
skyldighet emot barnen. Märken, Gud bar.
tagit far och mor ifrån dem, och öfverlem-
nar dem nu åt Er! detta är det samma som
om den gode Guden sade tili Er: här Mi"
ehaei Winstock, här hustru Winstock'. öfver-
lemnar jag åt Er dessa fader- och moderlö-
sa barn, att Ni skall vara dem i stället iör
far och mor; Ni bör nu behandla dem som
era egna barn. Förgäten ingalunda det, att
de aro Er anförtrodda af Gud. Hufven så-
ledes omsorg om, att de dageligen få siti
föda, hållus klädda och vården och
sköten dem under sjukddmur, men förgäten
icke att barnens själ är hufvudsaken, och
hallen dem derföre tili att flitigt besöka

sko-

ss 183 —*



skola», att alltid tala sanning, förolämpa
ingen, bcdraga ingen, arbeta flifigt, på det
de, då de en gåug blifva fullvuxna, ml
vara i stånd, atj ärligt föda sig och vara
sinä medrnenniskor nyttiga.

Det goda folket gret, lofvade biira
omsorg för barnen som lör sinä egoa barn
och gåfvo mig handslag derpå.

Nu ejick jag med dem tili barnen.
Barn! sade jag, Ni har nu mer ingen faf
och ej någon mor. Men Gud skickar dessa
.goda mennrskor tili Er, som vilja sorja som
far och mor för Er. Men nu blir det er
skyldighet, att Ni lyder dem och gör alit,
hvad de befalla Er. Då de ha myeken mö-
■3a med Er, så bör Ni derför vara tacksam-
nia, och alltid uppföra Er så, som Ni vet
att de önska det. Barnen måste mcd ett
handslag lofva sinä nya fosterföräldrar, att
de ville göra det. Dessa togo emot bar-
nens få klädespersedlar och förde barnea
med sig bort.

Den gamla Bemold gret, Och såg be«
dröfvad på mig. Jag förstod hvad han vil-
le säga, och förekom hans begäran. På Er,
kara gubbe! har man ock tankt. Ni koin-
mer dageligen att äta middag på herregår-
den, der skall Ni i tjenstefolksstugan alltid
finna en smaklig mältid som skall matta
Er. Fortfar ännu att föxrätta det lilla arbe-
te Ni mäktar med; så skall Ni, af er för-
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tjenst, lätt lulnna forskaffa Er det obetydlif
ga, som Ni dessutom behöfver.

Han begynte att tacka Stlig ä- meri
jag llit hononl ej koilima tili fals, utan si-
de: ickc mig utan Gud boV Ni tacka , Mo-
ttoni som gjörde det tili mitt åliggande att"
ha vård om Er.

jag gick bort och tackade IfVeil i mitt
hjerta Gud, som gifvit mig tillfälle att stif*
ta så myekot godt.

Då jag kom hem, liit jag kalli min-
gamla kusk, för att med honom dela defl
glädje som Gud hade tilldelt mig.

Tretiiondetredje Åfdeiningen.
Sedän vi någon tid pratat med hvafnii, och
öfVertygat hvaran, att det vöre för menni*
skau ett. af de stoista nojeli, att kunpa gö-
ra sinä medmenniskor godt; så fråg.ide jag|
om det kanske fanns i byn 'ännu ilere nöda
lidande? ' Nödlidande, sVarade han, fullt
öfver alit, men då måste Ni ha en stor
pung, om Ni ville hjelpa dem alla.

G. Men om de Verkeligen aro stadda
l nöd: sa ar det viii min skyldighet att
hjelpa dem. Hvad nÖd plågar dem då?

A'. Fattigdom och sjuklighet. Def
finnäs fiitt många hus i hvilka sjukligheten
alkLles icke upphör: niir en iiur lemuat
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sängen-, lägger sig den andra. Mårtga.gran*
nar hafva mera soi i, huset an hröd. Mett
det folket kan icke hjelpas, v&f nådiga hus*
bonde, har redan gjort så mycket för des-
sa uslingar men det liar hvarken Hiivit
bättre eller sämre. t)'cssa incnniskor iii o
sjelfva skulden tili sitt nödstalldta tilisi and.

G. Huru då?
K. Derom kutide mycket låta säga

sig. Ganska tik veta huru de skola bibehäl-
la sin helsa. De aro högst osnygga» Det
väcker redan äckel, blott man koiiimer i
Stugafl eller ser dcras kläder, ansigte och
händer. Derjemte bära de Stora skinnmos-
sor, hvarigenom hufvudet alltid hålles i
svett och orenligheten iörökas. Huru kan
ien menniska, sora alltid ligger i snuits än»
da Öiver öronen, bibehålla helsan? När de
Sedän icke befinna sig vai, så bruka de idel
torvända medel, hvarigenom de göra det
önda värre. QvacksalfVare, söin år tit åf
in iara omkring, äro deras lakare* Af des*
sa köpa de sinä läkernedel, och taga dem
in. Och det äro ändå de iörnuftigaste som
göra det, Men här finnas också de som
tro, när de kanna ondt i magen", eller Värk
i lederna, att de äro iörtrollade, och göra
då sådaua dårskaper, att man måste blygas
tala derom.

G. Men hvaral" konnner då den Stora,

fattigdomen.
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K. Den kommer deraf: att folket ej
förstår sköta hushållningen och idka något
åkerbruk. När de få in ett par riksdaler,
i stället att de deraf skulle använda något
på sin hushållnings eller sitt åkerbruks för-
bättrande: förtäta de det influtna genast.
När nu ett nötkreatur eller ett åkerredskap
skall kopas, hafva de ingen fyrk i handcr-
na, och nödgas lana samt för de, lanta pen-
ningarne betala räntä} ved kunna de icke
köpa, derföre elda de rned halm och kota
äfven med halm. Sedän felas dem gödsfflj
för boskapen hafva de intet foder, och kun-
na således pahalla litet; och när de behöf-
va en hästrså köpa de gemeniigen, för ett
par dukater, en gamnul kamp, som ej har
någon merg i benen, och säiedes icke är ii
stånd att ordentligt uppplöja jorden. Hu-
ru kan det då annat hända, än att de blif-
va ständigt fattigare?

G. Så måste man då undervisa detta
folk.

K. Undervisningen är väl en skön
sak. Men om den skall gagna något, så
bör också folket handia derclter. Men det
sker icke af vårt folk. Herr von Teli och
vår Kyrkoherde hafva redan nog gifvit un-
dervisningar; men då har man gjort så
många invändningar deremot, .att de goda
Herrarne tili slut blifvit trötta vid under-
visningen. Försök det bara en gång och
undeivis helst en

G. Det



G. Det skall |ag försöka.
K. Jag önskar £r lycka dertill.
Med dessa ord lemnade han mig. Hans

berättelser hade gjort inig bedröfvad. Jag
gick tili fenstret, hvarur jag kunde se ut
åt fältet, deröfver roånen ju*t nu uppgick.

Mänens uppgång är så behaglig, att en
tnenniska niippeiigen kan se den, utan att
kanna {'örnöjelse deröfver. Tili och rasd
barn, när de se fliånens uppgång, rupa tili
hvarandva: -se der den vackra raatien i

Också jag kände förnöjelse vid dcss
uppgång, och, soin j;ig var van att vid
fcvarje naturhändelse tanka påGud: så blef-
VO äfven rm minä tankar ledda på Hononi.

Huru välgörande är Han icke, tänkte
jag hos mig sjelf, alla jordiuvånare, på
jfivilka månens sken nu faller, lyser Han
rierigenom, lyser genora mänskenet så måu.
gen resande och beVarar hononi från att ia»
ra viii, lyser derigenon» äfven memiiskor sora
icke tanka på Hononi, icke tacka Honora. Så
bor också du handia, göra godt kvar du
kan, äfven åt memiiskor som icke äro tack-
samma mot dig.

Nu komnio mig åter de fattiga och sju-
ka ibland min allmoge mig i sinnet. För
dessa, tänkte jag, bör du visst ha onisorg»
Ilerr ven Teli är ju deras öfverherre och
du står nu i hans stäile. Men pa hvad sätt
ha osftsorg om dcinV på4hvad sätt hjelpa
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dem? Jag tänkte hit och dit, och fann in»
tet tjenligare medel än undervisningen.

Ack ! uudervisningen , undervisningen är
det bästa medel man kan använda att hjelpa si-
nä lidande medmenniskor. Den är ide llesta
fall af vida större värde, än alit undcrstöd.
Ty dåraenniskorna, genom undervisning, först
blifvit förståndigare och bättre: så kunna
de i de flesta fall hjVlpa sig och
behöfva icke främmaude hjelp.

Jag gick således tili sängs\ mcd dert
foresats, att ännu en gång försöka hvad
undervisningen kunde iörmå hos dessa o-
lyckliga.

Så snart nasta förmiddags göromål vo-
ro slutade: tog jag min käpp Och genom*
vandrade fältet, för att linna menniskor,
som jag kunde undervisa.

Särdeles långt hade jag icke hunnit,
förän jag träffade på en usling, hvars åsyn
gjorde mig ganska svårniodig. Han sjelf
var blek, betäckt med gamla sönderslitna
slarfvor, hans häst var blind, kraftlös och
så mager, att man kunde räkna hans ref*
ben. Åkern var betäckt med tistlar och
brombärs buskar, och af hvetet som han
skördade derpå, ' fans der ganska litet, det
hade kort halm och små ax.

Ack! kara granne, min goda Christian!
sade jag, din skörd är verkeligen ganska
dålig.

Chr.
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£7ir. Ja det är den! som det ty värrt
plägar gå fattigt folk.

G. Men hvaraf kommer då detta?
Chr. Vi hafva ett svårt årj det har

Värit brist på regn.
G. Det har också värit brist på regri

på herrgårdsåkern j likväl är skörden päden
åkern rikare*

Clir. Det trör jag! Öm jag hade tterr
totin Tells penningar, så skulle min skörd
Öckså vara rikare.

Jag föreställte hortom, att det vid å-
kerns förbättrande icke kömmer så mycket
an på penningar, spin fastrner på flit och
en god inrättning; jag gjorde hönonl också
uppmärksam på sin krasslighetj viste hö-
nom orsaken dcrtill; gaf honom åtskilliga
råd huru han kunde förbättra sin helsa och
fein hushållning } och bibehålla sig frisk.
Men emot alit gjorde han någon invänd-
ningj och var sluteligert så ohöfligj att han
Sade: det förstår Ni icke»

Jag lemnade honom således hjelplösj
Och vände mig tili en annan, som icke långt
derifrån sysselsatte sig med åkerbrukj Hos
honom verkade jag icke mera
och han yttrade slutligert, om han hade ett
par hundrade riksdaler i händerna, så skul-
le snart alit gå bättre*

Dessa par hundrade riksdaler agde jag
ftu icKej och om jag ägt dem: så skulle
jag likväl dragit i betänkande, att anförtro

N S dem
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dem ät honom. Ty hvartill gagna pennin-
gar en menniska, soin lir okunnig och icke
låter undervisa sig. Han gör alltid ett för-
vändt bruk af dem. \

Jag lernnade således äfven honom at
sig sjelf, och gick bedröfvad tillbaka. Dock
uppgaf jag än icke alit hopp, och beslöt
att vidare eftertänka, om jag då icke kun-
de finna något meuel att hjelpa detta folk.
Ty, barn! om det är vårt fulla alfvare att
hjelpa andra: sa får man icke strax uppgif-
va hoppet, om det ock icke i första ögna-
blicket lyckas oss.

Herr Göttschalk! ropade någon bakom
migj jag såg mig om, det var Michali
Winstock.

Vili Ni väl, sade han, litet besvära
Er hit, för att se hura era fosterbarn be-
finna sig?

Jag följde honom och fann dem på en
åker, der de voro sinä fosterföiäkhar be*
hjelpliga, tili sammanbärande af årsgrödan.
Åsynen deraf gjorde mig nöje och jag in-
liit mig mcd detta goda folk i ett längt
samtal öfver deras hushåHning och skötseln
af deras helsa. Då förnam jag i sanning,
att äfven de voro ganska okunniga i många
stycken och hade ganska oriktiga meningar.
De hade t. ex. äfven ett litet glas fullt af
läkcmedel, som de hade köpt af en qvack-
salfvare. och hvaraf detögo in nar de
kände sig opassliga, men likviil blef jag

var-
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varse, att de voro uppmärksamma, när jag
gaf dem någon nyttig lärdora.

Hos detta folk, tänkte jag, liirer da
kunna uträtta något. Dem skall du under-
visa. När det scdan går lyckligare for
dem: så blifva tili äfventyrs andra grannar
derigenom brag.ta tili eftertanka, och låta
lära sig genom dcras exerapel.

Jag besökte således denna familj, hvar
vecka ett par gänger, och underviste dein.
Först visade jag dem, huru de skulle söka
att bibehålla sig och de dem anförtrodda
barnen friska, och huru de skulle kunna
hjelpa sig, då en opasslighet anföll dem.
Da kom det mig väl tili pass attjag blilvit
uppfostrad hos Herr Federiociss. Denna
värde man gaf oss så goda reglor, i an-
secnde tili ht-lsans bevarande, att en sjuk
var i hans hus så rar som en hvit sparf.
Om en liten opasslighet träffade någon af
oss, så hade lian alltid några ganska enkla
mi:del tili hands med hvilka han genast
halp honom. Dessa medel anskalfade jag
mig äfven, och anmanade Michati Winstock,
att han strax skulle komma tili mig och
söka hjelp, så ofta han eller någon af de
honom tillhöriga icke befunno sig väl. Men
viii Ni då väl också hörsamma u>ig ? fråga-
de jag.

Af hjertat gerna, svarade han. '

Nå, fortfor jag, så hämta mig då, tili
bts-
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bevis af er lydaktighet, medicamentgjaset,
som ni köpt af qvaoksalfvaren.

Han bar det tiU mig, och jag kastada
det, i hans åsyn, ut genom fönstret.

Nu gaf jag ock honom anyisning, hu*
ru han kunde fprhättra- sitt åkerbruk, sin,
boskapsskötsel och hela hushållning, ocb,
gjorde hanoin, i tysthet, då det hehöfdes,
ett litet förskott,

Då jag t. e*, blef varse, att först*
grunclen tili hans ejändiga skqrd ocU dålign
boskapsskötsel låg deri, att han förbrände
halinen, sopi han skulle nyttja tiU
pens fodriqg och åkerns gödsel; så rådde.
jag honom att försesig «jed ved.

Det l|ter ei göra sig hos mig, svara*
de han,, Min häst har ingen merg i kno-.
torna. Med honom kan jag ej göra nägra
vedloror. Och hvar skulle jag fattig man,
taga penningarna tili veden?

Jag iät derföxe försla ved tiU honom,
och smaningoifl återb,etala mig penningarna,
för det.

Då denna familj nu rättade sig efter
minä råd i ali ting: så hade jag den. förnö»

att se, att dess pmständigheter dage*
ligen fqrbättrades.

Wimtocks hela hus blef friskt, unga
och gamla ftngo en blonistrande ansiktes-
färg, åkravne blefvo fruktbarare, skördarne
ymnigare, på gården gingo väl födda nöt-
kreatur, sprungo får och lain, hans plog

droy,s
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drogs af en rask brunte, och den gamla
ladan, som alltid förut hotat att kullstörta,
blef och en ny uppbyggd.

I hela byn talade man om JVinstochs
välmåga, och hvaraf den väl kunde härrö-
ra: en gissade hit en annan dit. Några gran-
nar skulle Ni väl tro det? voro at deft
mening, att draken släpade tili honom alit
hvad han behöfde.

£f% Draken ? hvad är da det ?

G. Jag viii säga dig det. Ibland ser
man om natten genom luften flyga en eld-
kula, hvilken har en lång svans. Om den-
tia tro nu enfaldigt folk, att det är en dra*
ke, som släpar tili de grannar som äro i
förbindelse med honom, smör, mjöl, fläsk,
ägg, penningar och alit hvad de behöfva.
Hvarföre rodnar du Stefan?

St. Vår dräng har berättat mig myc-
ket om denna drake.

G. Och du har trott det?
St. Ja det har jag.}
G. Då har du värit bedragen, Den

så kallade elddraken är ingen ting annat,
än en klump dunster som tända sig i luf-
ten och med mycken hastighet flyga ige-
nom den.

Men några grannar voro likväl för-
Ståndigare, De gjorde besök hosWinslocky
samtalade med honom och gjorde lika som
han, och när jag sedän såg, att de blifvit
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förståndigarc och Eörrättade sinä sysslor vål,
gaf jag äfven dem understäd.

På sadant sikt bade jag efter några år
den förnöjelsen att se, sjlikdoniarna och deri
tryckande fattigdomen vara bonflydda ifråu
de flesta hyddorj och att den bleka färgen,
trasorna som vanställt så många i/hvånare r
de bliuda utuierglade hästarne,. de rnänga
toma, i linda liggande åkrarne nastan all-
deles fövsvunno, och helsa och välstånd
blefvo öfver alit synbara. Skulle jag väl
halva kunnat uträtta detta raed penningar?
Visst kke. Så vigtigt är det derföre,. kara
barnl att undervisa sinä villfarande okunni-
ga medmenniskoj:. Mea om maa viii un»
dervisa andra: så måste man?

3f. Sjelf hafva kunskaper,
Gv Det raaste man! ty hnrn kan den

Hra andra som sjelf icke vet någon ting,
ellei; som sjelf är stadd i villfarelser,. En
sadan åstadkommer o Eta mera skada äu
gagru Kan Ni kanske eriadra Er någon,
som äfven ville undervisa Er och skadade-
Er genom sin undervisning?

Alla. O ja! Drejfitss. Han underrät-
tade oss om spöken. *

G. (Leende) Och, Stefan! hvartill
gagnade denna undervisning?

St. Att göra oss tili rädda barar, och
att vi icke tordes i mörkret, gå utom dör-
ren.

G. Och



G, Och o m denna undervisning hade
fortfarit, så skulle hela hufvudet för Er
blifvit upplyllt med spöken, och Ni skulle
tllestädes hört ellcr sett några sådana, och
likväl hade den goda Drejfuss haft Kjerligt
god mening med sin undervisning.

Market) derföre barn, huru nödigt det
är, att man alkid ger akt på goda lärdomar,
och söker genom egen eftertanka att alltid
lära sig mer. Ty oin man uppväxer i okun-
nighet och villfarelser, så är man sederme-
ra, i raånga fall, icke i stånd, om man ock
gerna ville, att göra godt och bistå sinä
lidande medmenniskor.

Trettiondefjerdg Afdelmngen<
Sålunda förflöto på Herr von Tells lands-
egendom några år för mig ganska ange-
nämt. Jag hade väl mycket arbete, men
den öfvertygelse, att Gud ålagt mig det,
gjorde det mig behagligt. Förekom det
mig också ibland någon syssla som var mig
ledsam: så företog jag den ändock med rask-
het, emedan jag ansåg det för Guds vilja,
att jag skulle förrätta den, och jag höll fö-
re, att ett godt barn borde uträtta icke blott
det angenäma som dess far ålagt det, utan
äiVen sådant som vore oangenamt.

Det
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Det obehagligaste för mig var alltidl
indrifvande af utlagorna och räntorna, sora
min husbonde hade att fordra af sinä nn-
derhafvande. Men då jag betänkte: det är
Guds vilja att du gör dctta, eraedan du
derigenom förhjelper din Herre /tili sin tili-
hörighet, och vänjer hans underhafvandc
tili verksamhet och ordning: så hlef det m.ig
likväl också lättare.

För att vanja de underhafvande tili
ordning, hade jag lå,tit göra dem bekant,
att alit, hvad hvar och en hade att erlägga
tili Herr von Teli, borde vara betalt den
iörsta November, och att jag skulle åklaga
de senfärdiga och mcd rättens tillhjelp tvin.
ga dem tili sin skukls afbördande.

Den lörsta November kom, ooh mitt.
nam var, hela förmjddagen , icke tomt på
menniskor, sora betalte mig penningar. Då
jag redan indrifvit temineligen in-,
kom äfven Balthasar Kiebitz, soin, för två,*
hundrade riksdaler, dem Herr von Teli för»
skjutit honom, tili köpande af ett honings-
rum, borde erlägga sex riksdaler i räntä,.
Då han inkommit i rummet, blef han stii-
ende vid dörren.

Kom närmare, grannesfar Kiebitz\ sade
jag, räkna opp cra sex riksdaler!

fC, Det är konst att räkna opp pen»
ningar, när man inga har.

G. Ni har inga penningar ? då måste
jag kalla Er för rätta.

K. Ni

IWW /uUm



K. Ni maste ju hafva tålarnod med en
fattig maa, Nasta år skall jag riktigt beta-
Ja Er alit.

Q, Det är en tora undflykt. Om Ni
nu icke kan betala sex riksdaler, hvarifrån
viii Ni dä nasta år taga tolf riksdaler?

Ni har ju länge nog förut vetat, att
den första November vore betalningsdageii,
hvarlöre har Ni då icke ställt Er dereiter.

K. Det har jag gjordtj men under
hafreskördcn störtade hästen för mig. Å-
kern mäste nödvändigt lagas i ordning
då nödgades jig sammansöka alla minä pem
ningar och köpa en annan häst. Nu är
pungen för mig uttömd, och jag är alldeles
jcke i stånd att afbörda rqin skuld.

G. Det är rätt Ula. Ora pungen är
uttömd, så borde Ni bemöda Er, att ge»
no m flit och sparsarahet åter hopsamla nå-
got. Kort och godt, jag kan ej göra nå*
got afseende derpå- Om Ni i dag icke hit-
pär era sex riksdaler, så skaU jag ställaEr
tili rätta och låta bortsälja er häst och kan-.
ske äfven er plog på köpet.

K, Det nödgas jag finna raig vid,
Men jag säger Er det, om Ni föriar så
strängt med raig, så förstör Ni mig, och
jag skaU framdeles alldeles icke mer kunna
betala. Men sätt nu Er endast i mitt stäl-.
Jej föreställ Er, Ni vore Balthasar Kiebit&y
för Er hade hästen störtat, Ni hade nöd-
gats bortgilya .alla era penuingar för att kör
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pa en annan,, och jag vore Herr Gottschalk
och ville nu låta borttaga för Kr häst och
plog, da Ni icke kunde betala mig sex riks-
daler som Ni vore mig skyldig? Huru
skulle da detta förefalla Er ? Meii jag måa-
te säga Ei', jag skulleick\e förfara sä strängt
med Er, om ni vore Batihasar Kiebitz och.
jag vore Herr Gottschalk.

Dessa ord gingo mig genom hjertafr.
Jag såg raamien i- ögonen y ele stodo tulla
ai" tårar.

På stället nu, sade jag, kan jag icke
afgöra saken. Kom tillhaka denna efter-
»niddag, då skall Ni få ert utslag.

Han gick bort, och jag lät, för att fa
tid tili öfverläggning, säga det öfriga foi*
ket, som ännu stod för dörren, att de nu
skulle gå hein och föl jande dag komma till'-
baka. Nu tog jag min käpp, gick ut på
marken, satte mig på en enslig ort, och
eftertänkte, hvad jag väl skulle göra, ora
jag vore Batihasar Kiebitz, och väntades af
Henrik Gottschalk. Jag skulle da, sade j.ig
tili mig sjelf, göra alit hvad jag kunde,
för att afbörda min skuld. Men om en. o-
lycka träffade mig, och jpg vore cmöjligeii
i stånd att erlägga betalning: då ja då r
skulle jag verkeligen förmoda af Henrik
Gottschalk, att han skulle ha tålamod med
mig.

Du skall således undersöka, om Kie*
litz också har gjort det, som du i hans

stäl-

se 204



«tälle skulle hafva gjort; är detta skett: så
<kör du ock i sanning göra det, som du
skulle fordrat af Gottschalk, om du värit
Kiebitz.

lag gick således derifrån, sökte opp
den gamla kiisken, och underrättade mig
hos honorn, hurudan kari Balthamr Kiebitz
vore?

/f. En flitig, ördentlig rnan, om hvil-
ken man kan säga intet ondt.

G. Men huru kommer det då tili, att
han icke betalar?

K. 1 höst har en häst stortat för den
fattiga rnannem Derigcuom har han köm-
mit i obestånd. Om endast hans bror Died-
rich vore så god! men det är en liderlig
fogel. När han lorvärfvat en riksdaler, går
han på bränvinskrogen, och arbetar icke
förr än han supit opp sin riksdaler.

Jag insåg således väl, att jag borde
ha tålamod med Kiebitz , emedan jag äfven
fordrat det, om jag värit i *hans ställe»
Biott den hetänkligheten hade jag än, om
jag väl kunde göra det, då penningarne,
som Kiebitz skulle betala mig, icke tillhör-
de mig, utan Herr von Teli, och denne ic«
ke uttryckeligen meddelt mig tillstånd, att
ha tålamod med dem som icke kunde be-
tala.

Men snart f oli det mig in ett medel,
huru jag kunde uppfylla mm skyldighet e-
mot KkbitZy utan att handia emot Herc
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i'o» Tl?J7j- vilja. Huru jag utförde dettä
skall Ni strax få höra.

.Då Kiebitz åter korntill mig, sade jag:
kara Kiebitz! penningarne, 'som Ni bör bö-
talala tili mig, tillfalla icke mig, utan miri
Herre > hvilken cj tilldelt mig någon fulh
makt, att hafva tålamod med dem söm icke
kunna betala. Men emedan jag vet, att Ni
utan er för vallan rakat i obestånd, så viii
jag betala för Er. Här har Ni qvittenset
öfver pennihgarrtas äfbetalning. Ni är tnt
dessa seX fiksdaler mig 4 icke min Herre
skyldlg.

Man tryckte mig tacksaitit handen, och
försäkrade mig, att han skulle ärligt beta*
la mig»

Följande mörgdnen körrimo min hus»
bondes öfrigä gäldenärer och erlade alla be-
talning $ så närä sorti på Diedrich Kiebitz.

Denne sade, det vore honom omöjligta.
att afbetala de tre rikSdaler, som han borde
gälda tili tiiigj jäg börde derföfe ha tåla-*
mod med honom.

G. Det kart jag icke. Öm Ni i dag
icke skaffar mig penningarne} så kallar jag
Er i morgon opp för dcrrsstolem

Dt Det kan Ni väl icke göra med en
fattig kari.

G; Det skall jag visst göra; hvarföre
har Ni då icke sökt hopsamla de få riksdal*
rarna, för att kunna erlägga betalningV

D. Del
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D. Det hade jag gerna gjorf, men vt
liafva i år haft ett så svårt år.

G. Jag vet af intet svårt år. Alla
vara bönder hafva haft ett dylikt år som
Diedrich Kiebitz, och likväl hafva de alla be-
talt mig. I morgon blir Ni stälM för
rätta.

D. Men sätt Er dock i rnitt ställe!
om Ni vöre Diedrich Kiebitz och icke kun*
de betala, och man ville derföre genast
Btälla Er för rätta, huru sktllle då det sy-
nas Ei-?

G. Jo! om jag vore Diedrich KiebitZ)
äå skulle jag ej supa Opp minä penningar i
biänvin, utan spara ihop dem, att jag med
dem måtte kunna betala Henrik Gottschalk.

Han ville tala än vidare ; men jag hör»
de ej på honom, utan åklagade och tvang
honom att erlägga de tre Riksdaler, som
han var Hefr von Teli skyldig.

Jag har med flit, barn! befättat Er det-
ta sä vidlöftigt, pä det Ni skulle lära, huru
Ni kan upptäeka, på hvad sätt Ni i hvarje
tali bören förhålla Er emot era medmenni*
skor.

Har du förstått mig Sfuliel
£f. Jag tror det. Jag bör alltid ställä

mig i den andras bclägenhet.
G. Näf du derföre kommer tili Herf

Tillbss lektionstimme, och du viii veta ha*
ru du bör förhålla dig emot honomj hvad
bör du då göra?
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ff. Jag måste i tankarna sätta mig i
Herr Tillbcs ställe.

G. Om du nu vore Herr Tillbe, hvad
skulle du då äska af dina disciplar?

ff. Att de vore stilla och uppmärk*
samina.

G. Hvad bör ffulie således gÖra ?

ff. Äfven vara stilla och uppmärk»
sam.

G. Men om en tiggerska fordrade,
att du skulle afkläda dig din kiädning och
gifva den åt henne?

»ff. Jag vet cj hvad jag borde göra?
G. Sätt dig i hennes ställe. Oin du

vore fattig, skulle du väl vara så oför-
skämd, och fordra af någon, att hon skul-
le afkläda sinä -kläder och gifva dem åt
dig?

ff. Det skulle jag visst icke åstunda.
G. Så behöfver du äfven icke afklä-

da dina kläder och gifva åt tiggerskan.

Tretiiondefemte AfdeMngeiu
Slutet af femte året, som jag innehaft m*r*
nya beställning, nalkades nu, och jag brag-
te min räkning i ordning för-att kunna af»
lägga den för Herr von Teli. På räknhv
geri som man vid årets slut gÖr öiver sinä
Hikomster och utgifter, kan maa alltid mer*
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ka, om man värit ordcntlig eller oordent-
li g i sinä göromål. Har man värit oordent-
lig, så är detta ett ganska svårt arbete.
Man räknar och räknar, och bråkar sitt
hufvud grufveligan, och likväl viii räkrrin-
gen aldrig slå in. Inkomsten är alitid gan-
ska olika med utgiften. Detta komfner der-
af, att man icke uppskrifvit beggedera or-
dentligen.

Otan att jag viii berömma mig, sakan
jag dock försäkra Er, kara barn! att min
räkning var mig ganska lätt, och att minä
Utgifter inträffade med inkomsterna så när
söin på en riksdaler, hvilken jag ersatte ur
min pung. Hade den väl blifvit lika rik-
tig, ifall jag hade fortfarit att sysselsätta
mig med negerslafvarnas befrielse? det tror
jag svårligen. Hade jag nu icke kunnat
bestå med min räkning: så skulle jag dock,
med ali min ärlighet hos Herr von Teli ra-
kat i den misstanka, att jag värit en ored-
lig man. Det öde hafva oordentligt folk i
allmänhet, när det gäller att förvalta I'räm-
mande penningar; ehuru de ock icke un-
danhålla något deraf, så kunna de likväl ic-
ke visa, för hvad de utlagt de inkassera-
de penningarne, och blifva derföre ansedda
för bedragafe och tvungna att ersätia det
felande. De skrika sedermera på orättvisa;
bedyra sin oskuld och betänka icke, att or-
saken tili deras olycka verkeligen är hos
de«j sjeltva: vai icke i bristen på redlig-
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het, men likväl i brist på ordniug. Det
är deriöre väl, nai barn rcdan vanja sig,
att uppskrifva sinä smä inkomster och ut»

gifter, och deröfvef vid slutet af hvar må*
nad förfärdiga en räkning.

Barnen gåfvo hvarandrå genom nickär
nied hufvudet att förstå, att de framdeles
äfven ville göra detta, och Herr Gottschalk
gjorde hvar och en i deiina afsigt en liten
bok och visade, huru den borde inrättas.

Jag lade oeU> fortför Herr Gottschalk $

min räkning ihop, skickade den tili Herr
von Teli, och underrättade mig hos honom,
hvad jag borde göra med de 4'QOO riksda-

, lerne, som jag hade i öfverskott.
På sista dagen i åretj gick jag i 1 tar*

karna minä lefnadshändelser igenom och
glädde mig nlycket åt derm Mycket godt
hade Gudbevisat mig, och jag fann, att jag
dock icke som otacksam njutit Hans väigär-
ningar, utan bemödat inig att vara tacksam
emot Honom. Jag gladde mig Odk i tyst*
het åt det märkbara goda jag åstadkommit
derlj att många mcnniskör lefde omkring
mig, hvilka jag hade värit och att
jag sjelf hade bättre l|rt mig att väl litrat-
ta mångahanda göromäh Väl, det tillstår
jag, erinrade jag mig mången försutrilighetj
som jag lätit komma mig tili skuldj men
jag hade dock den förhoppning, att, om
jag ständigt vore uppmärKsam pä mig , skul-
le det framdeles väl gä bättre och bättre*
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Efter någon tid erhöll jag ett bref i-
jfrån Hcrr von Teli, hvari hau betygade mig
sin tillfredsställse rrted tttiil räkning, och au-
modade mig, att nled de öfriga penningarna
resa tili Leipzig och inköpa Stats-obligatiö-
ner för deixl.

Jag lägade rhig således genast redö,
Satte mig på postvagnen ocli for åstad. För-
sta dagen for jag helt allcna, och tiden
skulle biifvit mig lång, örti jag icke an-
Vändt den tili betraktelser öfver Gud ooh
Hans visa hvaraf jig fann
Spar öfver alit, men i synnerhet i de an-
stalter Han lräffat> att foglarna, ätven o-
aktadt den djupa snön som hade fallit, lik-
Väl ännil funno sia föda.

Artdra dagen af luin resas fick jag ea
reskamrat, men riied hvilken jag ej heller
kunde underhålla nligi Det var en Polsk
Jude. Han kunde icke Tyska och jag ej
Polska, följakteligen kunde vi öckså icke
tala med hvaran.

Hvad är Ni> frågade jag hononij för
en landsman?

Int' förståj Var hans svan
Jfråii Pölen?
Från Pölen» Det Var alit hVad jag

kunde få ur honoiri.
lian tyckteS vara fattigi ernedan hah

tili kost icke hade annat bös sig, äh ett
Stycke gröft bröd, hvilket han förcärde då
jag spisade min middng på nasta värdshus.
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' Då vi satte oss på, fingo vi en post-
dräng, somgenast lät slå i iör sig ett glas
bränvin, och söp ut det. Vid vår an-
komst tili nasta by, höll han åter stilla,
och drack ut ett glas bränvin.

Min vän! sade jag, sup du icke för
mycket, att du icke super opp ditt fprnuft!
du är im vår aniörare, vi hafve förtrott
dig vårt lif sen du supit bort törnuftet

så lär du illa iöra Iram oss.
Men han jog och sade: raitt förnuft är

vant vid bränvin.
Vid nasta värdshus söp han åter.
Jag gjorde honom förebråelser derföre,

men han brydde sig icke derom, piskade
på hästarne och tvang dem att löpa i tulit
traf.

Då vi nu foro utför en brant sluttan-
de väg ropade jag tili honom: håll! jag
måste stiga ned; men han ställte sig, lik-
soin han ej hade hört det. Det varade ej
länge, Innan vagnen började gå på tväran,
mitt skrikande halp icke, postdrängen for
löst derpå vagnen slog omkull. Jag
kom teinmeligen lyckligt derur, ty jfallet
skadade mig icke mer, än att jag litet för-
sträckte vänstra handen. Min stackars rese-
kamrat var så mycket olyckligare. Vagnen
hade tallit på hans lårben. Då vi hade
lyft den opp, och jag ville upphjelpa Ju-
den, var han icke i stånd att stiga opp,

skrek



skrek häftigt, och, då jag unclersökte. hans
lårben, fann jag att det var aibrutit.

Scr du, sade jag tili posfdrängeö, hvad
du kömmit åstad mcd ditt bränvins dric-
kande? Löp strax tili niistä by och skaila
hjelp.

P. Det skulle viii löna mödan, att jag
skulle löpa för den karlens skull. Det är
ju en Jude.

G. Är han icke menniska som du? Ju-
han icke din nasta? har du icke blifvit be-
tald at' honom?

P. För åkningen har han betalt mig,
men icke för omkring löpande. Vi vilja
äter ställa honom på vagnen.

G. Men han kan icke sitta, och skul-
le ej uthiuda smärtorna, som åkningen för-
orsakar honom. Oin du ej viii löpa, så
viii jag löpa.

P. Derpå kan jag ej vänta. Sätt Er
opp Herre, fcller åker jag bort.

Knappt hade han sagt det: så åkte hau
verkltgen bort.

Der stod jag nu vid den stackars kar-
ien, som med ängsliga blickar bad mig om
förbarmuide. Gode man! tänkte jag— du
har tili äfventyrs en far en hustru
bröder dessa aro alla långt ifrån dig,
kanna icke din nöd, och kunna icke hjelpa
dig. Den hårdhjertade menniskan har len -

nat dig. Ibland de tusende millioner mcn-
niskor, som bo uppå jorden, är ingen dig



nu så närä som jag. Gud har anvist dig
tili mig, att jag skall rädda dig. Jag för-,
står din vink min Gud! och skall iölja den,
Denna menniska är niig väl främmande,
men han är Ditt barn, min broder. Och
Om jag hade brutit låret, och han hade bhf--
vit oskadd, skulle jag icke äfyen väntat af
honom, att han antagit sig mig?

Jag tiyckte således haris hand broderli-
gen, och gaf honom genom miner att för-,
stå, det jag ville söka hjelp<

Men hvar? det visste jag icke sjelf,
då jag ingenstädes blef varse nå.gon menni-
skoboning.

jag gick derföre opp pä en höjd, och
såg, tili min Stora glädje, ett ensamt landt-
gods ligga i en dal, det hette, som jag se-
dennera lick höra, Ludvigsdal. Jag lopp
dit med ali skyndsamhet, och gick in i liti-
set, der ett ungt välbildat fruntimmcr kom.
emot mig.

Kan jag Icke, frågade jag strax, få
U med herren i huset.

Frimt. Min far är i karnmaren a ja g
skall strax ropa pa honom.

Fadreri) som hctte Hiidelrandy kom, ut
och frågade; hyeni är Ni min Herre?

G. Jag är en resande, som har kom-'
irdt för att bedja t>X om hjelp, Jag åke?
jemte en reskamrat mec| posten, vår posu
dräng är besupen, och kör postvagnen här
utanför ert landtgods öfverända. Min res-

kam-
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fcatitrat" afbryter ena lårbenet, jag ber post*
drängen löpa tili vägs och soka hjelp
han gör det icke; jag ber honotn vänta så
Jänge, tills jag hunnit skaffa hjelp; men
den härda menniskan är obeveklig och åker
bort. Der ligger nu tien ömkansvärda men»
niskan uto i snöu med sitt afbrutna ben.

//. Det fins pä nejden ingen, som
kunde hjelpa honom, utoin mig —* Gud har
auvist honom tili mig, jag skall

G. Men hau är en Jude —»

//, Ett barn af Gud,
G. Och är fattig
//, Men jag ii,r af Gud välsignad med

ägodelar. Christoffer ! (tili sin dräng) der
Ute liggef en resandc som har brutit benet,
tag en handbår, lägg halin derpå, tag Wil-
helm mcd dig och bären in honom, Du-
kara clotter, säg åt pigan, att hon genast
eldar kammaren tili vänstra handen, och
skallär in en säng, och åt dagsverkskarlen
AbendUern, att han olördröjligen löper tili
Staden, och hifkallar fältskären,

På ögnablicket flög alit för att uträtta
den älskade fadrens befaUmngar,

Ni, min Ilerre! fortfor Herr Hildi'
brqnd, kom med mig i kammaren,

G. Det kan jag icke, jag måste bistå
min reskamrat.

H. ]Si har rätt. Ni är nu hans nas-
ta. Sen han är inhämtad. så gläd Er at er
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goda gerning, och vi skola då tala vidare
med hvarandra.

Jag gick således åstad med drängarne,
som snart voro färdiga med sin handbår,
och lade min olyckliga reskamrat derpå,
som utgöt tårar, och hjerteligen tryckte mig
handen. Han blef derpå lagd på den för
hoaom baddade sangen, och, efter fältskärens
ankonist, )öihunden, äivensora en dräng i
huset fick befallning, att dag och natt bli
hos honom, och behandla honom efter fält-
skärens föreskrift.

Då alit detta för sig gått, nödgade-Herr
fiiidebrand mig, att följa sig i hans kamma-
re, och, såsom det redan var sent på da>
gen, bli öfver natten hos honom.

Jag emottog hans goda anbud utan
vägrande.

Här hade jag nu, efter en ganska be-
dröflig dag, en rätt angenäm afton. Jag be-
fann mig i kretsen af en älskvärd förträff-
Kg familj, som tycktes hafva fattat tycke
för mig, derför att jag gjort min skyldighet
emot den fattiga juden.

Då det blef matdags, sade husfrun,
den äldsta dottern, Sophie, ett par ord iö-
rat. Denna gaf sin syster en vink, begge
skyndade strax bort, kommo snart med det
nödiga duktyget tillbaka, dukude bordet,
besatte det med enkla rätter, och de begge
bröderna lade knifvar och gafflar derpå.

Ord-
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Ordtiingen, snyggheten, noggranheten,
husliga kärleken, vänligheten, lydnaden,
som herskade i denna familj gjorde den mig
gaaska högaktad.

Under måltiden taite Herr Hildebranå
ganska mycket oin sin landthashållning, och
huru Gud, da han användt flit, eftertanka
och sparsanihet, hade välsignat honom. Jag
hörde på honom och lärdc mycket af ho-
nom, som i framtiden blef mig ganska nyt-
tigt. Jag berättade honom sedän oin de in-

jag hade gjort.
Efter måltiden kom jag att tala om mi-

nä lefnadshändelser och mitt slafveri i Al-
gier. Då blefvo' alla uppmärksamma. Jag
nödgades sätta mig i en länstol, unga och
gamla drogo fram stolar om mig, gåivo akt
på hvarje ord, och gjorde en mängdfrågor
tili mig.

Så pratade vi ända tili midnatten. Då
vände sig Herr Hildehrcmd tili sinä barn
och sade: se, barn, i denna goda mannens
bistorie, stadfästelsen af det, som jag re-
dan ofta sagt Er: När menniskan brukar sitt
förnuft, och gör hvarje ögonblick, det som
är Gnds villja eller hennes skyldighet; så
går han på Guds vägar, hvilka väl ofta ä-
ro tunga och besvätliga, men hvilka slutli-
gen briiga henne i dcn belägenhet som för
henne är den bästa. Jag är ickc länge hos
Er mer: men handien eftcr Hans vilja, så

skall
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skall det gå Er viii, och Ni skall kunn*
räkna på Hans bistånd.

Nu önskade vi hvarandra en angenän\
hvila, och hvar och en lörlogade sig i siu.
sofkamn\are.

Trettiondesjette- Afdelmngen*
Um morgonen stod jig tidigt opp, och
gick genast tili den. olyckliga Juden, för
att undenätta mig, huru hau hade tillbragt
natten, Hans vårdare sada utt den värit o-
rotig.. På fältskären. sagt detta förut, och
tillika försäkrat att det ejskuile ha mycket
att betyda, så, gaf jag mig tillfieds, och
Jät honom förstå genom iryner, att han
skulle föihalla sig stilla och roligt, hvilket
]ian också genom ett handslag lofvado mig.

Na rekoinmenderade jag mig hos den-
na förträffeliga tamilj, och ville gå tili na-
sta poststation. Men då, jag koin på går-
■den, stod der en fövespänd vagn, i hvilkcn
jag, ali min vägran oaktadt, mas.te sätta

Då jag hade ankommit tili nasta sta-
tion, gat" jag kusken, som nkt mig, en
drickspenuing, och updrog honom att än en
gång på m'ma vägnar tacka sitt herrskap för

god;i jtg hos dein åtnjutit.
Til-

rs 21S 55P



Tillika frågade jag honom äTven, hu-
X\x han tyckte om att vara i Ludvigsdal?

Ilvom skulle ej gerna vara der, gaf
han mig tili svars, hos ett så godt herr-
gkap, Arbeta blir i sanniqg oss icke efter*
skänkt. Tidigt muste vi ut, sent få vi gå
tili sängs, och dagen igenom får ingan af
Jierr H,iidebrands folk sticka händerna i bar-
mcn. Men hvar och en gör ändå sitt ar-
bete gerna; eniedan vi alltid få så myckeii
uppmuntran. Oita då jag plöjer, och svet»
ten rinner mig nedför kinderna, kpmmer
tdei- ]- HUdcbrand tili mig och säger; Na!
Fritz! iir du flitig? såsom du nu yänier
dig? så blir du en gång framdeies, Håller
du nu friskt i arbetet, så blir det dig lätt,
när du en gång f|r din egen hushållning.

Dervid ger han oss tillika. en god lön,
pch tillågger för hvarje år, åt hvar och en
af hans drängar oqh pigor, då de tjent ho-
nom trogit, någon ting på köpet, och ger
dem anvisrung hurit de kunna hespara nå*
got för framtiden, Vili en dräng eller en,
piga gifta sig: så ä> han behjelpelig dertill,
och håller bröllop åt dem, Derföre bo i
byarna hijromkring tre män och trc hustrur
som alla tjerjt på gården, och ärQ i goda.
Qniständigheter,

Jag sade honom att jag högeliger» glad*
de mig åt den kärkk, som familjen bevistc
den fattiga. Juden,
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Ja, gaf han tili svar, det är så- deras
seå. Alla fattiga och nödlidande tagu sin
tillflykt tili Ludvigsdal, och de flesta blif-
va hulpna. Lättingar och liderligt folk blif-
va blott afvista.

Jag underrättade mig ock oraFLerr Hil-
debrands familj, och erfor äfven om dennx
mycket godt.

Nli gick jag tili posthuset, för att med"
postvagnen farft tili Leipzig 3 men denna
var redan afrest. Jag fordrade extrapost,
inen Hck tili svar, att jag ej innau efter-
uiiddagen kunde få hästar.

Detta var mig obehagligt, och jag
märkte att jag blef missnöjd och benägen
att förtretas och att visa mig tvär emot
menniskor som mötte mig. Verkeligen ka-
stade jag ock med tvärhet en allmosa tili
en fattig, som bad mig derom.

Då jag hade gjort det, förskräcktes jag
för mig. sjelf och tänkte: är det ock rätt,
att du låter oskyldiga menniskor uppbära
din ovillja? att du blir lörtretad öfver et 6
öde som du ej kaa ändra? Och om alla
nienskliga öden äro Gtids skiekelser, bör dll
icke äfven anse detta uppebåll af din resa
som en Guds skickelse, hvarvid Han sokeri
ligen har goda alsigter?

Jag blygdes för. mig sjelf, och kalladc
tiggaren tillbaka, lör att, så mycket möj-
ligt, åter godtgöra den ovänlighet hvarmed
jag hade bemött. honom.

Hu-
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Huru kommer det sig, frågade jag ho-
noin, att en sa Urig mcnnrska, som du är,
tigger? kan du icke arbeta?

Tigg. Nej, kara Herre, det kan jag
icke. Jag har ej lart något annat handtveik
un att väfva ylle tyg, och detta arbete är
nedlagt i hela vår uejd: emcdan ulien är
dyr och v-är vara i vanpris. Sedän år och
dag har jag leivät altför bekymmersamt,
och for att icke behöfva tigga,har jag ocli
min hustru förrättat de lägsta göromäl, då
vi blott kunnat få oss någrå, iör att helst
kunna förtjena ett par daler om dagen. Då
dessa icke förslagit tili vårt uppehälle, så
halva vi småningom iorsålt vårt tenn, vara
lintyg och andra kläderj nu är alit borta;
och tvenne dagar sedän har också hustrun
sjuknat lör rnig. Sedän tvenne dagar nöd-
gas jag tigga.

G. Hvarifrån är du hemma?
T. Här ifrån denna orten.
G. i Är det alit sant, som du sagt?
T. (Med tårar i ögonen) Bästa Her-

re! jag blygs att stå som tiggare för Er.
Men mycket mera skulle jag blygas, att
vara en lögnare. Gud ske lof! så lågt är
jag ännu icke sjunken, -

G. Kan jag icke få se din hustru?
T. Hvarför icke det? om Ni blott

viii besvära Er mcd mig innom den smala
gränden som ligger der framför oss.



Jag gick med, och fann alit så, Sorti
han liade beskriivit det för mig en sjuk
hustru, tre hait' nakna barn **• och en töni
väfstol.

Bedröfvad gick jag tili fonstret och
tänkte.' denne mari hai Gud fört tili dig,
för att du skulle rädda liononi. Tili äfven*
tyrS nlåste du derföre bli här tippehållen.

G. Kalla hli genast på en läkare?
T. En läkare? hvarmed skall jag be*

tala hönofhV
G. Kalla på en iäkare! lät niig sorja

för det öfriga.
Så snart itiannen var gårigen", vände

jag mig tili hustrun, och förmanade henne,
att hon ej skulle låta modet talla, utaii
Sätta sin förtröstan på Gud.

H. Det gör jag, kara Herre! miu ht
Och iriin mor hafva alit ifrån ungdomen
gjort mig bekant med Gud- Om jag ej ha*
de Honotit, hvarmed skulle jag dä tröstä
tflig? Jag skulle ju nödgats förtvifla Urtdef
den störa nöd, hvari Vi värit sedän tVenne
är. I dag . ( gråtande högt) -w i dag ha*
de jag så niir låtit min förtröstan på Gud
iära min man måste tigga— ack! den
vanäran! då skickar den goda Guden Ef
tili mig*

G. Vi hafve ett ordspråk: när nodeii
ar soin Störst, så är hjdpen för dörrem
Gud bar iörmodeligen lätit Er råka i den*
na nöd för att lära Er kanna liouom: går

ne*



Boden förbi* och Ni har genom erfarehhe-
ten lärt kiinna Gudi, som er Far och hjel-
pare, så skall Ni äuiiu tacka Hönom för
denna nöd.

Nu köm mamien med läkaren tillbaka.
Dehne linderrättade sig om alla hustiunst
omständigheter noga-, derpå viindc han sig
tili mig och sade: en jgöd soppa på nött-
kött vore för denna huStru 6dh hennes he-
la fämilj det biista Det fattiga
folket halva nu på iånge, nastan icke n)ii*
tit annat iirt vatten och bröcl, öch ickc en
gång halva de alltid haft nög af det seria-
re; ved för att elda ruinmet med ha dc iii»
Ven icke. Harii kan det da händä annat
än att de småningom. förlöra alla kraftefj
Och blifva siingiiggande?

Nå, Sade jag, om irigen ting afiiiat ie-
las, så skall det Snart hjelpas. Här, kiire
Van, är något penningar, anvärld deraf att
köpä nötkött och risgryn, och njut det i
dag ined din familj det är så myeket f
att du ock dermed kan köpa fiågot ved,
Och stärkande nåringsmedel för några Vec-
kors tid. Här utbrusto man, qvinna ocli
barn i högljud gråt,söm betog mig så, att
jag måste söka dörren för att icke äfveri
gråta.

Läkaren följde mig. Då vi VorO af-
lägsnade några steg itrån dörren, frägadö
jjg honom om detta folks lelnadssäit.

Det
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Det är, svarade han, ett ärligt , flitigt
folk, som allticl hafva väl förtjent «ig sSti
föda; men för -ylleväfvare äro , här på 01-

ten, tiderna så litet lönande, att de nastan
alla bliiva tiggare.

Godt! Ibrtior jag: så säg Ni den nian-

nen, att hari tänker efter, om han ej kun-
de finna på något annat arbete som {(kide
honom. PR återresan, skulle jag åter uu-
derrätta niig om honom. Tillika spde jag
honom ock den förlägenhct hvari jag be-
fann mig, då jag ej hade något åkdon.

Jag har, sadehan, ett äkdon, som står
Er tili tpnst. Jag bctalte genast hvad han
fordrade, han liit spänna före, jag satte mig
opp och for bort.

Under resan gladde jag mig hjerteli-
gen öfver det goda, som jag stiftat, och
hvartill Gud derigenom skatfat mig tillfälle,
att Han lade hinder i vägen för fortsättnin-
gen af min resa.

Då vi voro närä tili Leipzig, vände
sig min kusk tili mig och sade: här. Ni vid
stadsporten blir, tillspord om åkdonet till-
hÖr Er? så säg Ni blott ja!

G. Huru kan jag då säga detta? det
tillhör mig ju icke.

K. Hvarför icke då? Ni har ju hyrt
det.

G. Väl det; men det är ju ändå icke
min egendom. Och hvariör skuilc jag då
säga eji osanning?

K, Jo!
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K. Jo! om Ni icke säger, att åkdonefc
tlllhör Er, sk måste Ni betala stationspen-
nmgar på posthuset.

ö. Då uiåste rnan väl der hafva rät-
tighet att fordra stationspenningar af mig.
Skall jag kanske beluxa postcn 'i

K. Ha! det skadar posten iatet den
har penningar nog.

G. Men oin posten tillhörde <lig,
skuile du väl också önska, att de resande
liirade dig på stationspenningarne?

K. Det fick jag, ty värr, också hal-
la tili goda.

G. Det viii jag icke veta. Jag viii
veta, om da enskade, att du blefve bedra-
.geti på stationspenningarne, oin posten till-
hörde dig?

Han teg stilla. Och om du ville resa
mcd posteri, och frågade postmästaren, hu-
aru mycket du borde betala för milen, och
haa fordrade i stället för tio, tolf daler?

-> /f. Då vore hau en -skurk.
G. Vore jag det då mindre, om |ag,

genom en lögn, undanhöll hononi statious*
penningarne?

I stället att svara, frågade han en kari
soin mötte oss, om bron på högra hauden
vore färdig?

Ja, sade denne, du kan utan betänkan»
de fara ditj den är ren åtta dagar sedän
färdig.

P G. Om
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G. Om mi bron icke vore färdig, och
karien hade ljugit dig tuli s huru skulle det
behaga dig?

K. Vh vora karien en spetsbof.
G. Du inser siiledes väl, att mennif»

han vanhedrar sig sjelft nät hon icke talar
sanning.

Under det jag än vidare taite haröfveif
kommo vi tili stadsporten, der jag genast
erlade stationpeimingarne som fordrades af
mig. Vid afstigningen i gästgifvargården,
betaltc jag kusken hans diickspenningar och
yttrade: när du en gång kommer Iran ditt
hcrrskap, och åter söker tjenst: så kan dtt
fritt komma tili mig, men i min tjenst
tar ja»; dig icke.

K. Icke?
G. Aldrig.
K, Hvariör icke da? har jag icke åkt

Er vai? iiro minä hastar icke väl födda?
G. Väl det; men du älskar icke san»

ningen, och folk som ej älska sanningen,
äro icke tili att tro.

Han mumlade och gick bort.
Märken det, barn, Ni föraktaf visst

hvar och en som icke talar sanningen, Ni
lär ta Er tili vara för att anförtro honom
någöf. Om du deriöre, Stefan, icke viii
vanhedra dig i egna och andras ögon 3 hvad
bör dti göra?

St. Tala sanningen*



Trettiondesjunde AfdeMngen.
Följande dagen förvandlade jag minä pen-
ningar i Stats-obligationer, och gjck. oin af-
tonen tili concerten, der kanske ihgen så
lifligt kände musikens behag som jag, då.
jag redan på flere år ej värit på någon con-
cert. Så länge musiken varade, var jag,
som man plägar säga, helt och hallit öra,
då jag bekymrade mig, alldeles om ingen
ting annat än om musiken. Men då
dm upphörde, och de närvarande vänskap-
ligt samiako med hvarandra, hade jag tid
att uppmärkSamt betrakta de många främ-
mande ansigten, som har voro iörsamlade.

Ibland andra blef jag varse en man,
som fcrekom mig ganska bekant \ jag hörde
honom tala, gaf akt på hans stiillning, och
blef snart öfvertygad, att han var en gam-
mal vän, som fordom med mig blifvit upp-
fostrad hos Herr Federweis. -

Jag gick således tili honom och sade:
ber om förlätelse, är icke Ni Hcrr Fredrik
Reichman ?

Det är jag, erhöll jag tili svar, men
hvar har jag väl blifvit bekant med Er?

G. 1 Herr uppfostrings--
anstallt.

R. Och Ni? Ni är, om jag icke ali-
dcles irrar mig/ mm ungdomsvän Henrik
Gottschalk.

P 2 G. Det



. G. Det är jag.
R. Som med mig så flltigt las franty*

ska böcker?
G. Och som med Er gjorde örtsant-

lingar.
Nu blet" det på begge sidor stOr glädje

och jag nödgades lofva honom, att jag vil-
le tillbringa hela följande dagcn i hans
sällskap.

Knappt hade jag, följande dagen, sti*
git från sängen: så kom han ock redan tili
mig och bjöd mig mcd sig tili en prome-
nad, under hvilken han gjorde mig bekant
med alla stadens märkvärdigheter.

Om aitonen måste jag äta hos honom,
och fann ett stort antal vänner, både kar-
lar och fruntiinmer, som han hade bjudit,
för att deltaga i denglädjen att halva åter-
funnit sin vän Gottschalk.

Vi voro alla rätt glada, och för att
ännu mer upphoja sällskapsnöjet, blefvo e-
mot slutet af måltiden åtskilliga sällskaps-
sånger afsjungna.

I en at dem förekom en vers, sora let
på följande sätt:

Dig pligten bjuder: hjelpsam hand
mot usta bröcier sträcku:
och af dilt öjucrjlöd ibland
dem tröst och glädje räcka!
Menniska! vet! ej dilt värde beror ,

af dg nöjen dem sjelfvisk du njuter:
mm
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msn om du välvilja ter ufot un hror\
tili ditt väråe mcd raita man sluter.

Chor.
Menniska! vei! ej ditt värde Jycror, m. m.

Vid dcssa ord, påminto jag mig den
fattiga väfvaren med sin familj, och så snart
sangen var slutad, vände jag mig tili min
vän, och berättade för honom deras nöd.
Han tryckte mig banden och sade: jag kan
icke bättre fira denna lyckliga dag, då jag
£er min ungdomsvän åter vid min sida, än
om jag bidrar något tili denna fattiga fa-
miljs upphjelpande. Öfverlemna mig saken.

Härpå taite han tili sällskapet, afskil-
drade för det ganska lifligt denna väfvare-
familjs bcdröfliga belägenhet, och utbad sig
tillstånd, att iå låta en tallrik gå omkring
för de nödlidande.

Hans förslag 'vann allmänt bifall. Han
tog föJjaktligcn en tallrick, betäckte den
med en serviett, och lätt den gä ifrån hand
tili hand. Ilvarje gäst stack sin hand un-
der servietten, och lade dit sin gåfva. Man
öfverlemnade mig sedermera tallrickcn, och
jag blef ganska rörd då jag borttog servie!*
ten, och såg hvad för en ansenlig skitnk
jag erhöll för de olyckliga. Jag tackade i
deras namn sällskapet och lofvade, att göra
det bästa briik af dess frikostighet.

Nu åtskilde sig sällskapet, och jag skil-
de mig ock ifrån min vän, med hjertelig

i
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tacksägelse För de bevis af hans fortfarande
vänskap, som han hade gifvit mig.

När jag dagen dcrpå satt på postvag-
nen, tänkte jag uppå, hvad för ett ovärdrr*
ligt godt en verhlig vän är ! huru säkert man
kan räkna på hans bistånd i hvarje nöd,
huru man kan uträtta, med hans tillhjelp,
mycket som är omöjligt för den hvilken ej
äger någon vän! Jag hade redan 2:ne gån-
ger erfarit det. Första gången i Algier,
der min vän Irland var den medelperson,
genom hvilken jag blef befriad ifran slaf-
veriet, och nu åter i Leipzig, der jag med
min vän Reichmans tillhjelp blef satt i stånd,
att hefria &x ärlig familj ifrån sin bekym-
mersamma belägenhet. Den varaktigaste
vänskap slutas vanligen i ungdomen,

När Ni derföre, minä vannerl lären
kanna ett rätt godt barn, så söken, att ge-
nom välvilja lörvärfva Er dess vänskap.
Har Ni erhällit den: så söken, att, genom
välvilja och ett rättskaffens uppförande,
göra Er er vän alltid mera -värdiga. Snart
skolcn I erfara, hvad för en vigtig förmåu
Ni förvärfvat Er. Hvarje förnöjelse skall
Ni kanna dubbelt, när Ni kan ujuta den
med en vän; hvarje arhete skall blifva Kr
lättare, när Ni har en vän vid sidan som
understöder Er dervid; hvarje lidande skall
mildras genom en väns tröst och goda rad.
Blir Ni derföre en gång vuxna, och Gud
ger Er vidrtiga förrättningar, så skall Ni

of-
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ofta genom er ungdomsväns bistånd sättas
i stånd, att viii Litratta deui.

När lärtimm :n var slutad, omarmade
Stefan Henrik, </»•!) sade; var min vän, jag
vill alltid vara diu.

Begge gåfvo hvarandra händerna der-
på, att de alltid ville vara vänner, och
hafva äfven hallit ord. Viii inträffade ibland
den händelse, att de blefvo oense, i syn-
Jierhet som Stefan hade elt hältigt-sinuelag,
och kunde lä:t falla i vrede, niir han an-
såg sig fiörpjlänjpad; nun niir då den ena
irågade den andia: således vill du icke mer.
hatva mig tili vänV så besinnade de sig
snart, och iorsonade sig åter med hvaran-
dra.

Trettiondeåttonde JlfdeMngen.
bå snart jag, på niistä station, stigit ifrån
postvagnen: så kan Ni lätt gissa, hvart jag
gick tili den fattiga väivaren, hvars
namn var Zirftel. Då jag närmade mig hans
hus, blef hans lilla son, hvilken stod utan-
för döiren, mig varse, sprang genast i bu-
set, och ropade så hög-t, att jag kunde hö-
ra det: pappa, den iränunande Herrn kom-
mer!

Saax koro iadren ut, gjorde tili mig



en vänlig bugning, och jag ftågade, huru
står det nu tili master ZirkH ?

Gud väre lof, något bättre.
Han öppnade strax dörrert tilt stugan,

och jag såg hans hustru vara skild vid sän-
gen, och att hon jemte sinä barn sysslade
med att nysta linnegarn.

jag gläder mig, sade jag, att se Er
äter haiva lemnat sängen.

Då började hela familje» att gråta och
att tacka mig.

Derför har jag e} kömmit hit,. godt
folk! att Ni skulle tacka mig. Afsigtei
med raitt besök är, att förnimma af Er,
huru Ni vidare kan bli hulpna! Har Ni ,

master Zirkel, kanske betänkt Er på ett nä-
ringsfång, som hättre föder Er, an ylle-
väfnad ?

Z. ja, kara Herre! jag bar företagifc
mig ~ att väfva linne. Min svär-fader som»
är en iinneväfvare, ger mig artvisning der-
till. Det är i sanning också en ringa. ioi>
tjenst dervid, i synnerhet, när man måste
arbeta för handelsmäns räknmg, hvilka ej
betala mycket for arbetet,. emedan de ock
vilja deraf ha sin vinningj men något litefe
är dock bättre än alldeles intet.

G„ Men hvarföre arhetar Ni då för
handelsmän ?

2. Nöden, kara Hcrrel tvingar mig
dertill. När man e] liar någon fyrk i han-
den, för att uppköpa garn, så ma man tac-

ka.
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ka den gode Guden, ora man ärida får nå-
got af köpmannen.

G. Nå så kan jag också kanske något
hjelpa Er. Här! under det jag räknade åt
honom,. de penningar, sora jag hade erhål-
lit i Leipzig, och hvilka bestego sig tili
76 riksdaler 24 schilU, här äro penningar
för hvilka Ni kan köpa Er garn, och sålun-
da förbättra era omständigheter.

Hela farailjen begynte högt gråta, och
att tacka mig, hustrun kallade mig sin räd-
dare, sin skyddsengel.

Tacka ieke mig» godt folk! sade jag,
utan tacka, Gud, sora räddat Er, och eadast
brukat mig tili medelperson att rycka Er
utur er nöd. Den bästa tacksamhet I kun-
nen bevisa Gud, är dcn, att Ni nu noga
öfverlägger, huru Ni rätt väl skall kunna
använda dessa penningar, som Gud har be-
skärt Er. Då skall Gud välsigna Er och
skänka Er ymnig föda. Men om Ni ock
ville iörslösa penningarne

Nej, iöll mig hustrun i talet, det be-
höfver Ni ej befara. Min man och jag, se-
dän vi värit tillsammans, hafva alltid öf-
verlagt om hvar fyrks användande.

Nå, svarade jag, så hallen väl ord!
Skulle jag engång åter resa här igenom,så
skall jag noga undenätta mig ora Er, och
icke litet gläcla mig, oin jag linuer Er i
goda oraständigheter.

Med



Med dessa ord skilde jag mig vjd dem»
och for åt Ludvigsdal, för att underrätta
mig om huru den polska Juden befann sig.
Den Hildebrcmdska familjen emottog mig
rned sin vanliga gladlynthct och vänlighet,
förde mig tili patienteu, och försäkrade,.
att fältskären gjarde sig den största lör-
hoppning, att kuren skutle lyckas honom.

Man nödgade mig, att dröja> hiir en
dag öfver, och mig v.ar det kärt att man
nödgade mig, emedan jag befann mig ut«
omordentligen viii, i kretsen af detta goda
tblk.r

Vid bordet höll jig mig i synnerhet i
samtal med Fru Hiidebrand.- emedan jig
trodde, att j;ig än kunde lära mycket af
henne, i konsten att väli inrätta ett hus-
håll. Jag lärde i sanning också mycket.
Ibland annat frågade jag, huru stor lön hon
gaf hvar och en af sitt tjenstefolk.

Dc fä, bekorn jag tili svav, icke alla
lika myckei. Första tjenstearet, erhidla de
litet. Sedermera få de, om de ärb trogna
i sin tjenst, årligcn,en tillökning i pennin-
gar och lärft. Om de nu hushålla väl, sä
kuhna de lätt samia sig ett stort förråd af
lärft, som sedermera, när de börja sinegen
hushällning, gör dem godt gagn.

G. Öch hvurifrån får Ni ert lärft?
Fr. H. Af handlande, soin fara om-

kring i landsoiten, och bjuda mig det tili
kops.
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Jag berättade nu historien om väfva-
ren Zirkel, och frågade, ora hon icke vore
hågad, att framdeles betinga sig sitt lärft
ifrån honom?

Gerna, svaradc hon. Oin hans arbetc
är godt, så skall det vara mig ett nöje, att
ge förtjenst åt ett rättskaffens folk.

I dag, sade äldsta dottern, går ett båd
åt den orten, der väfvaren bor. Vili du
kanske, goda mamma, att jag skall skrifva
tili väfvaren, och göra en reqvisition hos
honom ?

Gör det! fick hon tili svar. Lägg der-
hos ett prof, hvarefter han skall arbeta, och
beställ lörst endast trettio alnar. Är hans
arbete godt, su kan jag sedermera alltid ta-
ga mer af honom. Denna försigtighet, lär
Ni, kara Herr Gottschalk! väl lorlåta mig.
Om master Zirkel är en skicklig och ärlig
kari, så kan den icke skada honom; men
vore det icke så

G. Så vore det mig okärt, att hafva
rekommenderat honom hos Er, och det vo-
re då hans egen skuld, om förtjensten ho-
nom var tilläraad, blefve honom fråndragen.

Men derefter har jag fått höra, att ma-
ster Zirkel verkeligen var en ärlig och
skicklig kari , och att han, då han genoiu
danne lamilj fått sig god iörtjenst, sedermera
bragt sig opp tili en välmående inan.

Nasta morgon var det mig ganska
svårt, att skiljas vid detta hus. Jag bad

Ikrr



Hcrr Hildcbrand tillåta mig, att ersättä ho
nom> den kostnad , som Judens förplägning
hade förorsakat honom; men med mycken
ir.öda kunde jag öfvertala honom , att tili
mig öfverlåta blott fältskärens förnöjande..

Herr Hildebrand lät åter skaifa mig-
fort medsin vagn., och jag* steg i den, se-
dän jag förut med kansia af tacksamhet tryckt
hvar person af hela familjen handen.

På hela återresan hade jag minä be-
traktelser öfver de nya bevis jag erhållit af
Guds försyn,. som länkar de menskliga ö-
den, och verkar tili deras väl, som äro upp-
märksamma på den.

Att postvagnen siog ornkull och afbröt
benet på min reskamrat, var mig i sanrting-
högst oangenkmtj men hade jag oafbrutie
fortsatt min resa, så hade jag ej lärt kanna
Ludvigsdal och den förträffliga familj, soni
bodde der.

11. Men den olyckliga Juden
G. För honom var hans hårda öde

säkert också ganska godt: om han tillbörli-
gen tänkte derpå, så har väl äfven lian
derigenom lärt bättre kanna Gud, och har
erhållit bevis nog på den öfver honom sty-
lande Försynen.

Flade jag,. på nasta station vid Leipzig
genast fått posthästar, så skulle den Zirkcl-
stta familjen blifvit mig okänd, och jag ha-
de således ej kunnat göra något tili dess
räddning.

Glöm-
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Qlömraen det icke, kara barn! når
Jramdeles vidrigu öden träffaEr, så blifven
icke otåliga deröfver, och tänken derpå,
att de äro skickelser af en vis och nådig
Gud, hvarigenom säkerligen nägot godt
verkas»

Nu blef jag, genom bestyret om åt-
skllliga min Herres angelögcnheter, ännu
ett par veckor uppehålleii på resan.

Trettiondenlonde Åfddmwgtw*
Vid min återkornst tili den von TeUska e»
gcndomen fan n jag mycket, som var mig
alldeles icke angenämt. Den bästa dragaren
fiade störtat, oenigbet hade innästlat sig
bland tnitt tjenstefolk, och göromålen hade
vuider min frånvaro så hopat sig, att jag ej
visste huru jag skulle arbeta mig igenom.
Hela den första dagen fick jag inhämta idej
obehagliga underrättelser. Min blod koin
i gäsning, jag kände hos mig en böjelse att
uppbanna alit mitt folk, ja jag tog tili och
nied tili käppen, för att upprygla den uiiin-
gen, som hade haft att sköta den störtade
hästen.

I denna afsigt gick jag nedför trappan
för att uppsöka honom, men kände, att ai»
la leder hos mig darrade af förargelse.
Söll det mig, iinnn i rättan tid, in, att jjg
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nu alldeles icke var mäktig af mitt förnuft,
och således icke kunde iörefcaga någöt iör-
nuftigt.

I stället att då gå tili drängen , lopp
jae; ut på fria faltet, steg på en kulle, an-
dades djupt, såg emot himmeleii och ropa-
de: Gud!

Så snart tanken: Crai, återkom i sja-
len, började det deri blifva något
och jag blef åter i stånd att bruka efter*
tanka.

Hvarigenom, tänkte jag, har aJI deiina
förargelsc uppkommit?

Genom din resa.
Och hvad bevekte dig att resa?
En befallning I'rån din husbonde, hvil-

ken Gud satt tili din förman. Din resa var
ingen lustresa, det var en skyldighetsresa,
som du företog dig, emedan deri var dig
af Gud, genom din husbonde ålagd. Du
har således vandrat på. Guds vägar, och de
vedervärdigheter, som träffade dig på dem,
äro Guds skickelser. -De äro goda! de äro
goda! och om du rätt eftertänker, så skall
Gud visst visa dig medel, att bringa alit
jgen i ordning.

Ja dessa vedervärdigheter voro verke-
ligen goda, ty de gjorde mig uppmärksam
på minä svagheter. Dagen I'Örut trodde jag
mig vara herre öfveralla mirm begär j men
nu, dii så mycket oangenämt på en gårig
beriittades mig, råkade jag i en så häftig

Vie*



Vrede, att jag ville pryglaen af minä metU
menniskor. Hadc jng gjort detta —. huru
lörhatlig, huru föraktlig skulle jag gjort
mig, huru tnycken ledsamhet skulle jag å-
drågit mig, huru smärtsamt skulle j:ig icke
ångrat det!

Förgäten detta icke, minä vänner! aft
H.'nrik Qotttchalkf som lät det vara sig så
högst angelägit, att alltid handia rätt lör-
ttuftigt, likväl en gång var i iaru, att ge-
noin vrede låta leda sig tili en oförnultig
gerning. Tilltron Er derföre icke om för
mycket, och varen ständigt på er vakt emot
era beerär!

Då jag nu ändtligen åter var mäktig
af mitt fornuft och kunde använda eftertan*
ka, fänn jag ock snart på medel, att hjelpa
mig ur den förvirring, hvari jag befann
mig.

Först lät j;ig kalla mitt geheimeråd,
den gamla kiisken, och frågade honom hu-
ru det kom tili, att den sköna hästen un-
der min frånvaro siörtat?

För det, kara Herr Gottschalk! svara-
de han, rår ingen. Så snart hästen blef
sjuk, gaf drängen mig det tillkänna. Vi
lato den skickligaste hofslagare komina från
staden, han gaf honom lakemedel; menin»
genting halp, hästen störtade. Jag lät skä-
ja opp honom, och då såg man, att han
hade ett iti i iungan, hvilket han förmo-
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deligen fått, innan Herr von TcU köpte
honom.

Huru blygdes jag då för mig sjelf,
att jag hade haft den föresats, att misshand-
la en oskyldig menuiska!

Härpå lät jag förekalla alla de menni-
skor som kömmit i träta med hvarandra,
förhörde den cna efter den andra, halp de
oskyldiga tili rätta, gaf de skyldiga tillbör-
lig näpst, och hotade dem, att häfva bort
dem, ora de frarndeles skulle uppiöra sig
så obetänksamt.

Sålunda blef, innom par timrnar, ge-
nom mitt saktmod och min eftertanka, den
förra freden i huset återställd, hvilken sä-
kerligen skulle blifvit ännu mera störd, om
jag velat afgöra saken i vredesmod.

Nu hade jag ännu något att afgöra,
som var mig i hög grad obehagligt, Det
hade inkommit klagomål öfver den gamla
Bernold, att hau ej vore nöjd med den mat
som dageligen lemnades honom, och att
han klandrade den.

Jag lät den hustrun bli förekallad, som
af mig var anmodad att ge maten at ho-
nom. Hvarföre, frågade jag, får gamla
Bernold icke mera gou mat?

Hustr. Herr Gottschalh! den mannen
är icke värd, att Ni vidare ger honom en
bit bröd. Han får alla dagar ur samma gry-
ta och samma fat, hvarur alit tjenstfolket får
sin mat. Dessa som förtjena sitt bröd, aro

ali-



Alitit! tillfreds med det-, sotn blir dem fram»
burit; och den tiggargubhcn soin fåf näde»

5 har alltid någon ting att klandra på
riiaten.

Q. Jag skall snaft erfara, hvilkende-
ra af Er begge har rätt, eller orätt.

Den gamla kuskeri fick nu af raig d.n
hemliga kommission, att om middagen gif-
Va noga akt, om Bernold verkeligen fick
åf summa mat som tjenstefolket ?

Han koni snart tillbaka med den för-
'säkran, att detta hade skett, men att Btt»
ncld endast njutit ett par bitar, och att han
med övilja <skjutlt det öfriga ifråa sig.

Detta förtröt tnig \ och om
jag hade velat följa min förtrytelse: skulle
Bernold genast blifvit bortkörd. Men> kä*
ra barh! dert som viii utöfva menniskokär-
lek, den mäste kunna hafva medlidande med
sinä taedmenniskors svagheter. Den friska
bör ha tålamod med den sjuke, den för»
Ståndige med den oförståndige, imgdomerc
rtied ålderdomens svagheter. Sedaii jag rätt
betraktat detta, och från mitt hjerta afiägs-
nat ali öviljä emot den iattiga gubben, ble£
Bernold kallad.

G. Och maten, söin Ni får här, sma-
kar Er icke?

B. Det är ett elakt folk u*l de gifva
mig alltid det som ingen meri niska viii äta.

Cn Har det i dag äfvea icke smakat?
Q B. Det
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Ä Det smakade som galla. Knappt
har jag kunnat få ned ett par bitar deraf.
I går nödgades jag återlemna alit hvad jag
förtärt.

G. Orsaken dertill ligger äntingen i
matens tillredning, eller i er gamla svaga
mage. Maten blir väl tillredd, derpå kan
Ni förlita Er j men er gamla mage kan icke
mer smälta den, derföre smakar den Er ic-
ke mer. Hvad rår nu mitt folk för det,
att er gamla mage ej viii göra sin tjenst
mera? Gå nu hem, framdeles skall för Er
alltid tillredas en lös mat, som är tjenlig
för Er svaga mage.

Jag gjoide verkligen derom nödig att»
stallt, och förfriskade sälunda den gamla
ända tili hans död, som påföljde efter ett
par månader.

Jag borde nu taga igen, hvad jag un*
der min frånVaro försummat i minä göro-
mål. Dertill föxslog min tid icke. Under
det jag afslutade en del af de samlade go-
romålen, hopade sig åter nya tillsammans.
Efter en månads arbete, såg jag, att jag än
icke kömmit mycket längre.

Hvad var här att göra? Da jag såg,
att dagen icke var tillräcklig för att åter*
bringa den gamla ordningen i minä göro-
mål, så beslöt jag att använda en del af
natten dertill. Jag arbetade såledcs ända
tili midnatten. Väl kände j ig, att jag der-
igenom mycket_förlorade minä krafter, Gud

har



bar bestamt dagen tili arbete, natten tili
bvila. När man afviker ifrån denna Ord-
iiing, har det Vanligen skadliga följder för
bdsan. Mert da jag insåg, att det Jikväl
Var Guds Vilja, att jag fkulle återbringa minä
görömål i ordning, så trodde jag, att jag var
förbunden att äfven uppolfra nägot af minä
krafter tili det ändamålet.

Ty, kara barn! fastän Vi aro skyldi*
ga, ätt så länge som möjligt uppehålla vår
helsa och vårt lif, for att alltidvara i stånd
att utföra de af Gud oss anförtrodda förrätt*
tiingar, så inträffa dock ibland tillfällen, då
Vi , Vid fullbringande af Guds vilja, böra
blottställa beggedera for fara, ja tili och
med uppoftra dem. Skulle vi icke göra
detta gerna? Helsa och lif aio ju skänker
af vår gode Fader: skulle vi icke gerna
bortgifva delri, så snart Han återfordrar
dem ?

Då jag nu, vid pass en vecka igenom,
bade användt en del af natterna på minä
arbeten, voro de lyckligt slutade. Väl ha«
de jag dervid iörlorat myeket af minä kraf-
ter och af min munterhetj men då jag nu
såg alit åter i sin tiliborliga ordning, och
kunde arbeta med mindre öfverspänning,
kände jag mig likväl ungefär efter en må»
nad fullkomligen återställd.

~- '243 es



Fyrationäe AfdeMngen.
När det några veckor å rad värit solskens
Väder,så kan man med säkerhet räkna dei>
<på att det snart infaller åskväder eller åt-
minstone starka regnskur. Denna inrättning
är god: ty derigenom blifva de försmäck»
tande plantorna vederqväckte> och deras
växt befordrad.

Och när det en trid bortåt gått oss men»
niskor efter önskan: så kan man ailtid väai
ta, att ett vidrigt öde skall inträila. Den-
na inrättning är ockgod: ty derigenom väc«
kas vi vir vår maklighet och föranledas tili
eftertanka och större verksämhet.

Detta erfor jag mi. Da några kt bort-
åt, alit hade gått mig efter önskan, träffa-
de mig ett öde, som hotade att alldeles stör-
ta mig,

Då jag stod opp en morgon, och såg
uppå gärden, bief jag Varse justitiärien sora
gick af och tili med en främmande arin i
arm. Jag ville underrätta mig hos 'mitt
folk, om de icke visste hvem den främ-
mande var? Men de visste icke att säga
mig annat, än att han uppehöll sig hos ju-
stitiärien.

E<"ter tvenne dagar uppiöstes gåtafl.
Justitiärien kom med den uämminde på
min kammare. Herr Gottschälk! sade den
senare tili mig, härigenom förkunnar jag
Er, att jag är bror tili den hittillsvaraude

äga-
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ägaren af detta gods, att han nu är död,
och att jag, såsoni han s närmaste arfvinge,
är kommen att taga godset i besittning.

G. Herr von Teli är död?
Främ. Ty van;! han är död I Framlor

alit iir det nu nödigt, att jag låter försegla
alla era papper, för att undersöka, hvad
för ett bruk Ni har gjprt af det oinskränk-
ta förtroende, som min bror skänkte Er-

G. jag hoppas, ett sådant bruk, som
jag va» konom, min välgörarc, sky.ldig.

Främ. Det skall visa sig.. Om Ni å>
en ärlig man, sä måste det vara Er kärt,
att jag förfar så strängt.. Derigenom ger
jag Kr tilliällc, att visa Er ärlighet. Hff?Justitiaric! börja Ni genast.med förseglingen.

Förseglingen börjades genastj alit hvad
jag hade hait undcr mina.händer, minä klä»
der undantagna, blef lagt undcr sigill.

Detta sätt att bemöta mig,. bragte mig
•utom mig sjelf, och jag stod der en lång
stund mållös. Småningom infann sig det
klara medvetandet återj jag tänkte: du är
en ärlig man Gud käuner din rättskaf-
.fenhet Han har låtit detta öde komma
©fver dig det skall tjena tili ditt biista..

Herr von Teli! sade jag, nåd begär jag
af Er vickc! cndast rättvisa sträng rätt-
visa, och denna kan och {'är Ni icke ue»
ka mig.

Kerr Gottsi:halk\ sade justitiavien, vär
Ni
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Ni icke näsvis, och afbåUEr från föroläm»
pande tai, i nådig Herrns närvaro.

Att vänta rättvisa, svarade jag, kari
icke förolämpa någan rattskaffens man.

Och nu tog jag min käpp, och gick
öfver gården utåt fältet, för att öfverlägga,
hvad jag skulle göra. Mcn mitt sinne var
så oroligt, att jag ej var i stånd att öfver-
lägga.

Då träffade jag Miekat! IVinstock, som
med sinä fosterbarn uppbrukade sin åker,
och vänligt helsade på mig.

Det måste ändå göra Er glädje, när
Ni ser oss, sade hanj att denna åker är så
irukthar, att dessa harn artat sig så väl,
att jag är frisk och utan bekymrner, detta
alit hafva vi ändock att tacka Er före.

Jag gläder mig verkeligen deröfver,
svarade jag, och vände mig med våta ögon
ifrån honom. Jag kände mig ock verkeli-
gen stärkt genom denna anblick. Så, tänk-
te jag, har jag handlatj ailtid har jag be-
mödat mig att göra, hvad sora är min skyl-
dighet, har'såmycket jag kunnat, hulpit
hvar och en menniska, som Gud anvist tili
mig det har Du, min osynliga Fadcr!
sett du kan således icke låta mig sjuhka.

Denna förhoppning tröstade mig, och
jag väntade af Gud, att Han skulle visa
mig en utväg, att hjelpa mig ur den i»r-
lägenhet, deri Han hadc lätit mig råka.

JaS
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Jag ville åter gå hem, men då föll
det mig in, att jag var öfverflödig der,
emedan jag ej kunde sysselsätta mig med
någon ting, då min papper voro för mig
förseglade, och jag icke mera ägde att bc-
falla något öfver mitt folk. Jag blef så-
ledes undcr öppen himmel, betraktade verk«
samheten ibland menniskor och djur, och
stjernhimmelens prakt, sedän solen var ne-
dergången. Qfverallf såg jag bevis af min
Faders tillvarelse, kärlek och vishet.. Ho-
nom hade jag hitintill förlitat på, och red-
ligen bemödat mig att göra-Hans vilja. Un»
der förlitande på Honom, gick jag i mörk-
ret tili sängs, och öfverlemnade mig åt
sönmen, som för mig var ganska stä-rkande.

Så snart jag vaknat ifrånden, stod jag
opp, gick tili fönstret, och bad Gud, att
Han ville bevara mig för alla förvillande
aisteg.

Nu frukosterade jag, och begaf mig
åter ut i fria luften, för att genom. öfver-
läggjiing erfara,. hvad som. vore Guds vilja.
Du måste, tänkte jag,. söka öfvertygaHerr
von Teli, att da är en rättskaffens raan.
Det kan du, om du förelägger honom diua
papper. Men han har tagit dem ifrån dig,
du måste framför alit söka återskafta dig di-
na papper.

I denna afsigt gick jag trygg tili går-
den, och rakt tili Herr von Teli och sade:
nådig Herre! N*i kan icke tro hvad det är

för



för en plågsam belägenhet för en rättskaf*
fens man, när han har emot sig den miss.-
tanka, att han handlat oredligt. Om Ni til-
låter mig, att jag får förelägga Er minä
papper: så skall det bli mig ganska lätt, att
öfvertyga Er om min rättskåffenshet. Jag
ber derför öJmjukast, att Ni villhafva den
nåden och snart iciretaga uppbrytningen af
minä pirpper,

v. T. Den är redan verkställd.
G. ' Huru? utan mig?
v. T, Utan Er. Tilltror Ni mig icke

så mycken rättvisa, att jag också utan er
närvaro , skulle göra hvad som rätt är?
Men j,ag måste säga Er, att vid genomög-
nande af era papper, har misstankan ökat
sig, att Ni icke handlat redligt emot min
bror. Klokheten bjuder mig således, att
så länge, tilU er sak är algjord, tagå Er i
säkert förvar.

(jxenast ringde han på klockan, och
JDiedrich jemte en annan bonde,
som var and på mig, etnedan jag en gång
icke hade uppfyllt hans obiliiga fordringar,
stego in med stora påkar.

Fören denua Herre, sade Herr von Telty

opp på sin kammare och bcvaken honoru
iioga. Hör Ni det?

Så blef jag bortförd, och min karama»
re, på hviiken jag tillbragt så mången lyck-
lig stund, blef förvandlad tili mitt fängelse.

c7. Du stackars morfar!
Så
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Sä stackare var jag icke, som Ni tror,
Jag hade tvenne goda vänner med mig,
Gud och mitt goda samvete. Dcssa ingåf-
vo mig mod. Det var alltid liksoin jag
skulle hört någon säga: Gottsihaik! lät ditfc
mod icke falla! du är en rättskaifens man!
det skall alit gå väl. Den förödmjukelse
du nu lid&r, skall säkerligen tjena tili ditt
bästa.

Den tjente verkligen tili mitt bästa.

Fyrationdeforsta Afdelningen.
Jrå trcdje dagen af min fångenskap bultade
någon på min dörr, öppnade deu äfvea
Strax och der stod Herr Hildebrand!
Goda Gotisckalk! sade han, löll mig om
haisen, och fuktade minä kfndcr med sinä
tårar. Det skall alit gå väl, fortfor han,
lita Ni på mig. Jag kom för att helsa på
Er, men blcf icke insläppt tili Er: emcdan
man sade mig: Ni var i arrest ock fick. tala
med ingen. Hvarföre? frågade jag. Eme-
dan han undanhållit penningar, fick jag tili
svar.

Jag gick omkring i byn, underrättade
mig på ett och annat ställe, hos bönderna
jag träffade, om orsaken tili ert inspärran-
de. Alla beklagade Er; men ingen kunde
yppge mig den egeutliga orsaken, hvarföre



Ni blef så strängt hanclterad. Slutligen träf-
tade jag en gammal man, denne sade: ju-.
stitiarien är Herr Gottschalks. alsagda fiende.
Lange har han sökt att störta honom nu
har det lyckats, honom. Den nya egen-
domsherren är hans vän ifrån akadernjska
tiden, denne har han bragt på elaka tankar
oi» Herr Gottschalk, och beraäktigat sig al-
la hans papper, Nu kan han gora hvad
han viii med den ärliga mannen.

Så snart jag hörde detta, gick jag tili
Herr von Teli, och sade honom, hvad som
borde sägas honom. Nu skall, som jag för»
modar, saken gå annorlunda. Nu, följ Ni
med mig på, hans rum.

Då jag kam ut, voro minä vaktarere-
dan aflägsnade. Säledes, frågade Herr von
Telly tror Ni Er kunna bevisa er rättskaf-
fenshet, om Ni får era papper i händerna.

G. Med fullkomlig visshet.
v. T. Ni skall strax hafva dem.
Annu ett! sade Herr Hildehrancly, pap-

peren halva gått genain hans fiendes hän-
der. Han kan hafva undanhållit många a£
dem. Om ers nåd värderar rättvisan; om
Ni icke viii ådraga Er ansvar hos landsher-
ren, så måste Ni nödvändigt på stället lata
försegla justitiariens byrå och kammare.

v. Jl Det går icke an.
H. Det måste gå an. Om nu Herr

Gottschalks fiende hade undanstuckit de pap-
per, söm bevisa hans rättskaffenhet, hvar-
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mcd skall han då bcvisa den? Sätt honom
icke derigenom i nödvändighet att söka
hjelp hos landsherren. Herr Gottschalkf
Ni tav icke förr emot era papper, än alit
är försegladt hos justitiarien.

v. T. Nå vai! Vili Ni följa mig?
Så grngo vi i justitiariens hus, af hvil-

ken Herr von Teli genast affordrade Sigillet,
och sade honom, att han, för att skydda
sig för ansvar, nödvändigt ock borde för-
segla hans tillhörigheter.

Mannen bleknade, gaf med darrande
händcr sigillet bort, och bad Herr von Teli}
tillåta honom blott taga ur sin byrå ett par
bref, som samina dag nödvändigt borde be-
svaras.

Det kan Ni, sade Herr von TeU.
Det kan Ni ieke, sade Herr Hildcbrand

något häftigt, steg framlör byrån och bad
Herr von TeU, fövst försegla den.

Herr von Teli gick något förtretad
bort, men Herr Hildcbrand tog honom \

handen, och bad honom fullända förseglin-
gen, och han måste dertill beqväma sig.

Följande dagen blefvo minä papper i
justitiariens närvaro uppbrutna ur förseglin-
gen och tili mig öfverlemnade.

Jag begynte da, förelägga min nya
Herre räkningen, jemte den aflidne Herr
von TeUs bref, i hvilka han gaf mig anord-
nan tili åtskilliga utgifter, som jag hade
gjort, jemte qvittenser på de af mig liqvi-
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derade skulder. Meri det befanns snart, att
åtskilliga bref och qvifctenser Made. Ibland
andra var det brefvet icke der, hvari jag.
blef anmodad att köpa Statsobligationer i
Leipzig, och Statsobligationerna stodo
heller att fintias.

Hvar aro dessa papper?. frågade Herr
von Teli nägot häftigt.

Det bör Herr J uatitiarien väl veta, gaf>
jag tili svac.

Oin det så befalles, sade Herr Hilde-
Irtmd, så. skola vi öppna iorseglingen på.
Herr Justiriariens skriibyrä» Tili äiventyrs
haiva de iöiiorat sig dif.

Förseglingen blef aftagen och de fe-
lande papperen I'unnos verkligen, i tvenne?
Jönnlådor,

Herr von Teli räkade vid åsynen af
dem i öefi häftigaste vrede, Fattade den us-
lingcn vid; bröstet och .sade: Nedrige! är
det lön för det föftroende jag skänkt dig?.
ja han skuile hafva slägft honom., ora Herr
Hiläebrancl ej hindrat honom derifrån.

Den nsliugen. föll honom tili fötters,
omarmade hans knän, och bad: förbarman»
de! nåd! jag hai' en hustiu och fe m barn.

jag kimde cj uthä-rda. den åsynen, utan
trädde tili fönstret. Barn! o m Mi hade sett
denna nienniska i deima ställning, Ni skul-
le hafva fasat dervid. Der kunde man lätt
se 3 huru iöraktlig mermiskau blir, då hora

trä-



träder ifrån Guds vägar, icke handlar efter
Hans vilja, utan lyder sinä begär.

- j y j O

Herr von Teli vände sig, med ovilja
xfrån honom, och '-befallte att maa skulle
bevaka honom.

Den öfriga delen af dagen aftVände Herf
von TeU derCill, att med mig på döt noga-
ste genomgä minä samtliga fäkningar. Då
den förrättningen var slutad, tryckte hau
mig handen och sade: Herr Gottichalk! jag
finner-, att Ni är en gänska rättskaflens
man. FÖrlåt luig, att jag lyssnade tili det
förtal soin denna skändeliga menniska an-
vände emot Ei-, Bestäm Ni nu det straff
som jag skall pålägga honom.

O. Är hän,,itke rodan nog straffad?
aro förebråelserna af hans samvete, och det
förakt hän ådragit sig, icke de känbaraste
straff för honom.

v. T. Men häti bar likväl förolärnpat
Er, och Ni mäste bli gcidtgjord for det.

G. Detta har jag redan blifviu deri
att Ni erkänt min > oskuld.

v. T. Så böt-jag ändå* köra honom
rfrän min tjenst. 'Huki kan jag ännu frara-
deles anförtro minä ärender åt en sadan
skurk.

G: DerdmOt kan jag i sanning ingen-
thig invända. Men Hans fem barn!

v. T. De ma dela ödet med sin vräk-
tä far.

G, Men dc ärö likväl oskyldiga,
v. T,



v. T. Det må de väl vara. Men hvad
kunna vi vidare göra för dem, än ömka
dem?

G. Uppfostfa dem,
v. T. (Full af förvåuing seende mig

i ögonen) Karl! huru är det möjligt, att
Ni så kan bemöta er hätskaste fiende, att
Ni icke blott Vili underlåta att hämnas på
honom, utan tili och med göra honom godt?

G. Huru vore det möjligt» att jag
skulle hämnas på den som är min välgöra-
re ? Huru lätt är det icke att göra den godt»
SOm iörst bevist mig godt?

y» T. Huru! justitiarien Jsac\itrnbe er
välgörare?

G. Det är han, iiådig Herfe! Det är
en Gud som styrer verlden och leder men»
niskornas öden.

v. T» Det tror jag af alit mitt hjerta,
men hvad viii Ni säga dermed?

G. Denila Guden leder icke blott ås-
kan och blixten, utan ock menniskornas
handiingar. Under hans regering måste ai»
la ting, tjena dem tili fördel som göra rätt
och följa Hans vilja, tili och med deras fi»
enders stämplingar. Ni, nådig Herre, skän-
kef mig erttörtroende, som är mig af hög*
Sta värdej skulle jag vunnit det i lika hög
grad, om min oväns förtal icke förmått Er,
att rätt noga genomgä minä räkningar?
Skulle alit det goda> minä vänner kurinat
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säga ora mig, gjort Er så uppmärksam på
mig, som min oväns vidriga utläggningar?

Han uppsteg rörd, och sade: jag haf
lärt mycket af Er i dag. Men huru skola
vi göra det möjligt att barilen få uppfo-
stran ?

Det skole vi öfverläggä om* svärade
J ag- .

Efter en öfverläggning af några dagar,
blef alit bragt i ordniilg. Justitiarien blef
entledigad från sirtsysslaj måste aflägsna sig
och qvarlemna sinä barn.

Presten på orten tog dem tili sig och
bar vård om deras skötsel Och uppfostran.
Då de Schmidtska barnen nu redan voro
uppvuxna, så blefVo penningarna, som hit-
intill blifvit betalta för dem, bestämda åt
presten, och då detta ej räckte tili: bevil-
jade Herr von Teli dertill ett årligt tiUskott»
Att äfven jag årligert skulle lägga dertill
något, ansåg jag för min skyldighet.

Fyrationdeancka Afclelningen,
Sedän nu alit var bragt i ordning, reste
Herr Hihlebrand åter bort, efter att förut
på det innerligaste halva försäkrat mig om
sin vänskap, ocli Herr von Teli gjorde äf-
ven anstallt tili sin afresa. Men förr än den-
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na paföljde, lät han rnig komma tili sig Och'
säde: kara Gottschalk! jag har, somNi vet,
minä gods i Polett. Det gods, jag ärft af
itiin bror, är för aflågset ifrän mig. Oin
Jag finge det väl betalt, så kunde jag kan->
ske för köpskilliugen, i m.itt granskap, der
egendomar aro billiga, •få ett ahnat som
vore en gång tili så stort. Jag ger Er 3å->
lfcdes fullmakt, att utbjuda detta gods tili
Salu, och tid efter annan lemna mig un*

denattelse huni mycket derpå bjudcs; så
skall jag sedermera ge Et vid handen, nät'
Ni skall aisluta köp.

Jag lofvade fullfölja hans åliggaiide»
Och han reste bört.

Knappt hade det blifvit bekant, att
godset skulle säljas, så komrno' flera desS
underhaiVande tili mig, och bädo mig, att
jag ville köpa det åt mig, på det jag kun-
de fortsätta det goda, som jag hade begynt*
I synnerhet låg den gämla kusken öfver
mig ganska mycket. Ni har, sade han, i
vår iörsamling stiftat så mycket godt orri
nu godset lar en annan herre, som är oför»
ståndig och lättsinnig, så kan han på ett.år
åter nedrifva alit, hvad Ni på många år
uppbyggt. Vili Ni taga det på ert sanv
Vete.

Dessa boner bragte mig verkeligeil på
den tankan, att tillköpa mig godset. Mert
då jag ej hade några penniugar dertill, blef-
jag derölver temligen orolig.

Men
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Kieri min trö pä Gud, iät n% äfvert.
feke denria gång lal la' liinan. Du skallj
länkte jag, endast rärt eitertänka, om det
ar Giids vilja, at du, Sngår denna handehAv det Giids Vilja hå' "dft lliå du trygg
körå åilstaltei1 devtill; är det itke Guds viii

så -:skali du slå tir hogen h<?la saken?
emedan den säkert icke hade blifvit dig
iiytfcig.

GifVeri akti barril huris jag härvid för-
IVöll mig: Jag var öfvertygad, äitt Giidi
fetällt mig pä den plats jag iimehade, och
ått jag eftcr rfahs vilja litfört det göda, jag
Ilär hade åfitädkömmit. Jag bovde saled.es»
icke skiljas härifråil, iriiian Gud lät sådana
ömständigheter söm skulie riödga
hiig 'deTtill. Dessa vrtrö än icke för han-
flert. För det närvarande borde jag således
blifva qvar

Nu tankte jag örri det är Guds
Vilja, äft du skall bli ägare tili godset, sjj
imåste Hall ock visa diginedel, att uppskaf-
I'a de dertill nödiga pennihgar. För att lin-
ha på detta medel, tänkte jag på ett öch
annat. Ändteligen föil det mig in hvad jag
iskulle göra.

Da 40ÖOÖ fiksdaier hade blifvit bjudna
för gödset, öch inriöm fyra veckor ingen
irifänri sig, söm ville bjuda anmälte
jag det hos Herr von sV}r, och skref tilli*
ka tili honom att jag ville gifva 100 riks»
äaler ifterj med det vilkor att jag smånini
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gom skulle afbetala köpskillingen, ock es*.
lägga räntä för det innestående, jag förA-
slog honom ock, ora han Ville köpa ett
annat gods, så kunde haii på uhderpant af
sinä gods upptaga de dertill behöfliga pen-
ningar, och betala räntan För dem* af de
räntor, soin jag börde betala honom. För
att förskaffa honom nödig säkerhet ville jag
gifva honom en skuldsedel, i hVilken jag
eikände honom som ägare af sittgods, tills
jag hade helt och hallit betalt det.

Sedän jag skrifvit detta brefs varhjer-
tat för mig lättadt, derigenom att jag var
öfvertygad, att om Herr von Teli antoge
mitt anbud, skulle det vara Gtfds vilja j att
jag vågade köpet, och öm motsatsen sked-
de, hade Gud för mig bestämt ien annan
plats.

Efter fyra veckor erhöll jag svaret,
hvari Herr von Teli antog mitt' förslag, och
försäkrade mig , det var honom ganska
kärt, att hafva funnit ett tillfälles att Vara
mig nyttig.

Nu blefvo de tili kopet nödigä skrif-
ter uppställda och jag var nu ägäre af
godset Wilhelmsroäe j som jag hitiritill hade
iörvaltat för den afledna Herr von Teili

Den glädje, minä nyblefna underbaf-
vande betygade deröfver, rar stor och rör«
de mig djupt.

Men jag hade åtagit mig någon ting
svårt. Jag hade viii ett gods, men också
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en Sknld af 400ÖÖ riksdaler, för hvilkä jäg
arligen börde betala IÖOO riksdaler i ranta.
Likväl lät den tro, att (iud öfvörletnnat
mig detta gods, mig hoppa*, ätt Hari äf-
Ven skulle Visa vid citertänkä öell flilj
iiledels ätt afböida niin skukL

Fyiaiiondeffeclje dfdeMngen*
Så snart jag var i besittning af göds-etj
tänkte jag uppå ätt få hiig eri älskad mäka4
feom åtoge sig de qVinliga bestyr, söm vid
forvalthingen af eri egendöni äro af stof
Vigtt

stiL Mörfar lilla! morfar Iillä! jag"
Ville Väl gissa hVem den älskade" makart var:
fconl dii sÖkte dig.

Ö. SåV hvenl meMär dii?
Med säkerhet den Sofis dotterrt tili

Herr tiildebranå. Min rnor har sagt migj
ätt heiines rnor hetät Sdfi.

Gi Vi skölä se öni du gissät ratt* Ef-
ter" det jag tänkt mig ällestädes orrt, hvil-
ket fruntimrner väl bäst kunde vara äfpas-
isadt för mig 3 fann jag intet annat $ än just
den Söji Hildehrand öttt hvilken jag redan
talt. För att erfara oin hon var mig be-
Stämd af Gudj satte jag mig på posten och
for tili Ludvigsdäl, der jag åter blef gan-
Ska VänskapsfuWt emottagen.

R Jag
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Jag berättade Herr HilcTebrdrid hurtt
jag hade köpt egendömen åt mig.

Ni har vai vågat myckef, säde han,
men om Ni iinder. förtröstande tili Guds
briikar eftertanka för att alJtid vidare för*
bättra er hushållnmg', och fortfur att Vara
flitig och sparsam, så tviflar jag ej att alit
skall gå Väl. Jflg' önskar endast Ni ma fin-
na Er en god husfru!

Här fattade jag hans hand och säde:
Henne ville jag mottaga af ingen annan ah.
Er. Eder Sofi

ff. Min dotter?
G. Er goda dotter Sofi. Dettå är defc

encla fruntimmer, som jag onskar att äga„
ff. Det hafva redan åtskilliga rika och

förnäma personer begärt hennes hand; Ni
är icke rik, men Ni har förlitan på Gud,
och bemödar Er, att jnrätta er lefnad efter
Hans vilja ; Ni har utbildat ,ert förnilft och
lärt beherska era begär; Ni handlär rätt-
skaffens emot era medrnenniskorj Ni är så-
ledes rikare, äh alla, , som friat tiil min
dotter. Jag skulle glädja mig om jag fick
Er tili svärson. Men min dotter hon
måste halva fritt vai. Vili Ni det, så skali
jag tala med henne, för att erfåra henneä
böjelse.

G. Ack! gör det! den högsta lycka
jag kan önska, är ägande af Er älsk-
värda dotter.

ff. Sä
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H. Så begif Ni Er t min trägårcl, pä
det jag må kurina tala mcd min hustru. och
dotter allena.

jflg gickbort, och vatf temmeligen. ore*
lig. Sofi. ålskade jag outsiigligt, och hadc
jr,eclai? iuttai, kävlek tili lienee., da. jag för-
sta gången hade till-lälh}, att tala raed hcn*.
ae„ YiSte hpn. ingen böjelse tili mig: så
höll jag mig för iörlorad. Det förekom
mjg, det ei vaiit möjligt, att lefva
litan heniii'.

Men äfven i denna ringsliga sväfvau
mellan fruktan och hepp, stärkte mig min
fcro på Gud. Vore så, tänkte"jag, att hon
visade mgea böjerse- tiM dig, att hon ei
emottog din hand tiä så vore ju det ett
tjecken,' att Sud ej bestäint henne. för dig;
ocii deiföre skulle du grutVa. dig?

Genom Sådana fce-iraktelser lyckadesdefe
mig, att ge mig tili freds, så jag kunde
betrakta de sköna anlåggningarru i trägär-
den, och samtala mcd trägardMiilistaren öf«
Ver pkuifccringen at' åtskilliga våxter.

Sedän jag ungefär sähuicja tillbragt en
och en hait' timma, såg- jag Sofi, ledd at'
sinä föräldrav, komma in genom trägårds*
dörren. Hura gladt slog ej mitt hjerta!
jag ilade emot dein. Herr /. td, ioli
mig gfåtaiide ora haisen, och sade: emottag
at' minä och min luistt-us händer det— soin
ibland ali vår egenclom iir oss det dyrbara»
ste vår kara dotter.
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Sofi gaf mig cjarrande sin. \wnå,
% och

försäkrade mig, att hon strax yic| fprsta aiv-
bJicKen fattat tycke för rnjg» och en vann.
Kyss» soin jag tryckte på hennes l.äppar,
iorsäkrade hcnne om niin kädek.

Sedän jag tiltbragt några högst glada.
dar i Ludyigsdal, ilade jag tili min. egen-
dom tillbaka, och gjorde nödiga ftnstalltef
tili niin iästmös. em.ottagande, k

Tre yeckor derefter korn hon sjelf, %U
följd at sjna goda föräldrar, och blef min
kara hustru, i hyars såUskap jag, i trettio*.
fera sr? leivät iörnöjd,

Och hva.rfpre vo.rQ dessa år så, förnöj-
da? Kanske emedan alit gick efter min*
önskningar ? Nsj kara bam! så var clet ie*
Ke. Vi ära ej verldens styresmän, vi kun-
pa ej så anordna våva ö(\m

% spm vi
der. är en högre anda soni länksr vara öden,
och icke alltid ger oss, hvad vi önska, utan
det so.m är oss godt. Hyar och en mcnni-
skas leinarl är derfö,re uppiyUd nfrd må.nr
gahanda vidrigheter, Äfven jag ha.r upp«
leivät många hårda öden» boskapspest y ha-
gelskadov, ett mångårigt krjg, livari jag
blef tyenne gånger fullkomligen ntpluu-
drad. Nastan alja minä bftrn,, minä bästa.
vanner, har jag nödgats lägga i graiven,
Men tron på Qud s och uppniärksarnheten
att göra Hans vilja - dessa voro det som
gjorde mig lifvet så aogcnämt,
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Min htistru, och jag halva nödgats bä-
rjt många. bittra motgängarj men den tron

Gud har ställt oss här, och tilldelt oss
Vara. mödor att vi villigt och
gladt uttörde alit, och gjorde mycket möj-
ligt, som utom, denna tro, icke värit oss
tnöjHgt. Träffade ett smärtsamt slag ossj
så blefvo vi deröfver icke modfäldtaj Gud,
sade vi tili hvarandra, har gjort det. Vi
funna alltid med tiden, att vidrigheterna
voro- oss, gauska väigörandc. Kommo vi
ibland i förl.ägenhet, der vi alldeles icke
vissta, hvad vi skulle göra eller låta: så
sade jag alltid, kara Soft, låt oss blott ef-
tertänka, hvad som är Guds vilja, oeh när
vi gjort det, gick alit yäk Hade vi ibland
svara utsigter åt fraintiden, så ängslades vi
deröfver ickej Gud, sade vi tili hvaran,
regerar verlden och Hah skall göra alit
godt.

Då vi bctraktade alla vara underhaf-
vande, såsom af Gud oss anförtrodda, och
ansågo hvar och en olycklig som var oss
närä, såsom hade han värit af Gud oss an-
vist: så hade vi ständigt kallelse att .göra
royckct godt, och Gud har så välsignat" va-
ra handlingar, att många menniskor lelva,
som ha att tacka oss för sin lycka och for->
nöjsamhet.

Nu har jag nastan förlorat alit, som
var mig kärt på jorden. Minä goda svär-
foräldrar aro icke mer, alla minä baru,

Meå-
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Hedvig undantagen, h.a.r jag nödgats läggat
i grafven, min Soft (h$X tarusto hoiiom tå-<
rarna ur ögoqen} bar Qud tagit ti|l sig,
xaitt landlgods, hvais inköpande och
ning kostade mig s;l mycken ansträngning,
har jag nödgats bartsäJja, emedan jag, för
min höga, ålders sipuli, icke mera kunde
fjprvalW ciet v;U -r- ocli likväl befinner jag
ajiig nöjd; dewed och har ännu mången
gla,d stund. Ty iastän. aJU detta var mig
ganska kärt;: s& hade jag likväl, igke s,å fäsj;
.m;tt hjerta vid nägot, a,lt jag deraf vä.ntat
.tuig m,in til,liredsstäUels,e, Qud äj. d.en. en-<
$»« na hviikeu jag sj.ii.Uer min förtröstan»
och Han bile mig qvar, Qm jag ock' skulle
föilaia alit, sora än iir mig öiri.gt ai' det
jordis!-;a,,

Ilär slöt Hcrr Qottschalk s.itt tai, och
lemna.de ba.rnen, som voro. ganska t&djk
öiVe« det. 4q hadc hört,

1

' FijrationdefjQrde
Tm Jiutimrtie kom med våt.a
ögon. lieri?: CiottscJial': vdef det s,trax. VW
och frågadt;; jagtiQt yerkligeu, '£olie, di\
har .grå,tit f . , , <

OA
_

hojj bögt snyfla» Ilecr
Gottsiiialk frågade* atskilliga gåoger, hvar-.
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fftre hon gret? Men hon kunde ej fi-anj*
bringa något Qrd för snyftning. Ändteli-.
gen sade hon med brutna ord: jag tror du
d»r snart ifråjti oss, kiira morfar, efter du
berättat oss otti så många menniskor, som
äro döda, och du rcdan är så gamma!.

Jag, sade Herr Gottschalk, skaU aU
(Irtg dö.

Det vore ganska väl, kara morfar,
svarade Henrik, men ii.

Men, fortfor Herr Gottschalk,, emedan
alla menniskor måste dö, så, tror du, skall
ordningen ock en gång komma ti|l mig.
Det skall i sanning ske, att min kropp en,
gång lägges i likkistan och jordlästes} meu
jag sjelf, eller min ande, är odödlig., Äf>
vensä är det med andra menniskor, J3lotfe
deras kropp dör, deras ande fortvatar, Ni
har ju matat larfver. Är icke sant, när vis-
sa larfver hade nått sin storlek, drogo de
sig ihop, och kröpo i jorden, Efter någou
tid kom en skön fjäril fram, som var vida
fullkomligare än larfven. Denna kunde en-
dast långsamt krypa ifrån en planta tili en
annan. Men fjäriln höjde sig i luiten, och
llög med stö.rsta behlindighet, ifrån en blom»
ma tili en annan. Så är det äfven med oss
menniskor. När döden kommer, så är krop-
pen kraftlös, den dör och lägges da i jor-
den. Men anden höjer sig opp, och är vi»
da friare än hon då var, då hon vandrade
i den tunga kroppens hydda,

N 5
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Ni liir tanka: hvaraf vet du då det?
jag viii säga Er det, Om Ni viii jemföra
Er med djuren, så skall Ni snart inse att
Ni har en alldeles annan natur, än, de,
Bryter t. ex, natten in,, så l.ägga sig alla
djur att soiva, eller de, som vaka,_ efter-
jaga blott sin föda; men intet ser åt stjer-
noxna, Antagorrt likväl att något tillfälligU
vis skulle se ditåt, så blir det der icke
nat varsej än små ljusa punkter.

Menniskan deremot, riktar sinä blickar
med föresats mot den stjernbeprydda hitn-
nielen, tänker öfver de ljusa punkterna,
so,m hon blir der varse, öfvertygas. snart,
att det äro otantligt stora verldskroppar„
Qch den önskan uppstiger hos, henne, att
en gång lära sig närmare kanna dem. Det
ger oss redan hopp, att vi äi'Q dertill be«
stämda, att en gång uppböja oss tili dem.
Ty huru kunna vi tro, att den gode Gu-
den skulle visa oss denna herriighet, upp-
väcka innom oss önskan att närmare betrak-
ta dem, och aldrig upptylla densamma?

Ni vet vidare, att hvarje djur, niir det
lefvat en tid bortåt, är så fullkomligt, som
det kan blifva. Men så är det icke med
menniskan ; hon blir aldrig på joiden så
tullkomlig, som hon kunde blifva. Jag är
nu en så gamma! man och har alit itrån
barndomen bemödat mig att lära mig någon
ting nyttfgt. Men utlärt har jag vida väg-
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nai iqke än. Dageligen lär jag mig merj
QQh oin jag iin skuUe lefva tjugo år, skul-
le jag ajltid lära mig än mera. när
jag går ifråii jorden, skall jag likväl ännu.
vara blatt som ett litet barn, som än är
qkunnigt qm oändeligt mycket af det, sorn
det kunde veta, Jag har nu gifvjt mig så
mycken juoda, att bli en rätt god menni»
ska, och likväl är jag än igke s_| god som
jag önskade och borde vara. Än försum-
ttW jag ett, än nägQt annat, än begår jag
det ena än det andra felet. Så begick jag
än i går en svaghet för hvilken jag verke-
ligen blyges. Jag erhöU ett bref med den
undcrrättelse att jag hade förlorat åtta hun-»
drade riksdaJer uppå en köpman spni upp-
hört att betaja.

a7, Dvi stackars morfarl
G. Så, tänkte äfvcn jag, då jag er«

höll undcrrättelsen jag stackars rnanj
ängsjades deröfver, blef olustig, och d$
din goda mor ville kyssä mig för att helsa
god morgon, besvarade jag hennes kyss
helt kallsinnigt, så att den goda crvinnan
tOg il la vid sig och tänkte, att jag var led'
sen på henne, Var detta icke en stor svag-
het ? Då du, UUa ffdie t kallar mig stac-
kars morfar, för det att jag förlorat åtta
bundrade riksdaler, så må det förlåtas digi
TOen jag gainle man, jag som aldrig fäst
mirt hjerta vid penningen, som vet, att
min rikcdom är innom mig, består i miu
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rättskaffciishet, i min furtrostan tili Gud \ \

mitt gpaa samvete, jag hadc; icke bordt an«
se mig lajtjig lör denna förlnst. Då jag
vet, att donna' fprlust äfven är en välgöV
rand~ KKickeJse af Gud:; hade jag ej ck-vöE.
ver bprdt bedroiva inig, irnnu 'inindre der-
före med halisin nighet bemtfta min dotter..
Men sä b&skaifcule äro vi menniskox,. medh
alit vårt bcmödandc, bfirva vi änd;\ icke så
goda so-ji vi borde och, soai vi önskade.
bliiva. Vi lemua joiden, utan atfc, våt un-
de har uppnått dpn stprhet för hvilken den,
är bestämd, Later petta icke oss boppas.,
att alla andars, Far bestiimt oss. for en an-
nan der vi skola liira ut,, der vi skö».
la uppnå de'ri: iuilkomrighet, hyarefter v.i;
här förgäives sträjvat?

ÄHfc delta ger oss att v».

£ro odödliga, qjen i sanning ingen vissEet*,
MeiH J3g viii nu lära, Er, huruHi kan vin-.
jia visshet, att cb:iclt;n qom IVjrstör er kropp,
icke skall skada; es an.de*. .Vareo, ivppnkji:
gamma»

■ffle. Vi vilje visat vara uppraiirk*
samina.

G. Na så gifven akt! Goren Er ali*,
tid förtrognare Gud! Vaiti'n Er atc
ans,e alla era öden som Hans
och att i alit hvad I gören, hafva afseende
på Hans vilja, hvilken I al.ltid genom ef-
tertanka kunnen {a kunskap oin. Da sko-
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fan I ffled .visshec äfven så väl sora jag er*

iafas att Nj, alkid står under en gudomlig
tippsigt och ledning, att Ni alltid blir yar-
iiacle, när.l ärcn i att göra nägot
pndt, att vid hvarje olycka spm träffar Er,
äfven Omsörg är tagen för nödig förstärk»
Ding och__tröstj och att de härdaste öden,
som. träffa, Er*. om Ni blott viii ge akt
derpå * alltid aro i framtiden Välgörande
iör Er.

Henr. Men kara morfar! får jag säga
'«ägojj.tirig?

G. J3et förstår sig.
H. Der är vår tordiia granne Herfi

Reifenbeil,
G- Nå?.. ~.

"H. Han här ifrån rik, bllfvit en fat*
f"2;nia"ri. Hans barri äro alla olyekligä öcft
iisla. Den ena är geriicri söldat, den ån-
Örä —.

G. Nog af! frvad Vili dii säga dei>
med?

H. Jag kan icke begripa, huru derlnsl
jfiannens öden äro välgörande för hoiiom.

G. Kara Henrik! jag har icke sagt,att
Ni skall gifva akt på er grannes utan på
eta cgna öden. Grannen kinner Ni icke,
Ni vet icke om han är redlig eller oredlig,
om han vid sinä handlingar har afseende pä
Guds vilja eller sinä begäv. Men Er sjelf-
va känner Ni, och veten, när ibland nägot
hårdt öde träffar Er ? om Ni sjelfva tilldra-
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Git Er detj eller om det drabbär Er utäfl
er egen förvållan. När Ni iiii sålurida in*
fiom några års vtinnit den erfarerihet $ att
alla vidriga öden ärö för Er
Så skölen 1 lrier icke ffuktå någön
Vid hvarje barigeharitt öde skoleri 1 räkiisi
på eri angenäm foljdj hurii skoleri I då
kunria tro, att döderi skall blifvä Er irieii-
lig, att hah äkall dödas skäll förstöra Er?
Att frukta riågöt sådänt skall blifva Er o*
nÄjligt. Hveni söm sln lifstid igenöm er«
farit, att alla oblida öden haft ert god pä-

hari vet det viisi j att döden är ho-
«önoin att den är öfvergångeri
tili lifvet.

Jag, för niin del,hoppas det ickeströr
qet icke, jag vet det med visshet* När förr 1
eller senare Guds döden s kallat 1
mig ifrån jörden* så skoleri I Ses att jag
följer hononi med sanima lugn* som onl
jag vore bjudett tili en frÖjdemåltid,

Det traffade verkeligett irh Dä efter
åtta år Herr Gottschalk märkte dödens ari-
ttalkände, lät hari sammankallä sin
6ch sade med det störstä lugn: Den Gudj
Som här uppföstrat mig tili det göda, kal«
lar mig tili sig i för att öfverlemna mig de
förrättningar för hvilkä Man bildat mig*
Tack! tack! Dig min Fader att Du gjort
mig bekant med Dig* Haiven, minä van-»
»er! Gud städse för ögonen och i hjertat^

så
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sti skolen I «M så lugna kunnä letflna jor*
den som

Här öfvergaf hohöifl itiåletj hän ätam-
ittade oeh afled,

Mänga tåraf iflöto vid häns gfaf, och
föftröstan på Guds öch nitet att göra Hans
Vilja 5 efterlenlnade hanj såsool årlvedelj åt
sinä efterkommande.,
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