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Theol, Fac, Decan»

Brinran.
Oot att fullgöra en af afiedne Ky'koherdens k &agtt
Församling Magister Abr. Mjödhs i liistiden warwa»
ste önstningac, &v narwarande Läseöfning pa Weder«
börandes anstallt och bekosinad utgifwen. Den tilleg»
nas egentligen Hans efterlefwande unge Ähvrare, nic£»
den

Afiednes alltid wänsiapsfulla

amnaiiing till dea»,
och deras handledare, att de beraf nmtte icke blott
hemta nyttiga kunstaper för sitt förstand, uta„ ftan»«

sorgfälligt bilda
gudaktighet och dygd!

förallt derefter
till

sann

sinä

fpäda hjertan

Afsigten wae i början att unyo upplZgga J. G.
ny a 21 2> <£ Nok för FH3etnrsla»bets
Narn, tztt arbete icke otftnligt till Larobok i försia
bokläsningen» Wid närmare granstniug befanns dew
na bok likwäl för widlyftig, och föijakteugen för dyrköpt att blifwa allmänt känd och nyttjad. Pa
anmodan har derföre undersirifwen wagat företaga
sig att afhjelva denna olsgenhet, Hans instmnkta
t«d har fällan tillatit honom, att siräcka fin acgärd
längre än att förkorta och ucsinta hwad han ansett
umbärligt. Har han har lO der gjort nagra tillåas
och ändringar, eller utbytt nagra fiycken emot andra'
förut icke införda, sä har sadant stett i öfwertygelse
alt derigenom göra boken mera tjenlig för sitt snda,
mal. Han gör Ng det hopp, att boken under Hans
mahända oöfwade hand ej fsrloral nagon af sinä
förra fördelar. Åbo, December 13*0.
Eckerbergs

-

Gust, Renvall.

TilUgg och Rättelstr.
'Stafnittgs.reglsr:

derfire
der

I

hibarje

iläfwelst masie 'finnäs %n bokal: och>
d/!as i 'f« nränaä siafwelstr, som
finnas bokalei'/ 't. 'Hjc, y.l^ck-tt-Zc, be«steo-U.-ge,
».

bvr ett ord

Z««en<de.
2". En enda konfonant emellan tlvenne vokaler
föres merendels till felllwe -stafch.elft'n> t. -ex. o«l>--c>lZ,

3.Af Menne Konionänter stall en hörä till för<
se näre stafwelsen, t. ex. lad-da, klud,ba>
bor<2e, sor«la. Dbck wärkes att st, si och $ Man
atstiljas: t. ex. fi<sten, oriistig, be.jrä, li-sta, dö-fia.
H. Af trenne Kansonater föras tivenne tiU dm
förra och en tiu den fenare: t. 'ex. wnivn<x r fyll-nao,
köa.-tiaö, foro-nä, yn&zc, starftwig> trast.la. Do«
undantaVaK % si äfweN här: t. ex. fWffity lon.jicr.
ra och en till

sam»

5. Sammansatta ord afdelas efttr beras
wantättning: t> ex. for,äea, ur,»ldcr, upp,awma,
«iU»oka/ regn-aktig, fsr,tret.

exemM tulina

Ptteeligare

ses

i boken

sid.

12.

Till Reglorne sid. 15 och 16 kunna till Upplys«
«ing följande exempel ttlläggas:
3leg.

nttalas som

j uti jarn, jul.

som tj

uti tjena-, tiuta»

2.

g
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sj uti

M>

bodä la» goda.
och laa och.

*»

sju, sjs.
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Bokstaftförkortningar bör«

förtlaras:

ae.

s as s

<e.

11.

a. &c.

för lär«

fi. ff. st. st. tz.-

Anmärkningar.
Antalet, af föregaende Swenst« Spralets Bok»
siäfwer är 30. Naara af dem kallas ndcikt, Sjelf,

IjtiöÄnöe (2-iuD), emedan de hwar för fig utgöra ett
utan tillbjelp af andra bokeget, fullt ljud,

som

stafwer kan uttalas. Sadaaa Vokaler äro desiä 9;
a. e. i. 0. u, p. L. s. ö.
Alla de öfriga (b. c. d. f g. h. j. k. l. m. np q- r. f s. t. w. v) kallas
Mei>«

hndanl»»

(kjudsiafwar), ty deras ljud kan icke utlw
las enfamt, utan blott i förening med nagon »»»
M.irk: det lancza jär Konsonac.!:
fol
och s,

s

w och v samt q och k uttalas lika: c frarnfSr k (ck)
lases som k.

Vokalerne äro ater af twa siag, neml.
Haroa: a, o, u år och
Nyttan af denna
2>!öta: e, i, y, a, ö.
indelning stall nedanföre wisa sig.
A 2
Nä?

4

När en eller flera Konsonanter sä förenas
nied en vokal, att de tittfammans kunna med en
..nnnnens öpning uttalas, kallor man denna före<
Om en eller fiere förenade staft
ajng StafweUe.
welser hafwa nagon wisi bemärtelst, kall«s det oro.

Stafmngs-och Lasiexempel

bi, bo, by; du, dö,
fä; ha, ho, by, hö;
le, lo; mo, mä, md;
ni, ny, n»; ts, in;
ur» yr, är, cr, <lr, al,
el,

as,

os»
rä,

fä,
ko;
nct,

m,

ål,
äs» ds, ck, ok,

rö; st, fi, fy,
4f7*på,
sa; ta,tä, ty, te; wi.

is, st; in, ni; ok, ks;
Hm, mH; Hr, ra; Hv, fa;
Ht, ta; öd, dö; öm, mo;
ax, yx, yr; ed, dl, ck, cr,
en; id, in, $.
le,

5

bo,
by,

fä,
fä;
hä,

le st, te; bi,
ko, ro, ho;
fy, HY, ny,
Mä, nä, pä,
dö, mö, tö;
te, we.

ni, si, wi;
du, Hu, nu;
sy, ty; dä,
rä, sä, tä;
be, de, ha,

bi, bit; bo, bor, bod, bok,
bom, bot; bp, byt, bpk, byx; de,
del, den, der, det; fä far; gä,
gär, gäs; ha, har, hak, hal, hat;

ho, hon, hot, hos.

al, dal, bal, sal,
kal, hal, fal, mal; as,
ras; ed, ned, std, led,
med, wed; ek, lek, pek,
id, lid, rid, wid, sid,
iag; ju, jul.

ml, tai,
bas, las,
bed, red,
wek, nek;

tid; ja,

es,

w.

6

■**»

os, ros, nos, mos, kos; ur,

fur, lur, bur, kur, hur, tur; pr,
syr, dyr, hyr; är, bär, tär lär,
sär, fär, mär, när, wär, här,
rär; är, bär, lär, när, tär;
öl, sFI, pöl, föl.

ko, kor, kok; le, ler, len, let;
nä, näl, bäl, mäl, täl, äl; rä,
räd, räg; si, fär, säg, läg, täg,
mäg, wäg; ro, rot, mot, sot,
Hot, hot, fot, not; dö, död, böd,
röd, nbd, föd; bad, md, wad;
tid, wid, lid, rid, sid.
.

ät, bät, lät, wät; ät, nät,
Mit, rät, wät; söt, nöt, röt,
möt; mat, fat, lat, hat; hit, dit,
bit, nit, lit; bet, fet, wet, het;
ut, hut, lut; byt, r«t; % fil,
mil; hel, del, fel>
En.

<

7

Enstafwiga ord med fördubblad Ron,

sonanr i sluter.
dag, dagg; tag, tagg; lag,

lagg; fal, fall; hal, Hall; tal,
tall; al, all; wal, wall; kal,
kall; fat, fatt; hat, hatt; mat,
matt; natt, katt, satt, att; gap,
kap, kapp, papp, tapp, napp,
rapp; las, lasi, hatr barr; gadd,
labb, wan, wann, (winna,) rann,
(rinna,) fann, (stnna.)
led, ledd; red, redd; std,
stdd; äg, ägg; het, hett; fet, fett;
wet, wett; bet, bett; met, mett;
sil, sill; dill, pil, till, fil, mii,
will, kil; lip, pip, pipp, sipp;
wid, widd sid, tid; win, winn
(winna,) tig, tigg; wis, wisi;
dit, ditt, mitt, sitt; tak, tack;
wek, weck; wig, wigg.
bom,

8

bom, lorn, tom, gom; wst,
wätt; byt, bytt; nät, nätt; fätt,
gätt; <sr, ärr; lät, lätt; rät,
rätt; wät, wätt; mät, mätt;
im, söm, töm, döm; lön, lönn;
rön, rönn, för, förr; dör, dörr;
föd, född; möt, mött; nöt, nött;
svt, sött; ax, lax, sax, wax,
»to fö, yx, bpx.
OnstaftviZa

ord med twenne oKfo
nanrer i början eller slurer.

Xonfo*

bra, brak; bro, bror; bry,
bryr, brpt, brä, brär, bräd,
brädd, bröd, bred, bredd, brun,
brunn, brud; bli, Uit, blid, blp,
blyg, blä, blätt, bläs, bläst,
blad, blod, blöd; tre, tro, tror,
trott, tran, träd, träd, trät,
träl; gw, grott/ grä, grätt,
grät,

9

6t&t, gröt, gret, gran, grann,
grant, gris, gräs, grus; krus,
kras, ktpp, krut; drag, drog;
krog, trig; fri, frid, fris, fru,
frun/ fran; frö, ftön, frös, frys,
fras; m&, wräl, wrak; prat,
pris, prpl, prut; qwal, qwar,
qwist.
fiy, flpr, flytt,

flpg, fiög,
flat, fiatt, sipt, stöt, fiod, fiöd,
fiygt (styga,) flpkt (fiy); glöd,
glad, glas/ glob; sia, stär, siag,
siagg, siug, siog, siok, siös/ siöt,
stit, fltat, siät, siäp, siet, siem;
plan, plät, plog; klo, klot, klar,
Hart, llaff, kladd, klubb, llapp,
klipp; fms, frnal, fmil, smak,
smek, smid/ smet, smir, fmög;
sno, snodd, snör, snot, snpt,

snar,

snar, snart,

sned, snes,
gno, gnor, gny, gnyr,
gnet, gmd; knä, knän,
knöl, knös, knöt, inut,
knot; fnas, fnös, fnps.

■
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fnus;
gnag,
knip,
knyt,

sto, staft, star, stal, stall,
ffarn, Ml, ssäp, stog, star; spä,
spätt, spär, spän, späd, spädt,,
spak, spakt, fpik; stä, stär, stä!,'
stät, stätt, stöt, stop, stöpt,
stöd, stod, stol, stil, styl, stig,
stpgg, stor; swag, swal, swall,
swagt, swar swart, swan, swin,
swär, swart; twä, tteål, twär,
twärt (buttert) twert (igenom,

o.

s.

w.),

snert.

björn, björk; fjun, fjät, fjäll,
fjol, fjäs, fjäst, fjär; njut, njöt;
tjut,

1

tjur, tien, tient; miöl,
mjölk, miöd; sju, sjö, själ, siud,
fitif, sjukt; säng, häng, swang;
sang, ung, kung, stpng; sswick/
qwast, qwarn.

tiut/ tjöt,

Enstafwiga ord meb tvmv.t Ronsonanter!
i börzan eller slurec.

flri, ffrik, jftift, sirid, ssrud,
strä, sträck; sträck, strek, strpk,
strök, strut, strunt, straxt, straff;
sprak, sprak, fprick, sprack, spratt;
dnck, drack, prick; strä, strät,
strött; spröd, sprödt, sprut; al,
all, alit; wa!, wall, walls; fol,
kall, kallt; win, winn, winst,
winst; dun, dunst; fin, finst, ilst;
tp/ tpst; war, warm, warmt;
län, längd; tunn, tung; tyngd,
mängd, lwängd/ trängd.
härss,

12

härst, härsst; färff, färsst;
ung, ungt, pngst; tung, tungt,
tyngst; läng, längt, längst; stor,
stort, störst; hög, högt, högst;
läg, lägt, lägst; ond, mt>i,
wärst; hätst, hätstt.
Exempel

af cwastafwiFa

ord.

a-ga, a-xcl, an-ders, am-ma,
a-sta; e-gen, ef-ter, er-na/ eld-stad;
i-fa, i-lar, im-ma, m*sm? ill.ffa;
c-ro, o-sar, on-da, or-ter, o-star;
u-ti, u-tan, un-na, un-der, un-ge;

V-ta, y-rar, yr-sel, png-ling, ptt-re;
Ma, ö-der, äl-der, än-gra, a-ffa;
ä-ta, ä-ger, än-gel, äp-pel/ är-ter;
ö-ga, ö-ser, ör-ter/ ö-ster, ön-sta,
bi-ta, byt-ta, bun-ka, blä-sa, bry.
ta; de-la, dam-mar, dric-ta, dra«
ga, dun-dra; fa-ra, fat-tar, fa«

ster,

13

ster, frs-ga, fjä-ril; ga°la, gran-

ne, gläd-je, gna-ga, gnug-gar;
ha-re, hal-ta, ha-star, hun-dar,
hum-la; ja-ka, jä-ser, jem-ka/
jung-fru, junc-ker; ko-ka, kan-na,
k!äm-ta, kry-pa, lnip-ning; lc-ka,
lim-ma, lin-dar, lar-ka, lem-na;
ma-ta, mam-ma, mes-sing, marknad, mör-kex; nö-ta, npc-kel, npstan, nytt-jar, nor-dan; pi-pa,
pap-pa, pla-ffa, p!add-rar, pränglar; qwi-da, qwin-na, qwi-star,
qwin-lig, qwitt-ra; ro-pa, tåna,
xafrla, ri-sta, rem-na; su-pa,
sim-ma, sie-da, stri-ka, smbr-ja;
ti-ga, tun-na, tram-pa, twin-ga,
trö-sta; wa-ka, wag-ga, win-ter,

we-ster/ wri-da.
Flere«
3

14

Flerstafwila

ord:
an de lig, al ta re; e gen dom, e läi de;
in ga luu da, in ner sta; o lpck l:g, ond ffe<
fuss; u sei het, ur wä der; pm nig bet, yt»
ter sta; äl der dom, ähö ra re; är lig bet,
barn.stig»
äm ba re; öl supa, ön ste lig.
det, brpg gare; dan re, dricks tun na; fi»
ffa re, fönsterru ta; gul ak tig, grön si sta;
hop famla, her re man; Johannes,, ia gare;
kcm ma re, kräk un ge; landt e gen dom, li.
dan de; me sta re, mjölk byt ta; näls ö ga,
narr aktig; po tä tn, pre ste qärd; qwin no,
bild. qwäl jan de; rike dom, re san de; syn dare, stred da re, snic ka re, sqwall ra re; tä la,
mod, trägärdar; wä derlek westanwind.

sa

Föregäende exempel äro sa walde, att boksiäf»
t dew öfwerallt bibehalla sitt nHturliga uttal.
Men det åv en icke vingu omsiänwghet alt tibist
göra lärlingen uovnlärksam pä dct ulika utlal. som
wista bllkslä wer (c, d, e, f, g h k m, n, e, p, t)
att wänja honom
fa i 0I16.: ftuflnirg -tr. )
wid denna o\itt)tt äl°Gföljande exe.>,vel, med före»
gaende renlor ttllagde.
D? förra (exemplen) aro

werne

,reg«
äivlr.ade lill lHrli»ge«s eae» åfningj de
lorne) ma läraren iiii.niettgei, fniämngom »ch ge*
nom ofta atertagna psminnelftr, honoll' cibringa.

k uttalas som w i siulet af stafwelser; men
da t eller ett ativat f fofjer derjxL ocb föröftigt
alltid, behaller det sitl yaturliga ljud, ff.
1:0

al

15

of, haf. lof (i seglande), löf, tafla,
gräf wa, gräf mng, ifrig,
häf (sist.

häf,, bof, sies rof. rZfwa, lif, lcfwa; (men
icke sä i) arift, ffrif ta.. staffa, för träffe lig.
20 g framför blita vokaler, (e, i, y å, ö,)
i början af oroen, uttnlas fom j; men i stutei af
fierstafwiga ord behäller det sitt eget harda au
tal äfwen framför en blöt vokal: eller rättare,
g framför blöta vokal»r i ordens accentuerade
j, men icke
i döjnings»
rotstafwelst läses

sa

som

stafwelstr, ss.

ger, gif. gynn, gäld, gör, gerna, gif,
wa, gpccel, gälla, gömma, iqen, förgiflva,
begpnna, begsra, au genäm, unge fär,
(ewangelium): men icke sä i) ewige, lif»
ligen, fiugit, tagen.
3:0 g

lases

som

ord da l eller r aar

j

äfwen i stutet af nägra

nästframföre j

ss.

berg, merg, elg. soG, talg, talga ber.
ga, förorgelse. sarga, helg, belgd, grstögd,
galge, tälga, borg, borgen, borga, bor.
gare, lnegd, nögd).
4:0 g

och

t,

ss.

och

d

framför

t sgt, dt)

läsas

som

k

sagt, bragt, lagt, wigt, fiygt lof ssoga)
drägt, löjligt, sned, snedt, wld,

dug tig,

widt, hred, bredt.

5:0

16
?:o

framför

h framför w och j, åhvtn som d, g, t
j i rotstafwelsen
Uttalas icke af rena

Swenfkar,

/

ss.

hwad, hwilka, hwart, bwäifwa; hjord
«bostups hjord), Hjort (ett d!ur), hjul, hjelp,
hjcrta, bjon:
djur, djeken, djup; giort,
gjord (af göra) gju ta; ljud, ljus, ljuf för.
ljufwa, för lju des, begju ta, for djupa.
6:0 k framför blöta bokaler i början af orl»
(eller k i rotsiafwelfen) uttalas nastan fom tj,
luen i siucsiafwelfer (bojnings siafwelftr) af
längre ord har det icke ett fadant hwäsande ijud
-

framför en blöt vokal,

ss.

ked
kif, kyrka Ut,m, kela,
ki la, kys sa, Ulla, kö ra, for kp la, be kän.
na: (men icke sä i) li ke, wi kit.
7:0 st framför blöta vokaler i rotstafwesen
läses fom fj, men i stutsiafwelser bibehaller det
alltid sitt naturliga <jud. Afwen stj och stj läsas
alltid f ero fj, ss.
f

ssen, stinn, ffn ff JnF, stZn ffe na. stic-

ka, sty la, stän ka ffö ta, be ffän ka be stylla:—ffjuta, förffjuta. stjerna, stjel pa,

men ni ffa eller men ni stja. (Men icke
him mel ffe, wan ffelig.

sä uti)

läses ofta fom ett kort a, i rotsiasi
!») en twastnnv'» , sfördubblad) kon»
eller b) twa olika kons»nanter (ispnner-

8:0 o
da

welsen

sonant,

het

17
fw, rg, rk, rl, ff, dt, ld, lt, mn,) eller c) ett
enkell j ell<r m följa derpä/ nch d) för öfrigt i
e), Afwen
uro
i jluter af
ord,
da
ett
r
följer
derefter.
Ifran
flerstafwtsa bliswc,
dock mänga ord undantagne
dcfja rcgbr
isynnerher de, sZm i sinä andra oöjelstr hafw«
ett renc o, t. ef storc af sivr, grodd af gro.

hei

~

n) torr, hopp, lott, osi, brott, gosse,
spotta, hoppa,, b. bock, kock, klocka, godt,
st.fwel, sofwa, ofwan, klo,fwa, losma,.
sorg, borg borgzn, kork, orka, soria, sold,
dotd, stclt,
domna, trotsa e), 60 ja,
sioja, koja, kom, som, orn, rom lfiskrom)
f L rt, bort, sort. G hof (Konungelis), lof
ltillatelfe), stof, strof, honom, konung, bo«
ning, kona, kol, (brännko!) rodnad, tora,
wäl bo ren, son, e) olion, luc kor, wec kor.

som

ngn, da
9:0 gn uttalas oftast.
gar
eljest
näsiförut,
icke,
men
vokal
ff»

en

agn gagn, lögn, wagn, lugn, regn,

dpgn, gag nar, wag nar.

In:» c framför blöta vokaler läses fotn s,
men för de haroa som k Derföre skrifw» taan*
ga i detta stnare fall k i siället för e, ss.

(som s i ceder. citron, cirkel Cicero,
CyruS; cforn k i) canon canal, cafft, ca«
pt tel, ca le ches, chor, eller: ka non, ka nal,

kafft, m. m.

B

ii:»

n
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läses dubbelt i nagra ord.
min, dm, sin, in, hin, men, den, sn,
igen, wän, man, män, men, han, kan, mun,
m. ft.
12:0 e lases ofta näsiän fom å, isynnerhet
n:o n

da lwenne

konfonanter följa derpä,

ss.

berg, begge, bleck, denna, efter, elf,
fem,. gerna, hellre, herre, jemka, mesi,
prest, m. fl.
13:0 ph lasas fom f, och
manga i deras sialle strifwa

th som t: hwarföre
f och t.

philoftvh, prophet, the olog, thee, thea ler, eller: filosof, pro fel, teo log, t«, teater.

en vokal följer, läses fom tsi.
condition, speculation, auction14:0 ti da

Skiljetecknen.
(/) Kl)lNMll utmärker en del af en
(;)

0)

StMtkl)!l)N,

mening.

eller punkt med komma,

afstär» siörre

och

af

meningen.

(.)

Punkt

delar
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(♦)

utmnrker en hel eller

ni!!g.

En

mening km

siutad mv

derföre besia af tlt

eller flera Komma, SemikolLN eller Kolon.

HopläggMNgsteckNet

(-)

setecknec cjenar att hvpbinda

(?)

Frägtecknet,

(!)

Utropstecknet,

eller @taf»ei.

stafwelser

eller ord.

&rufa* dä man frägar.

lar nägon.

brukas öå man tm*.

eller Influtningstecknet tjenae
ect ord eller en mening.

( )
att

Apl)stll)f

(')

att nagon

lemnad.

eller Afkortningstecknec utwifae
bokstaf eller ock hel stafwelft åt utv

,

utftnfor e»

(")
(:,:)

annans

Upprepningstecknet
i

wers-

Uttryck.

ftrek°mm«

(-♦♦♦♦♦) Tankstrek:

*r &e n, m man
ge mera wigt eller eftertryck at tanken

och
(§)

uttrycket-

PUMgMf, sr en wisi
B

2

aftelning i en

sirift.
Att
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mcd widare förklaringar och exempel be,
bruket
-af detza stiljetecten, dlefwe för wid<
ziämwa
'iyftigc, och för begynnaren mahända odcgrivltgt. En
uppnisrksH Lärare kan änder fjelfwa
iliftaa barnen härum de n nödwändiga underrättelsen.

AN

.

Sedolärande Berattelser.
1.

De olika Bröderne.

Herr Wall ter ha de twen ne sö ner.

Den e r.a het te Gu staf, den an dra Martm. Fa dren wil le ger na att de stul le l&»
ra sig allt,
war dem npt tigt.

som

ha de mpcken hag till allt,
godt.
stm war
Han wil le ger na läsa.
Pappa
om goda bocker: f&
Han bad fin
da na fick han ock. HanS Far kop te ho nom
lnänga wackra bocker. Han lärde sig
sr.art att ffrif wa: fick sen lä ra sig att ri ta
och spe la, Och här af ha de Gu staf manGustaf

gor ro ligl.
I si na böc fer fick han lä ra och we ta
myc tet, som han ej wisite förut: af fin strif.
ning tzade han det no jet, att kun na jkrifwa
Han kun de nait
sm ä brcf till sinä wänner. gubhar,
trän och
sch wäl rita sm a hus och
ar.
Sä
djur, säfom hun dar, hä siar, or
snaS
war Gu stsf. Han war ock äl stad af alla.
ga

gcui

Men
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Men Marten Hans bror, nulle,deremot alldrig lära sig nägot, Fioren bai>;
ho nom wa ra sä snäll 'som Gustaf war,
Ou staf ft'.de of ta till ho nom: min bä sta
XYlåvtm, las och war fiicig, fa far, du
sa roligc som jag har. Ne), Marren
wil le ei
Kwad hände?
Marren blrf
stor, och dä fick han osta ffäm mas för det,
att han ej lärt sig att lä sa och ffrif wa.
Ingen wille ha en sä dälig Gusse hos sig,
och Fad ren brpd de sig ej om ho nom.

arc lyda sinä
Föräidrars rad.
Fru Dan
ha de tren ne barn, Imtn*
en
ne Gossar och
Flic ka.
Flic kan Sosi, fanit yng sta Gos sen
Fredrik, woro twen ne go da barn, I olit
wo ro de- lp di ae sin Mam mo: allt hwad
bon bad dem. gjor de X>t- allt hwad hon forböd dem,
de alldmg. Modren
öfwen derföre rnncfen Zlädje af dessa
twenne barnen. Hon och aito älsöadc dem,
och de blef-wo med tiden lpckliga.
2.

Der ar

äldsta

Gosstn) MM, war d iv
emot Qanfta
Hans Mam ma bad>
sig
alta
att icke drnka kmfhonom ofta
war och
ar; ty han kun de lait st>i da sig
der med. Han Ipd de ei
och ffar sig dcr.

Den

fö,re

ofta.rätt

oly dig.

il la.

En
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En Wg hade han en ffarp knif i han.
ben. Modrm som säg Mia, sade t:N ho.
nom: lar bli knlfwen, min Gosse, du kan
lärr sta da dig ,ned den. Ul rik la de wäl
im bort knifwen, som Hans Mamma bad
ho nom; men nåv Mod ren gick ut, tog Yan
den äter och wil le dermed lal la rä ett stpc»
te trad. Hwad hän de? —UI
star of
fig ett finger. Nu lade han dort knifwen:

fkrek och

iemrade fig

Men det

mv för

fenl; o<pckän war stedd. Sedän spntes
wäl Ulrlk en tid m»'ra lydig, Men Hans
e aka wana för«ed de ho nom ltk wäl siun«
dom till oipdnad.
Hans Mamma bad honom alltid ak«
ta sig, att lcke qä tiu Hästar och främman.
de Hundar.
Ulrik glötyde en dag denna
warnmq. Han gick inuB en Häst, som mrd
fin bakfot bast:g: flog till bonom U härdt,
att Hans
ben krosfades. Hans ffrik
hördes in. En Piqa kommer ut för att fe
efter Ulrik, forn da lag fkrikande pä mar.
ken, och kun de ej hzel pa sig opp., Pigan
bar honom in
Ulrik fruktade nu att se
Mamma.
goda
Hon köm: Ulrik grä.
fin
om
förlälelse,
ter och ber
samt lofwar att
wara
Dä swarade
olydig.
all drig mer
wäl om
Ulrik,
gjorde
Mod ren: Min
du
stapp
alitit»
da
Mamma,
lyö
du
de din
du myc ker ondr
Fred rik och Go si
tomma ej i sädana olyckor som du;
c?
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de aro alltid lydige, och fölia sin
Nlen, min Ulrik, o,n
INammas rad.
du nu blir
och bestedliF hadan.
HU
efcer, sa wiU jag glöm ma der ra
riks ben blef flu te llgen läkt, sedän han der.
of i lang tid ut stätt mänga plägor och swä<
ty

righeter.
Han blef äfwen sedän ett Zodt
Ingen olpcka ffedde ho.
lydigt
barn.
och
nom nu mer. Och nu älstade hanS Mamma honom, liksom sin Fredrik och Sofi.
Af olyckan bliv man xvie: bäcc re är arc
genast ly da erc godr rad/ som en god
Mamma eller pappa ger ost; sa stipper
man mycker ondr.
3.

Att ljuga ar en ful wana.

Lilla David war en dag ensam i barn,
kammarn. Der räkade ban att med en käpp
ssa ut en ruta, Slrext sprang hau, med låtåt
i ögonen, till sin Pappa: lalle om hwad han
gjort, och bad om förlätelft Fadren bannade
honom nu icke derföre; men sade blott: cha
diF, mitt barn, en annan gang: dcc wcr
bcstcdltFc att du taite om hwad du ejiort:
da du felar. sa cillsta der allrid; da förlarcr
man diF snarast.
Glad
David sin
goda Pappas hand, och lofwade akta sig,
att ej mer siä sönder nägot
Jakob deremot war ej sä uppriklig.
Han nekade ofta till de ftl och odygder, som

han
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ban begätt< derför? fick han ock osia ris och
bannor En daa stog ban fönder fin Mammqs Spkgel. Genast fprang han m, utan
att tala om hwad Kan g'ort, Modren fotn
in och frägade straxt hwem som {lagit sönder

Hen«e6 Spegel.
Jakob blef inkallad; men han nekads
och sade att Hans bror Tomas, ajorl det.

Nutog Modren rlset och ropade pa Tomas.
Han kom. och Modren sade tiN honorn: hwar«
söre \fCtv du e, sagr rrng, atr du slagir sö>:«
der mim Spcge,? «iii fär du ris
Tonsas
bör od? gräto. Dä kom en Piga
in
vch sade, alt hon laa Jakob sia,, sönder
Spegelnl Tomas är offgldig.'

Nu kunde ei Jakob neka. Han börja.
gräta,
de
och bad nn Mamma, att hon wille
honom,
Hq, lwarade Modren, nu
förläta
far du mycker ris; du har gjort illa: ty
ftSan du felae, har du nekac rill der och
lmZic för mig: du har Ijugit pä din lilla
osspldlFa bror: nu far du ris för allc. detta.
Jakob gret och bd, men det kunde ej
hjelpa: han fick de! strass som han wäl for*
tjent
Hade Jakob straxr cillstärr sirc fel,
h«de han wistr stuppir ris.

Vä ofta nägot illa stedde, hwsd som
kelst, trodde man alltid att Jakob g!Lrt det.
Han sick ständlgt ris vch bannor: man trodde
ho.
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honom ei dä han nekade. Ofta war han
kanffe estyldig; men som man witzte att han
p ägode lzuqa, sä kunde man ej tro hwad
han sade och försäkrade.

som

Jakob fan n

till flut, att ban gjort Ma

Han bsrjade tola
uppriktigt
da han begätt
och linstod
nägot fel. —Nu började man äfwen att tro
Pappa
hwad han sade.
Hans
fägnade sig dströfwer att deras Jakob blifmit
beffedlig. Han stapp nu bäde bannor och
ris. Nan kallade Konom nu dm bejftdliga
lakab;
förut kallades han af alia: den
odestedliga, den lölnakciga Jakob.
want sig att ljuga.

sanning

"

Att ljliFa är en ful \yana. Den ssm
wZNjer sig derwid, blir älldrig rrodd Tala
derföre sanning om du will man stall tro
dlg. Gm du har felac: tala uppriktlgc om
der, neka cj; sä sörlärer man diZ gerna.

som

fyigcr od} netar tili hroad
gjorc;
han
Hans fel blir mycket större, vy
ofanning är det största fel af alla,
Alla
goda barn tala alltid sanning
©in de
nagon gang raka att gozia illa; sa tala de

Den

och f« förlalelse; ty sanning
är den störfta dygd of alla; och den som
ealar sanning, honom tror «nan ock aUtid.
ftraxc om der;

4.

Den
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4. Den bestedliga Gosten.
Adolf war en lifen bestedlig Gosie. M.
ftd war han lpdig emot sinä
och
Ziorde derföre aNdrig liägoi mot deras wilja.
Allt hwad de bödo honom göra, det gjorde han
gerna- men allt hwad de förbodo honom att
göra, dtt gjorde han alldrig Han sade ofta:
"'Hwarföre stulle jag göra emor min goda
tNammas och pappas wilja och befallnmF.
De wilja mig alltid wäl; hwarföre stulle
jag jcke da göra allr hwad de befalla ,nig;
iy de be mig icke göra annat, än det (brn
är mig nyrtigt. och sädant som alla Barn
bora göra. Om jag wore
sa gjorde
jag minä goda Föraldrar lcdsna mot mig;
da Hollo de ej mer af mig, och jag tunde
ej mer begära nagon godhec af dem.
<oenoin olpdnad gör man saiedes illa mot
sig sielf: inan kai' ock ofta raka i olvc*
ka, da man gör der som «nan ar forbu»
den arr göra".
Sä klokt tantit lilla Adolf. Han n-ar
sfwen höflig och artig mot a!!a Menniffor.
Mot den uslaste Tiggare wisade han höfiiqbet
och godhet. Da ban war hoS sinä Gyston,
eller i andra Gotzars fällffap, war ban alltid
artig och bestedlig mot dem, och derföre
wille de äfwen gerna st honom hos sig.

Gerna gick han i Skolan; ty han sade:
det är sä roligt att lasa: utur Bockerna

far
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far man höra och wera mycket, som man
ej roitzce forut: man far der höra mänga
toliga hiftoricr och berärcelstr.
Adolf
ganffa fiitigt. Hans goda För.
löstc
äldrar woro g!ade, att de ägde ett sä beffed,
ligt barn. ANa älst.we Adolf; och man
kaliade honom: Dm bestcdliZa Gotzen.
g.

jDen

obcstedliFs Gosten.

Lars war deremot en eläk G>§s. Han
war ofta olpdig bäde mol sin Pappa och
Mamma; och fick derföre alllid bannor.
Hwart hon kom, uppförde han sig illa och
obestedllq.. Han war ohöftig och oartig mot
alla. Dä han säg en faltig, gjorde han
norr af hvl.om och dref gäck med Hans lrasiga kiäder.
Gä obestedlig war Lars.

Hans bestedliga Kamraler korde honom
vf'a dort utnr sitt sauffap, och ingen kunde
täa en fa oartiq och eläk Gotze. Sä snaft
man sd a honom, sade man: der kommer
den

obestedllZa

Lars.

Han war trög och wärdslös i allt hwad
han stulle gölH Han wille lcke gerna läjä.
och larde sig derföre alldrig näqot Han fick
säledes alldrig räqra wackra Böcker af sm
Pappa: han fick icke eller löra siq att str:f.
wa; tp Hans Far sade honom: "Min Lars,
!'sä länge, du är sä olpdig och obeffedtig,

—

bryr

.*>

i
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"brpr jag mig icke om big. Kwarken j«»g
"eller din Mamma kunna ds älj¥a dig, och
"ingen wlll hafwa dig hos sig. S3lif lpdig
"och beffedlia, min Gotze, sä blir du lika sä
"älstad och afbällen som dina Spskon".
Men Lars blef icke mpcket bdtfr?. Hans
Syjkon deremot woro alla lpdiga och snälla;
och derföre woro de äfwen mera älffadc och
mera afhällna af sinä goda Föräldrar och af
kände dem.
alla andra,

som

Den bestedliga Flickan.
Lilla Johanna war en bestedlig F'icka.
Hon war alitld lydig sin Mammas och Pap<
pas goda räd och fönnaningzr, och gjorde
gerna allt hwad man bad henne göra. Hon
larde sig fnart att läfa gavffa fnällt. Hon
war bloit fem är gamma!, och hon hade
redan lärt sig af sin Mamma att fe, att
siicka Strumpor, att npsta garn och göra

■

6

>

annat dylikt.

Flera sädane smä Fruntimmers arbeten
hade hon nu lärt sig, och allt bwad hon
gjorde war nätt och wäl gjordt, Dä andra
Flickor qmgo ut och siojade bland en hop
sjelfswäldiga och ostyriga pojkar, —da satt
lilla Johanna stilla hoS sin Mamma och
läste, eller ock roade hon sig med sin som
,

eller bindning.

Hon
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Hon war alltid snygq och ren bäde om
sinä kläder, händer och sitt ansigte- Alltid
Alla
war Kon artig och wänlig mot «lla.

I

berömde denna lilla wcttiga och kloka glio
och
och man talte alltid om den snällanägot
hon blef
bcstedliZa Johanna. När sig
att rita och
äldre fick hon äfwen löra
ait spela pä Klaver; och häraf hade hon
fan;

mpcket nöje.
Johanna blef ock hela sin
tid en glädje för sinä gcda Foräldrar och en
tp alla ijjeffe
fägnad för alla sinä
om ett )å snällt Barn.

Den
Flickan.
Ulla war deremot en sjelfswäldig, olpdig
och eläk Flicka. Hon war sä bortstämd af
sjelfswäld/ att bon alldrig hade lust att !ära
sig nägot.
När hon war ätta ar-gamma!,
kunde "hon hwarken läsa eller sy.
7.

Denna Flickan war mest road af att
wara i elaka och odygdiga vojkars fällffop.
Asstid säg man henne oren och smulsig: alltid
woro hennes kläder nedsmutsade och sönder»
rifna,
När hon blef större, blef hon for»
aktad af aUa, som fägo henne; och ingen Wille
llmgäs med en fä wanartig och dälig Flicka.

Hon fick nu ofia ssämmaS derföre att
hon icke lärt sig nägot. Hon fick 'alldrig
komma i andra Flickors sällffap; ty de wille

icke
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icke ha Kenne ibland sig, Ussdrig fick hon
följa med un Mor bort pa nägot ställe; ty
man fick ffämm.:,'>s för benne
bon kom.
Mobren mäste till stut J?H?d fonne iftsn sig;
Piga
och dä fick liila tjena i fixa är
Hcrrffap,
ett
hos

som

8. Dec lpdiga Varnet.
En Gotze, som gerna åi äplen, fann en
o
gang
nägra under eti lräd. Han tög dem
opp; men wisse icke äta dem, eburu en piga,
war i trägärdm, gaf lof derlill.
_

som

Nei, sade Barnet, jag mäste först bedja
Föräldrar om lof; tp ulan dercis tillsiänd w.il jag icke äta dem.
Pigan sade, att t»jjh äplen woro mogna
kunde
la, lw rade
och
ulan fara otas.
Barnet, om de rck äro
\å lörS jag
llkwäl icke äta dem. Jag will hellre assdrg
äta äplen, än göra
minä Förätdr.lrS
befallningar
Jag ffulle dä oegä ett stort
fel. Ty bäde Mamma och Pappa brfxxx
sagt mig, att man icke bör äta säd n frukt,
pa markensom man finner ligg mde
dejja
will derföre icke äta
nedf.illna äplen,
gerna
jag
annars
eduru
äter allt stagS fruktFadren kom under detta samtal i trägärden. Barnet sprang genast till honom,
och frägado om det wore farligt att äta detza

minä

äplen,
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splen.

sunnit under trsdet. Fad<
som detMitt
Barn. du bör icke åta

ren swarode:
af den srukt.

som

legat pä marken; ty en
nagvt
annat orent har
giflig mast eller
kunde wara dig
kanste kömmit derpä,
belöning
för dm lydnad
stadligt. Men till
dig
nägrc,
frista äplen,
will jag lata gifwa
plockade
nptz blifwit
af trädet.

som

som

Barnet gladde sig ät
Det ffcdde sä
sin lydnad. och fann det wara håfl f att t
ollt soija sinä Föräldrars räd.

Sä lpdigt war detta Barnet. Dä denna
och beikedliga Gotzen war ute, och
Mamma
och Pappa icke f&jo honom,
Hans
alldrig nagot, som de
gjorde
likwäl
sä
han
göra,
att
Han war salkdes
förbudlt honom
lika sä lydig dä han war ifrän sinä För.
äldrars ögon, som dä de sägo honom.
Dä han wille roa sig, gick han alltid först
till sin Mamma eller Pappa och bad om lof
dcrtill. Han fick ock gerna lof. Men han blef
likwäl icke mitznöjd, om de nägon gäng nekade
honom sadana nöjen som kunde stada honom.
Dä fick ban i det stället roa sig med nagot
annat, som kunde ffe utan
för honom.
goda

sara

Denna lilla bestedliga Gotzen fick mästga
gängor fägna sig öfwer sin lydnad, Han fick
mänga sma stänker af sin Mamma och Pappa,
som han witzt icke fätt, om han want olpdig.
Da
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Dähan blef stor, blef hatren god och slff.ch
Menuista, och blef lpcklig i hela sin llfsud.
9,

De olydige Barn^n.

Petter war en liöstafton ute pä gärden.
Det började bli mörki och; hanS F.nr b d
honom ga in.
&an jacj iät
fss g& i Tragärden tn stund? Nej, swa«
rade Fudren, du bör icfe gä i Trägärden sä
sent; ty du kan i movh'ttlått falla och stöiK
dig Nu, mot altonen, är ock luften sä kall,
att du kan förkpla dlg och st. da dm helsa:
Kom derföre in, min
till d!n Mamma
och
och roa d!g med nägot annat.

Fadren gick mi in, och lrodde att pet«
ssulle komma efter. Men sä sn>,rt Fadren war inaangen, sprang perrer i fullt
srräng ned at ir'gäroen, der han i brad»
stn och mörkret stupade öfwer en stor sten,
och i fallet siog sitt onstgle mot ett träd. som
ter

stod wid wägen, Wid delta fdlsträck liga
fall fick han ett stort hal i pannan, och bäoe.
näsa och mun brusto i blod.
Dä
Man hörde genast Hans strik.
sade Fadren: "perrer Pöc jakert sallit och
"flagit sig: jag bad honom nptz gä in; men

"han ludde icke"°

per-
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Petter sade sä illa siagit sig att han
förmäode siiga op», Han ®av nu
r'dd
ott wila sig för sin Far. And»
öschen

tnappt

v

kom ban grätandö vch blodig in. Men
Hans F 't och Mor bKlagade honom allde!«3
icke. Han fick derenwt baänor cch forebräel.
sin olpdna.d Petter gret och tlagcp
str för bo,ns
panna sw,d och gjorde sä oudt.
de, att
"Det iror jag sätert; rncn jag
swarade:
Fadren
har icke staqit dig, min Gosie: hwarföre gick

teligen

dn icke in. da jag bad dzg; sä hade du nu
fluppit alt gräta. Dä hade du nu warit
inunter och cjlad: du hade ej dä haft en
derWen pauna och ett blodlgt anssgte, Nu
kan jag icke bje!pa/d:g. mm Gosie: jag
fan icke läka &iit- särade ansigte. Lar dig
hädanefter a!t wara lpdig och göra som
man der dig".

son»

percer fick en lang tid kanna swedan af
sitt sär, och fick ofta HZra denna forebraelse

af sinä bestediiga Syffon: hade Ou työt
Pappa,-få hade ej sädanr händr dig: det,
lvar ci, lycka, att du icke stadade, diF ännu
wärrc; ia., du kunde ganffa läct flatjit ihjel
diZ i mörkrer bländ stenarna och rräden.

Men Sn olyckliqare war Franto, en lika
sZ yr och olydig Gotze som Petter. En dag
fftitte han gä ivi Skolan. Bredewid den
wägen
C
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wägen fom Franrs stusse gä, war en djup
som of kölden illlfrusit och blif,vit öfwer.
iäckt af is. Fadren wHrnäde Franrs alt icke
ga ut pä isei»; tp, sade han, dä lun du lätt
pivnknn, emedan isen tfnnu icke 'är nog stark
alt gä uppä
>

fcarn,

Men dä Franrs kom till Dammen, wille
han Kkwäl förjöka om icke* isen kunde båxa
honom. Och nu g!ck,han ut pä dammen.
Inwid landet war".ifen starkare. sä att den
het honom. Da wille han gä än längre ut.
Men en kari, som stvd pa 'landet, ropade
iin bonom, att han stulle, okta sig, och icke
.wä'ga sig ut pä isen; emedan den war gan»
fia tunn och swag ju längre man kom ulat
densamma. Franrs stvarade: der hau ingen
ftra; du ser >u att ijm bar mig
Men knappt hade han sagt detta, förr
än den swaga isen brast. söndcr under Hans
fölter, och Franrs sönk ned i det djupa watt»
Omöjeiigcn kuade han ftjelpa sig opp.
net.
Han guf ett cch annat nödrop om hjelp.
Men ingen wäaade ga ut pä den swaga
isen, för att hlelpa honom.
Franrs fick
fäledeS här i wallnet omkomma, till str.lss
för sin olydnad. Och man kan tanka hur
denne olpdige

sn'ör du d.
X

och

Gotzcn fick en
10.

Der

35
10

Ncj,
mi,

sä

barn sinä
gick

D-t!a

sotbi.

Dec

enivifö Barnee.

jag wtll icke; jag göt det icke;

Föräldrar.
hörde grannen fom i det femina

Httn- k?m bestZrt in i huset,

cd) ftagade
fund?
att sä
wägade
ra,
hwem den
ma
med
taia
sinä Föräldrar.
HW fcinn dä,
att det war den GoSen, som cfiä kömmit nil
honom och fätt sä måuga gaf/oor af hunom:
det war Fabian, soch denne grannen förut
sä mycket älffat.

som

Det åv ett owndiat barn, ulbrast han
Han wände Fabian ryggen,
Hell
t.11ad.,".
alldrig
ffass han hcdanefler mer
och
ja, hela staden
komma Zfwer min tröffel;
st, ll fä weta, atl denna Gr,sien, om bwilken
jag haft sä goda tankar, \å illa uppfört sig.
Sak»n blef äfwen snart bekant, och

Fabian blef sedän af allt dpgdigl folk föraktad.
D-?tta enwisa barnet bl>f icke Heller håte
Tp dä Fabian begick nägol
tn och

fei, wille han aNtid förswara sig med sin.cnw!shet. Han föraklade och försmadde de
g.da rad, som Hans Föräldrar och annat
folk .qäfwo honom: och alltld mille
hau göra efler sinä egensinniga infja rch
C 2
nycker.

f
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npcker.
Muteligen wille icke Foräldrarne
längre hafwa fcenr.a elafa och enwisa Gotzen
bos sig-; utan körde honom bort ifrän sig
,T>ä fick han stdan Uda mpcken nöd: han sick
ofrn swälta och fara illo. Och manga gän,
gor fick han säledes ängra sitt oförstänZtga
«ppförar.de och fin fula rnwishet.
11.

Der wälgörande

och Zodhjer,

cade Barner.

Lilla Carl mölte en gäng en fattig
Gotze, som gick pä kruckor. Det war kalli,
ech den stackars Gotzens kläder woro sä

irasiga och däliga,- att
fä lila af töiden.

han frös och stalf

Den godhjertade Carl rördes pa det öm»
niaste af denna sorgeliga syn- Han tänkte
wid sig sjelf: Ack, stackarS den faltiga Gos.
sen; han är roifjt olhcklig; han fär frpsa och
swölta; och dertill är han en krympling och
kan ej gä utan krpckor; stackarS Gotze!
hur ban frpfer.

se

Sä ömt tänkle den goda Carl, och
ftäqade nu Gotzen hwem han tillhörde?
jag tillhör ingen: tp minä
Gr§en
Föräldrar åto länge sedän döde.
Lilla Calle frägade widare: hwanfrän
ho.r du da ditt uvpehälle? Gotzen swarade:
endcst of Gud; Han förjer för mig och aNa

sat»
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fattiga; och denne goda Guden lagar fä, atl
omma menniffor btmtae, alt ge mig tlåUt

och föda.
Detza

ömkeliga ut«
ögon
niattNQdes af tärar, Han gaf dä ät den
fottiga Gotzen icke allenast den lilla pennin,
gen, som ban nytz fätt af fin Pappa till belöning för sin fiit; utan han tog honom äswen
med sig bem, och bad sin Mamma förbarmctfig öfwer honom, och ge honom nagot till mats.
orden, jemte

seende, rörde

sä Carls

Gosiens

hjerta, att bans

Den fattiga Gosien gladdes öfwer Barnets goda hjerta; och en tär fyntes trilla
Detta war glädjens och
iftän hanS öga

tacksamhetcns tär.

>,
\

Gotzen foljde med Barnet hem; och
Cötrlo Manuna aai gerna penna uslingen
jjjan. MMÄde sig deröfWfy%i l)snne-$ lilla-TZue n)äs fä förnuftig
.(atttga och behöfwande
och fa
uslingar.
Den fattige

GoZen tackade.

och wälsignade den
tillffyndat honom sä

blerteligen,

godhjertade Carl, fom
mycket godt. Alla som

hörde detta Carla bestedliga uppförande, fäg<
sfwer detta goda och förnuftiga

nade sig

Barnet.

Ofta war lilla Calle sä god mot de fatti.
ga, att han gaf dem den mat,
han sjels

som

fätt
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fdft att åta. Sä hände det en hag. dZ han
f&tt en smötgas till ftöEoffc;' han'fick se en
sattig uslinq, fom klagade öfwer hungcr; ty
Tlggarn sade: i gar ivåftt jag lägga uug u!an
mm; och i dag bar ännu ingen förbormat
ftcj öfwer mig och gett mig nägot ati åta
Straxt n?ar Carl färdi,q att ge honom fin
smörgäs. Det ffedde af sä godt hierta, att

ban grrna glfwlt honom än mer, om ban
dä haft
De smä penningestänker Carl
siundom fick af sin Far för jm ftit och be<
fkedl-ghet, dem gömde han alltld tiUs ban
nagon f >ttig och behöfwande. Di n
traffade
ban ansag uslast och mest behöfwands, den
gaf han alllid mest af hwad han hade.
Ett sä godt och wälgörande barn ssulle
Ju bli lyckligl med tiden. Dct ffedde ocf; fp
alla

mennistor höllo af Carl, och

honom

allt

a*sta.

l2.

Den

Denna

g'
oMsiändiM
sig härd

sia barnaären

S

e

f
ifrdn-flte-

eläk bäde
emot
Dä han säg uS.
lipgar
g,f han dem alldrig
nägot;/pIM wäl gjorde han dem ondt, om

wlHsldjur-

och

han kmwe.

En dag kom en fattig tiggarfiicka gäen»

Hon war sjukl'g och bedröfwad., ty
hennes Mor och Far hade nyllgen dött ifrän
des.
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henne. Dertill war hon nu ganffa bung.
riq; ty hon hade hela dsn dagen icke fatt
nägon mat; men gick nu för alt af nägon
me'dlid>'am menniffa fä sig ett stpcke bröd till
att stäcka och stiVa sin hungcr.
w
*-

Men

36110.

Knappt

-

,

iraffadt "hon

fick han

se

den ela?e
henne, förr än

han springer emot henno och tutzade en stor
hund pa henne. Den ssackars Flickan,blef
mpcket försträckt och började att strika och
gräta.
Detta roade den wanartiga och
weltlöfa gotzen, —sä e la? war Öan;
och
ju merbon strek, ju mer retade han hunden
wot henne.
Hon wille springa,
Barn!
Men den uppretade hunden för»
illa i benet.
fölide henne och bet henne
Hade icke en Piga kommtt Flickan till hjelp,
sä hade hunden sskert ffadat henne än me»
ia,tMsk bitit- lbjel
y&,
r-,

Da Fahren fick mela huru llla och
nuftigt Jöns upofört sig mot den arma Mo»
der. och Faderlöf.i Flickan ;■ straffade han ho«
nom ganffa strsngt derföre med mucket v\s
och bannor Fadren sade: "N)i haftva icke
ellcr iUa bemöta nägon
"los att

"menniska: c>ch alldraminst böra wi illa
"behandla sadana uslingar och nödlidande
'facciga. ,som inest bchöfwa war hjelp och
"war Nodhei;

desiä uslingar böra wi
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"bessre hjelpa och Föra dem elit det Fodä
"xvi tunna; ry dsras lif ar nog stvärc ändä".

DcZ.i formaninqar bade bort werka pH
Jöns; men ban b'ef likwäl icke Hitit der-

of

Mot alla djur war ban grym och
vb'rmhertig; ach Hans siörsia nöje» war alt
plaga de m. ,

Dä han fick fatt en fiuga, riZckte han
zvingar och fötcor af den. Man sade honom
vfta, att ban gwrde illa, tv ftugan stulle
deraf mpcket plägas. ehuru hon icke kunde
En dag fick han fatt i en
beklaga siq,
liten wacker fsgel. Slrart började Kan att
ofplocka alla fjädratna pä' det lilla ostyldiga
kräket- Man kan länka hur ondt delta
st-tlle gLra. Sedän stäppte han den si«ckarS
fageln fä naken och \åtai> ut i köiden.
vä

c'fwen Hans Farweta,. som'

Fwre" säg nu att
wllle lägga boU sin grymbet och
elakhe,t- Fadren fruttade äfwen att Jöns i
hela sin tio stulle bll en eläk och grym men»ista. Men han. reille ännu med rifet forsöka att wänja Jöns iftän en sadan ful
böjelse, och i stället iåta honom mera menffNqhet och ömhet.
Han befallle derföre
Jöns genast komma in lill sig, Och nu fick
denna »beffedliga gotzen af rifet taga den

rch elaka
Jöns icke

b,irn,

Ty
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lärdomen: 'att mau icke ftall rvara härd,

'eläk

"jbro

och Frp,n emot dc
cUöng göra ofj naZoc ondr".
13. Dm lilla ljugarn.

yjuren,

Olofs Forä?drar hade en Trägärd utom
huS;
och der war en stor dam. Ea
sitt

wacker wmterdsg fick Olof of sin Far lof.
ott en siund wara i Trägärden, för att pä
snön roa sig med sin lilla kälke
Men, sade Fadren, gä icke till dammen;
tp du wet, att jag icke will, att du ensam
gär M nägot raatien; emedan du lätt kan
fatta deri. och saledes drunkna och omkomma.
Dä du blir större, cch kan förstä alt nog
akta dig, fä stall du gerna fa gä till hwil»
ket watten du behogar.
Dä s>!of kom i TrZyärden, glömde han
hwad hanS goda Far sagt honom' Han gick
.

da icke ollenost till dammen; ulan som den
war tillfrusen, gick han äfwen utpä isen.
Detta sag Fadren igenoin sitt Kammarfön»
ftcr Dä Olof kom in, frägade Hans Far
honom om han icke warit pa dammen?
Nej, Pappa, fwarade Olof, jag har ej
warit der. Sä kom dä
sade Fadren
jag stall följa med dig dit: ty jag har nagot
att wlsa dig der. Olof witzte icke hwad
detta stulle betpda; han följde sin Far.

Dä
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Dä de kommo till dammen', frägade
Fadren' hwem »nenac bu, mm Giöf. hnr
gätt bär pä isen rch gjort d sia (M reti i
safin? Olof swclrade, drt wet jaa cj, Pap-

pa;

jag lr.or att min bror an i*:i här, ty
Men,
wg säg honom np§ i Trägärden.
sade åiev Fadren. jag ser ock späret eftcr din
källe; hwem meyar du hai dro qit den om<
kring H4r?—Nu blef Olos lysi. rch dan
wi§te icke hwad han ffulle swara sin Pappa.
Du liger, min Olof, sade Fadren; stall
jaa tro att du warit ps dammen?
Wid

dctza orden fattade Olof sin Fars hand, cch
ja bista Papva
sade: Ack
förlät mig,
förlät mig! jag har marlt pä dammen.
Fadren. Hwarföre stullc du dä neka
dertill?

Pappa
Berner
förlat miq!
jag iordes ej tala ora det/ ti) Pappa har för«
budit mig att ga dit.

Fadren. Men bar jag icke äf-ven sagt
dig, att man alldrig stall ljuga. Nu har du
begätt ett dubbelt fet: du har warit olpdig
vch gätt pä dammen; och du har ljugtt för
mig och sagt att du icke warit der. la, än
mer, du wille liuga pH din brör
Min
Olof! jag hade icke trott dig wara sä obestedlig
Hade du straxt tillstätt ditt fel och
lofwat mig säkert, att alldrig mer gä pä
dam-
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bammen; sa hadt jag snararc förlgtit fcifl,
och dä fcobe du kas.ste c'fwcn i morgon fait
Coa dlg t Trägarden mcd Un WU. Nu far
du till sir ff wara inne hela denna weckan:
och du far alldrig mer ga ensam i Trägärden.

Olof trckte nu sjclf att han förtjent
betta och !Zl.gt wcrre straff för sin olpdnad
och osänning. Och forn han annars war ett
godt och fölmuftjgl Barn; fä oroaoe han sig
nu mera deröfwer, att hau giort.sin godH
emot, än öfwer det straffet-. att icfe
fa ga ut pä en del wecka, och att kh fä
mcra M
i Trägärden.
Ora Pappa
ändä tcke wore nu ond pä mig ftoe han,
stulle jag täligt och utan mitznöje lida allt!—

ensam

sa

Sä förnuftigt tantit Olof, och fä mpc«
ängrade
ket
han sitt ftl.
Han aktade sig
ock iflän den dagen att alldrlg ljuga mera.
Om f an nagon gällg ra kade att b?gä ett
ftl; sä ttssstod han det sirazt, och fick förla.
telse. Och Otos blef aatto sedän ett uppriktigt och godl Barn.
"

14.

Slorljugarn.

Ni hörde minä barn, att Olof war sä
klok, att han lat bli att ljuga mer. Wen
sä förftälidig war icke en annan GoZe, som
hette Äniit Han hade manaa se!; men tet
siörsta af Hans ftl war, att yan autld lalavs

osaa»
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slanmnZ, Ty dä Rnut felade och gjllrds
Jll«, war han alltid fsrd!,q att ljuga och
neka. Iblanv fföt han skulden pa andra
barn, som woro attdeles ojkpldige till ds
vdpgder som han begätt.
En dag stog han sönder en glaskrona,
fom hänssde i Hans Fars kammare. Sttoxt
stöt han stulden vä Wilhelm, sin lilla bror,
vch sade, att han siagit soVcer kronan med en
N)ilhelm war sä luen, att han icke
käpp.
kunde tala, och kunde säledes icke förswara
Sn annan
sig emot denne storljugarn.
gsng war han cck enfam i kammarn; och dä
sin Pappas klocka i golfwet, Kwaraf den stadades. SlraM war han färdig
att ljuga, och'sade alt Hans lilla syster Ra<
tolina gjcct det. Men bon nekade;
ech
da märkts Fabren att Ismit matit den som
fiagit sönder klockan. Llkwal sökte Rnur
«ännu, äfwen denna gängen, att rned lögn
och osanning bedraga sin Pappa, och reille
nödwändigt göra sig fri.
Men Fadren lät
ej mera narra sig af Hans i>ed'rägeri och
lögner, utan körde genast Rnur utur sin
kammare, sedän han först gifwit honom
mänga förebräelser och bannor;
mindre
derföre att Rnut flagit sönder klockan: men
isynnerhet derföre att han nekade, och wille
ljuga sig fri; och dertill, hwad som war
ännu wärre och fulare att ban wille
beffplla sin lilla vstpldiga syster för ett fel,

som
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foto han f;e!f begZtt; cch

att hon

säledes

ssulle fa bannor, och kanffc sirpk,.för södant
ickö Zjori
For sadan
som hön alldeles
isynncrhet
nu dannor af
elakhet fick Suut
fin Pappa. Och till strvff fick hari alldrig
rmv
ensam i fin Pappas kanuuare»
Sedän
man alldrig Knut hwad
han sade. Da han btv&ttat nagot för sinä

€>m
syffon och kamrater, sade de alla:
da
der,
ugarn
kun.
sagt
Scorl
hiöem stullc
m cro det''.
,:

Rnut fick ock i &fl st n tit? beta Storlju.
narn. Han hade gen'pm lögn cch osanningar
biiflVit sä sturst och eläk, att man knappt
mrd riftt kunde förma hyndm alt bekänna
de sei han begait
Hwar dag blef han allt
raitti och wsrre; och han ro i lie »cke bHttra
Det war ju illa att bans späda hjer,
sig
ta gcnom lögn och ondjka blifwtt sä härdt
och sä elakt fLXvti) hqrqf, minä 2)arn, att

förderfwa och harda

ert

Foda

hjerra; och tXi hli dcraf mindre sticklina
an läva cv någoc godr och n>rcigc. Sa g:ck
det med Rimr "Som han a«drig tillsiod
sinä se!, funfce han icke eHer forbälira sig,
och man kunde icke vUta houom, da han

fe.lat. Han förblsf derföre i Heta sin tid en
rälig och elak menniffa, ftm föraktadeS cch
hatttdcö af alla.
15. Den

46
lg.

IDcn lilla Tjnfwen.

21mH15 ha de en ful wcna ett sijäla och
fnffl.ia tlll sig alla ftnäsaker som !>an öfwer.
koin. Han började först med att stjäla \åz>
kci lntar ifräu sin Manuna: afwen iftan sinä
siy.kon cch kamraler stal han cfto leksaker,
gömt
e.ch mcra sadant, join de hadc
kncp
Viodren,
märkie
af
som
st stg.
desiä
o»
lvarnade
dcnna
ion,
sin
honcm ofta för

dygd
Hon sade till ficnoffl: "Om du sä
?'wänjer dig att sijäla och bortsnotta. andras
**'\fiUt., blir du till flut en sior ijuf Dä
"Mr du det sir. ff. som du wet tjufwar sä,
"da de siultt. Du far da blpgaS cch st m>
"maS för alla: och alla menniffor äro rädda
"att umgäs med dig.
Om du derföre icke
"läter bli att sijäla, far du alldrig mer kal»

"las

som

mu Barn;

åv en tjuf".

lp jag

will icke ha en son,

Detta rörde wäl Arvid sä mdcket, att
han nu sjelf bipgdes för sitt tjuf-eri. Han
fag äfwon alt Hans ft-ffon och kamraler
oöiNde undc>n alli hn>,'d de hadf, da han
kom till dem; tn dc sade: "man f lv arra siF

för

den lilla tjufrocn''.

En dag blef l)m och hanS spffon bort«
bjud>,a pa ett liiel kalas i granstapet, kws
m af Hans lekbröder.
Der »ero mänga
för att roa sig med dans

och

47

©ien forst stullc U spisa
xvov rcdau bukllvt, och rciterna

vch

le?.

Bordct

Ibll«lb andrcr'geda mker, stod Cfnjen ra
bordel en rägad tullrick «iet> äplen
Ipjle i Arwlds ögonAf en bälldclie dief
rutMet;
ensam
i
förleddcs ban af
fivaxt
han
sm elaka ivana, och stal eu öpel af lallrckm.
Alla äplen ram.
Men hwad hände?
tallricken
bordet'
detta hör.
omkrzng
llide of
rtlNl,
dls ftän nävmsta
vch Frun i Hunt
Der
l-cm ut.'—
ste.d da 2irvid,
alla
Barnen
tammo in för alt ft
Gosic!
pä den lilla tjufwenl alia ,rämde nu ut hö.
stnger st fconpni; och inan
nom: alla
körde honom genast utur sällstapet.

ffämdcs Arvid ganffa mpcket för sin
Han gret gansta bitterligcn, och
nu af al!t hjerta atl han ja want
sig att fljäja.-- DZ Modren fick höra detla
Hans sista tjufweri orucde det dcnne gansta
mpcktt,l'lt hennes fon ffnlle hofwa en «a fni
wana cch oort- Dä fade 3lrmd grätande
till t)en%«- "Min bästa Manuna! fbrlat nna
Nu

gangen, att jag fa issa bnrlt mia a !
"Mamma stall alldrig mer fa höra r.ägot ia"dant orn mig: jag lofivar Mamma rch
"P.ippa. att alldr.g mer stiäla och taga någof,
mig: Nej, alidrig ffall jag
"som -ckc
nägot; förlat niig den«
taga
"mer utnn lvf
gängen"!
"na
Modren swarade: 'Cm fcii
'

Oenna
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"HZller delta lofte, wUI jag nu gerna
"låta dig och glömma dltt set".

för<

Arvid böll ock ord med hwad l)on lof»
wat. -%%) iftän den dagen tog han alldrig
mer nägot utan lof: alldrig rördc han nägot
som icke tillhorde honom, Hans goda foräldrar bade nu stäl att fägna sig öfwer fin
sonS besteolighet och ärlighet.
En gang berätiade man, att en Gosie
stullt böcker och penningar; Vch blef derföre
sirängt straffad. Hela staoen fick weta det:
och man taite öfwerallt om denna tjufaktiga

Gotzen.

Dä Arvid fick höra detta, blef b«n
glad, att han borllagt denna fula
owana. Han tackade sin goda Mor och Far,
ailtid
som rättat Hans fel. Och han kv m 'Wänj
ihHg hwad hanS Pappa sagt honom:
"dig icke wid det som ondt är: raanan blir
Man säger
"sen swar att öfwcrminna".
ordfpräk:
gammalt
ock i ett

Zanffa

Den

an stzala en kilappnsZ.
sommcdböcjar
att sijala en silftyerstal-

Vtntar

16.

Det
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16. Dec »etrtga Barner.
-Ma Wilhelm kom en dag ifrifa Skofan. Med iåtot i Zgonrn berättade han fsr
en hop elaka
sin Far, &ur !,an set,' pspaaatanuslig
en
poikar, fom kastade snö
och hallt
ti.qg,lrgubbe: hur de härmade Hans baltande
gäng och fräntogo honom hanS krpckor, att
han icke kunde ga\
MW goda WNHelm, sade Fadren, det
mig ondt att Hsra sädant. laZ hoppaS
att du icke gjorde den fattiZa uslingen
ondt.

Zör

Wilhelm. tßt\t bästa Pavpa! —sä ode»

ssedlig roiK jag icke wara. lag bad de elaka
Gosiarne att låia. bli den hallte «slingenz
men de wilie icke höra mig.

Fadcm. Tack, min lilla Wilhelm, f3r
din godhet! Ti-nk hwad den fattige Gub,
ben derföre tyckte vm dig: han wälsignade dig sskert der^re.
Wilhelm. la, Pappaa GoWne gjorde
wäl &n ivåtvt. En gammal blind rnan, som
knappt kunde Zä, den stötte de fiera gsngor
vmkull, och kastade mpcket snö pä Hans lra«
siga klsder, Ack hwad det gjorde mig ondt
om den stackars Gubben! —Han bad dem sä
wackert att de ffulle lsta bli honom;• men
desto wäm blefwo de elaka GHarne.
D

Fad-
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Fadren.

Stackars den olpcklige,

blinde

uslingenl-Han bade behöft hielp för alt fin»
m wsgen; men nu blef dan sä illa handterad. Detza pojkarne kunna ock bli sä usla
forn han nu w.,r: tänk om man dä gör sä
med dem; männe de stola tvcka om del? nei
nvijjt icfe- De blifwa äfwen gamla, och
kunna rä kanste icke gs af alder: de kunna
kanste äfwen bli blinoa och förlora fin svn;
och da torde nögra elaka pojkär sf,ven drif,
wa gäck med dem. Dä fä de känna, hur
-

swän

det ffr

för

usiingen

och

den gamle

mannen, att> gsckas och föraktaS.
Fadren sade widare: "Gud wslsigne dig,
"min goda N)ilhelm! akta dig alt göra som

"detza oförfländiga Gosiarne

.War du
emot den
"uslafte tiggare: och gör uslingar godt, om
"du kan; men aör dem alldrig nägot ondt.
"De äro nog plägade af sin ustlhet och sitt
"alllid höflig

och

beffedlig,

gjorde.

äfwen

"elände: hwarföre stola wi med wär
"öka deraS olpcka".

elakhet

Den höZmodige Herman.
En rik och förmögen man hade en enda
sen, som heite Herman. Fadren gaf denna
sin fan en god uppfostran; och Herman war
qwick och wizig att lära sig allt. Hans Far
,qof noncm wcckra och fina kläder; och man
säg alltig Heliman bättre klädd, än andra
17.

Hans
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Detta borde gjort Herman ön
Men i det stället blef han
mer bestedlig.
högmodig och stolt Zfwer sinä granna kläder:
han började förakta alla andra barn, som
woro sämre klädda ån han; och desiä kallade
han alltid tiggarungar.

Hans lik.ir.

Occo, en annan Goffe, war lika qammal mcd -Herman, och bodde ej längt lfräa
honom, Han war ganffa beffedlig och upp.
förde sig alltid wäl och anständigt. Han
hade icke sa granna kläder, som Herman, ty
Hans Far war icke sa rik. Men Otto war
rätt nöjd med sin grofwa lacka och sinä tjocka
stor; ti; de woro hela och rena: och detta
war nog för honom; dermed war han nöjd.

Herman war sä högmodig. alt han tnappt

umgss med den beffedliga Occo. Han
sade en gäng till honom: bewars! Occo,
hwad du har simpla och grofwa kläder: ser
jag &»v finare och bättre. Orvo
du jag,
swarade: "det ser jag nog; men jag sr lik-

wille

"wäl nöjd med minä simpla kläder; min
"Far har icke rsd att köpa mig nägra
"dprare: och kläderna, har min Far sagt,
"göra otz icke bättre".

En dag stulle Herman och Otto roa sig
tillsammans; dä wille de bygga ett litet ftus.
Herman befallte Occo bära fram stenar; Occo
gjorde sä. Herman befallte honom, bära
D 2
fram
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sram

Men nu säil
ctt bans klädcr fmutfcbef beraf; dä
sade ban tiN -Herman-, "jag törs ei bära mer
"sond och fien, ly minä kläder fläckaS, och
"dä far jag bannor af min Far: nu fsr du
'Wva fjelf'.
-Herman fwarade högmodigt
lrotsigt:
"menar du jag bär sten ät dig;
och
'nti, du ör icke för god dertill: stynda dig,
"cch gor fom jag fagt dig".

(Dcro

sand; Orro öjorbe Ui

Delta

hörde Hermans

F?r, fom kom

gäcrdes i detsamma. Straxt sade han till
Ovrro: "du, min Otto, är en beffedlig och
"tlok Gotze: din Far sr lycklig, fom sgek
''ett sä godt Barn, fom du: du gjorde rätt
"alt du icke oar fram mer sand och sten; ty
"du war rädb om dina kläder".

"Men du, Herman", sade Fadren, "du
"har uppfört dig illa och wettlöst: du will
"befalla dln kamrat att patza opp dig, liksom
"ban wore din dräng: du är högmodig öf»
"wer dina granna kläder; men nu ffall jag
"taga dem »frsn dig, och ge dig likasä groft
"wa kläder, stm Occo har.- jag trodde du

"ffulle bli bestedlig, och derföre har
"gifwit dig bätlre kläder; men nu
'att du uppför dig illa, och dä förtjenar
'lcke denna godl?et af mig. Nu älffar
"Orco isngt mew i sinä simpla kläder;
''ban är bestedlig.

ser

jag
jag
du
jag
tp

Fad»
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Fadren tog äfwen alla de granna kIHVerna ifrän Herman, som sen fick noja sig
med simplare och sämre. Han öfwertpgade
fluteligen sin son, att kläderna icke göra otz

bllttre; ty man kan ha ganffa granna klädor
och lirwäl wara eläk: deremot kan man ha
däliga kläder, och likwäl wara god och, be»
stedlig; sädan war Otto.
JS-

Den tpstlätne Axel och den sqwal^

lerakrige TureArel war en liten förnuftig Gotze. Man
pä Tjenstefolket:
hörde honom alldrig klaga
allorig sqwallrade ban på, sinä fejEon eller
kamrater; derföre tälte de honom ock gerna
i sttt sällffav. Dä han war inne hos sinä
Föräldrar eller annat äldre folk, hörde mm

honom alldriZ prata och stoja; dä satt han
tyst och anständig pH sin stol, och blott hör.
de pä hwad man talade om. Han fick ock

wara.

inne, dä nägon främ«
derföre ofta
mande kom.
Om Apel hörde nägon tala, blandade
han sig alldng i talet: han teg; men o$
man tilltalte honom, eller annars fragade
honom nsgot, swarade han wänligt och ar«
tigt pä allt. Dä han wille ssga nägot,

tänkte han alltid först noga efter hwad han
stulle säga; och derföre hörde man honom
alltid tala
klokt och förnustigt med alla.

ss

D5
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Dcl Hans spston eller nägon annan gjor»
de honom nägot emot, sä sprang ha n alldrig
till Far eller Moe och klagade; ly han tsnk.
te: jag kan o.ck fela, och dä will jag gerna,
att man förläter mig minä fel, derföre will

jag ock f£rl<Sta andra.
HanS bror Ture war deremot en arg och
ela? qotze Han förlretade ofta fin bror den
beffedliaa 2l>l; men likwäl k!ag)de alldrig
Axel pä honom. Den wettlösa Zute, hade
biand andr odygder warit sig wid den ose<
den, att 'qwallra och ljuqa pä alla menni»
ftor. Alllid hede ban r>ägot att klgga och
säga pä Tjenstefolket. Men HanS förständiga Föräldrar brydde sig alldrig om hwad
ha- ade: de trod'de honom alldrig, ty de
witzte att deras pigor och drängar woro
längt beffedligare än han
—«

När derföre Ture kom och mille klaga
på nägon, körde man alllid ut honom. Ofta
fick han sjelf bäde bannor och ris för sinä
klagomäl pä andra. Hans goda Far före»
bradde honom ofta HanS oförfiänd,
till honom: "da du felar, will du
"man alltid stall Iklaga pä dig?
"af din lilla bror Axel att bli
"klagwr alldrig pä dig, ehuru du

"eläk emot honom".

och sade
dä, att
Lär dig

han

ofta är

Fadren sade honom sfwen: "du lit
*'mtct, att du sjelf har flera fel, än nägon

"annan
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"annan. L«sag derföre fvrst bort dina egn»
Dä du
"fel, innan du klagar pä andra"klagar pa Tjenstefolket är du högst obeste-d.
"lig, ty de förtjena icke sädant af dig D§
"pasta opp dig, de göra dig mänga tjenstcr,
"och uträtta allt hwad du ber dem göra.
"Bör du dä för all denna godhet wara o«
"höflig och wetllös emot dem: bör du för all
"den tjenft de fä ofta göra dig, likwäl kiaga
''pä dem; «* Fp ff dm ut dig, fom är fä o»

"förständig och sä otacksam"!
Fadren sade widare till honorn: "Dä du
"klagar pä dina suffon, är du lika sa ode»
'ffedlig; ty du bör lava dig alt fördtags
"deras fmä fel, dä de fördraga dina stori
"fel- Du bör ock komrna ihäg, att alla $"ston och bröder böra älffa bwarandra, och
"att de alltid böra förlikas: de böra göra

'hwarandra allt det goda de kunna;. ty de
"äro ju barn af famma Mor och Far; och
"derföre böra de ju alltld förlikas, älffa och
"förläta hwarandra".
Systonkä.lek.
En wacker wärdag hade Carl och Hedda
lof att följa sin Far i en Trsgärd. fom
19.

fätt

näst utanför staden. Medan Fadren
klädde sig, lekte barnen i Hans förmak, eller
pttre rum.
Dä Carl i glädjen boppade
lag

hände honom den olyckan, att
han oförwarandes med sin käpp ssog af en
kring rummet,

rar
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«ar och wacker blomma, forn Hans Far länge
vch med myclen forgfällighot wärdat i sitt
eget rum, för alt en gänH fä mogna frön
af densamma.
"Ackf hwad gjorde du nu!" sade den be»
-Hedda, wid det hon tog blomman
epp af.qolfwet, oH den hon än höll i fin
band. da
miKlynt

t det
Fadren sag

uvvsvn

forn ut.
sammahe»ne,

vch

han pa

Med
sade,:

"Hn ad! min wackra blomma har du afdrutit?
WlHte du icke hur rädd jag war om den"?
"Miy goda Pappa!"

sade Hedda

med

«6got häpen röst, i det hon fattade sin Far
ej illa wara! jag är sä
wid handen,
Pappa
'blte
kädd att
ond pä o§".

Fadren. Ond sr jag icke, men wäl
»ädd att när wi komma i den främmando
Trägärden,

sä

börjar du

äswen

att afbrpta

de blommor du der öfwerkommer: jag töks
sro icke taga dig med mig dit.
Hedda ssog ner ögonen och rodnade;
«nen sade ej ett enda ord litt sitt förswar mot
härda domen. Dä kunde Carl ej
längre dölja sig. Grätande kom han lill sin
Far, kyste Hans hand och sade- "Det war
icke syster Hedda, utan jag som oförwaran»
des med min käpp afbröt Pappas wackra
blomma. Jag bör fäledes tlll siraff derföre
dli hemma, dä Hedda färgs med."

senna

sat>t
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Fadren, som hjerteligen rördeS af desiä
bestedliga barnens ömhet för hwarandra, <og
dem bäda i sin famn, koste dem och sade:
"I ären beq,qe minä bestedliga barn, och
bäda twä stolen Ifä följa med mig. Det
war wäl llla gjordt af Carl, alt sä oakt«
den blomman, som kostat wig
samt
sä mycken omsorg; men jag glömmer gerna
denna förlust, dä jag ser Er älffa hwarandra
af sä godt och uppriktigt hjerta".
Carl och Hedda blefwo nu ganffa
vch den goda Fadren behöfoe icke ängra, att han
lagit dem med sig i den

ftämmando Trägärden.

Lek alldrig med Oldnl.
Gva hade ofta blifwtt warnad af sin
Mor att icke leka med elden; emedan hon
20.

derigenom lätt kunde bränna och stada sig
sjelf eller andra, och äfwen dermed sälta el>

pä hela huset.

En afton, dä Pigan tändt ljuset i barnkammarn, tog iLva det af bordet och wille
dermed leka. Hon förde dä ljuset sä rära
sönstret, alt det itände den ena fönstergar«
din. Nu började Kva ffrika; ,men alla woro utgängna utur rummet.
Andteligen in,
kommer Fadren: men dä woro redan begge
gardinerna i full läga, och Kela huset stod
i fara alt itöndas. Med mycken ffyndsambet
nedrgckle han nu de itände gardinerna, och

han
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ban lvckades att genast kunna

i&va fick sedän de förebräelser,

förtjent.

stäcka elden.

som hon

wäl

Den yra och oförständiga Rlas fick ock
erfara, att man alldrig bör leka mcd elden.
Han fick en dag se sin Pappas kruthorn;
i rummet, tänk<
vch som ltzln nu war
te han att roa sig med att tända eld pä li<
Ui krut.
Han tog kruthornet; flog ut en
hop krut päbordet, och gick efter ett eldkol
för att antända det. Ty han hLde sett att
krut kan brinna mycket hastigt, stundom med
fiark smäll, dä det lägges i en bösa eller
Kanon.
Men Rlas glömde wid detta tillfälle
hwad Hans Far sagt honom, nemligen att
det är gansta farligt att röra krut, bötzor

ensam

pistoler, ty manga menmstor hafwa stuihjel
sig, eller ock illa stadat sig dermed;
tit

och

och att blott fullwäxta personer böra bruka
sädant; men alldrig barn, som icke förstä
att- akta sig.
Allt detta glömde nu Klas Han mille
med eldkolet antända det krutet, fom han
lagt pä bordet- Men hwad hsnde?
Knappt rörde kolet derwid
krulet antän<
des i ögonblicket och hela lägan stog honom
i ansisigtet. Slrart gaf han ett högt strik
och föll omkull pa golfwet. Hans Mor kom»
men hwilken bedröfiig fpn för
mer in;

hen-

X
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Rws ligger ffrikande pä golfwet,
vch hela Hans ansigte war ffczdadt och upp,
bränbt I läng tid fick han deraf utstä de
fwärasie plägor innan sären blefwo iäkta.
Men olycklzgast war, att Hans ögon woro
sä illa stadade, att han ftdan blef blind i
hela fin l!fs<id, Denna Hans olycka päminte honom säledes ofta, att man alltid bör
wara försiqtig och eflertanksam, och alldrig
leka med sadana saker, hwarmed man fä lätt
kan skada sig.

henne!

tXi ser häraf. Minä Barn, hur illa
»nan gor om man leker med elden; och hur
lan man dermed kan göra siZ tUiv andra
Akra er derföre!
21.

Den rädda Ulrik.

Ulrik bads haft den olyckan att for länaf en dum och widffeplig Amma.
hade
ofta berättat för honom ey hup
Hon
därstäper och lögner om Spöken, Tomtegub,
bar och TroNpackor; och hvn
och b?,
rättade ständiqt för honom fiera fädana osan»
ninc,ar och usia dikter- Hon hade stuleligen
sä strämt Ulrik med sinä lögner och sagor,
att han fruktade och war rädd for a6t, sä
ge

snars det blef mörkt.

Hans Föräldrar sade honom wc>l, att han
icke borde tro detza usia och osanna berältelser,

60
telser, som han HZrt af sin Amma; emehan
spöken och alli ssdanl, hwarom hon talt,
icke finnes; utan ett Uoti enfalldiga mennistor inbilla sig detta, och strämma sig dermed sjelfwe. Men likwäl rpar Ulrik räM>,
i mörkret,
Alldrig wägade han gH
icke engäna sitty
i sin kammare, sen
det blef myrkt.

ensam

Mor,

ensam

En afton dä Ulrik fatt inne hos siy
hördes ett litet buller utanför dörren.

Straxt blef Ulrik rädd: han sprang opp af
sin stol och fattade fin Mor orn lifwet och
sade: "bewars! «Namma, hör hur det
"spökar utanför dörren". Modron swarade:
''Min Ulrik, du är en liten norr; ty bäde
"jog och din Pappa hafwa ju sagt dig att
"spöken icke gifwas, och likwäl talar du om
''dem, och är rädd för sädant lappri, som in<
"gen klok mennista tror, eller fruktar för".
Straxt hördes äter famma buller utan«

för dörren.

Nu

stre?

Ulrik tili: "jo, hör
det bullrar! det är fa%

"Mamma! hör hur
"kert spöke".
Modren wille nu wisa sin son att han
hade orätt, och att Hans fruktan
war bäde fäfäng och narraktig. Derföre tog
bon ljufet och bad Ulrik fö!ja sig ut i för.
siugan. Han war rädd och wille ej gerna
följa med henne- dit. Nnbteligen gick han
med, men höll sin Mamma troget wid han«
den-
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ut, satt der en katt,
splsade med god smak en stor rätta.
"Se hsr" sade Modren, "se här sitter spö.
"ket! känner du igen wär gräa katt? Nu
du war,
"ser du, min Ulfit, hur bars-siigspökeett
Du
alt
delta
war
"som lrodde
nägot
nu
icke
'ser
att det warit kallen och

beN. Dä de kommo dit

som

"spöke

som

bullrat".
Ulrik* blef flat,

och stämdes alt han sä
En annan afton hörde
sig sjelf.
Ulrik ett tjutande.
trodde l?an att
spöke.
war
dä
det
Men
wisade och öfwertpgade hanS far honom, att det war deras
bandhund/ som tjöt i hundkojan.
skrämt

En qwäll war Ulrik nödsakad att i mörk«
ga genom förstugan. Men dä
kom
närä dörren, kände han nagot
han
sig
framför wid wäggen. Ulrik blef siraz-t
rädd och styndade sig hapen och fbrskräckt
Zenom dsrren in till sin Pappa och Mamma. Fadren märkte att Ulrik kom sä hastigt

ret

ensam

inspringande,
"blef du rädd

och frägade honom genast:

för nägot, min Ulrik".
Ulrik swarade halst grätande; "ia,
Pappa, jag kände nagot wid wäggen i för»
stugan"
"Din lilla narr! kom meo
mig", sade Fadren. "sä stol-a wi se hwad
det åt'.
Nu gick Fadren ul med, Ulrik
ljuS;
utan
och GoSsen höll honom wid han,
den. Ulrik förde sin Pappa mol den wäg»
....

geu.
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förut känt nsgst framför sig.
Dä sade Fadren: "im wet jag bwad du
blifwit rädd för; räck hit din hand, |r>3
'Aej, bästa Pappa! jag
du fä känna'.
Zen,

lörs

der Bon

lcke",

swarede Ulrik.

"Din lilla narr", war äter' Fadrens

swar, "Mr

hänger min kappa, och för tm
"har du bllfwit sa rädd. For att wift dig
"det, ffall jag be din Mor taga ut ljuset,
"att du fär se den".

Dtt ffedde- Modren kom med ljuset i
handen, och der stod den försträmde Ulrik
helt staMflat och sag xä kappan, som hängde
pä wäggen och som sä strämt honom.
Ulrik fann siuteliyen huru daraktigt det
war, att sä rädas och strsmma sig fjelf för
ingen ting! Han blef allt mera och mera
rast, vchlordeS fiuteligen gä hwar som helst
i mörkret; tp han fann att det icke war far.
ligare dä, än om dogen; om ma,n blott ak.
tade sig för att falla och siöta sig.
Han
trodde nu icke eller mera det prat och stad»
der om spöksn och dvlikt, som enfalldigare
folk sä ofta tala om, och sa onödigt frukta
för. la. Ulrik blef till flut fä rast och orädd,
att lian ofta sent om qwällarne gick ärende
för sinä föräldrar, dwart de behagade; och
det gjorde han ulan minsta fruktan öch räds.
la. Ofta hörde man honom nu ffratta at
woro rädda och talade om
andra Barn,
spöken.

som

*
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fpSfen. Han sade dem att ban fSrr want
gansta rHdd; men sade dem tillika, att han
nu finnit hur däraktig han dä war, e Min
Pappa

och

Mamma,

sad:

han,

tpgat mlg, att mun icke har nägol att fruk.
ta för i mörkret, mer än om dagen. Och
jag finner, tillade han, att de sagt sant; derföre är jag numera icke mörkrädo.

siZ i tid att dampa
begär.
sinä
.Man
ofta sädana barn, som icke
wilja styra och dämpa sinä begär,
Dä de.
till exempel, fa äta nägot som smakar dem*
kunna de icke upphöra, utan äta ofta sä
mycket, häftigt och omatlliat derof, att de
sedän mä illa, bli sjuka och kunnck dö. Om
de dä hade lärt sig att dämpa sinä begckr,
stulle sädant alldrig hända dem: dä stulle de
alltid wara mättligare bäde i mat och i
dryck. Mänga barn finna smak i ett nöie,
82.

Man bör lara

ser

och kunna icke stuta dermed, förr än de |?a«
dat sin helsa och adragit sig sjukdom, kanffe
öfwen ofta döden: om detza hade want sig
att dämpa och styra sinä begär, stulle de
alldrlg

misibruka

nagot nöje.

Ratrin war en enwis och oförsigtig Fl?c«
ka. Man hade ofta warnat benne att icke,
dricka kallt watten eller dricka, da bon war
warm och fwettig; emedsn delta är gansta

f«t>

•«*■>
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* -"

farligt, och man deraf kan bli sjuk och d§»
Men som hon sällan kom ihäg hwad man
saat henne. glömde hon äfwen detta wid
manaa tillfällen. Hon ädrog sig ock deraf
osta förkplning och illamaende.

Hon hade en dag sprungit omkring fält
och blef deraf mpiket warm och
och
swettig. Dä kände hon si,q gansta torstig.
och' kom till en kalla. Hon började, sa warm
backar,

hon dä war, att dricka af det iskana watt,
net- Hennes lilla bror, Lars, warnade henne och bad henne icks dricka af det kalla
wattnet; "tp du blir sjuk", sade dan. Men
hon kunde icke stpra silt begär: hon tömde
Men, hwad hände?
g!as vä glas.
Hon
kom knappt hem, förr än bon sjuknade gansta Käftigt af en feber och dog ändieligen

deraf eft<>r äita dagarS tit>. -«► Hade hon
läct ftfl .att, stpra sinä begär, sä hade hon
icke druckit sä omättligt af det kalla wattnet;
och dä hade hon hwarken sjuknat eller dött

sä snarl.

De första begrevpen af Religion
för Barn.
1.

Om Gud wär Okapare

och

högste

Faber:

Roarad tog e»; sommardng, sin lilla
Son Teodor med sig ut pä fältet. Här

fram»

«
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för dem i all detz
fägring.
Sedän Fadren en
genom
ijenllga
famtal
hade köt barstund
nels uppmärksamhet pa de omwerlande före»
mål, som omgäflvo dem, pä de mättgfalldiga
djur och wäfter, som wiste sig för dem i all
deraS ffönbet, och den kraft, den wishet och
godhet, som i alli ftamlpfte, sade haa ändteligen tjll Teodor: Men hwärifrän menar du,
att alla detza ting äro komne? Hwem har
först gjort dem, sä mängfalldiga, sa Mna^

framsisllde
mängfalld

sig naturen

och

Det wet jag icke, Pappa!

Fadren. Menar du nägon menniffa har
gjort dem? Alla de sma wackra fäglar, fjärlar, blummor, som du ser. menar du nägon
menuista har ffapat dem? eller kan ffap»
sädant?

mennistor
har

som

nej,

nzisit icke» Sädant kunna icke

gka.

Teodor. NZ hwem gor det dä? Hwem

wi

se

alla smä wackra faglar
alla dagar?

och

djur,

Fadren. Jo den samme, som stapat bä.
och mig: den samme, som stapat solen,
niänen och alla stjernorna, den samme har
sfwen stapat alla fäglar och djur: och den
de dig

som

gjort eller stapat allt detta, honom kalla

wi Gud.

E

Den-

«
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Denna gode Guden har stapot alla mennistor rch hela werlden' asit hwad du ser,
är st.-.pcdi af Honom. Alla de wackra blom»
du piockat pa fältet dem har Han
mor,
intet Träd, ingen blomma, ingen
stavat;
fins,
Han icke st.ipc,t: intet öjuc
wäft
ör lill,
Han icke ffapat och gifwit lif.
!

som

som

som

Om denne gode Guden icke gifwit osi
lifwtt, sä hade wi nu icke warit till; da stulle
wi nu lcke sitta här: om Han icke wille läta
og behäaa wärt lif, sa stulle wi dö h<!r pä
delta ställe, och du stulle alldrig mer $' se
din Mamma, dina kara syston och wänner!

oss

sr

gcd, Han läter
lefwa,
mpcket,
ger
otz,
Han
tillika
Han älstar otz
med lifwet, helsan och allt godt: Han ger osi
och allt hwad wi behöfwa. Han föder
födan
fäglqr
alla
och djur; utom Honom stulle de
icke eller kunna lefwa.- ingen ting stulle wara
till, om Gud icke wille.
Men Gud

gode

sa

Teodor. Ack, hur

Guden?

stall

jag

fa

se denna

Fadren. Mitt Bar»/ du kan icke se
Gud, ty Han är osynlia för wära ögon.
Men ds du dör, dä kommer du till Gutz,och
dä far du se Honom- dä wi, din Pappa och
Mamma dö, dä tomma wi ock till GuH, och
dä fä wi äfwen

se

Honom.

Teo,
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Leodor. la, Mamma har otf sagt mig,
»vi
att
stola komma till Gud, da wi dö.

Fadren. la, förr kunna wi icke fä se
Men likwäl är Han hos otz alla da»
gar; ja hwarje ögonblick är Han nsrwarande hos osi: pä hwilket ställe wi än mä wara,
fä är Gud när o§. Han ser och känner
bäde dig och mig,. och alla menniffor, Han
Vjål gerna wara hos osi, dä wi äro ssoda och'
bMedliga: dä älstar Han osi, hjelper och
bistär osi med sin nsd och goddet i allt, hwad
wWora och företaga osi. Men (jotf el «ka
och-onda menniffor will Gud icke wara. Han
äfwm alltid dem, och allt det onda som
ser göra;
de
och derföre kan Han icke tycka om
dem. Pä intet ställe, och uti intet rum kun»
na de dölja sin ondsta och sinä elaka gernin«
gar för Hans allstmde ögon.
Men de go«
da, de dpgdiga och bestedliga mennifforna,
dem älffar Gud rch hos dem will han alltid
wara' for dem är Gud likafom en god Fader, och de kallaS äfwen Guds Varn.
Teodor. Är dä Gud äfwen hos osi nu?
Gud.

Fadrm. la, mitt Barn, Han sr alltid
hoS otz, Han ser osi alltid; ehuru Han är

vspnlig för otz. Och denna Guden är den
fullkomligaste, den bäste af alla warelser.
Ty du ser, mitt Barn, att den fani bar kun»
nat stapa sä mpckel wackert, sä mpckel full.
EL
kom.
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fomliqt

och gcdt, der. mätit ju sjelf wara
bögst fuafcmlifl och god. Den minsta maff,
som du ser pä jefhn, har fatt sitt lif af
Gud- Solen, som lyser sä klart, den har
Gud ssapat och fttt pä sitt sialle, att hon
ffall lnla osi orn dagen: Manen bar Gud
satt pä sitt ställe, att han ffall lpsa ojj om
nallen, Och alla Stiernorna har Gud ffa«
pat, och kringspridt dem pä himmelen.

ser

da, milt Barn, hur denna gode
Du
©ufcen är
och bwad Han kan göra.
En mennissa kan wäl bvgga ett
ImU, eit ffepV och mera sädant; men ingen
menniffa kan stapo den minsta blomma, eller
det minsta djur. Om du dödar en liten Flu»
du eller nägon menniffa
ga, sä kan
ge den äter llf; nien Gud har bäde ffapat
Flugon cd) gett den sitt lif: om du dödar en
Fäyel, kan du scdan alldrig ge den lif; men
Gud har gett den och alla Faglar lif.

Tcodor. Ack, hwad Gud är nMig!
saö«n. la, la mäktig är Han, sadan
iuakt har Han. Han kan göra allt hwad
af Hans wilja beror allt: allt
Han will:
ffer ftm Han will Dä du planterar blom,
mor idin lilla Trägärd, sä kunna de icke
'

utan Guds wilja. All den sild du ser
pä de siora akerfälten, den har wäl menni«
ffen M ock kastat i jorden; men blott Gud
och mognar,
Un Ir.ga att denna säden

n>äf'a

sa
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sä att wi sedän kunna uppffära den och tili,
reda bröd deraf. Om Gud icke af sin god<
het wllle stänka otz regn, sa stulle ,u ali den.
na säden pä akern förtorka, och. wi menni.

ssor

hade dä intet att lefwa af; dä finge wi
dö af hunger och swält. Om Gud icke laga»
de sä att gräset pä marken wäxte och grön<
jkade; hwaraf stulle da kreaturen lefwa?
Mven de stulle da dö af hunger.

ser derföre, raill Barn, att det sr
som genom sin godhetsomföder alla lef.

Du
Gud,
*

wande warelser: det är Han,
endast ssaffar mennistan och djuren sin föda och sitt

uppehälle. Genom sin makt kan Han uträtta
allt: ingen ting är för Honom omöjligt.
Han kunde i ett ögonblick förstöra bela Werl.
den: Han kunde pä ett ögonö'.'.ck äter ffapa
en ny Werld. Sä mäktig är Han,
makt har Han; och derföre kalla wi Honom
sfwen Allsmäfrig; cmedan Han förmär allt.
Mennistan förmar ingen tlng utom Hans
hjelp och bistand.
Gud är derföre bäde mäkrig

och god;
Han älstar osi sä mpcket!

Han will osi alla sä wäl; Han gör osi alla ba*
gar

sä

mycket godt,

Ztobot.

Ack, hwad Gud är god!

~*

slffar Han äfwen' Barnen?

Fad,
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Fadren. la, Gud älffar witzt Barnen:
alla goda Barn äro Honom käre; dem äl.

star Han mest.

för

Teodor. Men hwad .ffola wi göra Gud
Han gör oy?

allt det goda

Fadren Gud begär ingen ting af osi:
Han will blott att wi ffola wara goda caX
beffediiga menniffor; mer begär Han ideksf
otz, Om wi akta o§ att göra det somWwt'
är; cch om wi deremot alltid befiita otz tm
att wara goda och dpgdiga.' dä fägnar Gud
sig deröfwer, och gor oZ gerna allt godt.^M
Teodor lag will wisit wara beffedlig,
lå den gode Guden äfwen fägnor sig deröfwer.
Och med min beffedligbet gör jag äfwen minä
Föräldrv,r en glädje.

goda

Fadren. Mitt Barn! du älffar da dina
Föräldrar: du häller da af otz för den godhet
wi bewisa dig? Dä bör du ju äfwen älffa
Gud, som t spnnerhet bewisar bade dig och
v§ all godhet, och som läter osi dina Föräldrar lefma, att wi kunna göra dig nagot

godt?

Teodor.

la,

som

bästa

Pappa,

jag bör

gör bsde mig och minä
wiht älffa
Föräldrar sä mycket godt. Jag älstar ock
Gud, ehuru jag icke sett Honom; men Han
Gud,

sr lä

god emot

vtz!

'

Fad.
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af dig, milt
Fadren. Det sr bestedligt
Gud,
Om
du
Barn.
tllffar
stall Han äfwen
älffa dig: war säker derpä.
Dä du älffar dina Föräldrar,
söker
ju
du
äfwen att lyda dem i allt hwad de be
dig. Och om du älffar Gud, bör du ju äf<
wen lyda Honom, och göra allt hwad Han

sa

will och befallt.
M «»Teodor. lag will gerna lpda Gud! jag
will gerna göra hwad Gud will och brfaller;
och hwad har Han befallt osi att göra?

Han bar befallt otz att wara
och beffedliga: H.ui har 6e*
fallt otz att älffa alla mennistor< att göra
alla godt, sä mpcket wi kunna: Han har be.
fallt otz att stöta wär helsa, och att npttigt
och wäl anwända war tld. sä att wi icke
blifwa odugliga och onyttiga menniffor baoe
&t,
goda, dygdiga

för otz

sjelfwa och cmdra.
betta will
Gcw att wi stola göra:. se, dettc» har Han
befallt otz; och Han will icke att wi ffola
göra nägot,
är ondt och elakt.- allt sä,
dant har Han deremot förbudit otz att göra;
ty
Gud är sjelf högst god och fullkomlig;
will han och önffar, att äfwen
men.
niffor bli goda och söka att bli fullkomliga i
dpgd och goda gernmgar.
Och du ser säle,
des, mttt Barn, att allt hwad Gud befallt
otz, det är afltid till wärt eget bästa; tp Gud
will att wi ffola söka att likna Honom i det
goda, dä bli wi lyckliga och sälla; och der.

som

ss

som

före
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söre Uta wi

ju alltid ll)da Gud,

hwad Han befallt

osi.

och göra

Ack, jag will gerna lyda Gud:

jag will gerna

sota att göra

allt hwad Ha-,
göra ns»
got
eftkr Gud har förbudit o§ allt fä>
dant; och emedan det onda, forn, wi begä,
förderfwar otz och gör otz elaka; som äfwen
Pappc ofta sage m:g.
Gerna will joa, ock
lyda mma goda Föröldrar, dä de rälta och
ssga mig minä fel: dä blir jag med uc|n
en god menniska. Gud och minä FöräldMr
befalla mig alldrig annat, ån det soMär
O mätte jag bli sä
mlg nyttigt öch bäst,
god
Gud och minä Föräldrar önsta att
jag stall wara.
Fadren. la, miit Barn, om du är sä
lydlg och klok, dä kan man bäst se att du
äiffor Gud och dina Föräldrar: och dä stall
du äfwen bliswa lpcklig i all din lid; du
skall öfwen dä göra andra lyckliga mcd dig.
Gud walsigne dig, mitt Barn! Gud gifwe
dig aU godt!
Dä wi dina'Föräldrar göra dig nägol
godt, min Teodov! dä wi gifwa dig nägot;
dä tackar du ju osi derföre, och det är rätt
gjor>dl af dlg, men dör du icke äfwen dä tacka
Gud, som gör dig ännu längt mera godt?

befallt:

jag will akta mig

och lcko

som

'

sir

Tcodor. la, jag will gerna tacka Gud
aUt det goda Han gör mig

sad»
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la, gör det mitt Barn! dH
pa
tacka Honom i ditt
Gud,
du tåntet
cdj själ. Tänk pä denne gode Guden
dä du lägger dig att sofwa, och tacka Honom
dcrföre, att Han bewarat dig hela den dagen för aNa faror cch för all olpcka: bed ho»
noin da i diua tankar ach i ditt hjerta att
du mätte fä sofwa stilla och sött: och dä du
uppwaknar om morgonen frist och glad, tacka da ater Gud, att Han läter dig uppstiga
lltur dm säag med helsan,
Bed att Han
den
alitit?
wille
bewara dig,
daa.eu och
äfwen
dina Ura Föröldrar och wanner ifrän allt
vndt, ifran all stada och farlighel!

Fadren.

sa

Tro mig, mitt Barn, Gud hör din bön
06) skall äfwen göra
du bett Honom.
War alla dagar sä tacksam emot din Gud:
glöm alldrig hur mvcket godt du dageltgen
lijuler af Honom: ajon» icke att du åx Hans
Barn. och att du bör lyda Honom,
will
dig
wäl. Alffa denne gode Guden, och
kom ihäg att alit det goda som han gör of,
det ster allt blott af Hans näd och kärlek; ty
han ör otz ju ingen ting stpldig, wi hafwa
ju ii!gen llng alt fordra af Honom: alla de

som

ss

i

som

stora och rräkneliga wälgernlngar. som wi
sä ofla ätnjute af Gud; de <ke alla blott af
Glöm allHans godhet emot o§
drig delta, mitt Barn! och tcckc» Gud of allt
ditt hjerta för dm näd och godhet, som
Han bzwifar dig och o£ alla!
2.

On»
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2.

<Dm

lesus Rristus wäu

Saliggörare.

Mitt Born! Du har säkert hört nämnas
det namnet IKsus, lag will ock gerna läga
dig nagot om denne war och alla mennistors
Wän och wälgörare. och Hwilken du säkert
stall älsta,°dä du fätt höra HanS stora god»
het och kärlek mot hela mennistoflägtet.
Denne lEsus föddes för mänga, män«
ga är sedän lför twä tusende ar sedän):
Han föddes i ett annat land, längt bort
ifrän otz. Detta landet hette ludeen eller
ludalandet: Hans Moder war en god och
dygdig lungfru, fom hette Maria; och
Hans
hette lostf, en ftom Timmerman. Framdeles stall du fä höra, l-uru
lesus (forn äfwen kassas Rristus',
tillika war Guds Son, och fäledes en ganffa
hög person under allt sitt ulwertes riliga

anstende.

Om Hans barndom och ungdom wele wi
mpckel;
ej
men det är o§ iikwcll be?ant, att
Han war ett lydigt och bested!i,ezt barn, och
derjemte gansta mon att lära, fä att Han re<
dan wld sitt tolfte älders är kunde halla lsrorika samtal med de wisaste män pä den tiden.

Wid p>!§ zv är gammal, började Han
att offentltqen laru
och gifwa dem
fu>?fop om Gud och Hans
en
wllje, än de föruz ägoe.
Gud hade redan

ifrän

.
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ssrjt för desiä «en«
men
de fleste ibland
underwiSning;
nifkors
woro
nu
dem
dock
wid lesu tid ganst»
vkunnige, wtdffeplige och lastfulle, sä att de
wigerligen behöfde till sin upplySning och
förbättring en sa förträffelig ReligionS och
Dpgde-lärare, som lesus war.

ifrän sldre tider tillbaka

Wälgörande och wis, gjorde

lesus

godt

mot alla mennistor. HanS saliggörande LHrdomar, Hans dpgdiga wandel, och HanS öm<
ma menniffo-kärlek gjorde honom öfwer allt
älstwärd. Han läroe mennistorne huru de
rätt stulle äista Gud och sin nasta: Han
wandrade omkring och lärde folket dygd och
fromhet. Hwart han kom gjorde han godt:
alla uslingar och nödlidande fingo hjelp hos
honom: Hcm botade de sjuka, gaf de blinda
sin syn och de döfma sin hörsel, ät dumbar
eller sädana som icke kunna tala, ät dem
gaf han rösten eller deraS mälföre: Han
uppwäckte döda, tröstade alla bedröfwade och
forgsna, mättade de hungriga,; och HanS
siörsta nöje war att göra godt, att lindrc»
menfflighetens lidande, och att staffa mennistorna sällhet och lpcksalighet. Sä god, sH
wälgörande war denne lesuo, wsr och alla

mennistorS wän:

Han walde sig tolf

som

goda

och frommc»

som ffulle hjelpa honom, att så>
Han/ wandra omkring och lära folket

menniffor,

wistzet

t
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lvishet och

dygd, och vredika om Guds nZd
wälgerningar.
Detzc, tolf män, som
och
till
sinä
medhjelpare, kallades
lesus walde
Apostlar eller Hans Lärjungar. De älstade
lesus ömt och troget, och följde honom alla
dagar-

Men lesus, denne gode och ftlllkomlige
Dygdeläraren, Han blef likwäl hatad, för.
följd och föraktad af det folk, som Han- bewi-

som

godhet, och
Han önstade
lpckliga. Skulle Du wäl tro,
alt göra
mitt Barn, att mennistorna siusse wara sä
otacksamme och sä elaka, att de stulle plaga
vch siuteligen döda denne deras Wän och
Wälgörare—Säoant borde wä! alldrig händt,
men likwäl stedde det sä med lesus. De
otacksamme ludarne, hos hwilka Han lcfde,
belönte Honom sa illa för all Hans godhet
vch wälwtlja mot dem.

ste sä mpcken

sa

De fsngslade lesus: anklagads Ho»
nom för de brolt och fel,
Han alldrig
begätt; ty lesus, säsom Guds Gon, war
tillika den dygdigasie och bästa mennista,
ziägonsin lefwat i werlden, och Han hade
alldrig felat eller syndat. Sedän nu ludarne,
utan alla stäl, anklagat lesus för fel och
illgerningar, blef ban illa handterad och plä«
gad af dem. De fastspikade Jöönö kropp wih
ett korsi af lräo och genombärade Hans hän,
der och fötter med spikar. Tänk hwad plä-

som

som

g"
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Tlesus deraf stutte kanna ocf
utstä! Men dermed war ännu icke nog: äf«
wen vä kor§et förfmädade och bespottade maa
Honom. Han kunde nu siuteliZen icke längre uthärda desiä grufliga vläqor: Hans fjäl
qwaldeS af en bitter dödsängest och i fin
sargade och siagna kropp kande Han «tt
outsägligt lidande- Han war nästan död,
men ropade nu till Gud, sin dimmelste Fader, och bad att Han wille förläta menut,
storna allt det onda de gjorde Honom. Sä
god war lesus, att Han äfwen nu pä korsiet
och i sin dodSstund wälsignade sinä argaste
fiender och owänner, och bad wäl fsr dem
hoS Gud, sin Fader. Ack, hwilken öm och
god mennistowän!
Dä nu lesu lidande nätt sitt flut, HLrdes Han med hög röst ännu en gäng anropa
sin himmelste Fader, och anbefallte sin själ i
Hans händer, sägande: Fader! jag befaller
min atida i dina händer.' Detta wackra och
saliga utrop war den döende lesu sista ord.
Hans tunga blef stel: HanS kropp stakades
af ett grufligt dödsarbete: hufwudet ntb*
sänktes mot Hans blodiga exel!— och lesus
Za den gode

uppgaf sin anda.
Här ser Du, Mitt Barn, hwilken lön
den gode lesus fick för all sin kärlek och
godhet mot mennijkor: döden och de fwaraste
plagor war den belöning han fick för allt sitt
walgörande mot hela mennijkostsgtet!
Wc n

78
Men detta lidande war icke owäntadt
fsr lesus. Han witzte förut att Han stulle
fä lida och do, icke för sinä fel, tp Han fe»
lade och syndade alldrig; men Han stulle lida

för wara vch hela werldenS fel och spnderS
ssull. Wi hade annarS alla fätt lida döden
och ewiga plägor, om icke Gud af sin oände»
liga näd och godhet sändt oh denne sin egen
och enda Son till att frälsa o§. Sä stor
war GudS kärlek och näd mot osi mennistor,
att Han icke stonade sin egen Gon, utan
gaf Honom till en frälsning för otz. Sä stor
war lesu kärle? mot otz mennistor, att Han
täligt led plägor och döden för wär stull och
för att frälsa osi. Han war tälig: ja, tälig
och god allt intill döden; och delta war allt
för wär frälsning och falighet.
lesus kallaS ock derföre wär och hela
werldens Frälsare eller Förlosiäre, emedan
Han frälst och förlotzat osi ifrän det straff
fom wi förtjent för synden. Med sitt lidan.
de och sin död staffade lesus otz näd och sa.
lighet hoS Gud; och derföre kallaS Han äf-•

wen wär Saliggörare:

lesus blef

begrafwen

af sinä fä

wsnner

fom war en Fredag.

famma
han
Men Han läg icke länge i grafwen; Söndagen derpä uppstod Han äter iftan de döda.
Om Han icke warit Guds Gon, hade Han
wil icke kunnat Zter lefwande uppstiga ur
dag

dog,

graf.
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graswens

Men nu ffedds det sä;
war
sedän
här rä jvrden bland
vch lestw
mörker.

sinä wänner i fpratio dagar; men uppfor
dä lefwande till himmeten tiu sin him«,effe
FaderS härlighet- Delta stedde pä en Tors.
dag, som wi derföre kalla Rristi -Himmew.
färdsdag. Wi fire denna dagen en gäng
hwart är till en kär äminnelst af

Fvalsare. Wt fire äfwen Hans dödkdag,
ellcr'Fredagen, och kalla den Längftedag,
emedan det war en läng och
for
lesus. Söndagen, pä bwilken s>o.n upp«

stod, fira wi äfwen en gäng om äret, och
kalla den pastdagen. Juidagen ör en a.nin»
nelst af Frälsarens födelstdag.

Nu hafwer Du hört, Mitt Barn, det
af Frälsarens lefnad. När Du
blifwer äldre, fär Du höra mera om Honom.
Dä kan Du sjelf läsa om Honom i fcen
Helga och gudomliga bok, som wi kalla Bi.
bel. Der stär mpcket att läsa om Frälsaren.
wigtigaste

och alla Hans stora wälgerningar mot cfi
mennistor.

Men slffa alltid lesus, wär wän och
Frälsare: kom ihäg hur ostoldigt Han
led för war och alla mennistors stull: glöm
alldrig denne wär wän och wslgörare:
Zlöm alldrig Hans swära dod
Hans
döb, hware blod rann för wär stull! tl\?a
Honom, och sök alltid, Mitt Barn, att
liina
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och assa

likna Honom i

goda gerningar!
Annu lefwer denne wär
lesus hoS Gud i himmeten; och ffall en
gäng, da wi dö, emoltaga op och gifroa osi

fässhet och sali,c;het,med sig HoS sin bi-nmclffe
Gud läte otz alla en gäog kum«
Fader!
ma till Honom!
Apoftoliska Luon.
Den forfia 2srtikeln.

lag tror pä Gud Fader, allsmäktig,

himmclens och

jordens Skapare.

Den andra 2lrtikeln.

Rristus Guds enda
wär Herre: hwilken aftad är af den
Helge Ande; född af lungfru Maria; pint
under Pontius Pilatus; korSfäst, död rch
begrofwen; nederstigen till helfwetet; pä tredje dagen uppsiänden ifran de doda; uppstigen till himlen, sittande pä allsmäktig GudS
FadcrS bögra hand; oädan igenkommande
111 l att dömma lefwande och doda.
lag tror pn

Son,

Den tredje Arttkesn.

lag tror pä den Helige Ande, en helig
allmännelig Kyrka, de heligas samfund. spndernas förlatelse, kroppenS uppständelfe och
ewigt lif. Amen.

Tan*

81

Tankefpråk och Lefnads-reglor
för Barn.
Gucl är vår Skapare och Far. Han älfkar
derföre
ofs, och gör ofs mycket godt;
Ikola ock vi älfka honoro.
derföre
Han viii ej annat än vårt välj
(kola, vi ock gerna lyda hans vilja, och göra
det fom godt är.
Men han ftraffar ock dem fom il!a göra ;
derföre höra vi frukta at: göia mot
hans bud.
Den högfla vishet är fåledes; att kanna
Cuds bud: den flörita fällhet: att lyda dem.—
Gudsfruktan är början tili visheten.
Lät ofs alltid hoppas på Gud, ty han
bäde viii och kan hjelpa ofs.

Vi äro ej berättigade tili något godt;
varom derföre nöjde med hvad han i fin vishet af idel godhet fkänker ofs.
Sek, triitt Barn, med flit och omtanka att
bereda din framtids Jycka, men kom derunder
ihåg, att den gode Guden fom ftyr hela veri»
den, han ftyr ockfå dina lefnadsöden.
Är du likväl mifsnöjd med din lått och
dina förmoner, iå vet att du då fnaraft kan
iörlora dem
Att vara nöjd är visdom nog.
Tänk alldrig, då du enfam är, ait du är
allena; Gud och ditt Samvete äro alltid med di g.
K\.
F
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Een fom dygd och befkedlighet öfvar,
vimier bade Guds och mennifkors vänfkap.
Älfkom alla mennilkorj de äro vara bröder, och Gud är alles vår Fader; han älfkar
ofs alla, och viii att vi äfven fkoia älfka ofs

inbördes.

Framför alit vörda och älfka dina För-

äb'rar; de göra dig dageligfti mycket godt,
och du bar ingen ting annat än din lydnad

Och din kärlek att betala dem med.
Var öm och förtrolig emot dina Syfkon.
Glöin gerna fniå olörrätter, och var iärdig
stt göra dem alit det goda du kan.
Hvad du viii and ia fkola göra dig, det
gör ock du dem, eller : gör icke emot andra
hvad du icke viii att de Ikola göra dig.
Gör ■nägDrr dig ondt, få hämnas ej, utan
gör bonom :gbdt jgen j han raåfte då upphöra

hata dig.
Var flitig i dina fyfslor, ty den lata blir
af alla föraktad.
Den tanklöfe lärer fig intet: den late
tnåfte lida bunger, och fyfslolösheten gifver
att

tillfälle tili alla"lafter.
Använd tiden väl i din barndomj deraf
beror hela din framtida väliärd.
v - Alla äro barn i början: och ingen blir
Sullkomlig utan flit och öfning.
Ledsna ej vid det arbete du företar dig,
om

det ock ej i början efter önfkan viii lyc-

kas
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kas dig; håller du flitigt på dermed, få fkall

det fnart gå bättte, Tålamod öfvervinner alit.
Har du.ledfamt, få fök dig något nyt»
Den flitiga vet aildrig af t;åtigt att göra.
gon ledsnad, och efter liutadt arbete fmakar

hvilan vai.
Alit har fin tid: Arbeta har. fin
leka
och roa fig har fin tid.
Men lär att föka nöjen med matta och
förfigtighet, och mins att din h alfa och din
tid äro dyrbarare att vårda än dina nöjen.
Undfly fådana nöjen, fom efter eu korjt
glädje fkaffa dig en långvarig forg.
Mark huru Hunden vakar om natten, och
huru Tuppen hälfar morgonen med fin tidiga
fångj lär af dem att ej vara for mycket beden tid du fofver bort,
gifven på lömn;
är för aihid

förloiad.

Uppikjut ej tili morgondagen det goda du
kan göra i dag, ty du vet ej, om du i rnorgon är i tillfälle att göra det.
Det betyder mer, hur väl och dygdigt
man lefvat, än hur länge man iefvat.
Vän dig ej vid det fom ondt är vanan
blir lätteligen andra naturen,
Som man vänjer fig i ungdomen, få blir
man på ålderdoraen.
Ett befkedligt bam är fina Föräldrars
fägnadj men det vanartiga barnet
och vanhedrar dem.
F* 2
För*
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Alldrig b!ir man få vis, at.t man ej kari
bliiva än viiare; och alldrig få clygdig, att
man ej kan bljfva än dygdigare.
Förilår du <=} något, få fråga dig före
af dem fom Vifare aro 3 annars kan du ofta få

blygaS för din okunnighet.
Tag gerna emot rättelfe, då du felarj
tackä dem fom rätta dig, ty de vilja dig väl,
oib följ med åhågade påminnelfer de gifva dig.
Dåren viii ej låta förbättra figj derföre
blir ha n en dåre.
fatta var dag någon god och dygdig fölefais, och efterfinna noga vid dagens flut 3
huru du hallit denfamma.
Umgås gerna med förflåndigt och befkedligt folk! men-fly för ali ting de elakas och
Jaftfullas fällfkap, ty onda exempel förderfva
goda feder.
Var ej bögfärdig, ty du har ingen ting
att högmodas öfver; dina inbillade förfnoner
den högfardiga
har du fcke fjelf gifvit dig;
en
för
andra
ityggelle
alltid
är
mennifkor.
Deremot var höflig och tjenftaktig mofc
alla, få halla alla af dig, och göra dig gerna
godt igen.
Det är nedrigt att afundas öfver andras
lycka och förmoner 3 önfka derföre alla godt,
och gläd dig då dem väl går.
Förakta ej de fattiga; de äro menmiker
få väl fom du, och halva fåledes rätt tili din
godhet. o «.h dina välgerningar^

Hjelp
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utan flolthet
Lät
äfven
ie att du
otålighetj
Tiggarn
«ch
och
mins
honom,
att det är vackÖmmar tör
matta
den
med en beta
hungriga
rare att
kofteligafte
att
med
de
rätter undbröd, än
kägna en vän.
Gör godt åt den nödlidande, äfven i tyllher,
fråga
ej, hvem foin fkall betala dig det.
och
Bedröfva ej den bedröfvade, och lägg ej
{ien på den betryktas börda.
Den fom gräfver grop för en annan, faiden olycka
ler gemenligen fjelf deruti:
rnan ämnar andra, drabbar oka ols fjelfva.
Sök ej faran onödigtvis, du kan lätteligen orokomma deruti y Men fer du ej utväg
att undgå henne, f a fatta mod, och gå henna
frimodig tili roötes.
När det går dig väl få befinna att det
fnart kan gå dig illa: var derföre alldrig
ftolt:
om det går dig illa; (å tänk att det
gå
dig
väl; btif derföre alldrig roodfälld
Kan
förfagd.
cller
Gif noga akt på hvad du figer, och vct
att ett ord, fom du en gång fagt, kan alldrig återtagas,
Tala derföre alldrig något, fom du icke

Hjelp dem af godt hjerta,

*

ville

hela verlden fkulle höra.
Den mångtaliga pratar gemenligen myc*
ket, fom dåraktigt är; derföre gif noga akt
på alit hvad du fäger, få behöfver du alldrig
blygas för ditt tai,
Dora
att
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Döm ej hårdt och kärlekslöft oin and ra:
förtig hellre deras fel, eller åtrninftone
urfakta dem.
Lyfsna ej efter fqvaller och löfa ryckten,
forn låra näftans ära och goda namn; men
vet du något godt om honom, få tala gerna
derom, och. fagna dig öfver haris dygder och
«

goda egenfkaper.
- Fly lögnen, hon är alltid fkamlig; och
hvem har förtroende för en lögnare.
Den
fom en gång fagt en ofanning: honom tror
man ej gerna en annan gång.
Lofva ej mer än du kan halla ; ty att
bryta löFten är vanhederligt.
Tillftå öppenhjertigt dina fel, få får da.
fnaraft förlåtelfe.
Då man frågar dig något, få fvara beftedligt, och mcd eftertankaj men fall alldrig
hör hellre uppmärkäldre folk i lalet :,
famt på deras famtal, få lar du ock att med
tiden blifva klok.
Vörda de gamla; de hafva mer erfarit
Förakta ej den gråhåriga, ty du
än du.
tänker fjelf blifva garnmal.
Tag noga vara på dina kläder och hvad
annat dig tillhör; få har du både heder och
nytta af din aktfamhet.
Hall dig fnygg och ren, men förakta ali
fåföng granlåt; ty granna kläder göra dig
hvarken vis cller dygdig.

Sök
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Sök ej någon ära af din rikedom» Dåren
och den laitfulla kumia äfvt-n vara lika, mea
hvilken förnuftig mennifka ärar dem?
Att vara dygdigär bättre än att äga fto
ra rikedomar; ty rikedomar kuuna ofs fråntagas, men icke dygden,
Var ej fnarfticken, faft ej allting gåf
efter din önikan; ty kom ihåg att du är ett
barn, fom ej än rorftår ditt eget bäfta.
utan eget förvåiiande vara
Bättre är,
olycklig, än att Heta lycklig, och ej vara fin
lycka värdig.
Den lyckligafte mennifka är i alla händelfer den fom fruktar Gudj ty den Gudfruktiga
och Dygdige fkall dock på iifton» väl gå.
Hvad helit du gör, tänk på ändan, få
gör du alldrig illa.

MUt Barn! då dig går vai, var glad och
tacka Gadj
Hans godhet lockar dig tili Iydnad för hans hud.

Gl£ds då dia Far och Mor hans vilja för dig

tyda,
Och lyd', och tveka ej: om du hans bud hör
lyda ?

Ett
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Ett barn fom fruktar Gud, och lyder Mor och Far,
Det alldrabäfta hopp ora ali lin framtid har.

JJkt blomman i fin vår,' kvars knopp fkall
frukter bära,

Defsåldet blh*beprydd af dygd och vettoch ära.

Hör Barn din Moders råd: och Jyd din goda
Far.

Och fök att gläda dem med lydnad alla dar.

Ett barn, fom ej tar an Föräldrars ömma råd,
Med rifet vänjas bör ifrån fitt öfverdåd.
Lär framför alit mitt Barn, att då Du lydig är,
Blir du för Mor och Far raer älfkad mera kär.

Vili du, mitt Barn, med flit dig

och dyglära,
Då blir du för dig fjelf och för din Mor en ära.
vett

der

Du blir, tro mig, mitt Barn, Föräldrarne en
hederj
och
andras
väl
med
ditt
fäkerhet
Du
bereder»

Tänk
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Tänk hvad du tala viii förr än du något fägerj
Den talar alldrig klokt, fom icke orden väger.
Fly lögnj i alit ditt tai var redelig och fann,
Och.mins att laftens fvek för Gud ej döljas kay.
Otn du ett fel begår, fök ej med lögn det dölja:

Nej, vet—förlåtellen ikall helft på fanning följa.

Du bör ej vanja dig att öfver andra klaga,
Då de den godhet ha att dina fel fördraga.
Lät bli att uflingen och krymplingen

Du

vet

ju icke

Hell

belej

hvad än med dig kan fke.

Var öm vid likars nöd, och rörs vid uflas fmärta,

Ty den fom menfka är, bör ha ett menfkohjerta.

Men går din nafta väl,och du fer honom nöjd,
Så var med honom glad,och deltag i hans fröjd.
Förlåt din broders fel,' hvad kan dig hämn-

Att fela menfcligt är3 Gudomligt

den båta i
att

förlåta.

För-
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Förlfklig, öm och huld mot dina Syfkon var,
Ty famma blod de ärft af faroma Mor och Far.
Det anflår ej ett barn att egenfinnigt vara,
Förfrnå de gamlas rad, och fina fel Krl vara.
Begär ej öfverflöd, men nöjs rned hvad du fått
Ty endaft den är rik, fom nöjes med fin lått.

>

Lät andras lafter ej tili odygd dig förföra;
Det minikar ei ditt fel, att andra illa göra.
Hvar fjäril, minfta mafk, fom fig i ftoftet
Med liivet känfla fått, du dem ej piåga bör.
falfkt om menfkors värde
dömmer,
Ty ofta Purpurns glans det Varila hjerta gömmer.

Af kläderna raan

För högmod akta dig, ty högmod gör dig blygd:
Men viii du ärad bli, lök aran i din dygd.
Var rnåttligj det är nog att du kan hungern Gilja:
Af klits och öfverflöd far h alfa n alltid illa.
Att
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en ann har alltid ftraff med fig:
har
dero, fom fcratta högt åt dig.
på
ryggen
Du

Att Ikratta åt

Lär artigt fkicka dig; med vett och goda feder
Du allas käilek fär, och eget väl bereder.
Af faror, olycksfall lät ej förfåra dig;
Med mod i nödens Itund man läkraft räddar Kg,
Med ordning och befked din kallelfe förrälta,
Så fpar du mycken tid/bch iylslorna bli lätta.

Ja, nyttja tiden rätt, och tidens värde kännj
Så fiiart han en gång flytr, fås han ej mer igen.

Tackfamhet

emot

Gud.

Fadren.
Glöm ej i alla dina dagar
Hvad godt af Gud du njutit har:
Du är hans Barn, ty lyd hans lagar,
Och älfka hongin fora din Far.

Bar

♦
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Barnet.
Ja, mycket godt du unnat mig,

Herre! fotn en nådegåfva,
Ty viii jag gerna tjena Dig,
Och med min hörfamhet Dig lofva.
O

Mennifko- kärlek.

Gud är fjelfva Kärleken,
Kjertligt god emot ofs alla;
Vili du då hans Barn dig kalla,
Var fom han en menfkovän:
Öm för dina bröders häfta,
Öfva godt emot din nafta.
,

*

Mä vid dina likars nöd

Ömhet i ditt hjerta vakna!
Hjelp den ufla, kläd den nakna,
Bryt den hungriga ditt bröd.
Gud mot den fig viii iörbarma,

Som har godhet för den arma.

JPeri rätta Sättheten.
Ällka Gud, hans vilja lyda,
Lifvets väg med dygder pryda.
Vara med fin lycka nöjd,
Är vår fällhets ftörfta höjd.
Den Janna Aran.
Vet en Ungdoms högfta ära
Är att redligt frukta Gud,
Vördnad för Föräldrar bara,

Lyda gerna dygdens bud,
\

J»,
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ett barn af goda feder,
Och ett attigt väfende,
Gör iig fjelf den ftörfla heder,
Heder åt Förhldrarne.

Ta,

Det goda Bejlutet.

Med hvarje dag jag äldre blifver,
Ty viii jag äfven hvarje dag
Beflita mig, med ftörre ifver,
Att lefva efcer Guds behag,
Förbättra niinä roånga fel,
Och minä ringa dygder öka,i
Och uti Herrans truktan loka
Mitt nöje och niin bäfla del.

I alit hvad gagneligt kari vara
Jag träget mig förkofra viii,
Och ingen flit och rnöda fpara,
Att uti visdorn växa tili;
I Skolan gerna mig bege,
Att vett och goda feder lära,
Och vård orn minä pligter bära,
Och älika minä Lärare.
Vid åfynen

af

en Usling,

Gud bevare mig att le,
Då jag får en Usling £e!
Tiggarn, forn på krycka gär.
För fitt öde icke rår.
Faft
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Fafl jag funda lemmar fått,
Och en bättre (allhets lått,
Jag ej mer fnrtjenat den,
Än den iytta Usiingen.,
Tårar och medlidande

X

Vili jag åt den ufla ge;
jag ju en gång blifva kan
Lika ömkansvärd iom hau.

Vid f aran

af elaka ExempeL

Mycket ondt jag fer och hörj
Mig, o Gud ! bevara,

Att ej ondfkan mig förför
I lin lönlka fnara.

I

Det lydiga Bavnef,
Uti minä barndoms år,
Då jag Hell ej än förftår
Att mitt eget vai bevaka,
Vili jag, utan ötverdåd,
Gerna följa andras råd,
Och ali envishet förfaka.
Fromhet, ödmjukhet och lydnad
Skola bli min Ungdoms prydnacf
Det
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Det fiaåiga Barnet. '
Lange har jag barnslig
Tiden gått i lek förbi;

värit,

Nu, då barnaåren farit,
Är det tid att fladig bli,
Att i vett och visdom växa,

Vänjas vid ett nyttigt lif.
Nu {kali fyfslan och rnin iexa.
Bli mitt bäita tidsiördrif.

Förefats.
Alldrig raer i minä

Hända hvad mig hända kan,
Jag på lilla Tomas klagärj
Öfverdådig är väl han,

Slog mig illa härorn dagen;
Men då jag tili Pappa gick,
Och befkref hur jag blef Hagen,
Ris den ftackars Tomas fick.
Hvad det fved uti rnitt hjerta,
Då han fkrek och flängde fig:

Öch jag kände lika fmärta,
Sorn ora flagen träffat mig.
Om han fkulle fela åter,
Är han ju min Bror och Van!
Gerna jag hans fel förlåförj
Nog blir han beikedlig än.

Shm

\

i
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Snmvetet.
''Min Gosfe! var alltid befkedlig,
"Och rounter med höfva och mått;
"I alit ditt upplörande redlig,
"Och nitifk för alit fom är godt!

"Gör alldrig nppiåtligen illa;
"En Domarc bor i ditt bröft,
"Som alldrig en odygd kan gilh;
"Lyd heligt hans varnande Mi!
"Vik alldrig från dygdernas bana,
"Men var om ditt Samvete mon"!
Så hördes en fader förmana
Sin enda, iin älfkade fon, j

En dag, ren för länge tillbaka,
Klas enfam i trägården kom;
Fick lull att på körsbären fmaka,
Kröp lutad, och fåg fig få orn,
Om någon haris knep fkulle röja;
Men innan iin affigt han nått,
Begynte ren Samvetet höja
Sin röft, att ogilla hans brott.
Klas rodnar, och blygdes, och lydde,
Lät körsbären vara i fred;
I fyrfprång ur Trägården flydde.
Och undvek iå freflelfen med:
Och lugn i fitt famvete kände.
Tilltredsuälld han mötte fin Far,
Sitt elaka uppfåt bekände,

'

Och Samvetets varnande fvar.

»m*
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"Mitl
"Följ
"Och
*Dels

foh"! lydde Gubbens jförmaniHg»

alltid ditt Satnvetes bud;,
aning:
vörda defs
lag är en röft iffån Gud'V

~

Djupt fäöade Klas i fitt minne
D*n varhing hana far honom gäf;

med fåtnvetlgfaot (inödj
Och
Han vandrade intiU fin graft
Tidens varde.
Tiden rna väl flyktig hetoj
lntet
Tom flyr få fnart.
Lycklig dens foffl rätt kan Vefå
Att dra nytta af defs Fart-.
Lär* initt Barti! att akta tiden*
Meft i dina

förlidens

Åttj då fommårn är
Du af höften glädje Inv-,

Mät ej tiden efter dagär;
Riikna blott hvad gödt du görj
Sorti i kraft af dygdens lägarj
Tili din ålders pligter hör;
Tiden tijji din pröfning gifver
Mycket Tom du an ej fett,
Hvar minut en proftid blifver
För ditt hjerta oeh ditt vett;
G

VPP'
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■*Vpfnumlran tili 'Guås Lof«
Herre Gud! hvem är.din.like
Uti vishet oc!, i rjåd?
Stort och hi.rHgt är ditt Rike,
•Uiidran.svärda ;dina råd!
Kunde pg, o Gud; då glömma
,

Att ett tackfamt lor dig ge? :
Nej, jag evigt viii berömma
Dig niin Far och FrällareJ

Barna bön.
-

Gud, fom hafver barnen kär,

Se tili mig loni liten är!
Hvart niin verld oeh lycka vändef,
Det flår alit i dina händer,

Tili ffefus.
*feju, dig mitt hjerta prifar»
JDig/fom fr id tili jorden bär:
Dig, fom väg tili fällhet vifar:

Dig, fonl Verldens frälsning ärj
Dig, lnm viii vår börda dela;
Dig, Vår Väri! fotn a!lt förmårj
Och att vara brifter hete,
Sjelf ditt Folk tili räddning går.

Taek
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Tackfägelfe

for

goäa Föräldrar,

O Gud! dia nåd mig unnat har
Den alldrabäfta Mor och Far,
Som bjertligt ömma för mitt väl,
Och vårda mig tili kropp och Häl,
Med niat och kläder mig förfe,
Och dygder åc mitt hjerta ge.
För denna nåd dig väre pris,
Och lät mig blifva irom och vis,
Att Far och Mor mig älfka må,
Och mycken hugnad af mig få>
Befkydda nådigt desn och mig s
Och iät min bön behaga dig!

Daglig Skolehoft,

Gud! dln godhet

väre

ära,

Att du nådigt unnar ftjig
Dygd och nyttig visdom lära,
Och att tidigt kanna dig!
Gil mig nåd att flitig vara,
Och au nyttja tiden rätt!
L-är mig kanna Laftens fara?

Gör. mig Dygden ljuf och lätti
Men btn jag emot dig felar,
Yr och barnflig glömmer dig,
Och min nafta iörfördelar,
Gif mig nåd att bättra mig!
G 2

Lat

10

Lät mig af din godhet njuti
Barnarätt med barnanamn,
Och min dag med glädje
Somna roligt i din fanin*
Vår FraljUres jefa egm BÖn ybff2 /fej
| iärds fina Lärjungar,
,

Fader vår, fom är i himlarna» Helgftdfc
vafde Ditt namn. Tillkomme Ditt Rike. Skd
Din viJje, låiom i himmelen, få ock på jorden. Vårt dagliga bröd gif ofs i dag. Och
ibrlåt ofs vara fkullder, låföm ock vi förlåte
dem ofs fkyldige äro, Och inled ofs icke i
jreflelfe. Utan fräls ofs iirån ondo. Ty Riket
är Ditt och makten och häriigheten ! evighetj,

Morgonbono

Gode Gud! Igenöm Dia «äd har jag nN
åter (ått vakna med helfa och glädje, Jag
tackår Dig derföre af alit hritt hjerta. Meri
bevara mi g ock i denna dag, att jag icke med
någon fynd och elakhet måtte mifshaga Dig:
bevara wig ock, O gode Gud, att intet ondt
nåtte hän da mi g. Mör mig, min Gudj Kr
din eviga kärleks fkull! Anien»
Mor*

zyl

s?

=a

Morgan Pfalnu
i Msloä, 1,0/, y«'j och åra väre dig
O gode Gud! jag nalkas dig»
Och dig med glädje prifar y
Du fom en Far ju ällkar mig,
Och ylig alit godt hevifar!
-

-

Du mig bevarad, frifk och. nÖjd,
\Jv fömnen vakna låter, <M

Och tned. den nya dagens IB.<|
Din nad, mig fkänker åter,
VäHtgna Hsrre. mj g 1 d-ag,
A,tt jag, ditt nam n tili ära,
Må lefva efrer ditt

Och goda ieder läral

Lär mig

"Xiii

att

nyttja tiden väJ,

mitt och andras
Och. älfka dig af ali min M!,
mjn nafta!
Qch ioai

'

dfftonbön,
alit

Tack vafe-Dig, min Gud och. Fader, föjc
god,t Du åter gjort mig på derma dagen!

Förlåt mig hvad jag emG Dig feiat cch brutit
faafver. Bevara mig ock % deiina nau för, alit,
fom kunde fkada och förlkräcka mig, Låt
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n»g, Ö gode Gud, i morgon
tned ett rent och gadt uppfåt
prifa och lyda Dig. Var mig
sain bön för din godhets fkull!

åter uppvakna

alltid ära,
nådig och hör
att

Amen»

Jfton-Pfatto.
Meloa» Nu hvilar hela Jorden,
Kröpp och Sinne,
hvilans tid är inne,
förit, o Hirola Fai!
Lät mig din godhet loiva,
Och fcdan roligt fofva,
Och hvila fött i ditt lörvar!

ttröttnar

Du har mig helfan unnat,
Att jag mcd glädja kunnat
Fullända dagens lopp.
Du velat mig bevara
Från forger nöd och fara.
Och hägnat mig tili fjäl och kropp,
,

Ach! kom
I

natt min

än befkydda
lugna hydda

att

Ffån alla olycksfall!
Uti din hägnad tagen,
Jag med den nya dagen
Din nåd fen åter .loiva fkalk

Bön
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Bon

for M&ltiden.

Gud! med en nödtorfdg fpis
Du ofs flärker bär i lifvet;
Låt ofs njuta hvad Du gifvit
MåtUigt och djtt namu tili pris s
En

annan-'

I Jefu namn gå vi tili borel,
Äte, dricke på Guds ord:.
(Gud tili ära, ofs tili gagn s
Få vi mat i jelu namn.
Bon

efter Måltidan.

För niat och dryck Dig väre lof o Gud!
IJkx wig i tro att halia dina bud.

En

annan:

Gud fke lof för mat och dryck! Gud gif
ofs en rätt tro och en falig ändalykt, för
Jefu (kulli Amen.

Välfignelfen; j
Herren välfigne ofs, och bevare ofs! Her-

ren upplyfe fitt anligte öfver ofs, oeh väre ofs
nådelig; Herren vände fitt anfigte tili ofs, och
gifve ofs en evig frid j i namn Faders» Saas

och den helige

AndesJ

Åmen,

Bar-
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■e*

sarna-.P[atty.
Meleä. Hit o gfefy, fanntom vi-

Samloms Barn! att lofva Gud!
Mk vårt bröft af andakt brinna!
j|.fven vara fpäda ljud
hinna,
skola upp tili
Höjora bjerta» Ml och tunga
£tt den Högftes ära |unga!

Han har gjort afs mycket godt,
Zom en Far han om ofs lagar;
vi af honom iått;
Hiellä, nöjen, glada dagar.
Jian ofs lärt fin helga vilja,
Och &t dygd Hn odygd fkilja,

Med fitt ljufva Fadersnamn
Vili han ofs tili Pygden Kalla,

Öpnar ofs fin riådesfamnj
Bjuder falighet at afla.
lAk hans kärlek ofs då röra,
4tt hans bud med nöje göra!

Nyttjom lifvets glada vår,
Ofs tili gagn och Gud tili ära.!
Ungdorns ttd«n fnaxt förgår,
Evigheten är ofs närä.
Timmarna, f ora fnart föllöp?,
§t.å ej taer att återfeöf*.

Tåflom
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Täfiom då

att

alla d»«

Fra.m på dygdevägen hinna,
Ätt en älfkad Mor oqb Far
Måtte hugnad af ols
Med. välfignelfe? ofs nämna
HA de en gång yeiiden leinna,

Numt

*

I.

%

ok.

6. f*. 8. 9'
z.
13. 14. 15. ie. 1?:

Z.12. 4>

10.
19. 20. 21.
28. 29. 30>
37. 38. 39.
46. 4?.' 48.
53. 56. 57.
64. 65. 66.
73r 74. 75.
82. 83. 84.
91. 92. 93.
100. 101. 102.
109. 110, 120.

.

0.

ia.
23. 24. 25. 26. 2?.
31. 32. 33. 34. 28. %
W. 41. 42. 43. 44. 45.
49. 50. 61. 52: 53. 54.
58* 59. 60. 61. 62. 63.
67. 68. 69. 70. 71. 72.
76. 77. 76. 79. 80. 81.
85. Z6. 87. 88. 89, 90.
94. 95. 96. 97. 98. 99.
103. 104. 105. 106. 107. 103»
130. 140. 150. 160. 170, 180.
190. 200.' 300. 400. 500. 600. 700. 800. 900.
1000. 1100. 1200. 1300. 1400. 1500, 1600.
l7op. 1800. 1900. 2000. 3boo. 4000. sooo°
11,

22.

1

6000, 7000. 8000. 9000; 10,000, 100,000,
1000,000 eller <?n Million,

&Qfi

Svenfka.
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Romerfia Ziffror.
1. 2. 3. 4. 5. 6.

?.
g
111.
11,
Romerfka.
IV. V. VI, VII. VIII.
Svenlka. 9. IQ. 11. 12. 15.
14. 15.
Romerlka. IX. X. XI. XII. XIII. XIV, XV.
16. 17. 13Svenlka.
19. 20. M.
Romerfka. XVI. XVII, XVIII. XIX. XX. XXX.
Svenlka.
40. 50. 60. 70.
go.
90.
Romerlka. XL. L. LX. LXX. LXXX. XC.
Svenlka. 100. 200. 500. 1000. År 1310.
Romerfea, C.
CC. D.
M. MDCCCX,
].

MulnplikariH„stasia,
2 gnttgerl z ganger 4 ganger
2 gör 41 2 gör 6 2 gör 8
3. 61 3-* 9 3 —.12
8 4 l 2 4 16
4
5 __lo 5 15 5_20

ssanger, 6 ganger
2 gör (o 2görl2

15
3
4—20
5 25
6 12 6 IB 6—24 6—30
7—14 ? —2l 7—28 7 35
8— 16 8 —24 B—32S 8_ 4o
9-18 9—27 9
3619—45
10 20'10— SOHO 40' 10
5o

"7 ganger,

8 gangcr

9 ganger

"~io

3-18
4 24
g— 3o
6 56
7_ 42

8-48
9—54
10 60

gånget'

7gsr49 7görs6
gör 63.
8 gör 80
8—56 8— 64 8— 72
9—90
9—Bl
10
100
■9—63J9—72
10—7o|l0 —3OlO
100
90
1000
1000 ganger 1000 är en Millien.
?

,
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Berätningssätt af Gwellfft Mvnt,
Mal, wigr och Marc.
En Riksdaler innehsller
48 Skillmaar.
-

.

En Skllling
En Plat

*

En Daler

-

#

*

*

*

.

12 Runstvcken,
16 ffill. eller 6 Daler.
32 Runstycken eaerören.
g Runstucken.
3 Runstycken.

'

*

*

>

En Mark
En Styfwer
E!t Dusiin
12 Stnckrn.
»'«
En «2käck
'6O Stpcken.
En Tunna
52 Kappar.
/
E Orhufwud. *
90 Kannor.
t)Q
**♦»*.
En Am
Ett Ankare
15 Kannor.
EN Kanna
2 Stop.
Elt Stop
t
4 Qmarter.
Ett Qwarter
4
E«t Sk>,ppund
20
Eli SiSpunö .....•« 20 Skälpund.
Ett Stalpund eller Mark
32 Lod.
Ett 80b ...■.■
4 Qwwtin.
......

......

»

.

»

•

»

.

-

»

-

*

,

,

«

.

.

.

■

-

*

.

»

°

«

«

...»

»**.»..»

.

*

°

.

,

.

.

.

.

-

,

-

-

.

,

-

.

.

En Famn
En Swenst Mll
E.i Aln
.

«

,

.

,

-

.

«

°

,

,

«

.

.

......

En Fot
Qrarter
En Bok Papper
Et< Ar 36y Dagar,
En Mänad

z

Als>ar.
Alnar.
4 Q.varter.
2 Qwarler.
6 Tum.
«24 Ark.

13,000

,

~.,,,

--.,«,.
.

*

z

.

»

vch

49 Mnuter,
eller
50
3! Dagar.'
En Wecka *.>...
7 Dpgn.
Ej' Dygn
24 Tim rnor,
En Tuuma
60 Minuter.
En Mlnut
60 Sekunder.

Timar

....

-.,.,.
.

.

.

.

.

#

...

,
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Ti77

ö?«-

unga Läfaren,,
>

villig och flitig. att fköta din bok,.
Så blir du med tiden befkedlig och klpk: :
Du lär dig att kanna och vörda diit Gud a
Ått göra, hans vilja och älJka hans bild*
Att föka i dygden ditt ypperfia väl,
Den ädlafte prydnad for hjerta och
Att ålfka 6in nafta förlåta«hans fel,
SH om wot den usla, och nöjd med din
Att alldrig förfkräckas. af niotgång och nsd %
Wen trofia på Herren i lii och i död.
'

l

