




Regina.
Cn sanfardig Berattelse om det som
mcd et iO ars gammalt Barn tildragit
sig i Norra America emellan äreni7ss
och 1765; Utdragen af Pastor Muh-
ien bergs i America uptcknade mark-
wardiga Exempel, samt finnes under
N:o 26 infördt i n:te fortsattningen
af Underrättelscrne om nagra Ewan-
gelista Församlmqar i America/tchckt

i Halle 1769 pa Tysta.

Guds werk ffal man uppenbara ochpnsa. Tob. 12:7.

I. I. N.
Mr i Fes'rnartt mZnad besökte en Enkä<l Pastor Muhlenberg,som da i Pensyl'
wanicn med svnnerligt nlt och alfware antog
sig och wärdade ditfiyttade Tnffa Familier.
Denna Enkä hade med sig en Dotter,som dä
war omkring 18 är gammal; och berattade

' Enkan sör bemalte Pastor följande markwar.
diga händelser, som med henncs man och

! barn sig tildragit. Mannen hade nägra är
sörr det, är 1755 i Norra America upkomne
krig, emellan Engelsta Colonierne, Franso-serne och oeWiida ln l landet boende folksta>;,

med



mcd sine barn fiyttadt dit i landet, och sökt
fig boningsplats omkring 17 Swenffa mil
ifrän Philadelphia uppe i landet. Hans äl-
der' och dermed förenade krämpor tilläto ho.
nom icke at företaga sig nägot tungt arbete.
Han försummade dock intet, at underwisa
sine barn i Guds Ord, e<uedan pä desse ödsli»
ga stallen ickefunnosnZgreScholeanstalter.

Ar 1?55 om sommaren blef Engelffe Ge-
neralen Braddocb' med sin Armee siagcn af
Fransoserne och de Wilda. Deruppä inföllo
genast defiendtclige Barbarerne i Pensylwa»
niens grantse-orter, mördade de derstades
har och der boende Tyffa Familier, och bort»
siapnde deras barn genom deras ohygc;eliga
ödemarker til sine bomngsplatser och hälor.
Den i6October 1755 traffade denne härda
medfart namde Ehristltga hushäll/ tittika
med fiere af de Tvffa Trosförwanterne.
Matmodren den nu tefwande Enkan, tillika
med en af Sönerne, woro dä en eller annan
mil derlfrän wid en qwarn, för at mala, och
Fadren med aldre Sonen samt Döttrarne
Barbara och Regina hemma. De Wil-
de öfwerföllo desse hemmawarande, mördade
fadren och sonen pa et grufweligt satt, men
bebötto fitckorna wid lif,för at föra dem bort
med sig til sine ödslige hemwlst.

Barbara war da 12 ochRegina inemot
iv är gannnal. Desse siapade de masterut
in i wilda ffogen och lamnade nsgre India.ner, som stulle watta barnen, medan de öf«rige annu nägre dagar fortsoro med at dit-
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föra flere barn. Nar modren och sonen som
henne följt kommo hem ifrän qwarnen, fingo
de se ali ting upbrandt och förharjadt,samt
fiyttade derföre langre neder ät siöknsten.
Sedän de Wilda fätt en tammelig hop barn
samlade, sä degäswo nagre sig bort »ned dem
ti! fine hemwist, icke de wanltge wagar, utan
öfwer odanade och ojamna stallen, pä det ic»
ke nZgon ffuZle komma och taga barnen ifrän
dc-n. De storre barnen mäste nu bara de
mindre, faststdundne pä ryggen; och den be«
swarliga wagen fortsattes öfwer stockar, ste»
nar, rörubustar och hackar, genom karr ochmoras. Afbarnen förderswade ätsktlligesi»
ua fötter pä denne hollstriga wagen, sä at de
wisite sig ej annat, an de aspina och smartor
ffulle upgifwas, men mäste dsck utan barm«
hertighet fortsätta täget. Under det de säle»
des gingo genom ris och moras/ wordo de»
ras klader söndrade och utflitne, samt folio
stnteligen aldeles af kroppen. När de and.
teligen framhnnno til Wildarnes hemwist,
blefwo af barnen et lamnat ä et ställe, et
annat pä andra stallen, ät sädane söraldrar,som hade i krig förlorat nägot barn.

Mr de kömmit wid pasi 70 mil in t
Wildarnes land, mäste Regina skiljas ftän
sin syster Barbara. Denne senare blef nu
här lamnad; men Regina mäste annu fär-
das 16 eller 17 mil langre bort, samt tilltka
bcka en 2 ars gammat fiicka med sig, somwar henne pä ryggen bunden och fastsatt.Andteltgen evnädde Regma ock siuttt as sin
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sard och blef, jsmte det barn hon bnrit,
lamnad ät en gamma! eläk ludianffa, som
siaf för all sin tid. Denna egde
wäl en son, som ssulle soda henne, men han
blef osta hela ätta dagarne och dcröfwer
borta hemmaifrän, och wcmffötte sin moder,
hwilken dcrföre fordrade af Regina at hon
stulle ffaffa henne foda, och homde i annat
fall döda henne. Dcsiutom höll den lilla
sitckan sig ock bestandigt til Regina och sötte
sin tilftygt hos henne. Pa Nadcr war nu
mera intct at tanka och med uppehälle gick
det ynMigen. Nar den wilda soncn ej war
heznma, sa ffnlle Regina ffassa alt, om
hon sknlle undgä at blifwa ölwcrfallen med
ställsord, huclg och siag af den galnla ogina
gumman. Wiutertiden luöste Regina staf.sn och framsiäpa wed til warma; och när
jorden ej war ttlfrusen söka efter och npgraf.
wa alleyanda wilda rötter och waxtcr, hwit«
lök, den finare barken af tran och dnffar,
med mera, til uppeballe för sig och de andra.
War marken"ttlftnftn, sä mäste hon upsöka
och fanga allchanda ohura,rättor och lllösi,
ock cmdre krakande djur, soln hon kunde
traffa, för at dcrmed stilla den bittra hnn»
gern. Denne härda «nedfart och fängenstap
maste desse usta fiickor öswer 9 är uthärda,
osakre om de nägonsin stulle koluma den»
ftän. Genoin de första förstrackeliga han.
delserna, dä hon förlorade sader, moder,
bröder och fluteligen afwen sin syster/ kunde
hon ej annat an försattas l hapenhet och be«
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stortnlng. Under den dermed förenade gruf'
liga medfart wid färdandet ttl Wildarnes
hemwist, war Heller icke nägon ratt sans»
ning at wanta. Dä hon säledes säg sig blott.
stäld och beröfwad all nödtorft och tröst, öf>
werlenv.uid at Bardarcn och under beftan-
digt förskrackandc bilder kuude föga mera an
en sinlig kansla bibehällas. Men nar hon
sedermcra smäningolN blcf wand wid dttta
lefnadssatt, och nägot litet fätt sansa sig, sa
lwrjade hon genast erindra sig de Böner och
Spräk nr Guds Ord och upbyggelige Psal.
mer, som hcnnes kara föräldrar lardt hcnne.
Desie Guddomliaa ftnnmgar borjade dä wi-sa sig hos hsune Dsom en säd eller frö, hwil»
kct börjar gro, rota sig och wära, när jor»
den bltfwit af solen upwarmd och gjsrd
s! ugtsam. Guds Ord sörwandlade sig hos
henne efter hand til anda och lif, och gaf
bennes hjerta ftid, ro och tröst nti bedröf»
welsen. Det ussa lesnadsMet war tillika et
godt hjelpemedel och wgel, som tamde de kötts,
liga lustar och upstigande sondiga begär,sä at det
hon i sine spädare Zr hordt afEwangelii lclra,
IIU kunde ss mycket battre stlirka hennes inwär,
tes männistä. Regina berättade, at hon um
der sin fängenssap olaliga resor läst sine böner
under trän i jkogen zemts den lilla stickan,so»n
ock bedt tillika med henne. Ide senare aren ha»
de hon ock altio kandt en liten försäkran och lika»som ssumt af hopp, at hon ster ffulle komma til
Christna och ftrlossas ur fängenstapen. Ibland
andra hafwa twänneTostaPsalmer ständigt trö<
stat henne och giorde det <lnnu "). Nar
*) Den ene af den»! finnes i Rolmsvins Duftvs»röfH
förftvenstad under N:0.59. ech är wid stutet aftrMt,



Nar andteligen de Wilda.ar 1764 blefwo stag<
ne af den under den tappre Ofwersten Bouqvets
befÄ warande krigsmagt och twungos til fted;
sä mäste de ock utleswerera de til fänaa tagne
Cbristna. Pä detta M blef ocksä Regina
ined sm lilla kamerat befriad. Dock hafwa at-
stillige af de andre fangarne friwiliigt blifwit
qware hos Indianerne, sedän de blifwit wande
wid dcras lefnad, och förmooeligen erhällit mera
frihet och makligare daZar an war R/gina.
De hemtägande fängar samlades hos Ofwerjie
Bouqvett, som da ännu war i de Wildas land;
och som de mäste af.dem woro nakne, sa wisade
sig sa hos bemälte Oftverste, som Hans folk det
ömma medlidande, at de aNknro fförten af sine
räckar och wästar för at jemte annat hwad de
kunde umbara llena desse blottjtälde til at der»
med styla de nödigasie delar af kroppen, halst
wintern da afwen intrclffat. Desse aterkomne
fangne bragtes först til en fästning wid Ohio»
fioden och sedän til staden Carlisle. Pä för<
ra stället elier i Mningen täflade Officerare och
Soldater af Garnizonen at wisa desse ytterligare
hjelp, sa med mat och dryck, som klader. Hwemsom kunde umbara nagot, klädde pä desse usiill-
gar. Man sparde der hwarken sjortor, halsdu-
kar, störten, fäliar, armar, fickor, upssag eller
kragar/Ntan alt anwändes at först pakläda desse
nakne gäster och medmänniffor, och scdan lappa
och sy igen de hal som de gzordt a sine egna kls«
der. När de kommo til Carlisie, s» kungjordes
öfwer alt i landet, at de som sine anhö»
rige, stuUe der mftnna sig, och pä dem upgifwc»
kännemärken. Af sadan anledning reste ock Re,
gina s mor tillika med sm ende son dit, och frä»
gade Herrar Commissarierne efter sin Regina,
famt bestref hennes uiseende da hon pä io:de aret
Vlef hyrtfsrd. Mm Mon stdqn kunde de nu
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icke i hopen antrM,ty Regina war reban
öfwer 18 ar gammal, af god wa'zt och kropps'
styrka, hade utseende som en Indianffa, samt
talte de Wildas jprak. Commissarierne ftagade
modren, om hon icke ivitzte upgifwa nägre an«
dre kännemarken pä fin dotter? Modren swarade
pa Tysta, at hennes dotter hade ofta sjungit
Psalmerne: lesum lieb ich ewiglich m. m. och Al-
lein und doch nicht gantz allein, bin ich in meiner
einsamkeit n,, m."). Knapt hade gummcm sagt
desse ord förr an Regina fprang fram utur ho,
pen, började uprepa Trones Artiklar, Faderwar
och tiliika förenamde Psalmer. Modren och dot»
tren omfamnade derpci hwarannan, samt utgjöto
mänga Den mindre fiickan,som
Regina alt hmtils bestandigt hy!lat,sag nppä
alt detta, uprepade ock detsamma som hennes
trogna stöterffa, men det fants ingen som kändes
wid henne, hwarfore mcm trodde at hennes för-
Mrar blifwit mördade. Hon öftvergaf
icke Regina, Holt Ng til henne och kunde icke
förmas at blifwa der qwar, utan följde Regina
och hennes anhörige. Detta glada möte stedde
i Carlille den 31 December 1704. Enkan med
sin förlorade och Zterfundna dotter och öfrige re-
ste derifrän hem,och afiagger i följandeFebruariimanad besöket hos Pastor Muhlenberg, som
bodde lo eller n mil derifrän. Närmaste orsa,
ken ttl denna resa hade Regina warit, hwilken,
altsedan hon aterkommit,ständigt bedt sin moder
om en bok, hwaruti Herren lesus sä kärligen tal-
te med männiffor och de med Honom. Zlnlednin,
gen til denna anhaUan hade Regina förmodeli,
gen af 7 werfen uti den efterat tryckte och af hen«
ne stsndigt nyttjade Psalm. Deras mening war
saledes ai fä en Bibel och Psalmbok. Den Zo>e
Pastorit hade nytz fatt Biblar sig tiljkickade, och

kun»
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kunde säledes mcd nöfe gifwa Regina hwad honsa begärat, samt gaf henne dchutom pen«
ningar at köpa sig Psalmbok. Sil snart hon med
glädje emottagit denHeiiga Videin,sade Pastorn
det hon stulle läsa ftr honom hwad hon först
trassade. Hon lät up Bibeln, och rakade pä för»
sia Capitlet af Tovia bok, och lästc för Pastoren
andra wersen deraftl)dligt,wäl och pä et rörande
M, näml. "Den samme blef ock sangen i Sal,
" manassers tid,Kommgcns i Assyrien. Och ehu-
"ru han säleds bland främmande sängen war, sä
" afföll han likwal icke frän Guds Ord Detsom mcist satte Pastor Muhleziberg i förundmltwar, at ehmu hon altifran 9 ars alder da hon
dortfördes, intet sedt eller nagon Tyst bok,
hade hpn dock icke förgatit det, utan läste änn»
sä rent, som da hon pä tionde äret bortfördes.
Detta wisar huru nödigt,nyttigt och haisosamt
det är, at barilen lara jig tidigt Christna l<lran,
samt hafwa efterdömen for sig, hwarigenomClm-
stus warder liksom mälad för deras ögon och i
biertat bildad. Ware delta nog om Regina.
Om hennes syster Barbara berattar PastorMuhlenberg inlet widare, an har redan är an-
fördt. Hon synes aitten ej wara upsökt, eiler
blifwit död, eller ock sunnit sig vcklre wid at
lämna sig qwar hos de Wilda.
*) Ester Lysta Bibeln utger detta 2 wersen, men

efter den Swenska 2:dra och en del af Z.dje wersen»

N:o 59. m Kolmodins Duftvo-Nöst.
Sjunges som; Min siäl och sinne lät Gud rada, »s»

1

3ast ensam, dock ei helt aUena
«r M «ti min enMheti 8
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To nckr mig andre ensam me-ia,
Min Ie su s mig förnözc, wet.
lag är hos Honom, Hau hos mig,
Sa gar min tid förnözelig.

2.

Nar jag i Wstap söker nöze,
lag fMngt tal der oftast hör;
Der blifwer den de andras löze,
Som Gudligt tal ps banen för.
Helt ensam är da heldre zag,
An utan Gud i werldssigt lag.

3-
De onde kunna snart fsrföra,
Ty tjära har en smittand art.
Hwad ffal iag da i sällstap qöra,
Der man jm Gud förgmcr snart.
Man utgar sasom ChristeN/ men
Tor gä som hedning hem igen.

4.
Hur wet ock sotket siy förställa!
Ho kan i allas hjertan se?
Den för en trofast man wil galla,
at första fläckt tör kappan Ze.En tycks med säcker hafwand' ga,
Men kan en orm i födflen fa.

5.

To Mä mig ingen det fsrtanka,
När jag uti mitt stilla bo,
Mig saleds söker innelkränka,
At Gud är hjsrtats enoa ro.
Med lust och smek är werlden fM,
RN OftY Hr frofast, ftom och huld.



Et werlds barn ma sitt nsje M,
lag alstar Gud i stilla sinn'.
När afundshopen sig wil öka,
Sa tar iag Gud i huset inn,
Och siuter til min kammardörr.
Da stannar afund utanför.

7-
Med Gud uti Guds Orb jag talar;
I Ordet talar Gud med mig;
I korsset mig Hans munn hugsivalar;
I nöden Han infinner sig.
Mr iag i tysthet bedja wil,
Ar Gud tilstädö och hörer til.

Ho
Gör jag i stillhet minä saker,
Sa är Hans hand ei ftän mig stild.
Ehwad jag sofwer eller wakar,
Sa stadar jag Hans Nädebild.
I drömmen kommer Han mig för,
Rätt liksom Han om dagen gör.

3°

Ho wil b§ p§ de tankar Ma/
At jag i sällstav aldrig sr.
Wil werlden mig en söndring kalla,
Mä ste: alt nog til mitt begckr.
"Hos miss, dä man mig.ensam tror,
"Gud sjelf med tusend Anglar bor.






