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E r i N r a N.

ZV/

Uörfattaren, som icke pä annat
satt kan uppfylla, hwad Hans hjer«
ta och pligt likamycket förestriftva
honom i anseende till de olyckttga
Medborgare, som nodsakats ftygta
undan en omanstlig fiende,har an«
flagit Inkomsten af narwamnde lil-
la Skrift ttll deras förmän. Han
tillstar likwal, att denna obetyd-
liga hjelp, mindre an hoppet att
hos adelmodiga Medmanniffor för
dem lifwa ett werksammare delta-
gande, föranledt desi utgifwande;
han wägar hoppas, att Hans af
sigt hys dm billige granffaren ffall
tillwinna honom nägon ursakt, och



hade önffat att okänd afwakta deff
dom, om Författmngarne det^til-
Mt. V„z



Amalia.

afton, da jag under en prömenad
fran Djurgarden passerade Blaslehol-
men, gick jag om bord ps ett ny§ an-
kömmit Finnfartyg, i afsigt att underrät-
ta mig om wedpriserna. Under det jag
mlade med Skepparen, hörde jag fran
kajutan en snyftande röst saga: Gud ste
lof! Hans plagor äro sorbi! och
derpa langsamt ftamstamma ett andaktigt
Fader war. Jag gissade,, att nägon wo-
re död och gick narmare. Ett fruntim«
mer, som tycktes wara omkring tretti
ar, af det adlaste mseende, satt der lu-
tad öfwer ett spädt,-dödsblekt barn, ba>
dande i tärar. Försänkt i sorgliga be-

?.
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träkceljer, hade jag redan en lana stund
statt ftamför henne, innan hon markte
miq. sadb jag med aterhallna
tarar: Förlät mig, min Frn __ (ty der-
före maste jag wal, att stuta af hennes
kladsel och helsnings-satt, anst henne) __

i er ställning alffar man inga wittnen;
men Ni ar mor och Ni har förlorat ett
barn: tillat mig att grata med er _ det
ar den eZda tröst jag wagar bjuda och Ni
kan emottaga

__ af en far. Denna hels-
ning ingaf henne förtroende. "la, min
Herre, afbröt hon mig efter en stunds tyst-
nad, snyftande: jag ar mor och en olnck-
lig mor, jag har förlorat, förlorat _

allt! Af det lyckligaste aktenstap ager jag
endast dessa bedröfliga minnen"__nu peka-
de hon pa sina Varn de woro, utom
det förstnämnda, en gosse af omkring tie
och en fiicka af ungefar sex är, begge soft
wande. "Ni har förmodligen, fortfor hon,
hört omtalas de omänstligheter Ryssarna
föröfwat i Wasa och trakten deromkring.
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lag behöfwer ej saga mer, an att jag är
derifran. Min man war icke langesedan
en wälmaende Possessionat i detz gran-
siap. Pa.en tack udde i detz siargärd
lag den landtliga fristad, der jag, omgif-
wen af honom och dessa alffade barn, tankt
fa stuta minä dagar. Min egen far, m
attiearig Gubbe, war war Pastor och
bodde icke langt ifran otz. Ni kan lätt före-
ställa Er, huru lycklig en lefnad stulle wa-
ra, som i nacurens stöte delades imellän
de ljufwaste pligter. Men ack! alldenna
sallhet är förbi! lag är icke mera dot-
ter, icke mera maka och af moderskans-
lorna har jag endast de sorgliga qwar!"
...Strida tarar fuktade harwid hennes
kinder. __ "Ni torde weta," fnllföljde hon
efter nägot uppehäll, mcd lugnad röst,"
att fienden, öfwerallt der han sramtrang-
de/ affordrade Inwanarna trohetsed. Löf-
ten och hotelser—,ingenting sparades för att
demll förmä dem. Nagra redligt sinnade
Standspersoner, och deribland min man,
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tvagade söreställa den Ryste Gouverneu-
ren, att Allmänheten alldrig stulle kunna
bewekas tili denna Ed, och att alla wald-samma medel blott stulle tjena att annu
mer uppreta dm. "För egen del," tillade
han, "ar min fulla föresats att aldrig
ja den: min dubbla egenstap af Embets-
man och Undersäte förbjuder mig dG, sa
lange icke min Konung sjelf upplöst dessa
förbindelser. Km Ni icke wördar en öft
wertygelse, som bör wara er en borgen
för den redlighet hwarmed jaa stall upp,
fylla er Ed, om jag under sii olyckliga
vmständigheter stulle komma att gä den,
kan Ni göra mig till er fange eller
hwad Ni behagar-; beröfwa mig allt:
min egendom, minä barn, min maka, mitt
lif __ men icke min heder." Dessa förc-
ställningar tycktes icke wara alldelesfrukt-
lösa. Man gick werkeligen mindre strangt
till waga har an pä andra stallen och upp>
stöt de uttysta Edgangsmötena, den enagsngen efter den andra. Allmogen, som
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af dessa uppsiof sag sig ftuktad eller at«
minstone sionad, befästades derigenomam
nu mer i sttt fattade uppsat, och de sin-
ncn, som i början kanste lätt kunnat ge
wika, starktes nu af de öftiga. Men
änvteligen intraffade den afgörande-dagen.
Min far hade ända hittills standaktigt
nekctt, och gjorde det afwennu. "I kun>
nen taga mitt lif," swaradehan, "widßc>
Zr har man ej manga dagar att rakna
pa, och en mer eller mindre gör intet till
saken/' Men da Rysiä Gouverneuren ho>
tade honom med Siberien och twenne Cos-
sacker fattade i honom för att bortföra
honom, seqrade Hans 80 ar. "Barbarer!"
ropade han: "döden mig har, inför del-
ta Mare, hwars tjenare jag warit,
att jag mä hwila minä trötta ben wid
dch fot, wid sidan af de minas el>
ler förestafwen mig er ed och han
gick den. Men Församlingen följde icke,
som man förmodat, fin aldrige Herdes
exempel, och man sag sig omsider twun-
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Zen att ge wika för detz enstandiga wag-
ran. Till min Man yttrade han sig: "jag
har upptagit er protesti
som jag ofördröjligen öfwersander till
Grefwe Burhövden. Ni afwaktar imed>
lertid Hans dom." Med kanstor blcm-
dade af glädje och fruktan sag jag ho>
nom äterkomma. Förgäfwes anwande jag
allt hwad en Makas karlek har rörande,
böner och tarar, för att, i händelfe af det
olyckliga walet emellanEdgang ochDöd,
förma honom till den förra; förgäfwes
föreställde jag honom pä det i min tan-
ka mest öfwertygande sätt, att en af-
twungen ed ej kunde aga nagon förbin-
dande kraft. Han swarade altid, om den
ej förbinder mig/ hwarföre stulle jag da
ga sien? Det ges ingen medelwäg imellän
en pligts uppfyllande och detz uraktlatan-
de, och om den ges, waktom otz att an-
taga den: den ar altid bedraglig. Hwad
försakrar dig wal, att den Ed som nu
synes dig ett sä offyldigt medel att befästa
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wär sallhet, icke ftamdeles stulle göra H
olyckliga? Hwad stulle da uppratchälla
wärt mod? Manne dm ljufwa kanstan
af uppfyllda pligter, af oförtjent lidan-
de? Sjelfwä wär kärlek, som nu är
otz en sä sublim tröst, stulle blifwa en
kalla till qwal, om wi ett ögonblick kun-
de förebra den wär olycka. Huru bittert
stulle du ej kanna, om ditt eget medwe«
tande, eller om din Man, i ett ögonblick
af swaghet, anklagade dig för densam-
ma! Lätom Otz dä nu möta henne, me-
dan wi aga detza ljufwa Tröstare. Om
wärt wal för ögonblicket ffulle förestrift
wa otz wart handlingssatt, hwad försak-
rar dig, att icke din Man, i andra om«
-standighcm, lika fegt stulle öfwergifwa
sin pligt emot dig? Nej! jag förtjeme
icke din kärlek, om jag tankte annorlun-
da. Wen Fäderneslandet hade min Ed
före dig. Jag war Embetsman och Un-
dersäte, innan jag blef Mccka och Far.
Döm af hwad jag gör för mitt Foster>
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land, till hwad jag ffulle göra för dig,
om det ej först mkrafde sm ratt, om jag
hade fiera an ett lif. Tillfallen gifwas,
dä endast detta kan radda watt mo>
raliffa warde, det högsta wi ha
att radda och inför hwilket allt ainiat
förswinner som ett stoft i den omatliga
rymden vch kan handa ett sadant ar
inne. Försigiigheten fordrar, att jag, lik
dm redlige köpare, hwilken till hwad pris
som helst masie aga en sak, i-tid gör
mig beredd pa den lösen jag har att er-
lagga. I stallet för att strida pa hjertats
sida __ och ffulle du ej tro, att det ar
maktigt nog andä?

__
gä öfwer pa för-

nuftets, gör som denßomersta qwinnan:
wrid dolken om i ditt bröst och sag till
dm Man: det Zsr icke ondt. la, sag
honom: o! sag honom, att stilsmchan
frän dig och detza spada icke stall blifwa
swär.---" Och wi föllo gratande»hwar-
andras armar. Jag sökte fran denna
stund alldrig mer att werka pa Hans öf>



13

wertygelst. Mannen tillhsr Staten ha-
de jag sa ofta hört sagas, utan att be>
gripa det. Nu stod denna sanniug för
min tanka i hela sitt rysliga ljus. Wal-
an, tänkte jag, qwinnan maste da upp-
offras! Af blygsel att M aga samma
storhet i själen som hän, gaf jag mig i
början en latsad styrka, som smaningom
alstrade en werklig. Nagon gang för-
madde jag till och med utan tärar om>
tala wär belagenhet och han syntes da
sa glad. En känsta, som jag ej kan be>
strifwa, nedttyckte mig liksom i stoftet
för honom. Han hade aldrig warit mig
sa dyrbar. Jag ansag honom som
en högre warelse och sökte med fiit att
förtroliga mig denna tanka, för
att i den finna en tröst wid en fö-
restaende ffilsmela. Han kan ej tillhö-
i:a dig, sade jag ofta till mig sjelf.

_«

Wi wägade wäl icke öfwerlemna otz
ät de glada känflor, som förut gjort osi
sa lyckliga, ät wsra barns lekar och de?



ras offuldsfulla smekningar; men der>
emot sa mycket mera at Walgörandet.
Hwarje nödlidande like hade wal alltid
warit saker att hos oI finna arbete och
bröd: det hade alltid warit en wällust
för mitt hjerta att göra godt, men all>
drig hade jag sa smakat den som nu.
Ack Ni kan ej förestalla Er, huru litet
warde det timliga ager, da hjertat hotas
af högre förluster. Iftan det ögonblick,
da jag sag min Måns lif i fara, hade det
för mig icke nagot behag. Jag förstod ej,
huru man kunde förwarfwa sig sa myc-
ken tacksamhet för en sak, som man bor>
de wara glad, att nagon Wille aga, da
den, man wälgörande, ingenting kan bi-
draga till hjertats tillfredsställelse. "Ack!
suckade jag ofta, fordras dä sä olyckllga
omstandigheter som minä/ för au lara otz
an nedsätta guldet till sitt ratta warde
och wisa o§/ huru mycket wi are wara
behöfwande likar förbundna? Min Man
hade, wid första tidningen om Fiendens

14
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infall lätit förmala aU wär spanmal och
baka den till bröd. Hfwen lätit
sic,gta alla wära kreatur, pä nägra kor
närä. Hans tanka war att deraf göra
en stank at Kronan. "Wi Nika", sade
hanalltid, "aro isynnerhet de som njma
alla fördelarna af en lyckligßegering, och
det tillhör derföre isynnerhet Otz att under-
stödja densamma och wisa wara medbor-
gare, att wi icke anse nagon uppoffring
för stor, hwarigenom wi kunna bidraga
till Faderneslandets förswar. Ty hwem
har mest att ftukta af en segrande fiende?
Icke ar det den fattige arbetaren, eller
den, som behöfwer förwarfwa sitt nöd«
wändiga för dagen? Han ar alltid sä-
ker att finna det, emedan Hans fiender
behöfwa Hans armar, sä wäl som Hans
Medborgare. Det ar den förmögne- det
ar Hans statter, som ma de tygcllösaßar-
barerna: det ar med Hans guld, som de
köpa Hans bojor. Tror du wäl, att de
olpckliga krigen rasat sä länge och att Eu«
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ropa warit sa förtrhckt, om dch rika och
maktiga alfwarligen eftersinnat detta? He!l>
re an att i tid och medan deras fädernes-
land annu kunde räddas, föra sjelfstan-
dighetens och uppoffringarnas adla sprak,
hafwa de twertom sökt aflägsna ftan sinä
regeringar hwarje tanka pa ett förswar,
emedan ett sadant alltid fordrar offer och
förlusten, afwen af den minsta del af deras
förmögenhet och instytande,för dem warit
förlusten af faderneslandet. Regeringarna
hafwa följt deras egoistista tankssatt, en>
dast rädfragat fin säkerhet för ögonblicket,
medliknöjdhet sett sinä grannar cller na-
turliga stöd underkufwas den ena efter den
andra, och stucligen, lemnade at sig sjelft
wa, störtat i samma afgrund af förtryck
och elände som detza. Hwad har blifwit
följden? Lika hjelplöst forlorade, som
deras fadernesland, hafwa rädgifwarne
blifwit antingm utplundrade, eller bort-
stickade 'som Giplan för ogäldliga contti-

bu-
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butioner/ medan fiendtliga Generaler be-
maktigat sig deras egendom. Sa tanka
icke Sweriges Rika. De lusande drag af
patriotism, som i alla tidevaf allman sa-
ra mmarkadem, wisa, att de lyckligtwis
inse, att det gifwcls wärdigare föremal
för deras uppoffringar an dem, som tac»
ka med landtförwisningar eller med bajo-
netten för bröstet. Först homde, böra
wi Finnar gifwa det forsta efterdömet.
Afsägom derföre frän dma ögonblick allt,

öfwerflöd. Hwarje kostsamt nöje ar ett
brott, da fäderneslandet gr i sara och nöd>
lidande likar anropa war l>jelp. Hwar>
je ffarf pä fosterlandskarlekens och wal>
görandets Altare är ett lan, som ger
den rikaste räntä. Huru olyckliga ffulle
wi icke wara, om wi en da?, ffulle se ost
beröfwade war Egendom, utan att bekla-
gas af nagon like, hwars tarar wi aft
torkat, hwars hunger wi stiilat!" Denna
sista tanka gjorde pä mig det djupasts
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intryck. Wi woro alla dagar sysMsattck
att tili ankommande fattiga utdela mjöl
och bröd. Nar wart förräd tröt, som
suart stedde, cmcdan antalet af nödlidan-
de, i anstende till den inträffade hungers«
nöden, dagligen steg/ Uppköpte wi ett nytt.
Pa detta sätt medtogos snart wara pen-
ningtillgangar. lag siickade da, min
Man owetande/ minä nipper till staden,
lät sälja dem och erhöll derföre en sum-
ma, tillracklig till uppköpande af ett nytt
spanmälsförrad. lag hade aldrig trott,
att detta tappri kunnat stanka mig ett sä
redbart nöje. Den hjertliga W, jag der-
före erhöll af min man, war mig en rik
ersättning för denna lilla uppoffring
hwad sager jagl ffulle den förtjena ett
savant namn? lag har läst ps nagot
ställe, att fruntimmerna i en witz stad
(hwgrs namn jag nu ej mins), dä den för
tredje gängen hotades af fiender och tn-
gen tillgang agve till tägwerk för sinä
stepp, afsturo sitt HM och Veraf gjords
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«tt offer at det Allmänna. Oin langt här
der anfttts som en nödwandig egenstap
hos en siönhet och afsturit som brottets
kännemärke, sa begriper jag alltför wal>
att den första, som afffar det, werkllgen
gj orde en uppoffring. Hon afhände sig pä
witzt sätt en lem; hon adrog sig, atmin-
stöne till det) hennes gerning blef kand, en
brottslings förcckt; men Ven, som bort-
sianker sinä nipper, gör intetdera. De
aro icke nödwandiga för siönheten
man wardercir dem minst i sin mest blom-
strcmde alder, deras umbärande ädra-
get intet stags förakt, emedan deras
ngande ej utmärker nagon dygd __ dä
de lastfullaste afwen bara deM icke
nagoN rikedom, da de alltför ofta a-
gas för lanta penningar, icke yttre
söreträden, da de lika pryda de tagsta klas-
serna som de högsta. Huru bedröfiigt ar
det da icke, att den mindre förmögne, för
att hänga en kedja ömkring sin husirus
hals, öfta begar en oredlighet, och denri-

19
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ke, för att stänka sin ftu perlor af det
stönaste watten, lemnar Nödens tarar
oaftorkade? Mm oaktadt allt wärt be-
mödande att fran war ort afhälla hui:-
gersnöd och brist, blef det omsider icke
möjligt. Min man siref da ett bref ti!l
den Rysie Genernlen, hwari hänimenff-
lighetens namn uppmanade honom att
widtaga tjenliga utwagar till Folkets radd-
ning; men derpa följde intet swar. Un-
der dessa och dylika wälgsrenhets--öfnin«
gar förflöto wara dagar. Wi lefde ej
mcra för oh sjelfwa, utan för wara li-
dande medmennisior. Lemnade jag mig
nägongang at betraktelser öfwer framtiden
och minä sorgliga aningar, badade jag
derwidi tarar, kommo alltid barnenmw
kring mig och ftagade: Hwarföre grater
Mamma? Alla dessa fattiga wilja ju
förswara oh? Hör inte Mamma hnru
de walsigna och bcdja Gud för oh? __

och nuna tarar förlorade nu all sin bit>
terhet och erhöllo nagot jag wet ej hwad
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outsagligen ljuft och tröstande. Hwem
malar wsr gladje, näc Man en dag be*
rättadc' os;, att Swensta wa»
rit stdda i utanföre! Allmogm,
som blott afwaktat ett sadant tillfälle, ha-
de i nasta Socken redan gripit till wapen
och tagit nägra Rysta posteringar till
fänga. Det war just i midsommarsdagar-
na. Med en ifwer, som ej kan bestrif-
was, öfwerföll och arresterade dmnahar,
som warte med hwar minut, i ruset af
sin första ftamgang, icke allenast sjelfwa
Ryssarna, utan äfwen allaKde Swenstar,
som gätt den Rysta eden, och jaa hade
den sorgen att höra, det man bortfört,
min egen gamla far, bunden tili hander
pch fötter, pä en och samma wagn med
de Rysta fängarnc». Wid denna för-
sta lank knöt sig nu den kedja af olyc-
kor, som stulle omfluta minä aterstaen-
de dagar. En afton underrattades wi
af mustötkulor gmom fönsiren, att am
dra än Swmstaroch beftian besökte
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otz. Tie Ryffa Soldater med en Office-
rare intrangde i huset, Med bajonev
ten för bröstec twinga oe o§ att öppna
alla Bureauer, siäp och gömställen, och
en af wara pigor, som icke nog hastigt
kunde finna sin nyckel, mördades pa stal-
let, Allt hwad som möjligen kunde bort-,
föras, togs, det andrq sönderssogs och
förstördes, Förgafwes bad jag
Mna Et fa behalla min förlofnings-
och detza helgade sinnebilder
af en öm förgafwes! Förtretad
att icfe, som man wamat, finna na-
gra dyrbarhem i minä gömmor, gjorde
Man tecken att afhugga handen. Jaa
sörstod detta omänffliga swar och lem-
nad« ringarna. Huru tackade jag ej
Himlm, att minä andra nipper sallit
i, wardigare händerZ Huru förebrädde
jag mig icke, att dessa icke ocksa blift
wit anwanda till, nödlidandes hjelp! Atl
denna roflystnad kostade mig inga tä-
rar, men da jag säg nägra uflingar, i



tanka att förswara otz och wär egen»
dom, öfwerfalla soldaterna och nedhug«
gas, Yen ena efter den andra, war
jag ej maktig att hämma min arat. En
af dem rackte mig döende en brödbit,
Md dessa ord: "Jag dör nöjd, nar
jag dör för er, Försms ej detta af

ussing, som ej kan gifwa er mer an
det och sitt lif, Gud walsigne er!"
Huru mycket detta deltagande rörde mig,
kan jag ej bestrifwa. Jag kyjzte bröd>
biten Mstnde ganger, fuktade den med
minä tarar och lofwade heligt at qlltid

förwara den." (Liksom med ett stags tri-
umf ftamtog hon den nu och en tar

tindrade i hennes stöna öga —). "Ser
Ni, sade hon, att jag Hällit ord, sa myc<
ket det an kostat mig. Lifligt erfor jag,
att ingen tröst kan uppwaga den, som en
fattigblifwen rik ager, da ustingar som
han gjort godt begrata Hans lidande
och med honom bryta sitt bröd; och jag
önstade att ingen rik mätte sakna denna

23
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tröst! Sa, under ömhetsbetygelstr och
wälsignclser af sarade eller döcnde, siapas
wi ur wart hus jag mcd detca lilla,
tre manqdcrs gamla, barn pa armen och
fiickan wid handen? min man med gossen.
Knappt woro wi ute pa garden, sorran
fyra syldater fatta i honom. Officera-
ren gör tccken att han siall bortföras och
siiums, emedan han wagrat att swärja
den Rysta Kejsaren trohtts-ed. Jag ka«
star mig, badande i tarar, till Offiura-
reus fömr: jag trodde att han atminstone
stullc första dett" sprak; mm af det bar-
barissa nöje han betygade wid hwarje
tillfalle dF soldaterna kunde förena mord
eller kroppstiga plagor med ran och öft
werwald, och af de bifallsrop, hwarmed
han derunder uppmuntrade dem, huru
kunde jag hoppas att beweka honom?
Ett hänffratt och en ffaknmg pa hufwu-
det woro ocksa Hans enda swar. Han
framtog en nasduk, i afsigt att binda
för min ,mans ögon, som winkar at
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honom att det ej bchöfs, i det han kastar
sig gratande i minä armar. "Farwäl,
min Amalia!" «--« här afbröt en stört-
fiod af tarar hennes berattetse «< -

"war stark, der nedre wid stranöen
finner öu en bat; raöda diZ, jag beswckr
diZ, les for dina barn! Farwäl." Nu
tog han dem i famn, kytztc dem, swäljde
sinä tarar, wande sig om och med ett
manligt "se sa!" gafhan armarnaatsina
bödlar. Nastan utan att weta huru, kom
jagmed minagMtande följeflagare till stran-
den. Jag finner baten och laggcr fran land.
I detsamma höres det förfärliga siottet.
"Minä barn!" sade jag, i det jag siunlade
dem i min famn, "I hafwen ingen far
mera!"—Ewiga Försyn! Ett ögonblick
war jag fardig att mihtrösta! Beröfwad
min Maka framför Mig niitt hem i
lagor, ffränet af döende, marterade och
huswilla mennisior och rökcn af ödelagda
byar, bakom mig ett haf, lika upprördt
som min själ, en mulen himMel, i min
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samn trenne gratcmye Barn, plägade af
hunger och köld, och till alla detza rM
ligheter en förestaende Natt! » < ? O!
hwem hade ej i min belägenhet miftrö,
siat! Vagen tycktes winka otz sa för-
troligt i sin famn: det war liksom hade
en röst sagt: kymmen till hwilan och
glömffan! lag war pä wqgen att lyda
den. Blott ett steg, tänkte iag, och du
sjunker i deras salla stöte. lag mig
upp: med min ljufwa, olyckliga bör-
da i famnen, klifwer jaa upp pä bsnken.
Redan lyfter jag foten öfwer den smala
relingen, siiljemuren imellän lifwet och dö>
den __ med dundrets röst aterffalla min
Måns fista ord i mitt krotzade hjerta:
2>ef för dtna barn! la, ropade jag:
jag ssall lefwa, om ocksä blott för att tu>
sen ganger lida döden i deras plagor.
HaZ hwarföre hasta en stund, som af sig
fjelf är sä napa? Om din bräckliga bat
an kan trottsa stormen, bar han dock en
siende, som kan trottsa hun-
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gern! Tacka dem, detza maktiga fiender,
au de sa broderligen förenat sig, för att
göradin undergang sa mycket säkrare; och
njut den enda tröst du ager den, att
ej hoppas nagon raddnmg, Medlidsam»
ma wqg, suckade jag ater, öppna otz du
din ftistad och spara en Uor den Zrym-
ma smanan att se sinä barn langsgmt
lida hungerns rysliga död! - - - Min
förtwiflan upplöste sig nu i ömniga tä'
rar, och jag satte mig ater att ro, om>
gifwen af minä klagande barn, som
ligtwis snart insomnade. Jag arbetade
nu af alla krafcer, och som Linden lag
fran land, war jag i dagbrackningen re-
dan ucom ffären. Nu waknade Barnen

ett ögonblick, som jag alldrig förr an
nu fruktat! För det yngsta hade jag an-
nu en tröst qwar, De andra begge, som
sedän gardagens middag ingenting njutit/
greto efter bröd, och jag ägde blott den
lilla, dyrbara bit, som jag fick af den
döende ustingen. Jag wände mig fran



dem, tog ftam densamma, säg pa den
och__gömde den am, begjuten af minä
tärar. Nej! sade jaa för mig sjelf, en-
dast den yttersta nöd stall stilja dig fran
mig, dyrbara minne af bewista och rikt
galdade wälgerningar! Det ssall blifwa
dig, dig ensame, förbehailet att rädda
minä barns lif. __ lag tystade dem, sä
godt jag kunde för ögonblicket, med hop-
pet om en snar hamn.—Ack! sa tröstas äf-
wen de stora barnen pa lifwets stormaude
haf. Wid middagstiden lade sig Or-
kanen, och ett fullromligt lugnwäder in-
fann sig med en brannande solhetta. Hun-
ger och törst läto nu dubbelt kanna sig,
och det salta wattnet ökade dem blott
mera. Flickan, som alltid warit swag,
swimmade werkligen. Hwem malar min
belagenhet? Sjelf förfmaktande.och ut-
vm mig, rycker jag det spada barnet
fran bröstet, och, sedän jag lyckats att
Hterkalla fiickan till lifwet, bjöd jag hen-
ne den enda wederqwickelse, jag förmadde
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giswa. Hon mottar den mcd begarlighet
och wedcrfäs smaningom. O! det ar en<
dast en Mor, som kan föreställa sig mi-
nä kanslor. lag fag mig
iugen seglare syntes det led mot afto-
nen och det war lugnt ingen kunde
snart wäntas: utan arornas tillhjelp kun-
de jag ej komma fort och jag war re-
dan ntmattad; men jag förlorade anda
icke niodet. Glädjen att ha funnit ett
medel till minä barns raddning, upp-
ratthöll :nig. Om denna kalla, tänktt
jag, icke förtorrar förrän med Vin död,
siall du falla det första offrec och njuta
den troften att dö för dina barn, lik
Indiens pelikan. Hwilken sallhct, att nar
du kanner det sista ögonblicket nalkas,
fa lagga ditt spada barn tili ditt bröst
ych dela imellän de andra begge din enda
brödbit, och sa insomna med en tacksam
suck till Försynen, som icke lätit dig öfwcr-
lefwa dem! Mahanda siall deras bat,
drifwande för winden, snatt möta nagon
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walgörande seglare, som upptager dem och
vfwerlemnar deras Morat wagorna. Mä
hända siola de äter föra henne till sitt
favernestrafld och der förcna hennes stoft
med en alstäd Makas. Fördjupad i detza
tankar begynte jagatt ro, Men fövmadde
knappt lystä arornä. lag hade alldrig
kant mig sä matt. Ester nägra ftuktlösa
bemödanden föll jag afdanad Ner pä baift
keNi Barnens sirik och smekiungar äter-
kallade mig snart till lifwet. Dec hade bör>
iät titet blasa, och i det jag säg upp, blef
jag pa afstand warse ett fartyg, som
langsamt lofwerade sig fram imellän de
iängst i norr belägna staren; dch/ som
jag ej förmadde ro, beflöt jag att af-
Wakta detz ankomst och satte mig wid sty>
tch Det war denna goda Skeppare.
Hari tog o§ ont bord, lemnade o§ alla
de förfriffningar han kunde, uppehöll otz
under wagen och förde otz hit. Mitt yng»
sta barn, som med de andra delat ett
redan otillräcklig näring, och destmom li-
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dtt af modrens sorg och af kölden, war
da gansta sjukt. Du har nu dödt och
jag höll just p.a att uppfylla min sista be>
drösiiga Pligt emot detsamma, da Ni kom.
K > > Ack, min Herre, om Ni kände de
sorgliga minnen, soM i detta ögonblick
bestorma mitt hjena! I dag, just i dag,
för fjorlon är sedän kom jag till Stock-
holm, ätföljd af alsiäde föraldrar, för
att sattas i petision. O! jag mins det
saröäl.' Knapptworo wi kömne af Farty-
get, förran Uslingar ömringade o§ och
hela min sparbötza delades imellän deM.
Ack! nu kommer jag sjelf en Usling,
sjclf faderlös, och följd af twenne fader-
lösa >«»»« (Har badade hon i tarar.)
för att begara > > - en graf! la/ HiM
len ware lofwad! Det första jag har
stall begara, ar ett graf! Den siall
ej nekas mig. Det ar det enva jag
har styrka att begara! O! matte det
ocksa bli det enda jag behöfwer! la>
bed för mig, min Herre! Bed, au



detza fyrä Olyckliga, som warit förenta
lifwct, afwen ntä förmas i doden." Nu

lutade hon sig öfwer sitt döda barn,
kyhte det och gaf ftitt lopp at sinä tarar.
Minä, som ofta sintit under denna sorg>
liga berattelse, blandade sig med'hmnes/
och efter en lang tystnad, endast afbru-
tm af wära snyftningar, swarade jag:,
roar witz, minFru, att i Stockholm fin-
nas kanslofulla Föraldcar, Makar och
Barn, som, äfwm med en
icke ffola anse sig dyrt betala dm offaw'
bara lycka de aga, att, utan strid med
de högre medborgliga pligm, för hwilka
Ni ar ett sa olyckligt offer, fä uppfylla
sinä husliga. lag ar en ibland ,
och lifiigt kanner jag i detta ögonblick
hela wärdet af min lycka. lag be>
höfwer ej saga er, som sa ofta erfarit
samma kanslor, huru mycket Ni ffulle
förhöja dm, hwilken högtid Ni i dag
stulle bereda mitt hjerta, om Ni täcks föl-
ja Mig hem, der m lika öm, ehuruej sa-
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pröfwad, Mor och Maka stall emottaga
er och glada leksystrar edra älstwarda
Barn. Om Ni tillater mig att meddela
Allmänhetm dm enkla berattelseNi gjort
mig om Edra olyckor/ stall dm säkert
spara >er ett yrke, ,som för er ar lika
fmänande, som det äk Nytt. Jag har
troget förwarat afwen dm minsta om-
standightt deraf i mitt minne: Ni stall
igmkanna hwart ord och saledes utan
förödmjukelft emottaga ett understöd, för
hwilket Ni helt och hallit har er rö«
rande Berattelse, nej, sagom sannare,
edra Olyckor att tacka. Hon lofwade
mig beggedera. Antingm har jag wan>
stallt dm eller siulle jag alltför myc-
ket mitztaga mig, om dm icke, afwen
ibland dm mangd ömande föremal för
adelmodiga Medborgares patriotista wäl-
görande, som tiden erbjuder, stulle ned>
kalla nagon uppmarksamhet pa detza o«
lyckliga finsta Flygtingar, hwilkas lidam

3
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den inbillmngens mflor hwarken förma
fä hopa eller afmala, att ju icke werk-
lightten ända förkastar dem som swaga
copiyr.
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