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Inledning.

Innan wi öfwerlemna efterföljande märkwär-
diga manuskript till tryckning och dymedelst i all-
mänhetens händer, ma det wara osz tillätet att
förse det med nägra meddelanden angående deh
ursprung.

Abbot Lawrence, den amerikanske millionä-
ren, bland hwars papper efterföljande meddelan-
den wid hans nyligen inträffade död blifwit fun-
na, hade wid fin rike farbroders dödssäng, hwil-
ken besynnerligt nog icke lcmnat honom en en-
da styfwer, utan i brist pä bröstarfwingar testa-
menterat hela sin ofantliga förmögenhet at mil-
da stiftelser, enwttagit manuskriptet ur hans hän-
der, och farbrodrcn hade dcrwid till brorssonen
yttrat följande ord: "Förmögenhet, min älskade
brorsson, eftcrlemnar jag at dig ej, ty hwarjc
menniska eger inom sig kraften att sjelf förwärf-



wa förmögenhet samt derigenom ära, rykte och
lycka. Egen kraft är mannen wärdig, och jag
will hos dig hwarken förlama eller tillintetgöra
densamma genom att infatta dig till arfwinge
af min ofantliga rikedom, hwilken du måhända
skulle anwända olott till att blifwa en dålig mcn-
niska, ehuru du hitintills warit redbar och dug-
lig. Förwärfwa, sasllm jag sjelf gjort det, med
egna krafter, och du skall lära dig att uppskatta
rikedomens wärde, hwilkeu är bestämd blott att
upprätthålla ordning inom Guds skapade werk,
att nödtorfteligcn lifnära ofz och att bistä wära
medmenniskor."

''För att likwäl bjuda dig medlen att hastigare
och lättare uppnä mälet — förwärfwanoet af
en betydlig rikedom — samt derigenom tvinna
ära och lycka, samt för att bcwara dig för ölä-
genheterna af att i följd af egen erfarenhet bli
klok, öfwerlemnar jag ät dig härjcmte en rik
statt af erfarenheter, som jag i lifwct sjelf sam-



lat och under alla förhållanden pröfwat, och
som gjort mig till hwad jag är och hwarefter
tusende och millioner sträfwa, just för det de ej
första att wälja medlen, eller, dcrest de wcrkli-
gen funnit dem, försmå deras anwändnmg."

"Begagna denna skatt af erfarenheter," sade
farbrodren till brorssonen, ''och du skall snart
genom egen kraft förwärfwa det, som kommer
att lända dig till wälsignelse, som kommer att
grundlägga din lycka bäde här nere och bortom
grafwen." Dessa woro hans sista ord.

Tankfull stod brorssonen några ögonblick in-
wid den hädangängnes dödsbädd; »visserligen
smärtade honom förlusten af den omätliga rike-
dom farbrodren egt och som egentligen bort till-
falla honom fäsom närmaste slagting. Men den-
na känsla »varade ej länge; han stack papperet t
sin ficka och begyntc omedelbart dcrcftcr att wid-
taga alla åtgärder fur den aflidnes jordfästning.
Och dä han om aftonen sannna dag, som han



beledsagat sin farbror till dennes sista hwilorum,
nedslagen satt pä sitt rum, ihägkom han det er-
hållna rädet och öppnade det förseglade manu-
skriptet, nyfiken att lära känna och innehall.

Han läste och läste, och ehuru innehållet icke
alltid war honom riktigt klart och begripligt, sä
förstod han dock, att farbrodrens goda rad icke
saknade wärde och att de, noggrcmnt följda,
mäste bereda hans lycka. Derföre lofwade han
sig sjelf att scunwetsgrannt efterfölja dem. Huru
han Hällit ord och hwilkm framgång han deri-
gcnom rönt, ådagalägga icke blott enskilda med-
delanden, utan äfwcn hans eget fosterlands hi-
storie. Abbot Lawrence blef efterhand genom
egen kraft, frän att hafwa warit en fattig yng-
ling, rik och aktad. Frän arbetare och fattig
landtbrukarc i Virginien steg han till rik fabri-
kant, egare af plantager och jcrnwägar, bergwerk
och guldminor, blef wald till ledamot af repre-
sentativa, församlingen, derpä till kongressledamot



utnämndes till Förenta staternas sändebud i Lon-
don aren 1849—52 och hade säkert blifwit wald
till president,» m han ej pä förhand afböjt den-
na »värdighet. Han dog i början af sistlidet är
i Newyork såsom cgare af millioner dollars,
hwilka han, liksom hans farbror, testamenterade
till wälgörande ändamål, hwarigenom hans min»
ne kommer att fortlefwa i tid och ewighet.

Wi hafwa genom en wäns bcmedling kom-
mit i besittning af efterföljande rader, som in-
nehålla farbrodrens testamente, och wi tro oh
bewisa tvära medmenniskor en tjenst, dä wi nu
ga att offentliggöra detsamma.





Bed och arbeta.

I närwarcmde tid, dä penningen eger ett sä
högt wärde, emedan menniskorna want sig wid
alltför mänga behofwer, till hwilkas tillfreds-
ställande de behöfwa penningar, mäste det synas
dubbelt nödwändigt att lära känna medlen, hwari-
genom man blir satt i ständ att förwärfwa pen-
ningar. Ingen, som är bekant med fällskapslif-
wet, skall neka, att man ju derigenom Winner
anseende och wärdigheter, rykte och ära, aktning
och inflytande inom det borgerliga samhället.
För den rike öppna sig alla dörrar, för den
fattige förblifwa de tillslutna. Sä mycket ett
dylikt förhållande ocksä mäste beklagas, sä äter-
stär likwäl för den sistnämnde intet annat, än
att söka bekämpa det.

"Hwad uätade det mcnniskan, om hon äfwen
skulle winna hela wcrlden, men toge skada till
sin själ,'' säger Skriften, och wi instämma deruti
fullkomligt; den fattige tar likwäl blott alltför



ofta derföre skada till sin själ, emedan werldens
mammon, dagens afgud, fattas honom och deri-
genom äfwen medlet att frälsa sig frän sin själs
och sin kropps undergång. Det swältande fat-
tighjonet stjäl ett bröd för att stilla sin hunger
och föröfwar sålunda ett brott, som skadar hans
själ. Manne han gjort det, om han haft nog
penningar för att köpa ett bröd? Och sålunda
tar hans själ skada, emedan werldeus mammon
fattas honom.

Lätom oh derföre förwärfwa denna mam-
mon, och härskarornas allsmäktige Herre skall ej
wredgas pa ofz, i fall wi göra det i hans fruk-
tan och enligt hans bud; ty han har i wärt
bröst nedlagt driften att arbeta och sträfwa, pa
det wi skola kunna dela med den rättskaffne.

Ett gammalt saunt ordspråk säger: En hwar
är sin egen lyckas smed; wi »vilja omskriswa
detta påstående sälunda, att menniskan aldrig för-
mår säkrare grundlägga och bewara sin lycka,
än da hon uppfyller sina pligter:

1) mot Gud,
2) mot sina medmenniskor och sitt fosterland,
3) mot sig fjelf.



Wi wilja nägot närmare beteckna dessa plig-
ter och framställa dem för läsaren en och en i
smdcr.
War from och gudfruktig, utan att wara pie-

tist. Besök kyrkan flitigt och sök uppbyg-
gelse genom Guds ord. War ett godt före-
döme fur dina medmcnniskor och ditt husfolk
genom en sann utöfning af dina religiösa
pligter, höj morgon och afton liksom wid
hwarjc högtidligt tillfälle din själ till Skapa-
ren, frän hwilken hwarje god gäfwa kommer.
Ved honom förläna sin »välsignelse till hwar-
je ditt företag. Hys den tro, att det är
denna fjälens fanna glädje, som förlänar dig
kraft och styrka att päbegynna ett wcrk och
lyckligt afsluta det. Begå minst en gäng
om aret Herrans heliga nattward, för att
styrka dina religiösa tänkesätt.

War barmhertig mot werkligen fattiga, hwil°
ka icke äro i ständ att förwärfwa sitt
bröd, ty den som skänker ät de fattiga, han
lånar ät Herren. Understöd den fannt be-



höfwandc utan uppseende, af alla krafter, men
gif ät dm late och kringstrykande intet; han
ma förtjcna fitt bröd sjclf. Sök att lindra
oförskyldt elände och följderna af olyckshän-
delser; lilif ett stöd för enkor och wärnlösa,
för de swaga och förtryckta. Lät mennisko-
fruktan aldrig förleda dig att samtycka till
någon orättwisa, ty dcrigenom dömuicr du
dig sjelf.

War fördragsam mot dem, som bekänna en
annan tro. En hwar tillber fin Skapare
enligt sina begrepp. Der du ej genom mild
öfwcrtalning förmår öfwcrtyga, skall du hellre
llfsta frän omwändelsen. Kom ihäg, att Gud
är alla »väsendens fader och att han låter
sin sol lysa öfwcr goda och onda.

Bewara städse ditt samwete rent och akta
dig för att samtycka till någon synd.
Prllfwa hwarje din gerning och lat domen
wara sträng, ty din lcfnadsfrid är för all-
tid borta, fnart någon orättwisa mot
Gud, mcnniskorna eller dig sjelf tynger pä



ditt samwcte. Ingen glädje skall dä mera
besöka ditt ödsliga hjerta och förnöjelsen skall
för cwigt wara frän dig bannlyst. Du fin-
ner intet nöje mera i oskyldiga ting, utan
bäfwar för det straff, som måhända redan
nästa ögonblick wäntar dig.

Ttg wärd om din helsa och glöm ej, att Ska-
paren deruti skänkt ät dig ett kapital, hwar-
mcd du skall arbeta i hans wingärd. För-
stör ej din sköna kropp, som Gud skapat till
sitt beläte, genom utswäfningar eller oförsig-
het. Betänk, att du dcrigenom gar miste om
din själs salighet och blir urständsatt att ge-
nom arbete och ansträngning härda din kropp
samt mänga ar tidigare än Skaparen det be-
stämt mästc nedsjunka i din graf. Du be-

röfwar dig förmägan att förwärfwa pennin-
gar famt göra dig och andra lycklig; med
din sjuka kropp blir du dig sjelf och andra
en börda.

Förtär enkel, men helsosam och kraftig föda.
Fyll ej din mage med dyrbara läckerheter,



utan se blott till att du blir mätt. Man
kan genom sina maltider förslösa mycket pen-
ningar och midergräfwa helsan. En sund ock
närande föda förlänar din kropp styrka, och
i en stark kropp bor en frisk själ, ty själens
helsa sammanhänger noga med kroppens hel-sa. Dä skall du ocksä uppnå hög älocrdon,
länge njuta af lifwet pä jorden och sannadig ät din »verksamhet pä densamma.

War alltid nykter, ty det är menniskan «wär-
digt att genom dryckenskap beröfwa sig sinasinnens bruk och sin helsa. Dehutom förlo-
rar du lusten och tiden till arbete, förslösar
dina penningar och din lifskraft — allt gan-
ska dyrbara, owärderliga saker. Du gar
miste om dina medmenniskors aktning och
kärlek samt ruinerar din affärsställning.

Bjud till att förenkla dina behofwer. Du
kommer att dcrigenom fpara stora summor
och undwika mången penningeutgift, famt lä-
ra att finna dig i olika förhållanden, hwilka



stundom göra det för dig omöjligt att till-
fredsställa dina behofwcr.

3nusa och rök ej. Dessa inbillade njutningar
tillhöra ej lifwets nödtorft. De kosta ofant-
liga penningar och äro för helsan snarare
menliga än gagneliga. Fyra cigarrer om
dagen kosta dig minst 150 mark om aret
och detta gör för 50 är, ränta och ränta
pä ränta oberäknadt, den ofantliga summan
,f 7,500 mark.

Undvik kortspel och wad. Nästan aldrig har
nigon hasardspelare skördat winst af sitt
stel. I 99 fall af 100 förlorar han sina
simningar, skaffar sig owänncr och förstör
sitt goda lynne. I alla händelser blir han
småningom oförmögen att arbeta och det stär
ämä skrifwet: I ditt anletes swett skall du
äta ditt bröd. En spelares själ kan ej hysa
några heliga känslor. Men will du spela,
sä spela aldrig annat än sällskapsspel till
lag point för att förströ dig. Sök imcller-
tid att den winna färdighet, pä det att du



ej mä betala din okunnighet och dessutom
blir utskrattad af de andra dä du tappar.

Deltag ej för ofta i penningelotterier. Af-
wen i detta slags hasardspel kommer duna
stan alltid att tappa, emedan lotterierna är>
bygda pä principen att bereda staten föl-
delar. Will du likwäl någon gäng taga m
lott, sa gör det ej pä bekostnad af nödwäi-
diga utgifter och köp ej någon alltför li'en
andel, pä det att, om lyckan will dig väl,
din winst ej blir alltför obetydlig. Säill-
wida äro penniugelottcricr att förcdngas
framför hasardspel, att de icke i sä höggrad
wäcka lidelserna som de sistnämnda.

Häll ord. Ditt tal och dina ord ma wara
klara som solen pä himlahwalfwct. Tag dig
till wara att oförsigtigt lofwa, men lar du
en gäng lofwat, sä häll ord, äfwcn om det
är till din egen skada. En redlig min hus-
hällar med sina löften, men dä han en gäng
gifwit ett sådant, sä bör det wara ett cvan-



gclium och han skall, äfwcn om himlen in-
störtar, hälla det.

War punktlig. Har du bestämt någon tid, in-
om hwilkm du ätagit dig att hafwa ett ar-
bete färdigt eller att betala, anskaffa eller
ombesörja någonting, sä wcrkställ det till
utsatt tid punktligt, uppmärksamt och sam-
wetsgrannt. Du förwärfwar dcrigenomför-
troende och kredit. Man kommer att gerna
lemna ät dig uppdrag och ersätta ditt be-swar wäl, emedan man är säker om dina
tjcnster. I handel kommer man att gcrna
lemna ät dig kredit, emedan man wet, att
du betalar pä bestämd timme.

War sparsam. Tank städse pä framtiden, ty
du känner i dag icke de förhållanden, hwilka
i morgon kunna inträffa. I dag är du stark,
frisk och till arbete lämplig, i morgon kan
du mara swag, sjuk och ofärdig. Har du
dä sparat, sä kommer sädant att i dub-
belt mätt gagna dig och du skall lättare bä-
ra ditt sorgliga öde.



Lana dina hopsparade penningar ut mot
ränta pä någon säker hand och fortsätt
att arbeta. Lät penningen sålunda arbeta
sjelf, om du ej kan sjelf anwända ditt kapi-
tal nyttigt. Det du hopsparat skall dä un-
derstöda dig i dina ansträngningar att för-
wärfwa rikedom och oupphörligt föröka din
förmögenhet. Betänk, att ett mot ränta pä
ränta utlänadt kapital inom .14 är fördub-
blar sig och mom 56 är blir sextondubbelt.
Antaga wi, att en frisk menniska arbetar frän
sitt I8:de till sitt 75:te är, och att hon förstaärct utlänar 400 mark mot ränta, fä skulle
hon wid 75 ars älder utan widare tillgö-
rande frän fin sida ega ett kapital af 6,400
mark. Men för att inom ett är hopspara
400 mark, behöfwer man dagligen inbespara
endast 1 mark 33 penni. Och huru män-
ga personer finns det ej, hwilka dagligen
skulle kunna spara 2, 3, 4 mark, ja mera,
isynnerhet om de Wille undwika alla öfwer-
flödiga utgifter. Beräknar man slutligen,
att wid fortsatt sparsamhet under blott twä
tredjedelar af en mcnnifkas lefnad, d. w. s.



under 42 är, först och främst 400 mark hwar-
je är släs till kapitalet och oehutom föregåen-
de ars besparingar utestä mot ränta pä rän-
ta, sä finner man lätt hurudan ansenlig för-mögenhet man blott genom en sadan spar-
famhct kan förwärfwa. Härtill komma än-
nu de ofantliga, oberäkneliga fördelar, hwil-
ka kapitalet i allmänhet tillskyndar. För den
förmögne mannen öppnar sig öfwerallt för-
wärfwets ymnighetshorn och han kan, om
han sa will, anwända fina penningar, i stäl-
let för att enkelt lana ut dem pä ränta, till
winstgifwande företag och sålunda pä full-
komligt hederligt fatt förtjcna 15, 20 ja 100
procent ärligen, ty ordsfträkct: Har du pen°
ningar, sä kan du förtjena penningar,
har under alla lefnadsförhällanden besannat
sig. För att imellertid genomföra denna
princip, bör man med jcrnhärd konscqvens
beftita sig om sparsamhet, man bör omsorgs-
fullt undwika hwarje anledning till onödiga
utgifter och strängt tillämpa denna grund-
sats.



Lät utgifterna alltid wara mindre än in-
komsterna. Häri ligger rikedomens tyngd-
punkt. Förtjcnar du t. ex. blott en mark
om dagen, sä far din utgift under inga wil-
kor wara större. Besinna, att du skulle masta
komma till rätta, äfwen om din inkomst ut-
gjorde blott 80 penni. Nätta dina behofwer
efter dina inkomster och glöm aldrig, att det,som du i dag sparar, i framtiden kommer
dig till godo och således aldrig gar fur dig
förloradt. Ställ dina utgifter fa, att du all-
tid behåller ett öfwerskott, ty om du ej gör
det, sä blir du — om wi ej taga slumpen
i beräkning — aldrig en rik man, än min-
dre nägon millionär.

Gör aldrig skulder, utom da det i dina affä-
rer är oundwikligt. Häri ligger fattigdo-
mens tyngdpunkt. Du bör hellre, sa länge
som möjligt och utan att skada din helfa,
swälta, än förpanta din förmögenhet och din
person. Skulder..sitta fast, liksom skuggan
wid din kropp. Öfwerallt och hwarje ögon-
blick, hwar och när du will förkofra dig,



trycka skulderna dig ned och nndergräfwa ditt
sinneslugn. Betänk, huru swärt det nr att
göra afuctaluingar pä skulder, hwilka ofta
nog blifwit lättsinnigt åsamkade, och dchutom
erlägga ränta. Skulder göra en menmskaswag och tillintetgöra lusten till arbete.

War fiitig. War om morgonen den första ur
sängen och om qwällen den sista pä din bädd.
Din tid är penningar, säger ett sannt ord-
språk. Lat din werksamhet wara ett före-
döme för ditt folk och din omgifuing, pä det
att de ma följa ditt exempel och rätta sig efter
dig. Ansträngning ökar dina krafter och det
stär skrifwet: I ditt anletes swctt skall du
äta ditt bröd. För en frisk mcnniska är 6
timmars sömn fullkomligt tillräcklig och äf-wen om du sofwcr 8 timmar, sä ätcrstä lik-
wäl för dig 16 timmar, hwilka, om dn ar-
betar flitigt och anwänder dem nyttigt, må-
ste tillskynda dig oändliga fördelar. Hwarje
timme, som du fränkämpat sömnen, har du
lefwat längre och huru snart förflyta ej tim-
marna af war tillwaro! Stig förnämligast



om morgon tidigt upp, ty det myckna sof-
wandct omtöcknar ditt förstånd samt beröf-
war dig tid och luft till arbete. Begynn
genast efter det du stigit upp, klädt dig och
förrättat din morgonbön, med gladt mod
ditt arbete och du skall säkert skörda as det-samma gagn och framgång. Arbeta flitigt
hela dagen igenom och tänk alltid att det
måhända är den sista dagen, som det af för-synen är dig förunnadt att till Guds ära,
till ditt fosterlands förkofran, till dina mcd-
menniskors och ditt eget wäl anwända dina
krafter. När du da sent om aftonen, när
fölen längesedan tillsändt dig sin sista af-
skcdshelsning, uttröttad af det mödosamma
arbetet sjunker tillbaka pä ditt läger, tacka
dä Gud, att han gifwit dig krafter till det
tunga wärfwct, och bed honom pä nytt att
genom en lugn och frisk fömn stärka dig för
den följande dagen.

War ordentlig. Ordning, flit och sparsamhet
äro rikedomens trenne stödjepelare. Hwad
flit och fparsamhet mödosamt förwärfwat,



mäste ordentlighet sammanhålla. Lät alltid
ordning rada inom dina angelägenheter. Uti
ditt hus, uti din bostad, i dina affärer mäste
allt wara i ordning, hwarje sak ligga pä sin
rätta plats, pä det att du hwarje tid pä
dagen och pä natten ma kunna finna den.
Förfar äfwcn med tiden ordningsälskande
samt sök att indela densamma praktiskt, ty
genom en fördelaktig indelning inbesparar
man oändligt mycket.

i anständigt klädd och enlisst ditt ständ.
Mäugen har djupt ångrat åsidosättandet af
denna föreskrift. En ordentlig klädsel, rena
linnekläder förläna ät den, fom bär dem,
sjelfkänsla och uppwäcka hos andra förtroen-
de. Will du hos nägou annan ntwerka nä-
gonting, sä gä aldrig smutsig eller trasig till
honom, emedan han skulle betrakta det så-som brist pä aktning för hans person och
tillika säsom bewis pä din ömklighet. Din
klädsel sär ej wcira dyrbar eller slösaktig,
men den mäste wara hellre elegant än tarflig.



Sök att öfwerallt förwärfwa kunfiaper och
erfarenhet. Hwarje händelse kan erbjuda
lärdom, ware sig i ungdomen eller ålderdo-
men. Erfarenhet pryder mannen och man
mäste städse sträfwa att utwidga sina kun-
skaper, till och ined dä man worc böjd att
antaga, det dessa kunskaper aldrig skola be-
höfwas. Men det kommer anda alltid en
tid, dä man kan anwända och draga fördel
af dem; ät den fakkmmige, redbare och cr-
farne mannen anförtros fremmande angelä-
genheter wida hellre an ät ett dmnhnfwud.

Bjud till att uti ditt fack wara den förste.
Behandla allt, som rörcr ditt kall, med if-
wcr, omtanka och skicklighet. Följ med upp-
märksamhet dina yrkesbröders förfarande och
sök att tillegna dig deras goda egenskaper,
att draga fördel af deras erfarenhet. Häll
din egen erfarenhet hemlig, dercst den ej
kan bidraga till fosterlandets wäl, medan du
söker att utforfka dina konkurrenters företrä-
den. Spara hwarken tid eller penningarför
att förwärfwa ryktet att wara den första



bland dina kamrater, ty ett sådant rykte är
owärderligt och kommer att förskaffa ät dig
mänga nyttiga relationer, hwaremot, i fall
du förblir en ftympare i ditt fack, folket skall
medlidsamt se dig öfwcr axeln.

Skaffa dia. bekantskaper bland fattiga och
rika. Sök att öfwcrallt knyta relationer och
förskaffa dig inflytande. I rattan tid be-
gagnade, kunna konnerioner ofta hjelpa me-
ra, än gedigna kunskaper och sann förtjenft.
Huru mycket mera fkola de dä cz gagna dig,som jemte godarekommendationer cger båda-
dera. Men du far ej wisa dig oskicklig i
begagnandet af dem, och du mästc städse bc-
flita dig om att wid passande tillfälle äfwcn
gagna dem, hwilka tjenat dig genom sitt för-
ord, ty den ena handen twattar den andra.
Förakta aldrig en annan persons inflytande,
hon ma wara fast hnru ringa, ty mangen
lag har i rattan tid understödt en wida hög-
re. Dcrföre är det ytterst wigtigt att för-
säkra sig om sin omgifnings kärlek, aktning
och tillgifwenhet.



War försigtig i walet af dina wänner och
din omgifning. Skaffa dig fä, mm för-
trogna wänncr, och handla mot dem alltid
öppet och ärligt. Den fom är wän med
alla, kan ej mena redligt med nägon, redan
af det skäl, att han falnar tid härtill. Allt-
för stort umgänge kostar äfwcn alltför myc-
ken tid famt hindrar dig wid arbetet och alla
nyttiga sträfwanden. Du blir förledd till
nöjen och försummar dina affärer. Dina fan-
na wänncr hjelp troget i nöden, ty en wän
i nöden är guld wärd. Men gör också ej
mera för dina wänner, än du kan förswara
mot din egen familj (hustru och barn), som
stär dig närmare. Ingen kan fordra af dig,
att du för dina wänners fkull skall fatta
din och din familjs existens pä spel.

War isynnerhet försigtia. i walet af en ma-
ka. Beslut dig ej för walet af en sadan,
innan fann böjelse drifwcr dig härtill, ty
det är bättre att förbli ogift, än att wälja
utan eller tillochmed mot fin böjelse. Se
pä dygd, oskuld och hjertats renhet, pä ett



oförwitligt rykte och god uppfostran. Gif
akt, huruwida hon är en god dotter och sy-
ster samt huruwida hon cgcr husliga dygder,
flit, sftarsamhct, ordningskärlek och renlighet.
Framför allt bör hon wara frisk. Skönhet
utgör ej något wilkor, dercmot sMsbehag
och en mild karakter. Fordra af henne sann
fromhet, men akta dig för de skenheliga; de
göra en man blott olycklig. Yra är det,
om också icke nödwändigt, att hon har för-
mögenhet. En hustru med förmögenhet upp-
ställer likwäl ofta anspråk, som äro tio gän-
ger högre än hennes hemgift och genom hen-
nes böjelse för stat och slöseri gar icke blott
hennes förmögenhet, utan äfwcu mannens
jemte hans heder och goda rykte förlorade.
Fast dcrföre synnerligt afsccndc a hennes an-
språk pa lifwct och huruwida desfa ausprak
icke med tiden komma att öfwcrstiga dina och
hennes tillgångar. En god, sörständig ma-
ka är en rik skatt för. mannen, men en tro-
lös, lidcrlig, trätgirig' och samvetslös bere-
der hans undergång. Gift dig icke förr, in-



nan du förmår i enlighet med ditt ständ un»
derhäll» en hustru.

Gif dina barn en god uppfostran. I hän-
delse Gud wälsignar dig med barn, bör du
betrakta det säsom ditt lifs högsta uppgift
att lcmna dem en god uppfostran för deras
framtida ständ. Nnderwisning och »veten-
skaplig bildning, moral och religiös uppfostran,
hjcrtats och andens bildning äro skatter,
hwilka hwarken målen eller rosten förstör och
hwilka under lifwets stormar aldrig kunna
ga förlorade. Penningar och egodelar, som
dll efterlemnar ät dina barn, kunna olycks-
händelser och oskicklig anwandning göra slut
pä, men en mcnniska med sann uppfostran
och bildning skall aldrig gä under, hon kom-
mer alltid att genom sina kunskaper, genom
sin sedliga kraft äter höja sig.

Sätt wärde pä godt tjenstefolk. lakttag wid
walet af tjcnare den största försigtighet. Upp-
tag ej hwem som helst i ditt hus, emedan
tjcnstcfolket lättare an andra kunna lära kan-



na dina förhållanden samt missbruka denna
kännedom. Behandla hwarje tjenare skon-
samt och wänligt, redan för att det är obe-
hagligt att tjcna andra. Tjenar du eller har
du sjelf tjenat, fä har du nog erfarit detta.
Fordra af dina miderhafwande flit, ordning
och punktlighet framför allt, men betala dem
ocksä i rattan tid och bra. Uppmuntra
dem någon gäng till flit gcuom smä skänker
och genom större wänlighct, ty ett wänligt
ord faller alltid i god jord.

Lef med dina grannar i sämja. Sök att ge-
nom aktningsfullt beteende, fridsamhet och
tålamod förwärfwa yttre wänskap, ty gran-
nars afund kan nndcrgräfwa en redlig mans
rykte. Wid sjukdoms- och olycksfall bör du
hjclpa säwidt dn kan, men undwik ett för-
troligare förhållande, emedan dylika bekant-
skaper ofta bli beswärliga och obeqwäma ge-
nom folks pähängfcnhet. Det bästa är att
helsa dem artigt och gä dem ur wägen.

War förekommande, wänlig, blygsam och



höflig mot en och hwar. Dessa fyra egen-
skaper utöfwa pä hwarje mcnniska ett obe-
räkneligt inflytande, kunna göra dig öfwer-
allt omtyÄt och öppna mången tillsluten dörr.
Såsom man ropar i skogen, sä far manswar. War blygsam och förekommande isyn-
nerhet mot de höga och förnäma, ty deras
ställning berättigar dem dcrtill. Lär dig att
fördraga motsägelse frän deras sida, och i
fall du icke delar fullkomligt deras asigter,
sä tig hellre än att du söker öfwertyga dem.

Hys aktning för hwarje ständ. Hwarje men<
niska, hwad ständ hon än tillhör, förtjcnar
högaktning, fä fnart hon fullgör fina skyl-
digheter; dcv lägställoe kan wara lika akt-
ningswärd som den högre ställda, och i ett
samhälle äro alla klasser lika nödwändiga;
deh wäl beror af alla ständs samwctsgranna
pligtutöfning. Det är således oädel swag-
hct att blygas för sitt stånd eller att upp-
höja ett ständ öfwer ett annat.

Ikläd dig ingen förpligtelfe, som du ej för-



mar uppfylla. Blott genom att samwets-
grannt uppfylla sina pligter mot Gud, foster-
landet och fina medmemnskor kan man för-
wärfwa aktning. De pligter Gud fordrar
af dig kan du uppfylla om du är en god
menniska; pligterna mot fosterlandet följ»
dernäst och äfwen dem måste du efterkomma,
säwidt det ftär i din förmåga. Dernäst kom-
ma pligterna mot din familj och dina med-
mennifkor; alla dessa fkall du gerna upp-
fylla. Men det finnes äfwen förpligtelser,
hwilka man ikläder sig utan att wara dertill
twnngen och till hwilkas uppfyllande du sak-
nar krafter, hwarigenom de blifwa en börda.
War derföre ej genast beredwillig att päta-
ga en dylik börda, ty det är tungt att höra
det du ej förmår efterkomma dina fjelfmant
åtagna förpligtelser.

Lita aldrig pä andra. Intet af hwad du sjclf
kan ombesörja far du uppdraga ät fremman-
de personer. Andra kunna »visserligen jem-
wäl ombesörja dina angelägenheter, men du
gör det sjelf bättre, emedan du bäst känner



alla dina förhållanden och således lättast för-
mår bedömma dem. I hwarjc sak leder dig
ditt eget intresse och egen erfarenhet.

War aldrig försumlig uti ombesörjandet af
dina angelägenheter. Uppskjut aldrig till
i morgon det du i dag kan göra, ty hwarje
dag har sin omsorg. Wälj alltid den rätta
tidpunkten och gör det ena om dagen, det
andra nattetid, allt eftersom saken fordrar.
Försummandet af den rätta tidpnnkten har
beredt mången stort bekymmer, ty ordet för
sent medför alltid anger. Mänga affärer
fordra, att man inwäntar det rätta ögon-
blicket. Sä snart detta kommit måste du
handla skyndsamt, säkert och skickligt; fram-
gången är da säker.

Wänta ej pH ars. Mången har försofwit och
förlorat sin korta lcfnadsdag, i det han wän-
tat pä arf och fördelar, hwilka skulle tillfalla
honom genom andras gunst. Huru ofta
hafwa icke dylika förhoppningar blifwit
swikna! De förlorade sin lefnads dagar, de



förlorade sin karaktärs energi och lusten till
arbetet, och efter årslång förwäntan återstod
dem intet annat än ett swikct hopp, medan
deras egen kraft blifwit förlamad. Har du
utsigt till något arf eller någon bättre fram-
tida ställning, sä arbeta ända flitigt liksom
hittills, glöm aldrig, att andras äsigter med
tiden kunna förändra sig och att glädjen öf-
wer ett arf eller bättre utkomst är sä mycket
större, om man redan förut sjelf arbetat
werksamt och redligt.

War trogen, tystläten och uppriktig. Mot
den du lofwat trohet, mot den, i hwars tjenst
du stär eller med hwilken du genom familje-
band eller wänskap är förenad, bör din tro-
het wara orubblig liksom klippan i hafwet.Gör hans intresse till ditt och sök sålunda
främja badas wäl. War städse uppriktig
mot honom, men äfwen mot hwarje annan.
Lät andras hemligheter wara för dig heliga
och akta dig för hwarje osanning och swek.
Fordrar man af dig att du skall prisgifwa
andras intressen, sä gä inga krokwägar, utan
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tillbakawisa frestaren med förtrytelfe, ty det
sinnes ingenting fkändligarc än att förrada
en annan, soin satt sin tillit till dig. Hwad
du kan saga, utan att skada någon, eller
hwad som kan gagna en annan, det ma du
uppriktigt och oförbehållsamt meddela, men
tag dig till wara att skada ditt eller tredje
mans intresse.

Tala aldrig för mycket om dina förhållan-
den. Aro dessa goda, sä wäcka de andras
afnnd, äro de dåliga, sä kan dcraf uppstå
endast skada för dig, ty folket nnstar förtro-
endet för en fattig, olycklig, för den, foni be-
finner sig i dåliga omständigheter. Fall kun-
na wisserligcn inträffa, dä det är önskwardt
att folket far wcta det du lefwcr i lyckliga
omstnudighetcr; men war dä försigtig och lat
dem om möjligt genom tredje person erfara
detta. Att prisa sin lycka, att skryta dcrmcd,
har aldrig gagnat, men wäl skadat, om ej
pä annat sätt, sä ända att det wäcker twifwcl
eller att man förutfättcr ditt fall.



Mottag sa litet som möjligt andras wäl'
gerningar. Nr du imcllertid genom förhål-
landena twuiMii att ställa dig i beroende af
andra, sä wisa wid alla tillfällen din er-
känsla. Afböj hwarje wälgcrning, som är
beräknad att pålägga dig en annan större
mottjmst, ty det finnes folk, som pätwinga
wälgcrningar, för att dcrigcnom winna för-
delar. Mot den oegennyttige war dubbelt
tacksam, och sök med wänlighet wcdcrgälla
hans wälwilja.

Döm, om du det mäste, samwetsgrannt. Det
är bättre att afhälla sig frän hwarje om-
döme i fråga om sina medmenniskor, men
är man twungen att fälla det om sin västa,
sä ma man göra det menniskowänligt, hellre
söka att förtiga det onda och framhålla det
goda. Men en dälig mcnniska bedömme man
utan fruktan samwctsgrannt, men mildt och
med ihagkommande af Frälsarens ord: "Hwil-
ken af eder ntan fynd är, han kaste första
stenen pä henne."



War aldrig lättsinnig. Hwarjc ord och hwarje
din handling ma bära wittncsbörd om lif-
wets allwar. Betänk hwar sak, som du före-
tager, och öfwerlägff framförallt, hwilka men-
liga följder den ma kunna hafwa för dig och
andra. Sätt aldrig din och andras ära,
lycka, lugn och förmögenhet lättsinnigt pä
spel; den dag kommer, dä du mäste redo-
göra för följderna af ditt lättsinne, ware
sig att detta sker här inför de werldslige
domrarne, eller der uppe inför hela werldcns.
Öfwerlägg om aftonen och handla päföljande
morgon, ty om qwällen är man djerfware
än om morgonen efter en lugn natt. Mången
tanke skall nattetid hos dig wakna, som gör
dig twifwelaktig i ditt förehafwande och be-
styrker ditt beslut. Spekulera om du will
med din egen förmögenhet, aldrig med an-
dras. Sätt aldrig hela din förmögenhet i
någon fak pä spel, ty det kunde slä felt, och
du jemte din familj wore ruinerade. Du
fkulle likna spelaren, som sätter hela sin för-mögenhet Pä ett kort och tappar.



Förstösa ej tid och penningar pä nöjen. Det-samma gäller om dyrbara liebhaberier, ka-
lascr, dyra wäningar, eleganta möbler, eki-
pagcr, bjudningar m. m. Alla dessa saker
roa dig blott kort tid, ty du ledsnar pä dem
snart och dylika utgifter kunna anwändas till
nyttigare saker. Undwik under weckans lopp
hwarje anledning till sysslolöshet, ty den för-
lorade tiden äterwänder aldrig. Men om
söndagen, sedan du tackat Herren och ombe-
sörjt dina husliga sysslor, ma du unna dig
hwila och förströelse, pä det att du ma stär-
ka själ och kropp till påföljande weckas ar-
beten. Vcgif dig ut i Guds fria, herrliga
natur, uppmuntra din ande genom hennes
anblick, ty hon är oändlig och outtömlig, lik-som werldcns Herre.

Sök att förwärfwa fast egendom. Egen härd
är guld wärd, säger ordspråket. En pos-
session, ware sig ett stycke jord, ett hus eller
dylikt, utöfwar pä menniskan stort inflytande,
ty hon känner inom sig hagen att oupphör-
ligt förbättra och förfköna densamma. Den



understöder och förökar frukterna af hennes
flit famt wäcker hennes arbetsamhet och spar-
samhet. Med större lugn och säkerhet kan
hon egna sig ät förwärfwandet, och känner
sig först dä säsom menniska, när hon far
kalla ett stycke af denna jord för sitt och är
mcdweten deras, att ingen kan fördrifwa hen-
ne frän denna fläck.

Förlora aldrig din tillförsigt. Hemfökes du
af olyckan, fä tänk, att det är Guds skickel-se, som har sin öfwergaug. Böj dig inför
den Allsmäktiges wilja, kom ihäg dina fel
och fwaghcter samt sök att i framtiden und-
wita dem, för att ej pä nytt ädraga dig
Guds Wrede. Ma olyckan huru som helst
nedtrycka dig, fatta alltid pa ny räkning mod
och hopp, ty pa regn och owädcr följer sol-
sken. Res dig med ny kraft och styrka, för
att bekämpa ditt öde, och du stall segrande
framgå ur striden, derest du ej förlorar tilli-
ten till dig sjelf. Dölj dina bekymmer, ty
de flesta skulle fägna sig dcrat och bcröfwa
dig den sista gnistan hopp.



War ihärdig. Ihärdighet är en af lifwcts
högsta dygder. Hivad du funnit »vara godt,
bör du oaflätligt cftcrsträfwa, och aldrig för-
lora mälct ur sigtc. Förkasta ej i morgon,
det du i dag päbcgynt, utau lemua det da
först, när du ser, att det bringar dig skada.
Sä slutar också jag dessa rader för läsaren
med ordeu: War ihärdig och du stall nä
ditt mal. Följer du samwctsgraunt, med
insigt och ihärdighet ofwanstacude läror och
grundsatser, da wandrar du säkert pä wä-
gen till lyckan, da stall du en dag gläd-
ja dig at solskenet och rikedomen, da skall du
göra dig och andra lycklig samt med tiden
cga eu million, måhända icke rnblar och
mark, men säkerligen kopeker och penni.








