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tas, ofta itpffapaS. Grfterfom på grunb af biftarinnanS bot-
ftjntpet pcnneS fpråf ej mera är uteflutanbe folfmål, utom t
enffilba orb, orbböjningar ocl; mänbningar, par jag, utan
att milja göra målb på beut, tuågat pär od; ber, pmareft
bet meb mpttcn lättpet funbe ffe, göra några anbringar, få
att fångerna bfeftoc begripligare od; njutbarare för en lä-
fanbe aömänpet äfmeu utom penneS pemfotten; titt proilfen
åtgärb oeffå bör räfnaS bet ofmanantpbba, att, när någon
inforreft öerS utan fmårigpet af mig funbe förfeS ntcb fina
riftiga rim od; fötter, betta mcrfftältS; pär bör en egenbom*
tig, från ffriffpråfets fätt afmifanbe, prooinSaceentering i
åtffittiga orb anmärfaS. @j ettbaft for rimmets, utan för
foifmåtets ffutb ftå i fingutarform abjeftio, affeenbe fubftan*
tio i pluralis; oerb i fingul., pänföranbe fig titt fubjeft i
ptur.; åtffittiga förfortitingar icfe att tala om. $ag par
bott marit ntpttct förfigtig meb alla änbringar: jag mitte
ingaluuba forrumpera, moberuifcra eller borttaga bet ur
fprungliga. (Sit gntnbligare förbättring pmarfen anfåg jag
på fitt ftättc, etter mig fåfom rätte mannen bertitt. 3£is*
fertigen fmtbe jag ju bå od; bå påfinna oriftigpeter i ocrS-
bpggttaben, i rim m. m.; ffutte jag t. o. m. atltib funnat
ajlägSna felen, få ffullc änbott ben poctiffa boften — få
ftor etter liten ben febau mar — äfmen fuuuat förflpga, ocp
bet önffabe jag ej.

£>maö fångernaS orbningSföljb angår, pabe jag gcrna,
om möjligt, tillämpat ben fronologiffa efter beraS titttomft,
men meb unbantag af några få, ifpmterpet be genom får-
ffilba, mera fänba tillfällen framfallabe, ffutte enbaft efter
mtjttet forffanbe på ort ocp ftälle fanffe för några, irfc för
alla, blanb be öfriga tittfomfttiben funnat utrcbaS. (Gruppe*
ring efter innepållet od) arten mifabe fig litet lättare, cpitrit
tillämpanbct af fonfeqoenS bå är fmår, eutcban öfmergång
från grupp till grupp fan merfftällaS åt flera påll, itte uti
en ferie enfantt; bott par något fåbant förföfts. ®e allra
flefta fångerna, af pmab art be febau orf månbe mara, pafma
en religiös färg, fålunba itte blott be öfmer ämnen från re
ligioncnS od) bibliffa piftorienS gebit, utan ottfå båbe be egent
ligen piftoriffa, be i anlebning af pmarjcpanba gtaba od)
forgliga enffilbare päubelfer ffrifna, (blanb pmilfa ifpunerpet
äro att frampålta be om böb genom måba, fåfom brunfning,
ffeppSbrott o. bpl., famt genom morb), be om natur, om
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färlef, tuibare be bibaftiffa, ja, t. o. m. be i en gifelanbe
prebifoton fjållna, jämt fmäbefångertta.

författarinnan« tibigare od) ljufttmbfafliga ftubier —
om jag får faüa bem få — fpoila på religio« grunb:
fatefe«, pfalmbof, bibel, affetiffa ffriftcr famt åfjöranbe af
fqrfliga färoförebrag. Detta jemtc kernte« lärarinnemerf=
famfjet förffarar ben religiöfa grunbtonen famt bet boceranbe
od) mångorbiga t framftällningen. Den mpdna oeröfitte^
ratnr från tiberna omfring betta fcfelö början, fom fjoit
litet febnare fäft, i förening meb Ijcitne« goba minne för=
ffarar åter anmänbanbet af, t. o. m. utlänbffa orb, ur ben
bilbabe fmenffan i fttjcfen, af fjmilfa be flefta änbod äro
formabe efter mönfter i gamla pfalmbofcn. Naturligt gefjör för
t>er«bt)ggnaben, be rörliga tanfarna odj lättheten att uttrpda
fig fjafma förlcbt fjennc till en probuftioitet, fom, fafnanbc
en regulator i grunbliga ftnbier, ej miß foncentrcra fmaban,
utan låter ben mifa fallenhet för långtråbigfiet od) lifljet
meb fmaban fjoö förebraganbe för ben ftora ma«fan, fåfom:
preftcr od) improoiferabe runonieffor, b. ä. lätt lodar till
paraöeliémer, omfägntngar od) pleonaömer. Siänflan« lif=
ligget od) renbet fan ej mif«fänna«, om ätt uttrpcfcn till
följb af f)pf«ningen« art od) feben i fjeitne« omgiftting nå¬
gon gång äro mittbre ppflabe. för bplifa fraftnttrpd par
ett ftpdc, ftrafffången till penne« matt« älffarinna, anfett«
icfe böra intaga«, eljuru bett elje« ingaluttba är fäntre än
öfriga. Sföibare par jag anfctt böra uteflnta« ett ftpde få-,
fom en mif«lt)dab omffrifnittg af en älbre folffång, n:o 349
i min förtedning af 1874; ett, „tolf bagen« ftunber", fåfom
ett opoetifft rcgiftcr, pmilfct bef«utom torbe pärleba fig från
Span« ©jörf; ett, „frigöfångcnffap", fåfom, enligt båbe inre
ocf) pttre ffäl, troligen af annan författare; fragmentet af ett
annat i famma förpållanbe; ett, fallabt „ptjnin", i pögre
grab än öfriga lift ett improoiferabt ibiélanbc flingflang af
famma tanfar, mänbningar od) rim, bef«utom, trot« några
ocf) tjugo ftrofer, fafnanbc början od) fint; famt fift några
få f)clt obetpbanbc fragmenter, fom fanffe albrig marit ut
förba; eljc« mebbela« alla ^ärtill« i ©ntcbs' od) unberted*
nab« famtingar befintliga af ^3afi--9Dlaja« qrnäben. Det är
naturligt, att fonftpoefin« ffala ej fan anmäuba« på be«fa
fonftlöfa alfter, epitru å anbra fibau ej peller ben egent¬
liga folffången«.

Sßafa i nooemb. 1881. Ütantfen.
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^ntcbning odj författarinnan# (efnabStctfniuQ.
fången tror fjett fäfert, att ben ftt>enffe öfterbottningen

är fpnnertigen materiet od) reafiftiff titt fitt tpnnc famt att
ben åtbriga cgcnbomtigfjeten od) bet poetiffa intrcöfet t)oS
ponom pett od) påttct tittbafaträngts. ©etta fan mät mara
fattet meb en bet af fottet, men ef meb atta inbioiber. £cta
b par finnas ännu, fom pafma en gammatbagS präget båbc
i affeenbc ä ftäbcbrägt, fpråf od) feber. &tfafå finnas många
enftitba perfoner, fom troget ocp meb en fpnnertig förfärte!
bemara i fitt minne en [tor mängb gamta fotfmifor, fägner
od) trabitioner från förfäbrenS ftpbba tiber. ©åbana minnen
förtjena att tittmaratagaS. ©etta t)ar man på fenarc tib
otffå begpnt bcafta oct) bärför minntagt fig om uppfamtam
bet af befamma ocf) ffutte betta arbete tibigare begpnts, få
pabe otmifmetaftigt ftörrc fförbar munnitS. -SStanb bent, fom
meb fpnnertigt ftort nit omfattat bemta fat i Oftcrbotten,
förtjena ifpnnerpet att nämnas b:r O. Sftanden ocp
mag. ^af. (Sbm. Söefmar. ©:r Standen utgaf 1874 en
„görtedfning öfmer Jotffångcr, metobier, fagor ocp äfmcntpr
från bet fmenffa ©fterbotteu", pmitfen förteefning upptager
nära feppunbra fångupptecfningar (oarianter inberäfnabe),
öfmer ett punbra metobier ocp omfring tifa många fagor.
Od) i ett 1878 utgifmet päfte, fomjnnepåtter „Siågra prof
af fotffång od) faga i bet fmenffa ©ftcrbotten", nämner b:r
banden, att panS famtingar på fpra år förbubbtatS. Un-
bertecfnab, fom fenafte mår anföfte ocp erpött ett rcfcunber-
ftöb från confiftorinm acabcmicum för uppfamtanbe af fotf=
fånger, fagor, fägner m. ut., par oeffå tpdats famta utom
attt öfrigt ungefär tmå punbra fotfmifor. 2Bib beuna fam-
ting t)ar ben af b:r banden ntgifna förtedningen marit mig
titt fpnnertig nptta, i bet jag funuat bets unbmifa att upp-
tcdna förut fänba fånger, bets fomptettera bet reban fann
tabc. Od) jag mågar poppas, att en förtedning öfmer bet
återftåenbe af ben rifa famtingen fnart ffatt utfomma i
trpd. (,2D?an fan i fattning btifma fporrab titt märffamljet,
bå man fer, puru mpdet fom ännu i måra bagar tefmer
qmar i fotfets mun", fäger en, fom anmätcr b:r bandens
arbeten i „©ibffrift för be fmenffa tanbSmåtcn ocf) fmenfft
fotftif". ipäruti inftämmer unbcrteditab od) förmobtigen
äfmen anbra, fom intreSfera fig för fotftifmet. iötanb fån-



ger t b:r landend fortecfning äro författare uppgifna titt
inemot 60. 23tanb bem finnan ftere af måra ftoenffa ffatber
båbe ifrån gintanb odj Smerge. Runebergs, $ran$én8,
33edman§, (Sporaei, ÖenngrettS m. ft:d poputärafte mifor
pafma nebträngt od) fjnngaS admänt btaub bet egentliga
fotfet. CefSutom forttefma ännu många gamla genuina
fmenffa folffånger, fåmät oariautcr tid toifor i ©cijerS od)
Stfjetü famting, äftoenfom förut ide fänba. 2tten pmarje
foden eger od fina fånger, pmitfa äro biftabe af i fodneit
tefmanbe ffatber od) ffalbinnor, om man få fatt fada beut,
od) ofta toättba fig fring pänbetfcr od) intrcéfen, fom äro
för fodnen egna. Si ffota pär nebatt uppråfna några af
bedfa fotfffatbcr i Öfterbotten, fom toarit mera probuftioa
od) äro meft fänba. % intcbningen tid b:r landend för-
tedniug nämna# färffitbt några, pmitfa jag nu tid förft
ffatt upptaga jämte antatet af bcraö f)o^ poitom famtabc
fånger.

2lnber#foit, fotfffodärarc i s]?urmo taped, 4 ftpden.
(Steniu#, ftodare i SEftunfata, 28.

tpan# -iöjörf, bottbe od) magafinöförmattare i ®åfa bp
af ©amta Eartebp foden. dennes numror i förtedningen
ftiga tid 56; antatet ftpden, författabe af ponom, uppgår
bod titt bctpbfigt mera, men manuffripten titt beut torbe
btiftoit förftörba.

2tbr. £>anuifo#fi, bonbc i norbtigafte beten af ftuenffa
Öfterbotten, 8 ftpden.

(Srif Otin, fotfffodärarc i eoftot bp af t)?pfar(ebp
foden, ftitig anbtig ffatb, 12 ftpden.

^ali-ilttaja eder Sättaria $opan#botter ©erg från
9iang6bp i Werpes. 2tf pcnne äro 3 ftpden, pmaraf ett i
ttoå oariautcr, i förtedningen. Cm penne mera längre fram.

3- Siftunb, börbig från ^meftaf#, numera fotf*
ffodärarc i Sprfptt i iftptanb, 22 itpptedniugar.

Cid beöfa milja mi ännu foga några, pmitfa# mifor
admäut fjunga#, ide attcnaft inom, utan äfmen utom bifta*
ren# pemort.

$opan fRenftröm, prcbifant i v}3etataf# fr. 1809—13.
$ brpdeörörbt tidftånb fföt bennc fin fpfter famt btef arre-
fterab od) förb tid Safa tänepäftc. £)ef#förinnan förfat*
tabe pan mifor, od) i fängctfct ffref pau en, fom är mpdet
admän i föbra Öfterbotten. Öen börjar fåtunba: „Sib
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gobt «tob jag tiftoät är, gaft jag fången fittev. Öftoer atta
tifö beftnär ^ag itej förja gitter", grigiftoen ttr fängetfet
ftpttabe pan titt Öftoermarf od) btef bär täfare t förfamltm
gens böttpuS. Öfter paus böb bortauftionerabeS paus gtoar*
tätenffap, od) pattS färbeteö bigra biftfamting inropabeS af
en bottbe i bpn. Ön bet af bettfantma ffatt mag. SBeftoar
för någon tib fcbatt fått emottaga, men ftörre beten par
btiftoit förffittgrab. ©entteS toifor (2 ftpcfcn t mtberteduabs
ego) röja något af Seltmans pitmoriftiffa anba.

örif SuicfarS, nämbematt i HorrnäS i Herpes. £satt
t)ar författat ftere roifor uttöer ocp om friget ,1808 famt
beföutom många anbra meb religiös tettbeitS. ött ftörre
famlittg af bentteS pattbffriftta toifor ficf gpmnafiften, feber*
mera magiftern $arl Sttfr. öaftrétt mtber en forffningSrefa
emottaga, men fåtoät beSfa fom ntpcfet amtat af fina fant-
tingar förtorabe fjait gcttont ett ftötb uttber rcfatt.

$ br Manetens famtingar finnes en totfa af ör. <2nic--
farS, författab uttber 1808 års frig, od) i mitt famting en,
författab 1810, båba i anbetig färg. §an toatbe förmobti-
gen gärna änttten från 1808 års frig, enteban tja it fjetf bet-
tagit i bonbupproret i föbra Öfterbotten od) uppteftoat be
ftoåra öben, för ptoitfa juft Herpes toar utfått. SOZeb fntärta
påminner patt fig od bett förgångna tiben. ©en förra toi*
fan börjar patt få: „Odpdfttg ben bag, bå toi btcftoo få
ffitba på jorbett". ©en fenare:

,/£må runba ar f)a mt nu fatt
®e fjät ocf) fpåreit trampa,
©om mår förfäber pafma gått
©närt punbra år tittbafa . . ."

£>ärmeb åfpftar pait troligen ftora ofrebenS bagar.
©attS Orre från gittttbp i Herpes par författat en an*

betig uppntuntringSfåitg, fom är ganffa attmänt fpribb.
Dlorttcp från @unbom i @otf focfen par biftat en toifa,

fom är mpefet attmän i Öfterbotten od) börjar: „öfter otoä-
ber ftoåra ptär foten ffitta ftar . .

ön lärtefstoifa, mpdet orntpdt af Öfterbottniffa ung-
bomen od) författab af örif 911 ar j er S i Säcfbp i Herpes,
börjar fåtnnba: „Hf pjärtat jag big. ätffar i att ntin tef-
nabStib".

ituitu ftere fotfffatber ffutte fuittta anföras. Diett ente¬
ban beita ffutte gå för tångt från bet förefatta ämnet, ffatt
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jag nu gå till ben jMbinna, h.P>ar3 mifor otmifmelaftigt
allmänuaft fjungas öftüer f)ela Öfterbotten od) gillen jag
i barnbomen t min hembpgb fjört meb få [tor beuubran od)
aftning omtalad $ag ffall nit förföfa tccfna hcmtcS lef
mernc efter be unberrättelfer, fom ftått inig till bubS otn
hennes öben od) förljållanben på be orter, bär Ijott lefmat
odj märfat.

$ali=9ttajaS faber mar bonben ^oljait Uppgårb, IjwarS
föbelfeort mar ^jelafS bt) i 9?erpeS. §>an iuflpttabc fom
ungtart till ^örtoni od) gifte [ig bär ntcb (Slutta) SOlargreta
Uppgårb famt blef tillifa meb henne egare af Ijalfma Upp¬
gårb femman. £>å betta ffiftabeS, föll lotten på ^of). Upp*
gårb att flptta ut till en äng, fom fallabcS $ala. SDärctf
ficf gårben, od) febatt äfmen gårbSfolfet, bära namnet ^ali,
od) betta l)ar bibehållit fig änba tills i bag, ehuru foll af
annan flägt nu bebor hemmanet. Uubcr namnet *i)3alt-20kja
är oeffå ffalbinnan allmäunaft od) bäft fänb. -DSargreta od)
^oh- Uppgårb habe i fitt äftcnffap fjorton barn, af fjmilfa
nio lefbc till hö9 ålber. ®cn tjngftc fotten lefmcr ännu
boettbe i Sappfjärb. 2111a moro be utruftabc meb flott huf=
mub od) Ipdliga anlag att lära allt, Ijmab fom föll bem i
hågen, ffcbren $of). Uppgårb ftob fig i början bra på fitt
hemman, men på fina älbrc bagar habe han ben olpcfan
att få fin arm froSfab i en fågqmarn, hmarigenom han blef
oförmögen att förrätta tungt arbete. §ör att ej råfa i
fattigbom od) för att funna uppehålla fin familj, blef han
fmarfmare och fXog fig förnämligaft på att froarfma fnappar.
£)eSfa fålbe han Q* en fjanbelSman i gamla SÖafa, fom
föpte af h°ttom, få mpefet hatt blott hann fmarfma, meb
bet milfor, att l)an ei fålbe åt någon annan. $ följb af
familjens talrifhet och fanhänba af ringaftanbe för prfet
fom bå ett orbftäf i omlopp, få Ipbanbe: ,f£)abb (b. ä. far)
fmarfmar å üftänn (mobren Slitna) fmärtar, ett (af barnen)
forterar, ett polerar å tribi räfitar elf fitapp på bnfine".

3 från betta torftiga och enffa hem har utgått cit hel
ffara buglige och i många prfen funuigc od) ffieffige arbe®
tarc. Sllbfte fotten ipattS blef torpare å SÖefter hemman i
ginnbi) i 9ierpeS famt bärjemte en tämligen fficflig urma-
farc utan någott mäftareS ltnbermiSning. ÜDettueS fott, ^afi*
$ofef eller $ofef SBefterlunb, ärfbc fabrenS prfe, men bör-
jabe befSutom fpfsla meb gjuteri, ijmaruti uppnåbbc
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ftor ffidtigpet. §au göt btanb annat titt ^örtom fprfa en
ttocfa. £)an ffatt otffå pafma öiftat någon mifa. §and
ftjfter Sparta bär namnet ^alUäftaja tiffom pemteö fafter.

^atUüftajaä anbra bror $opan ©tornberg, boettbe i
9)ttcrmarf, mar urmafare ocp gjutare od) tifafå ben trebje,
©Met fmgmarf, bonbe i Öfmermarf. ©en fettare£ fon,
$an (Srtf tpcbmait, fom ännu tefmer, är en man, fotn är
funnig i näftan atta ftag$ mefaniffa panbtmerf, epuru patt
ingen tärbom fjaft. £>att är gjutare, fmcb, fopparftagare,
men förnämtigaft urmafare. ©ofatt ett ftpcfe föbcr om
©ranfor§ egeubom t)ar pan i en fammare ofmanför fin port
ett mätbigt nrmärf, pmard tafta ffönjed på långt afftånb.
s]3å gcttomrefa feitafte f)öft mar unbertcdttab i tittfättc att fe
fep fpmaffiner meb tramp, ()mitfa tpebman på egen panb
tittmärfat. 9)ngfta brobren ©iattö ©tomberg, ännu tef-
maube i Sappfjärb, par marit fmcb od) urmafare, men är
nu en orfedtöS rotgubbe. ©erd ffatt t)au ocffå tjafma
fabricerat.

^3alU©2ajad ätbfta fpfter ©reta, mar gift meb ©te=
fattuö ©apt i gimtbp, gtadinäftare ocp mätare. ©crad
botter Stnna ©fa mar barnatärarinna, men är nu böb. Gn
annan botter f)eteua ©apt etter ^rintj par tämnat mig
migtiga upptpSningar om fin mofter ^ati^hja od) penned
flögt. ©en anbra af 'pali^ajaS fpftrar, ©fa, bog fom
ogift i fin pentbt) ^örtont. ©ett trebje fpfteru Sena mar
gift i Öfmermarf meb bonben $op. mpclet an-
titab på ben tiben fom ffrifmarc i atta fommuuata märf.
©en pngfta fpfteru Utrita gifte fig i ^örtont meb ffoma=
faren $opatt ©iatmberg, fom feban gaf fig in mib ©kifa
jägarebataljon, pmarS fotbater gementigen fattabed päronjä¬
gare. ©Mmbcrgé fott $op. german, torpare i ^tmota, är
mätare, ffomafare, murare odj gjutarc. ©ottren ^opauna
är gift meb en fmarfmare. (Ett fpfterbotter titt ^ali*©taja
är gift uteb en ffräbbare $art germans i ©järtafé, pmarö
fon Stnbcrd (för itärmaranbe i Stmcrifa), ffatt pafma poctiffa
antag, ifpnnerpet i anbetigt fpfte. ^notrt ben tatrifa fßati-
ftägtcn finnas fåtebed paubtmärfare af atta prfen, ffriffum
niga od) perfouer, fom titt od) nteb äro bcgåfmabe meb poe-
tiffa antag.

©Jen ben, font mar utruftab nteb be rifafte naturgåf=
mor inom ijMi-ftägten, mar otmifmetaftigt ^alUSJiaja.
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§on föbbe« ben 10 becember 1784. @in barnbom«;
tib tiübragte fjoit t ißörtonu Där uppmätte £)ott ocf) lärbc
att citffa naturen, fom l)on feban i fång få f)ögt beprifar.
Outplånligt intrpcfte fig i ben unga« finne naturen« om=
»ädling ocf) ifpunerfyet roåren nteb fina nputfprucfna bloim
mor odj be upanfomna foglarue« glaba ocf) farliga fång.
Den uppfriffanbc anbliden af ett ibogt ocf) fraftigt ftägtc
roib fpabe ocl) plog bibrog i fin mån att ffärpa f)enne«
poetiffa anlag. §on älffabe fom barn mpcfet att mara
enfam od) f)öii fig ofta i en ffog«bunge nära intill fjemmet,
fjmareft f)on faun fpnnerligt befjag i en fparf« glaba fmitter.
Det mar ocf få benna fogcl, fom mäcfte fjenneö poetiffa anlag
ur fin flitmmer. ^ tibuingcn ^lmarineu, fom leftor S. S.
Saure'n ocf) b:r O. fRaitcfeu utgåfmo i SSafa 1851, Ijar ben
förra i n:o 30, 31 od) 52 intagit tre af Ijcnue« fånger,
litet upptuftabe, jämte några förta unberrättelfer ont Olerpe«
ffalbinnan, fom l)an fallar fjettne. författarinnan ffafl
famma år rcarit tmå mecfor i ®or«nä« preftgårb *) od)
ffrifmit mifcr, Ijmilfa feban lämnabe« åt leftor Sauren, för
att trpcfa«. 3J?en bå f'ont ben olt)cf«bigra Safa-branb, ge*
nom fyroilfen få mpcfet förftörbe«. 2öib bet tillfället förfom
eller förftörbe« äfmen Ißali^äftaja« mi«famling. Därigenom
öfmergingo i glömffa många af fjenue« bifter, fom må*
fjänba aitnar« ffulle marit bemarabe. Dm ^ali-Sllaja«
förfta poetiffa måcfeffe berättar leftor Saurén i flmarinen
på grunb af fjeunc« egen uppgift fåfuitba: „Siffom anbra
barn i Dfcrpe« (bortom) beföfte f)ou ffolan 1)0« en gammal
lärfar, fpoar« f)cla fårbom beftob i fonfteu att be^jälpligen
ftafma fig fram ocf) tillpränta faraftärer, font ffulle före=
ftälla bofftäfmer. §o« benna lärfar fjabe ^aH=ä)?aja, fom
ijabe lått för att lära fig, på omauligt fort tib inhämtat
alt, fjmab gubben af mi«bom l)abe att mebbefa, fjmarför f)on
trobbe fig ntärfa, att f)emte« ytterligare miftanbe i ffolan
föreföll ben goba gubben mer od) mer bcfmåranbe. järnte
fin ftora lätthet att fatta fjabc fßali^laja, fåfom fallet
manligen är, ett lifligt Ipnne ocf) älffabe i betpblig grab att
ftälla till fjmarjcfjauba fpratt, läraren till mäfta förargclfe
od) ffolfamraterua till mpcfcit gamman. Docf fager f)on fig

*) Såwavanbe fapettauemS fon, magtfteru, numera proften i ißäO
fåne, SetbenimS intreöferabe fig för fjenneö biftning. O. 91.



bärutimtan miba öfmerträffatö af en lefbrober, ttteb pmitfen
pott i barnaåren fpneö pafma ftått i ett färt förpåttaube.
Uti ett fåbant fpratt af betpbtigare beffaffenpet föfte od)
fann tärfabren tillfälle att bortbrifma $ati?9ftaja från ffo?
tanö bantar, cpttru pon förfäfrar, att ben tära leffantraten
benna gång mar ben ettba ffplbiga, faftän t)on ej toiöe röja
pottorn, utan förebrog att tiga, liba ocp patta af från miö?
bomöfätet. ©om pon boet ej mågabe gå pem titt fina för?
älbrar, begaf t)on fig titt en ftor moöfe (förmobtigen nära
titt pcttitcö ätfftingöftätte), bär pott nebfattc fig od) tittbragtc
gråtanbe bagen. Stftonen tom, ocp mar en ffön mårfmätt,
pimmetenö fogtar fmittrabe i be npfö fprucfna löfmett od)
en [titta fuöttiitg gcitoingicf ben närtigganbc tattffogen.
3)enna omgifning tugnabe pentte fmåningom, od) nnber benna
inftptetfc nebffref pon på fin mebpafba taffa mib 8 årö åtber
fitt förfta „mårfmäbe", fåfom t)on ifrigt förfäfrar, ide några
egna tanfar, utan beut, font „på ett unbertigt fått fogfar
fjöttgo penne od) btomftren pmiffabe". ©å långt feftor £au=
ren. — £>etta pemteö förfta qmäbc är: ,,$om mitt mätt od)
tåt ofö luftigt fjunga" o. f. m., od) bit må fjätf bönta, min
färe iäfare, om bitten ej är macfer. £)ett mätt pon pär titt?
tatar är juft pentteö ätffting, fångfogeln. ©folmäftaren,
poö pmitfen 9$ali?2ftaja erpött be förfta gruttberua i boftigt
metanbe ocp i ffriffoitften, ffatt pafma marit ftocfare i ^örtom
od) febait fött fig titt citapanba befattning i Sappfjärb. tpanö
ttamtt är mig obcfaitt. £)en uitöermiöttiitg, patt futtbe gifma,
mar ringa, üften ^J3ati?2J2aja mar mettgirig. £)å pon ej.
ficf gå i ffola, utan måfte mara pentma ocp arbeta, mar
pentteö påg ftänbigt fäftab mtb boten, od) ffriftaftau utgjorbe
petttteö fättftap, titt ocp meb, bå pott mattabe for, ocp på
förfta tämptiga ftätte, bit pott fottt, fatte pon fig ttcb ocp
ffref antingen egtta oerfer etter oerfer ur pfatmbofeit etter
ttpa teftamentet. §>uititeit bett åtber, bå pott ffutte gå i
ffriftffotau, fatte förälbrartta petttte bit, men pott patttt cj
mara bär mer än tre bagar, förrän pott fjufnabe ocp måfte
tämna ffotatt. ^pott tittfriffnabe boet fnart ocp infamt fig
poö preftcn ocp mitte bti förpörb, för att få förfta gången
begå nattmarben. (Spuru be öfriga ffriftffotebarnen beföft
ffotatt ftcre mccfor ocp aott eitbaft tre bagar, mar pon tifmät
bett ffieftigafte af beut atta. — Stntingen förätbrarneö böb etter
fattigbomen tmang pemte att tämna förätbrapemmet, fänner
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jag ej, men fåmäf tjoit fjäff fom be f£efta penne« ft)ffon
ffpttabe bort från hemorten. §on tog engång tjänft i 9)tter-
marf, ntcn råfabe att få ett etaft btt«bonbfoff. ört afton
ficf pott tittfägelfe att i ett oppggfigt regnmäber ga titt ffogett
od) teta efter gårben« !or. £)e«fe pittabe pott ej, men i
ftattct pabe pott öfmcrtäntt en mifa om fitt ftränga od) etafa
märbfoft tommen tittbafa titt bt)n, fteg pott upp på en
gärbe«gårb od) fjöng:

„Äoin, fianna, goba bräugar, od) I)ör uppå min ovb!
@å ftatt ni få f)öra, f)itv bonben patt plöjer jorb;
Cd) puru pau panblar från maggan till grafmen,
Cd) bur' patt tralterar båbc natten od) bagen,
2Itt pina od) präja cn tjcnareS tropp
Cd) fuga bef« blobbropp från tå od) titt topp" o. f. tu.

fpon t)nbe cit ftarl od) fpffig röft, epnrn ben ej fäge«
pafma marit macfer. £)et mar bärför en gång påtänft, att
§on ffutte bli fångerffa *), men omftänbigpeterna fogabe bet
anuorfuttba, få att bon måfte flå bet ur bågen. tpon|mar
af mcbetmåttig etter näftan fort mäpt ocp pabe ntpcfet fiffiga
ögon, fom utfänbe ff'arpa od) genomtränganbe bficfar, men
ffaff fifmäf pafma marit ntpcfet närfpnt. (Spuru pott Qt'
nontgicf många pröfningar, bibeböff bon fifmäf fitt fiffiga
od) gfaöa fptttte ättba intitt fin fenafte åfberbom. debatt
mib 18 år« åfbcr begpnte bon påffa ffofa. 3T>etta blef pen*
tte« förnåmfta fp«feffättning pefa fifmet igenom. fpott man-
brabe från bp titt bt) fom fltjttanbe ffofmäftarinna, för att
upptnfta od) i bofftga fonfter uppamma bet mä^anbe ffägtet.
•äftånga af ben nu fefmanbe generationen i be ffefta b t) ar af
Werpes od) ®or«nä« pafma warit penne« lärjungar. ®e8fe
tala meb beröm ocp färfef ännu om fin ffofmäftarinna ocp
påminna fig meb nöje bett fåra ffoftiben. £>ott ffatt pafma
påttit ett utmärft orbning i fin ffofa ocp paft en fpmterfig
refpeft meb fig. ^å be febiga ftunberna babe efcocrua attö
ingen fuft att fpringa frittg fnutarna od) ffoffa. £>e futto
bättre bärinne od) fäfte be oerfer, fom färmor fjäff biftat åt
beut od) fatt i beraö pättbcr. 5lf beöfa finna« ffere i mår
fantfing. SBib ^trarjje mccfa« ffut bott« repetition båbe af
felorna ocb *>c oerfer, botar od) ett fått. ^ågon, fom fjäff

*) göga fannotift; måpänba affeö uppmaningen, att i @tocfpolm få
unbertoisninq (tid ffalbinna)? Senne« fäftman pabe öfmergifmit penne.

C. dt.



XII

pabe luft, lärbe pon, utom ben manliga fatefeö® ocf) innan
tärningen, ocffd att ffrifma. (Srneban ffolbarnen äfmcnfoin
be ftefta anbra, åt pmiffa pon biftabe, i (fe hntbe täfa févif-
roet, få präntabe pon meftenbefs fina öifor, ocf) uti ben
fonften bfef f)on fifa ferm fom i ffriffonften. fpemteS ffrif=
fått ocf) ftif äro mtjcfet originella ocf) faraftäriftiffa för
i)enneö bifbning. ©fifjetecfen fänbe pon ef tiff, utan ffref
allt i en fortfättning fifforn oerfcrna i pfafmbofen meb eti
ftrecf meffau pmarje rab eller efter pmart rimffnt. Ce orter,
i pmiffa pon ineft märfat fom ffolmäftarinna äro fftangSbp,
3^orrnä8, Xöjbp, £arrftröm,ti£aflaf8 bparS gårbar ocf) bad»
flugor famt turmis äfmen Cfmermarf ocp 2)ttermarf. fpoit
f)öll ffola i be ffofftugor, beftåenbe af ett ffofrnm ocf) en
fammare för föraren eller lärarinnan, pmilfa finita^ i be
ffefta läölag eller f. f. nattbol i 9?erpe3. £)e8fa uppbpgbeö
på b:r (Earl £)äggä föranftaftanbe i början på 1800=
talet. £>r £ägg, fom mpcfet befrämjabe läöfunnigpetcn i
Werpes på fin tib, imtepabe 9ierpeö paftorat unber åren
1796—1808, men flpttabe öfmer tiff @merge nnber 1808
år3 frig ocf) bfef bär (1809) utnämb tiff pafior i Cierp i
Uppfanb, pmarcft pan bog 1829. 2ff fin famtibS prcfter
mar ^3afi=2)?aja mpcfet uppmärffantmab. Ce beföfte ibfanb
penneé ffofa. 51f paftor Öftring ficf pon, bå pait engång
beföfte ffolan, emottaga fom gåfroa en bibel, pmilfeit mar
penne fär ocf) bprbar. fpon f)öff fig faft mib fprfan ocf) befö
fära. Cäremot mar penne mibrigt afft, fom fmafabe af
feft eller fanatifm, ocf) be på på penneS tib nppträbanbe
pietifterna eller „fförtarena", fom meb fin förbömeffeanba ocp
pttrc botgöreffe mäftigt uppffafabe folfets fjäl, gåfmo penne
ej litet att ffaffa ocp tänfa på. §ion gaf oeffå uttrpcf åt
fina fänffor ocp refigionSåfigter i ett fmöbe om religionen.
Cetta, fönt börjas: „SDlin pjäfte, min fonung", finS i fam=
fingen.

9?ebatt i fina pngre år beföfte pon ©tocfpofm, bit pon
feban gjorbe flera refor. Cm be intrpd, bemta ftab gjort
på penne, ffaff pon pafma biftat ett längre fmäbc, pmiffet
jag, tpmärr! ej marit i tillfälle att få upptecfnabt. 2Bib
ett af pemteS beföf i @to(fpolm ffebbe penne en peber, fom
mar något omanlig för en fimpel 9?crpe8=fmimta. Cm
bentta pänbeffe berättar leftor Canréxt i ^(marinen fåfunba:
,,v)?ågra bagar före afrefan från 'Stocfpofm, när faften reban
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mar förfatb, fom en man meb gtabt ocp mäntigt anfigte titt
ffutait od) frågabe, om fntör fand titt fallt. Sftej, mente en
af befattningen, mi pa förfått peta mår taft, utom en „fång#
foget". herremannen begårbe att få fe ben, od) ^ati-DJlaja
faltabcd på bäd ocp uppmanabed att fjunga, pmartitt pon
upptpfte, att tjon mar en fångfoget af ben art, fom biftabc
för attbra, pmab be ffutte fjunga, men fjätf ej fjöng fina
mifor. £)en „mäntiga perrn" fabe fig ej pafma tib att itu
aftjöra pcttne, men bab t)enne fötjanbe förmtbbag uppföfa
pottorn på ett ftättc font pan ttoga beffref. ^ati^aja in¬
fann fig i råttan tib ocp cntottogd bär af en „förffrädtig"
mängb perremän; pnfct mar bctäget nära ©:t Ätara fprfa,
ocp märbctt, fom fattat pentte, od) fabe ftg mara_ från gitt#
tanb, fptted efter att pciutcd tedniitg marit ffatben od)
febcrtnera biffopett g. 202. granden. ©ebatt pott bär befta-
merat ttågra af fina fmäben, ocp btifmit „rofab", fid pon i
fitt förftäbc af be famtabe perrarne få inpdct böder, fom
bär funbe rpntmad". gterc gånger feban ffidabe odfå bedfa
perrar, ttteb pmitfa pott gjort befatttffap i ©todpotm, åt
pentte böder. ga, bet berättad, att pentte par btifmit er#
bjubct, att få ftanna i «Stodpotm ocp gå i ffota foftnabd#
fritt, btott pott mitte, men att pott förebragit att fara pent
titt bet fattiga gitttaitb. hon ffatf pafma marit ontfrittg
20 år *). £)e böder, pott fid, ftuberabe pott ftitigt, ocp be
ftefta af bem tära marit poefi. 2tf bem finttad numera ittga
i bepått. hettned grannar ocp mättner, lodabe af pcttned på
tanbet omantigt ftora bofförråb, pafma tigt titt tånd ben
etta boten efter bett anbra ocp, fom nog manligt är fåmät i
ftab fom på tanbet, atbrig fört tittbafa, få att bödcrtta atta
förfmunnit i obefattta öbcn. Sttt pott äfmett inpämtat fun-
ffap od) tärbont ur bedfa böder, röja många orb ocp uttrpd
i pentted fåttger, pmitfa en perfott af attmogett attnard ide
förftår. £>ctta ffönjed mpdet mät t. ep. i bet fägnerim, fom
pon intprooifcrat öfmer tittfomftcn af ©rattford bruf i ^örtom.
gör betta erpött pott af båmarattbc brufdpatronen g. 3B.
grendctt ett patf tunna fornmjöt, papper få mpdct pon ött-
ffabe famt „granna faffefoppar, få att pjärtat poppar", fin
pptta futt. gör en mätfomftpetdning, fom pott ffref titt paftor

*) 3 fåbart pöubctfe mar ide grattjén beu fannffptbige. öart ef=
merfüittabc förft 1811 titt ©mertge ccf) btef 1824 paftor i @:t (Etara.

O. 9t.
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söcrgmait, bå t)an f(t)ttabe från ßappfjärb titt Werpes, erhöll
pon ocf eit betoning af 4 ntarf.

SBtb 35 årS åtber inträbbe pon i ett ott)c££igt åftenffap,
fom fjon feban många gånger ångrabe. ,f>ott gifte fig bå
meb fmeben ocp båtmäftaren 9JiattS ©erg i fåangSbp. Denne
begpttte fupa; pölt fig rnpefet ute tittfammanö meb bpnS
ungbom od) förbe ett tibcrtigt od) tättfinnigt tefmerne, pmitfet
gaf pemte antebning att bifta fåbana ftpefen fom beSfa:

„Seit tib bu täitfte mig att få,
©å mar bu fom en äuget;
StJfeu när jag gaf big nej berfiä,
©å Otef bu fom en bäuget" o. f. m.

gpttpunbömifan, brefmet på öerS titt förfamtingens pa*
ftor, pmari bon anropar båbe bonom od) @ub om pjåtp ocb
tröft i fin nöb, famt fluttigen mifan om fföfanS ånbatpft,
fom börjar: ,,2)?cb grämetfe fmår, meb bäfmanbe bjårta ocb
gråtanbe tår". SDiannen tefbe om ocb förftörbe att, pmab
t)an förtjenabc. ^a, pmab pan fjelf förtjenabe, räcfte icfe
titt, patt tåttabe befSutom ocb åfamfabc fig ffutber, ocb buftvun
fttf föba fig fjätf odt) barnen. (Sn gång fom tänSman £>otm
titt beraS pcm, för att göra utmätning för mannens ,rfup-
getbar". Detta gråmbe 9)Jaja ntpefet, ^roarför bon biftabe
en fmäbefång ocb tabe ben fram på bet borb, mib ^lr>i£fet
tånSmannen ffuttc fätta fig ncb att ffrifma. ©enaft fom
bentte fönt in od) fatte fig mib borbet, tog bon bett npfifeit
pappret, fom tåg bårpå ocb täftc, men robnabe od) ref af
förargetfe ftrap fönbcr bet i fmå bitar. Utom benna fmä=
bemifa ffatt bon oeffå författat en annan bptif om en bonbe
ocb panS mor, i famma bp, ^mitfa genom ftöferi bragt fig
fjätfma i fattigbom. 'Detta „fmäberim" berömmer man fom
mpefet fmieft. Mannen tefmer än, om pfiffen bet biftabes,
men jag funbe ej, ens meb löften etter goba orb förmå poitom,
epitru pau fjätf funbe bet, att biftera bet för mig, bå jag
mar i ikangSbp fenafte fommar. £>an fabe att ^3ati^9Diaja
tiÖ od) meb fått ftrpf för betta fmäberim. üftatts -33erg
tåg ofta i beto meb anbra, ifpnnerpct meb bpnS nngbom.
©tuttigen btcf pan oeffå ipjätftagen en trebjebag jut. £>aitS
baitcman funbe icfe upptäcfaS, faftån bet mar tångmarig
unberföfning om brottet. ^ati-äftaja pabc nit btifmit enfa
od) pabe att förförja od) uppfoftra be eftertämnabe barnen.
$)?cn mib beraS förförjattbe fafitabc pon fin man gattffa titet,
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emebon pott fjaft ringa fjjctfp af pottorn itnber fifétiben.
penned egen fon SJlattd pj^rt, fom pott pabe förrän f)oit
gifte fig (pemted fäftman fmcf pemte), mar fjöman. pan
bog vcban mib 30 årö åfber ntpdct Saftigt i Äriftineftab.
äfteb SftattS 53erg pabe pott fijra barn, ett fon od) tre bott*
rar. ©ottett fart ^o^att bog, bå patt mar 14 år gammal,
men alfa böttrarna fefma änttn. SDett älbfta ÜDZaria (Sfifa*
betf) är gift t $orpo förfamfing af egentliga gittfanb. £tff
pemte mar $alt=9flaja en gång på beföf od) fjabe bärftäbeö
biftat mifatt ont bett barmpertiga ßena. SOieb pmcm OJiaria
(51ifabet£) bär är gift ocf) puru många barn t)on par, fauner
jag ej. Dett meflerfta ftjftern, Sltttta ©reta, är gift t ?)tter-
mar! ntcb förra bottben, nit ftjtningémannen od) gfutaren
$arf (Sri! ÜftangS. £re af beraö böttrar äro i Sfnterifa.
^afvDJiajaö tjttgfta botter f^rebrifa är gift i frfangdbp ntcb
fmebcn $opan ©ergftrönt. £)e bo fmar på famma tomt,
ef)urn ide i famma ftnga, font s$aft*3)laja od) fjetttteö utan
bebott. £)e fjafma tre böttrar od) en fon. ij$å fina fcnafte
år, bå gumman ej mera orfabe påffa ffola — f)ott flöt
bärnteb mib 66 årö åtber, efter att fjafma ffnrit ntåttgen
tröttfam fager fåfottt ffofmäftarimta — bobbc pott i fitt
rnågS fmebjefammare. ®ettttc par nämligen ett mpdet rpttt*
fig fmebja ttteb tmänne fibofamrar på föbra mäggett, pmar*
bera förfebb ntcb efbftab. £>cn etta attmänber SBergftröm
fönt fifmärfftab, od) i ben anbra, belägen innanför benna,
bobbc ffafbinnan till fitt böb. pott erpöff litet fpattntåf från
iftangSbp fom rotcnnberftöb årfigett, men enteban betta mar
ringa ocf) ftnnbont befmiö ide betafabeé orbeutfigt, fefbe
gumman i mpdet fnappa ontftänbigpeter. tftorruäö bp pabe
förbunbit fig att gifma litet penningar pmarje år till pcmteS
unberpålf, ntett ide ettö någott bef af bern fid pott cmottaga.
sJlorrnä8 böttbertta gfötnbc bet goba pott bibringat beraé
barn ocp moro otadfautnta. üJiett fåbatt är ju märfbcttä gång.

$ bcntta cttffa fantntarej mottog pott änba tiff fitt fe*
nafte åfbcrbottt beföf af beut, fom forntno ocp miffe, att pott
ffuife bitta mifor ont pänbeffer, fom mcberfaritö bem fjäffma
elfer berad attpöriga. pott fät bcttt bå berätta, purtt bet
tillgått, ffref upp be migtigaftc pintfterna af pättbeffett ocp
bab beut tomma igett föfjattbe bag eder efter någott tib, få
ffuife ben beftäfba mifan mara färbig. T)c§fa tifffäffigpctå*
fmäben äro ej alla tiff formen få ffptattbc od) få fcbiga t
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affeenbe a fpråfet, fom pcnneS öfriga froäben. |)on fpfS=
labe odfå mpdct meb att pränta fina mifor ät uugbonteu,
pmarigcnom t)on ert)btt några penni för pmar ocp en, pmitfa
pon anmänbe titt att föpa mfötf ocp titt anbra fmå bcpof.
Ocffå befom pon något patfftop mfötf ibtanb, för någon
roifa, gratntation etter miitneSücrS, fom pon biftabc od)
präntabe åt någon fticfa etter boubpuftru. ©mcbfefammaren
mar ef fpnnertigt marm. £)on förföfte bärför göra ben
marmarc meb att tappa mäggarna meb papperslappar.
Oärmib anmänbc pon mantigtmis be papper, på pmitfa pon
ffrifmit fina mifor. £)et oaftabt ffatt poit mib fin böb tfaft
en minbre fifta t)atf meb mannffript titt mifor. ©å be-
rättar pemtcS bottcr grcbrifa. £>eSfa äro nu få förffing*
rabc genom att en bet bortgifmits ocp anbra tånatS, att btott
få af pcitucS egen panb funnat påträffad.

£)on bog ben 11 oftober 1867, efter att tängc tängtat
att få ffitfaS från forbenS fämmerbat, bär poit utftått få
många ntöbor, tibanben od) förfafetfer ltnber fin tånga tcf-
itabS ffiften. §on tefbe ocp märfabe i bet tpfta, men pcnneS
rpfte är ännu i frifft minne i pcmtcS pembpgb, od) fag
aitfåg, att penncS namn mar förtfeut af, att bti mibare
befant, än btott i pcnneS pemfoden, pmarföre fag beflöt, att
utgifma i trpd be mifor af peitne, pmitfa fag tpcfatd crpåtta.

Oittifa mitt fag pär uttata min tacffägetfe åt atia bem,
fom gifmit mig unberrättetfcr om författarinnan famt munt=
(igen etter ffrifttigcn mebbetat mig af pcnneS mifor. ^
främfta rummet är fag ffptbig b:r banden tacf, icfe atte=
uaft för att tfait tämnat ett betpbtigt antat mifor, utan äfmen
bärför, att I)an gobpctsfuttt åtagit fig att rebigera miforna
titt trpd ocp täfa forrefturet af bcfamnta, pmitfct ffutte fattit
fig otämptigt för mig, fom för närmaranbc är bofatt i puf*
mubftaben. (Smeban nu bcnna famting inncpåtter btott en
liten bet af ffatbinuanS bitter, få uppmanar fag pärmebets
tpceifter, fotlffottärare ocp anbra ffriffunuiga perfoner i
IterpeS, pmitfa äro i tittfätte bärtitt, att räbba, pmab fom
räbbaS fan, få tängc någon tefmer, fom minnes, pmab ^ati^
9ttafa biftat.

^etfingforS i 9iooember 1881.
$faf @:it ©meb*.



1.

Sorgcfåncj üfuicr gtnlnttbS olt)cf"liga
tittftänb 1808.

Ur 9iandeuö famltng; upptccfnab på 1870=tatct efter fång af för
fattarinnanö bå mer än SOSrige brober, ftocfgjutarcn od) fmeben SBtom
berg i £appfjärb.

Jflötn, fåtom of$ a!Xa Befinna,
fjmab Herren nu £åtit of$ fet
måttn1 ej måra Vertan nu Brinna,
bå €>ub Itg få mreber Peter ?

S>en RafR, fom mi fånge förtjenat,
mi fiafma fått fmaRa i år 5
bin nåbe of$ aOTa förfåna,
att fian of$ ej Bfifmer föt fmårt

€>m mi bå ben tib Habe aRtat,
fom titt'förne tri fiafma fiaft,
mår böbfigfiet noga BetraRtat,
få fjabe mi nu lluppit ftraff.

^ögfärbeit Begpte att råba
afff öfmer Båb1 qminna ocf> man;
öub faber af fiitnfen tnånb1 fRåba,
tg räcRte f>an neber ftn Banb.
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3 fanden att fåta ofs meta,
att fRaparen fefmanöe roar,
od; att t?an f;u$3o«ben månö1 l;efa,
fom aßt ttfi Bänöerna I; ar,

(5uö$ tåfamoö tröttnar a« Biöa

på fiptöarens Bättring ocf; Bot,
(;an dan q mår ottbfRa mer fiba,
fotn öagtig gör i;onom emot,

£)erföre få mitte t;an fåfa
ett gruffigt Rrig ofs Öfmergå,
att 6ef ööe q Ran Begråtas,
fom mången månöe bå få.

Q8i fftjbbe fiOC fRogar odj fjöar,
att aRta mårt tif i ben nöt»,
mi fltjbbe tid RCippor od> öar,
od; fiRmät Bfef mången bå böb.

3a, mången Btef fmårtigen pfågab,
Ifanbferab på gräfetigt tpi$,
ocfj fomtiga Raftab1 i tågan,
att Brinna ber tiRafom ris.

"3f>å magar, i åRrar od; fRogar
mi t;ittabe Rroppartta böb\
od; fomtiga Raftab1 i ffoberj
acR, f;maö för en jemmerfig nöbl

<£>, iemmer, o, ^iertans efänbe,
bå mar en Bebröfmefig tibt
Qften herren I; att gjorbe fnart änbe,
fom atlfib är fpbaren Bfib,
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.»an tnüle ej atfa förlora,
faß nöBen 6^oii}rtti? gå på,
wen RärfeR (?att$ ßjerfa tnånB1 röra,
tg fät t;an ofs ^jefpen Bå få.

Q&in tun9a Ran intet förRfara,
tg forgen Betager mitt rttoB.
3ag Ran ej BefRriftoa Ben fara,
Btnarutinnan gfinfanB Bå ftoB.

^juRBonten, Ban tog öfwerljanBen,
att mennifRor fötTo font ftrå;
i Betta BeBröffign fanBet
fanns intet nteBef att få.

JumB fRofa tri göra oeß fåta,
Bå afft är förBerftoaBt i grunB?
45 är ffjefper ej fttcRa o dt gråta,
tg Bå Bfiftner forgen för tung.

4?örj icke, Bu fattiga enRa,
förj icke, Bu farföfa Barn!
tg -herren Ran ännu ofs fRänRa
aJXt utaf (tn BjefpriRa fanB.

<$ötj icke, Bu ^ustniße fr entfing,
font QiloaRs Buftoa är fiR,
i Benna BeBröffiga ftäffning
är herren afft ännu få riR.

M Ban wåra f)us Ran uppBggga
oeß f^jefpa ofs aflfa tiff (Tut,
att nu Ran Bfiftna få frggga,
font tri f^aftna warit förut.
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c$örjen ej, 3 unga od) garnfa,
förjen ej, 3 flötra od} fmå,
ty fåtom ofs atla förfamfas
od) fram för &itbs nåbaftof gå,

ber bebja meb upprädita l)änber,
aft (5ub fRutfe fc fiff mår nöb,
od) att ()an aff fara af©än ber,
fotn Runbe förminfRa mår* bröbl

c&åt bet big bå ftäbfe be fmära
fiXT båbe bitt Ijjerta od) fjäf,
att böben Ran mara ofs nära;
bereb big, o fgnbare, mäC!

«Äåff fatnpan i orbning att brinna,
tg annars bfir porten för trång 1
om böben t bag ej Ran f>inna,
få Rommer l)an änbå en gång.

©d) fafiga äro be famma,
fotn manbrat i trone på £>ttb;
mår Sfräffare får bem annamma

od) Raffa (in utmafba brub.

ßfribsfanan, o, Sfaber, fåt bfänRa
inmib big i ()immefens f)öjb!
o$tt fofoffer miff mi big fRänRa,
i>affefuja fjnnga meb fröjbi
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2.

^kgufattg öftucr frigct 1808*
©junges: "2Rin fjcit od) [inne (åt @ub råba".

Ur [Randens famliug; upptednab på 1870=ta(et efter fång af för*
fattarinuanS brober, Wodgjutaren od) fmcbeit Blomberg t üappfjerb. —

Om man antager oerSbpggnaben t ftroferua 2, 3 od) 6 riftiga, få inore
be tre Öfriga ofullftciubiga; måpänba par xcfc famma rcgelbinbning ur=
fprungügen tißämpatS i atta. ©rnebs par en mpdet befett upptedning,
omfattaube förfta ftrofen, be 2 flutraberua ur ben anbra od) befSutom 4
raber, pmilfaS placering fpnes oUar, men ide utan f!ä( torbe bringas
ti(( föfjanbe (pbelfe:

<l)1 £mea £ant>! tjur1 Ijar bu fRörbat
ben äbfa fäb i fångan (ib?

bu bin 6ttb berföre mörbat,
fom mar il big få fjufb odj 6fibt —

£), £mea fanbt (jmab ttjdis big para ?
ijmab ItjcRs big fe i'betta år?
[jmab fjuber nu uti biff öra?
är bit ej räbb för mreben fm år?

,.ftmab Råbar nu be flora map en,
fotn bagfigt föras af odj an?
3ag tror att mi förföra faften,
ont mi mår €>ub ej ropa an.
^5>e flor1 Ranoners Ruf1 ocp Rrttt,
be gör1 på mången tptRfigt ffut
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rSn mreber <£>»b fe tri i l)öjben,*)
eil ftjnbaJIraff omRring of$ flå,
en pfåga fmår ()år ner på jorben,
f)marl fRofom nu bå unbangå?
3ag Iror, bei l)jefper ingen Bön,
men tri få mår förljenla fön.

O, £mea fanb! fmr' ftar bit fefmai,
når bn f)ar få förlörnal éutb,
od) fålil olron big förfeba,
all manbra Imårl emol ,-ftans Bttb!

Ig Rrig od) örfig få nu f)öra,
forrt bagefigen rebes liff,
od) miff mår fiffa ro förflöra,
når (5ub för fgnben flraffa triff.

(Dm icRc 3eftt förBön gåffer,
få mel jag bå ej mer nå1n råb j
men l)an ftg för fin faber fiåffer
od) mifar fram |tn1 fiefga får,
od) fågcr: ,,föla faber gob,
fånR på mill ttlgjttlna Bfobt"

*) SJiärf: bet fclaftiga rimmet; bör fanfle erfättaé af annat orb.
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3.

2öafa ftab£ fcaub.
görnämUgafi efter ©mcb?' npptctfning. 3 9ia"cfcne famting finna?

tma oarianter, fom falna någon ftrof: ben ena npptednab af vcftor H.
©. 3. Jpattftén, ben anbra af båmaranbe ftjcctften 3. 2)at)lbo.

@jnnge? fom 9i:o 288 i g:ta fm. pfatmb.: "9Jtin fjäi od) finne" m. m.

Qftitt (&ub, min &ub, att* gobBef$RälIa,
fag faller öbmjuRt i bitt famn;
fat tttitta fttdiar för big gälla,
betn jag framBär i $efu ttamttt
o, Jbefge <Jtttbe, för mig Be1,
£å mitttter jag Böttfjöreffe.

3ag Bcbcr för be uffa, arma
i tttjfs förBrättba QSafa flab.
<£>, Sfaber, ttöbigf big förBarma,
gör besfa forgstta åter gfabt
SHrt gobt?ef$ Räffa fföbar ätt
af ttåbe ifrått i^immefett.

QKig ttfdis, jag fiör bett Bittra qmiba,
bett gråt ocf) fåt af Bmarje matt,
fjttr måttgett ber ftcfi. Bättber mriba,
när jiabett jlob i efb ocf; Brattb,
ttär gobfel$ fräfsttittg mar förment
ocB rop titt" Herren mar för fetttt
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£Pe fpä5a Barn, pä gofftref qtnqo,
Bfefip' Büftiqf unban efben rijcRfj
be fofwanbe i maggan ftngo
äfnjufa famma lunka fCtjßf
en Bäbba *) tmber §imfen Bar
war nu be rum, fom moro qwar.

£>e gamCa, fotn gräBåren Bära,
Ba afbrtg feff en fäban nöb,
% efbens Rraff månb aCCf förfära
od) många tnen'fRor Bfefwo böb\
fom fänRfe räbba gob$ od) ftf,
men fjeff eff ref för efben Bfefttk

£)er Börbe$ fRri af aifa munnar,
af memtifRor od) Rreafur,
fom ömRefigf |tn nöb förRunna,
4j fpbaf f)a be arma bjur,
men tmifie fiba för be Broff,
fom menntfRor mot 6ub Begåff.

@tj efben$ Rraff ej Runbe Bofas,
B an Bärjabe meb fåban farf,
aff ej bef$ grgmBef Runbe mofas,
fa (i aU'as möba mar ofparb.
föftjcftfig mar ben bagen wifsf
för bem, fom gobs od) ft|%ef miff,

oSfänbe öftrer aÜTf efanbe,
fom nämnas Ran BCanb jorbens qtuaf,
aff fe |tff l)tts od) gobs förBränbe,
od) murar ffä Bfanb afRans fa (T

*) Säbb.
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od) inte tveta. af bof Bo,
bor trtatt Ran finna natforot

omRotigf bo* månbo fåfa,
när fomptofs RtocRor föffo nob,
a« fjoffma ongtar Rtmbo gråta,
när öub i tjimton mat få mrob,
att (Jofgobomen ffob t Branb
od) tcRo fRgbbas af 6ub$ f)anb.

3>u Q^afa ffab, bu fanbofs Rrona,
fom ngfs i Botrfig prtjbnab (iobt
mann' bu på öub förforaf fröna
od) fofmaf uft oftootmob,
när 6ub, fom fåbanf icRo fåf,
fäf big få brtcRa torobons fRåt?

Qftånn' bor oj funntfs fom täfffärbig',
fom Runnaf något bå förmå,
t)toar$ Bönor äro uti toätbo,
i)o$ 6ub, fom atffing mät förmår?*)
3>o Runna (TäcRa otb od) gföb,
ja, om bof moro (iörro nob*

Qftånn1 bof oj prosfar gråf otj) fårar,
att fo län1 Barn f)ttsmi(Ta gå?
£> (5ubt bu ptöjbo bjupa fårar,
fädi bom igon, bu, fom förmår,
od) fRaffa t)u$ od) Boning toifsf
åf bom, fom fiba nöb 0$ Grifft

$5>of ()jorfa, fom nu icRo Böjos,
aff gifma bosfa unborfföb,

*) 9?äu be litaf attt fijerta gå'? 2fitnan fciöart.
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bot ßorbe afbrig mct förnöjas
nteb någon l?jcfp uti ftn nöb.
©tj porren träffar f?tnarjc utan,
roar1 f?an få riRcr fotn f?an Ran,

$ag (lutar besfa forgsna rabor,
font jag tnob tårar fRrifroit l?ar,
tneb ^jertfig förßön tiff (5ub ^abcr,
fom riRcbomcn icfic (par:
t?icfp bcsfa u(Ta i (in nöb
od? ctif bcm än Ittt bagfig1 Bröb!
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4.

Söifa ont ©rattforS jw^eraBruf (t Werpes).
(fragment.)

Ur <2>mebé' famting. £orbe batera ftg från 1840tdet, fort efter
papperebrufctS tiflfomft.

5.

-^ärbomen f?an war ej affmännefig bä,
tq papper ej farms ärt all fRrifma uppä.

6.

Qften feban ben ftonjlen frän f?imfen Pfcf fänb,
6Cef herren ben jtore faß mera än Ränb.
^>ans taC ocfj Jbans (ära fä affa nu meta,
ßeßöfma ej efter profeterna feta,
fif fRriften, fom tofRar ut fanningens orb,
Berättar be gerningar, fom f?an fiat gjort.

7.

Q&en more ej papper, bet f?crr£tga merR,
min1 gobe patroner, pä orben nu märR!
$5>ä ftnge mi pennor ocf; trgdien utöba,
be fefmanbe RunfRaper BCefme bä böba.
Jlrßeta bä ITittgt Bäb1 mäftar1 ocf; breng!
ocf> gör ej ben ftptben att mara fäfäng.
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8.

@1] f)imme£en$ Ranung, |om Ranffen t?ar fatt,
J&an f)åfTer er utöba Beföningen märb,
^&cm fofmar BcCönitt^ (tn1 fjenare fragna
meb fjeffa cd) Rraffer, cm 6c rebeBegna
uppfiffa Un pttgf på BefaHarens 6116,
ben mennifRcr fjenar, ßctrt fjenar ej (5ub.

9.

®iff fufenbe anbra BegmämCiga fing
Bef)cfmes mäf papper aff werben cmRring.
^5>e(ö ngffa få Runbe jag afbrig BefRrifma,
ont jag IRuff' min cfriga Bif$fib förbrifma.
^irafer od? prtgbning, fem göre$ beraf,
ed) affa Be()cfmer bem Ränner ej jag.

10.

Q&en tanR på f)ur många, fom ber få ftff Bröb,
fam efje$ af fjunger ftcfi. Ciba ffar nö6t
^rBefef bef pa$far för gamfa cd) unga,
ftg alla bef$ Bärbar be ära ej funga.
3fÖrfgnen få fRicRar, aff ingen må gå
meb febiga f)önber, ben något förmår.

11.

g>ef är ju af RärfeR aff fjena mår (5ub,
aff göra l)an$ mifja ad) föfja l)an$ Bub.
oftf RärfeR fiff nä|lan aff ngffa merRffäffa,
bå girig(?ef$ RärfeR af$ idie får fäffa.
rSg egenbamen$ Berre l)an fåg mäf fifT
aff tttjfja f)an$ gåfmar aCCf fåfam t?an miff.
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5.

äßtfu om ®ranfor£ tiüa ftab (fajanS&rufet).
@n upptecfning Roß ©mebß, tmå Roö Standen. 2)en ena af beßfa

febnare är fuüftänbigaft. @tt)det fjar t uerSbpggnab rnpden lif'ljet mcb
©abr. Setftenii fång roib roefifinffa afbelningcnß föreniugßfeft 1846. §ör«
fattarinnan ffaK, enl. uppgift genom fanbib. SBefmar, för fin fang ev
l)åHit af fajanöfabrifenö egare en tunna råg.

c&otn od; fat of$ fRåba
meb mår1 ögon öåba
ufi (5ranfor$ Ciüa, granna fiab,
$uru bo formera
RäriT ufaf fera, »

granna, näffa, tuaf affa (Tag.

Jbmab mår1 fäller frampa,
Runna be mäf (lampa,
liff all göra llöiber berttlaf.
Aonflen fåbanl målTer,
all materien gifter
all aröefa ben fiff många (Tag.

^Åärif ganfRa fRöna,
gitfa, fimifa, gröna,
ocf; mång1 anbra färger ganfRa rar,
e%cRTig, ben Im f;tjffa
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Berutaf Ran ftjffal
(?an wifst gerna Bern tiff grannfåt fpar,

3?ör en fåBan mara
få mi trafor fpara, *)
Bern mi förr fia Raffat uti muff,
men nu noga famfa
BåBe ni)1 od) gamfa,
fom Bet more Bara iBef guff.

QÖurRar, ftop o<$ fianna,
fom mif$t äro granna,
rnöBfer utaf affa fRöna ffag.
<$äfom rar porffiner
äro Be få ftner;
ingen fiRe Be i 3finfanB tfar.

^)en Bern ej Ran fofa,
t)an får maten öfa
uti gamfa fura BjörRefat,
fprucRna afpeRoppar,
fom BeftänBigt Broppa,
o ef) förBerfma mången fmaRfig mat

Q&en i Rärif rara

får man fånge fpara
afft, f)maB man tiff mat od) BricRa fått
när man Bfifmer mätter,
man Bet unBan fätter,
od) Bet frnaRar ättBå fiRa goBt

*) ©mcbau lumpor utbptteö mot ftenfäril för bet å ©ranforé äfrocit
maranbe pappcvöbrufctö räfning. Slfmen ben cmottogoS i utbpte mot
fciril, tnalabcft faint anroånbeö fom göbningäämne på ©vanforö egen»
bomö ofrar.
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BfomBittRat Räta
Ran man q mtöBäta
i Ben fRöna fommatltb.
QSfommot IJettftgf ftifwas
od? fä fRönf uppCifttui$,
nät forn fofen fRinet mifö od) Bfiö.

<3>et Ran q BefRtifwas,
od) ej namn uppgtfmas,
fjmaö 5e fRöna RätiB ngtfa göt.
3ag ^at ocR en figjTa,
6en jag mitte fgtta,
om jag f)aöc litt att Röpa föt.

Qtten jag nog BeRommet
ulaf palton ftommet,
om jag f)onom öetom öömjuRl Bet-,
gtanna RaffeRoppat,
fä att l)jextat f)oppat:
jag l)an$ goöl)el teöan öagfigl fet.
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6.

Sen fearntfyertiga Sena.
gtnnö båbe i @mebö' od) 9?att(fen8 famting. (Snligt antedning I)oS

ben febnore [faß fjänbeffert tißbragit fig på åfanb.

mibfommarafton få fjänbe bet fig,
en f;op utaf ungbom Begiftoer nu fig
tiff träfRet att feRa på fttfii^a ftränber,
6c fpefa ocf; banfa odj> fuftefbar* tänba,
men ^ena fion tänRte: "fitoab Båtar bet fjär?
bet är ju aCCtfammans onöbigt Befmär1'.

^on Ränbe i l;jertat en Rfappanbe röft:
"ber Borta är någon, fom fucRar om tröft.
3ag måfte mäf föRa, 0 m ar finnes ben arma.
(öm öfrner en ttlTing jag Ran mig förBarma,
få gör jag en tjenft åt fjeffmer min (5>ub,
bet är ju få fRrifmet i alla rftans Bub".

^efena fig frnggcr f;eft fönfigt rncb ffit,
fin fiflfa Båt tar, fom 0on ntjfs förbe bit,
od; ror Öftoer träfRet att 0jefpa i nöben
ben enfamma Jlnna, fom Tåg nära böben,
ocB Barnet, fom Båg uppå fiafmen ocf) gret
i junger od; törfl ocf; efänbigfet.
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^&efena l)on förbe roäf tnjöfRen mcb (te)
od) gaf ål ben fjuRa, font fåg öntRefig.
<&on fRöler ont barnel od) giftper bei briåa,
fjon tnifsle, all herren ntånb' l)enne bilfRidta.
Q&en Jlnna ^on lager ftll affReb od) bör,
Helena l)on fRöler ont CiRel, font bör.

Helena log barttel od) bar i fin bål
nteb l)jerlefig RärfeR, -mcb fttcftan ocfi grå!
od) ror li£f be anbra, font feRle på (Iranben.
<$lrarl tporo be rebo od) råeftle tti banben
od) fabe: "JbtUnal btnab är i bin bål?
bei fiRnar ell barn i fttdlan od) grål".

*)
Jbebena berällar afflfatntnans i grunb:
"<$å fjaftoer jag lüTbragl en ntibfotntnarsflunb."

£narl iräbbe en gosfe f)efl tnenfös ber fratn
od) lager ben lifta få ^jerlfigl i fatnn:
"(Dtn bit bfiftper ntanttna, få bfiftper jag pappa,
tri (Rofa på bella tnifsl ingenling lappa.
«Sag fRaft ju bei äffRa od) giftna bei iröft,
fiRfotn btt fjeff bttril bei ttnber bill bröff."

£lraxl tooro be rebo all binba en Rrans,
ttppföRle a£C' nöjen, font nånltn ber fans,
all fägna bei unga brubparel tneb gantntan.
<$e1n refle be gfaba bå l)etn affefatntnan
od) foftnabe fira ben l)ögfib nteb fröjb,
bå besfa fRttff' fjåfta fill bröffop få nöjb.

*) ®e jtjrn förfta oevSrabevna fafnae i ena uppledningen, Ijeta ftvo
fen i ben anbra.

2
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7.

$röUoJj$tuifa.
öfter lita fudftänbiga uppteditingar i Smebd' od; Maudens famtim

gar. 3 ben febnarcd är nppgifmet, att fången ilad roara biftab mot fin¬
tet af gintanbd föreningdtib mcb ©merigc, toib ett brödop i ifterped, bå
br £>ågg mar proft berficibcd; författarinnan flad fjfclf bimiftat betfamma.
§uut ftpdct anftagit, torbe fed bcraf, att landend famiing innepåder
äfmen en i början af 1870talct i 9?pfartebp förfamling gjorb, men mpdet
ofudftänbig, upptedning, n:o 374 i fRandend 1874 trpdta förtedning.
Slntednarend gifdning bå, att ftpdct ffude pärleba fig från bermaranbe
fodncffodärare ör. Ctin, tpded tuebcrläggad genom fudftcinbigpeten.af be
öfmerendftämmanbe upptedningarna från Dierpcd.

cÄotn, (iaöna, goba månner,
od) l)ör uppå miii faCt
fafi jag ej affa Rånnet
i benna Bröffopsfaf,

få miff jag er påminna,
l)mab fröjb i f)im£en år,
om ni bei miff Befinna,
od) f)åffa SSefttm Rår,

fom för mår fRufb på Rorfei
uigjöi ftft bgra Bfob
od) ormfens f)ufmub Rrosfai
meb fegerf)jefiemob.
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Jiorn, fål ofs ^&onotn daflfa
i ßröffopsfafen in,
fotn mallen dan förmanbfa
uli bei Bäjia mint

Q8i fpefa ad? mi banfa,
men lända ej ttppå,
Ijmab fällig1 fjäfen fefar,
när fjon fdaff fiäbangå.

förföra mi 6ubs nåbe,
få är mår gfäbje all,
od) fjäfen flår i måbe,
när fotn (jon Ijäban fdaff.

®iff l?imfcns PröUop fdöna,
dom fål ofs affa gå,
ber 3efus månbe dröna
ben fjonom iror uppåt

g)er affa engfar fpefa
meb fjuffiger tmtftd,
ocfj ingen gfäbjc fefar
i bella Ijimmefrid.

rÄål ofs enbrägligl föfma,
lg bei är möba märbl,
mår Sfaber för ben gåfma,
fom §an ofs fjar ßefdärl.

iSiff äla od) liff bricka,
o# annai mera gobl,
ja för ben minßa pricka,
mi Ija af ,-ftonom fåll.
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Mt fro o<$ RätfeR grimfRa
ttfi warf bräfföpsfag,
öd) brubcföfRef önfRas
€>ubs nåb i benna bag,

od; äff ^&an betn beroarar,
äff betn ej öwäit ma,
fönt (5ub ftflXammans parar,
-mer Runna fRifja df.

(D £>ttb, fötn afff regerar
öd; (Igrer tneb SHn t?anb,
,£an göre ännu mera
far beffa äRfa ffånb!

oldf Ijeffan när betn bftfwa
ödj fgdia ufan faf,
äff be må Runna frifwas,
föm fifja i gran baf!

<D, ffare (5ub, jag beber:
fänb bem bin <Jtnbes nåb,
föm bagefigf bem feber
i beras råb öcf; båb!

3färf>inbra fafans fifter
emeffan beffa par,

öd) uppfgfT a!Ta briffer
i beras fefnabs bar!

o£n tjuftru mannens ära,
en man fin (juffrus fröff,
när föm be frögef bära
ren RärfeR i ftff bröft.
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3>å få be {natt förnimma,
i)toab ^rjraR. fäga må
om 6åba man od) qwinna,
fom Rärftql fefwa må.

3aq (Titlar nu all fjunqa;
mar f)ärnteb nu förnöjbt
od) önfRar aXCa Romrna
i f)imfen$ fä-da fröjb.

öub tåte ofs få mölas
mcb pafmer ull f)anb,
når bomens bag fRaü flöla
f)toar en från benna flranbt
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8.

SBröllojJöroifa.
Ur @mcbö' famftng.

c&ojorn fanRen, Rriffna tränner,
upp ft£C (SttB i (?intmefs f?ö|B,
3, föttt någon RärfeR Rännet,
od? är tneB (SuBs trifja nöjB,
6juBen fiflens futlie Bgta,
in ufi warf ßröffopsfag,
äff f?an mätBe$ of$ nu ffgra
fi£C äff fofja ^>an$ Besagt

£om cÄan ufi ^ana gjorBe,
Ran c»an göra än i Bag,
Bet Be min af toäffen fporBe,
ont Bei fä är ^&ans ßel?ag.
fetten gäffar affa fifia,
fönt l?a c&onoin ^jerfigf Rät,
od? triff afBrtg någon fmiRa,
|om fiff f?onont RärfeR Bär.

4åf of$ Bå af l?jerfaf önfRa
nåB ödj ftiB från 3$el?ova,
äff måtf BtuBepat irtå grönfRa
fiff Im fjäf nteB (5uB$ ße^jag.
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Jöerte, |!t$t bu betas öbett
efut bitt affwifa råb,
fröfla bew i fif oef; beben,
elär bew Biffånb web bin nåb t

dåi ej fafans arga fißer
fosfa betas RarfeRs Banb,
uppfgfT affa betas Brißer
web S>in föttåbs riRa fianb!
(Söt bew nöjb web f?wab bit befar
bew fiff nöbforff l?warje bag!
3ag wef aff ben intef fefat,
fow ät nöjb web (Subs Befiag.

<£fote (Sttb! jag big nu Bebet
af afff fijetfa innerfig,
aff S>in anba bew fiäbf feber,
liff att fraget föfja 9>ig,
få i web- fow wofgångsfiwwa
föda ftÖli ocp fjjefp IJos big,
ftj bu fåfer S>ig päbs finna,
faß £>tt ofta böfjet S)ig.

(Sub, aff bggbens täffa Räffa,
ingjuf btjgb od? Rörfigßef,
aff be wåga fefwa fäffa
od; ttnbwiRa aff förfref,
fow inåt egen wifja banat!
Öw wi ej på tnaRfen få,
wi i wånga faror panna,
fow wi efjes itnbangå.

cÄcffa, fr ib ocf wgcRen fgcRa
önfRar jag i eberf Po
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od) att forg en ej må irijcRa
od) förföra fjäfens ro,
QSlen om v>ef ocR fRuffe §änbaf
4berre, gif öå fåfamoö
!i£C att frägna fucRar fänba
tid 6ig öut>, fom är få goö!

JSerre, om g)u fåfer fäffa
fifjan, fom i Bfomning fiår,
fommarfofen åferRafta,
att f)on fnart fm fägring får t
,-^ifma poppet-, när bit fwigiar,
Hå$ upp gniffan, fom är fmag,
att bi afC fm wifja riRia
på öitt nåöiga Refjagt

55ef)omat öu fiore Rommg,
fom atf magi i Ijänöer $ar,
ingjttt RärfeRs föfci fjonung
uti bittci äRfa pari
^ammanfmäCf S)u 6eras tjjerfan
uii ett föreningsRanö,
att bi aförig röna fmärfa
af öen Ceöe afgrunösanö'1,

riåf bin enget 6em feöfaga
uti öeras foretag!
iStj t»t fja wät fog att RCaga,
att wt äre ganfRa fwag.
Qffan feöefwen på wägen
liappfa wi f)warienöa granö,
berför1 Peber jag Rett trägen;
tet» öem meö ££>in nåöes RanM
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Jiåt q motgång offer CgcRu
ftöra t>era$ Cugna frib
cffer t>m ifrån tåg rtjcfta,
(Sit5, trat 6uts tiff ewig tit>l
^atnfa affa t>tta$ fanfar
på tån fqcfp i affan |iunt>
tiff att Ra|fa loppets anRar
på en riRtigt fäRer grunt) 1
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9.

SBrUfomftljel Swing tili (£. Bergman,
ba Ijan flijttabc till 9?crt)cS.

Ur ©mebö' famling. s45aftor SÖ., börbig ifrån Dierkes, blef, f>å 1860=
talet, några år före fin böb, faplatt i 9ierpe$. San tvär eit man meb
mt}cfen bibetfunffap odf) ftvr talegåfma.

$ag ätnnar nu att fRrifma
en några gCaba orb
tid ben, fotn nu fRaCL' Bftfma
en fkrbe för mår (fjorb,
3ag ÖnfRar irrans anba
tnå föfja B<motn fitf
ocf> adftb gå tid ^anba
od? mara fians tiftit.

Q&ift gråa ^ufmub fufar
tid graf mib bobens Bub.
QKen förr'n mitt tif jag (Tutar,
få mid jag fadia (5ub,
att mi nu få tidBaRa
mår förra Barnbotnsmän,
att Bär (tn tjenft BernaRa
uti förfamfingen.

QSäfRomtnen lid mår RgrRa!
mäfRommen! fager jag.
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(Sub gtfwe mob od; fiffrRa,
infRärpa Jberrans fag
f>o$ fofierBi^gbens Pröber,
fotn, ärtrtu lief od; Raff,
i ftjnben ftgga böber
ocß nära etnigi faff.

S>rt gfäber nu warf finne
att pafforn fiöra fä,
ftj fiben fnari är inne
för ben, forn feftoer bä.
3a, herren (Sttb febfage
nu l;onotn fffcRfigf §\t
od; i ftn tnärb f>an tage
ben, fotn (?ar Rrtfffigi nit
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Stjrfönjfan för utgåcnbc ftebV-
Ur @mcbs' famting.

4ijcRön(Re«, CtjcRönfRen, 3> reBfige män,
Bet fRepp, fom nu (Iäppe$ ifrån (iapefen
i mattnet att mera fötfärBigaBt Btifwa
meB mäßer od) feget, a« fet)an fortBrifma
på l)afwet, att pföja t»e Bötjorna Btå
od) fgcRfigt Ufl" utriRes tänBer a« gå,

dit ^emta ßetn maror fiJT fäBernestanB,
BefriaBt från faror od) ftenBens l)anB,
Q$år önfRan fRaCC Btifma, a« ttjcRan ("Raff fötja,
tri icRe mår mening meB fatfRf)et förBöfja.
«£Repp$farten är migtig ocß farorna mång1,
om icRe 6uB$ goBl)et fjeff fibrer Bef$ gång.

Qöefaffom nu fReppet Ben (firman i i)anB,
fom minBar od) wågor mät näpfa Ran,
fom QftoaRs arR förbe på Berget Jirarat.
cÄan Bfef Ber för ftoBen få tgcRtigt BemaraB;
aß mertBen Bå Btef uti mattnet förBränRt,
men tifmet åt QiloaR i arRen Btef fRänRt.

Qitär f)afmet månB1 rafa od) mågorna Hå,
när åfRan på Btirtar i tuffen månB1 gå,
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bä är wäf pä fjafwet förfärfigt att mara,
ont herren bä icftc i fReppet månt»' trära 5
mctt är ßan ber 3berre ocf> ftgrer befs gäng,
Ratt f?cfa naturen ej göra förfång.

<£a Bjttb bå ben fitrften att Rontnta otnBorb,
fotn fRapat j>ar ßafwet ocfj ßefa trär jorb,
fotrt banat naturen att fgba ßans ra itja t
(Dnt tat tnära BficRar frän Ijonom ej fRifja,
fä Ratt ej ofgcRan uträtta fttt trärf,
ocf) icRe trär egenbatn röna förberf.

Q, ftore aCCstnäß-ftgc ßfaber, roar när,
bä fReppet frän famnen ftn1 faller BorfBär
t UT fretnntanbe fänber, ber nytta att göra!
cÄäf unnbar ocfj tuägor bet afbrig förftöra,
od; feban fuffföfja ftn fgcfcfiga gäng
frän fanbfRap fiJX fanbfRap förutan förfängt

3ag önfRar bä fiffigt af RärfeRens Brö|J,
att alfa fjötnänner ntä föRa Itn träft
Bos benne regen ten, när farorna ßota,
iban Ran ju ofgcRan i ßaßigßet mota.
(Bub tnare bä ßerre ocf; fjeff ftgrestnan!
3ctg fetnnar bä fReppef ttfi bin fianb.
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11.

SÖifö om ftjrtx mätt frätt SHattgStoj, font bruttfttabc
på ett ftffttreftirb.

ginne babe t ©mebs' od) bandens famling. 3 ben febnareS upp*
fpfeS, att be ftjra männen mib mebtet af 1850»talet brmtfnat mib ett
ffär i Werpes, när be ffultc mitja fina ffätnät (ffötnät?). Små babe
marit peit unge ogifte män, en ätbre.
©junges fom n:o 387 i g:ta fm. pfatmb.: "O, 3efu, när jag päban ffatl."

£), <4bams Barn I ffmab är bio fif,
Ijmab är bitt mob ocj) fitjrfta?
i benna Rorta manbringstib
mi Borbe herren btjtRa,
jfty få fom mattuBfäbbran fmag,
få är mårt fif j ^mart anbebrag
mi Borbe böben fruRta.

böben Ijärjar afft omRring
på mattnet od) på fanbet 5
när fom mi fruRf a ingenting,
få räcRer (jun ofs ^anben
od) fäger: btt fRaXT föfja mig,
jag bröjer nu ej mer meb big,
be unga fom be gamfa.

cäxempef ()a mi Bäruppå
i forgen fom ofs möter,
bå ftjra man fiff fjös månb' gå
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fitt näringsfång a« (Röta.
wanfigt fäll od) TojTigt 6tuR

be uppå l)aftoef robbe ut.
.-Äjcfp, ^&erre öub, f)roab l)änbet

<g)(t roat bert (t(Ja gången bå,
fotrt be frätt fanbet fänbej
ej Runbe be bå tnera få
uträcRa fina f)ärtber
tid maRe, Barn, tid far ocf) tnor
od) ej tid fußet eder Bror,
ej l)eder några mannet.

^förtnobefigen gicR bet få,
att tnåbret Båten Raftar
nu af od) an Bfanb Böfjor Bfå,
tid befs f)an ontRud Raftas.
c2j l)jefpfe tnaRt od) mannamob,
bef$ böb$fång Bfir i ßaftoets (Job,
att ber |m Bana (Tuta.

Q&en tänR: f)mab jemmer, forg od) nöb,
när fifttref (Job t fara,
od) f)otabe$ trieb toåfbfatn bob,
od) ingen nu månb1 toara
på benna ftora toiba traRt,
fom Rtmbe giftoa på betrt aRt
od) beut ur nöben fräffat

£>et ()jeTpte ingen Bön od) gråt,
tg nöben toar för ada;
be mäße femna Tif od) Båt
od) 6ubi dg Befada;
faß unber gtoaT od) forgTigt tnob,
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ej annat aiTs än 3efu 6Cot>
dan arma fjäfen fräffa.

'Sänd: f?mab för iibning beifa mar
för affa m att fiöral
men för föräibrar, ftjfdon där
dan bei mifsi Bfobei röra,
a» fe f?ur made, Barn nu Båg
nebfändi i fjafmets bjupa måg$
ej $opp att åtet finnas.

g)u fjutyii i?ar få mången man
ufur få fiårber fnara
ocfj fräffaf meb en mäCbig $anb
ur mieden nöb ocf> fara.
3Bfanb bu fåier ofs förfiå,
att bina bomar äro få:
mi fdaff i nöb omdomma.

Qften fåtom ofs bå fafta rnob
ocfj ej få fargBigi qmtba!
g)enfamme föuben är ju gob,
mi tnåfle iåfigf fiba,
mi mef ej, förrän bomfens bag,
fimab fom fiar marif J5an$ Be^ag.
g)å aHfing uppenBaras.

3 grafmen Bfifmer ingen qmar,
ocfj fjafmet från ftg dafiar,
[jmab bei i Itna gömmor f>ar,
när aECt fiCC flutet fjajiar.
S>å få mi oedfå mäf igen
mår made, Barn od? goba män,
S>ub gifme, uti f/imlenl
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IL

2£ifa om tre flitfor, font brmtfttabe t töetttjärmi
träft, af fjmilfa ett mar Ijcittttta frätt £ufäitg eller

^ögluttb otf) tmä frätt 2£ittaiuciiti i ÄorSttäS.

gtnn§ båbe i ©tncbs' odj fRancfeng famting. 3)cn fcbitarcö npptecf*
ning met berätta, att fticforna en fönbag fjabe marit "titt gäft" oct) på
färben brnnfnat. £tuå btanb fem räbbabeö.

Äan fjttngaö fom: "2)eit ftötta Grmttta tröfiföö tåg".

Q&eb forg ocf> ttteb Pebröftoabf tit o b
jag rttt M pennan fRriber,
od) Per om tröff od) tåfamob
för bett, fem företett fiber.

oiUi, ()abe jaet bod ettgfaröft,
od) Rtmbe fjeff bet göra,
få fRuffe jag tttebbefa trö(l
åf bettt, fom bett PePöfma.

Qftett l)mab flått tröffa tttom 6ttb
i fåbatt ttöb od) fmärtaf
"Stf I) tve tit Ratt ftttbra Rfagarts fjub
i få PeRfämba f)jerfant

3
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()an, fom fifwei gifwif
t?ar <xHt i (Ina ^änber,
6an fäger: "#ag är (5ub od) 3far,
35ag fjeff 6ig !)jefpen fänber".

3>en f)änbeffe, jag föga må,
Bör aCTa wöf BefraRia,
ej uf på fwaga ifcit gå,
It g för befs faffRBei aRfa.

o£ftt f)önbeffe, rätt ganfRa fwår,
fom aOTa Bör Begråta,
men aflfra me (i tiCC l)jertat går
(jos be föröfbrar fåta.

3fem tinga fficRor fäfffRap gör'
att föfja meb fjwaranbra,
bif wägen ut på träfRet för,
ber många ttppå wanbra.

~3?å frtpgg förfäRran, fom be ftcR,
be ut på ifen gingo,
ber anbra Båbe Rörb1 od) gicR,
be fnari förnimma ftngo,

att besfa orben äro fann1,
be föfja ofs i fpåren:
fjwem Herren wiff, ben Radar ^an,
ocRfå i tmgbomsåren,

S>e nöjb1 od) gfab1 tifffammans gå
od) fruRta ingen fara,
men böben föfjer bem i fpår,
fom fogfen grips i fnara.
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3 öjupeT fjönRo 5e inc6 §a|T,
Runöe botten *) (jtnna,

öen fwaga if«n för 6m Braß.
o$ fioö ej a« finna.

g)c ropfc tyciC 6å fiff (In &u6
t öenna nöö ocfj jemmert
men öööfens RCocftors f?år6a fjuö,
bet ännu ^ögre jämmer.

Q&en tvoå af bern 6en nåben ftcR
att |tg pä ifen braga,
faß tuåf ad) Ra#' i gnRCigt fRtcR
be woro a#t för ftnaga,

be anbra ti# att ßjeTpa bå,
fom uti öfupet ropa,
bet Runbe icfte be förmå,
be (?ö£Co få fiffßopa.

famma fantntag, fom be gå,
be icRe (Täppa tvifja,
ej fRttUe bööen, fom man fåg,
6em från ßmaranbra fRifja.

S>e, fom på Präbben forgsne ßob%
Ran bern ej Biftånb göra,
fa (Tätt be fia få forgCigt mob,
a« bet Ran (Tenen röra.

<$ig fjeTf a« pjefpa be ej Ran,
tg Tampan (Tufar Brinna.

*) Stnnan läöavt: båten.
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&U föRct f;jefp någon ann'
Ran ingen mera f;inna.

c2it böbsfäng Bfef i matfnets ffob,
ber Huta be Im Bana.
Q5i rappas bocfc, att 3>eftt Bfob
Ran ftjnberna afpfana.

g)e, fom m watttttt CgcRfigf Rom1,
tilX näfta gårb be gingo,
be Iptefp ocf; Biffånb Båbo ont,
fot« be odi fttarfig ftngo.

<£>t rgcRtes bå ur maftnet fmår1
förutan fif ocf; cmba
od) ftäübes få rneb fucR ocfj tår
foräfbrama t iE ^anba,

font unber änglTan, forg ocf; gråt
ont boras fiR Beftäfbe;
ocf; oüa tro ftcR föfjas åt,
faft be tnång tårar fäfbe.

Qfltt l;mifa be t forbens tnttflf
od; Ränna ingen fntärta.
Q&en far od; mor, fotn mar beut (;ttfb%
fåf träffa eberf f;jertat

©tit bet f;ar mar it 6ttbs Be^ag,
att bem ur bfupet braga,
l;ar J>an ej bertilT marit fmag;
e&an gör font ,o5an Behagar.

Q5i råRas fiRmäf en gång bå,
när grafmen öppnab Bfifmer
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od) Bomaren BåB1 flor od) ftrta
förÄBBrar åfergifmer.

Q8i ti (Ta me««1fRor fändet mäB,
aff fiBen mår fRaOT mara,
men <&an, fom fRapaf Rropp od) fjÄB,
3Ban månBe f)ärti£C fmara:

"(Dm jag Än fRonfe M9 i går,
Bin BÄffring fiBB aff pröfnnt,
i Bag ar faran BiRa fmår,
jag Ran ej BÄngre fö fm a.

3 ungBomstjra ffaBBe Barn,
Båf fafan ej er focfta
aff fitärjas ufi fgnBens garn,
förBjtiBna BBomfler pfoefcal

% fÄfffRapsrefor, faBBaf$Broff,
efjmar Bu Bent Ran finna,
för aBBrig nteB (tg någof goBf,
Bet BorBe Bit Befinna.

Q&en fÄnR uppå mår (Ifta nöB,
fimgBafef förf månB' rinna.
S)e frenne fficRors Baffig1 BöB,
(Raff of$ Beront påminna.

Qften mina måntter, Bagen få,
tiff iTuf jag eBer BjuBer,
aff frone$ Batnpa Brinna må,
når Bom$Baf#nen BjuBer1.
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13.

SBifa ont Qoljan ^tljl od) fottctt $arl ^cttrif fantt
Äart ©im£ från fjtuUfrt ett refa tiü

$&o t oltober 1856 tooro t fjöttob i tio
bagar, bå $nrl Apettrif ^iljt ontfont.

Ur @meb$' famttng, titt fjnritfen ten tttiftvit ntcbbelab af ben af'
Jibueö ftyfter Sofeftita ißif)f.

@jungeö forn: "SUlttt fjcil od) finne" o. f. tt>., g:ta fm. pfb. n:o 288.

.-footn ^it fitT mig, 3 Barn ocfj wännerl
Rom fiör på, Bmab jag fäga må,
3, fom intet fjönöben Ränner,
ej marit ut på Böfjor Bfå
ocfj icRe rönt bet flora me,
fom tippå ^afmet ofta fRert

3> faren mäf ben Pön förfttmmat,
att Bebja för fjörefanbe'
ocfj ej be arben na'nftn Rttnnaf:
£> o&erre (5«bl förBarmanbe
ntöfmer ben, fatn fiber nöb
ocfj räbe$ för en måfbfam böb!

©änR itppå fånen ung ocfj fpäber,
font föfjbe tneb fin faber Bort,
nteb ^onotn uppå fReppef träber,
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q tnif$te att IJans fib war dort,
men rådar fnarfig i fjönöb
od; §otci$ me t» en f;a|lig böb.

©and på be tio bggnen fwåra,
be må (le i marwatten gå t
©änd, j>ur' mången fucd 0$ lårar
ben fpäbe ftcft utgjuta bå,
fom ^warje (lunb ej annat fåg,
än böb, (öm för §an$ ögon fåg!

©ändt hungrig, wåt ocf; mgedet flaller
t ^afwets mågor natt oef; bag!
jban ofta nog (In fjäf defaffer
uti ben $ög(les wäf6ej;agj
men öeber <5ub få f)jertefig,
att fanbet än en gång få (t.

Q&en tänd, ijwab ^jertat dfappa manbe
uti ben unges fpäba Pröfl!
Qifti en fåban forg 0$ månba
fjan (länbigt 6er om (?jefp ocjj tröfij
ocfj för f;ans ömma trägna Bön
få flabna be ej ut på (jön.

Q&ot fanbet fdeppet änbtfigt fdriber,
ocjj bem tiff ännu ftörre nöb,
ftj bet mot Pcrget f?a(ligf brifwer
od; jiotar bem meb måfbfam böb,
ttj bet i (Ineden öri(la må
ocf; ingen $jefp är att tiffgå.

S>en (lör(la forg be fmgo fpörja,
tg fonen bog i fabrens famn.
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Qfton f)uru otnf f)nn månBo förja,
att (portotn CijcRfigt få t CanBl
f?att$ fjäf Bå fliflfa öfmorgidi
fifiC $mU% t>0f l)an gfäBjo ficR.

Qfton tänR, l)ur gCaB l)an (RuiTo rnaRna
uti Bo ändars fröjBofaf,
6a ()an afC jornmor månBo faRna,
RtingwärfB af ongfar utan faf,
fom RotntttU ifrån Böfjor rnång'
4« f)öra ongfars fröjBofång.

Qfton fahren Binder fem en BöBor
tippå eft mraR, a« Bfifma qmat,
od) far i CanB rnoB mgcRon möBa
att fo, ont någon ßjofp Bor war j
mon rnåflfo fjoff rnoB BarranB1 i)anö
Bon BöBo BjoCpa uppå fanB.

©iCT f)emmot ()an Bå änBfCigf förBo$,
BåB1 Jiof ocf> Ra# od) utan Cif$
l)an$ Rropp ocf) Bommar intof rörBos,
itj f)an l)ar IXufaf jorBons fif.
-ftan Rom tid graftnon offor Bag
a« f)miBa Bor BiBB BomoBag.

<D, monnifRat Bu Bor Bofinna,
att rnångon uppå l)afmot är,
fom nöBon ofta får förnimma
od) forgofårar gjufa Bor,
mon gBörn Bå oj Bon Bönon (Rön:
1,6uB BjoBpo Bon fom är på fjöttt"
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14.

3Bifa out SDfattSfon 9(ntfotf3 frdtt
OiattgSfct) bob.

ginne båbe i Smebe' od) i Stancfene jamftng. 3 ben febnaree är
titfifa rnefobi angtfroen.

36fanb be ftoåraffe öben,
fotn träffa be ömmajle fmnf,
få är ju bett wåfbfattttna böben;
f)an presfar ntång' fårar på Rinb,

af faber od) ntober, få fåfa,
forrt woro ont forten Un f)ufbf,
men ftdi ftå wib grafwen od) gråta
när Rropyen nebCabe$ i muff.

igenom ben tyåfbfamma böben,
fow werRabe$ genom eff fRoff.
Jbrnem Ränner förut ftna öben,
od) tnärRer (tn toibrtga fofft

,&an fRuffe fig roa i fpefef,
aff fira 3of)annes nteb fRoff j

förjfob ej aff Cabba, mar fefef,
ftj fRoffef afgicR afffför öråbf.
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kanonen t (itjcftcn månb1 Srifta
ocj) träffad Rropen få ^årbt,
att (lunben få nar war bett ftfEa;
fian faß neb tiff jorben få fwårt.

J5an genaft fRenböb upptages
od) Sringas fiOC fansning igen,
od) feban omforg bor braves
af många wäfmenanbe män.

^eft warfigt man ^onom bå förbe
utöfwer bot fwaOfanbe l)af,
fian icRo bot min(ta ftg rörbo,
f)ans fommar bo woro få fwag.

3från <$a(imofa (Iranbon t>an förbe*
tiff boRtorn i Jiriftineftab;
oj gråt offer Rfagan bor I)örbes,
f>an onba(l ftn gfräffare Sab

om fpbaförfåtoff ocf; nåbo
od) rening i fräffarens Sfob;
fian gfömbo Itn Rroppsfiga wåbo
od) förjbo för fjöfens Sefiof.

J&an fåg ffg bå wara bonfamma,
fom trampat lin 3fräffare$ Sfobj
nu wiffo l)an gorna annamma
fians bgra förfoning få gob.

"Stj fRaban bon fumbo oj Sotas
af menfRfig wisbom ocfj maRt,
od) bobon af ingen Ran motas,
bot l)ar fjoffwa fanningon fagt.
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cåcm ^cffar er alla fiCCiRa,
3 tjpfingar flora ocf> fntå,
au icRe få pitfwefigt fiRa
på faflfuffa tttägar atf flå.

3 Rännen förut icRe faran
od) öööcn l)an fRicRar ej Pub.
3otn foflefn f)an pipes i fnaran,
få går Pen, fotn gömmer Itn £>ub.

^toem tref, ont tiöen tiCCafer,
att ropa ont tnifRttnb ocf> nåb,
berför1, o fpbar', toänb åfer
od) föfj f?ans wäftnenanbe råb!

3?ent bpn få tnånbe fian fiba
ftn fwåra od) fntärfanbe nöb,
l)an månbe tneb låfamob Ptba,
men fteR få i Jaerranotn bö.

3å förjon ej ntera, I) ans toänner
J5an ttn|la$ Pfanb Peptonen laCL
3in pfåfla $an ntera ej Ränner
od) werfben ^an Pjttbtf farwäf.
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lo.

^lagiut öfwcr en faöcré böb.
Ur SRancfenS [amting. 2)en fjcir besjungne mannen f»ette 3otj. §jort

od) war fött till författarinnan (fe biogr.). §an ffatl tnarit en bugtig
fjoman od) gob fjuöfabcr, men paft, fatfcnfjct att tnara "fmafaub"'.
2>å tjan ett gång fjemfommit — troligen från ben tjcir omtatabe fyra*
åriga fjörefan — od) tnarit f)od be fina I)ett fort tib (matt fager:
några bagar), flutte f)an åter utrefa från Äriftinejiab, men öftuerraffabeS
af böben i famnen omborb på bet fartpg, på pau tagit fjpra, od)
bet bagen feban f)att tagit afffcb af be filta. Crfafett tros flå i fammam
pang meb tjanS itcimttba böjetfe. 9febau tnib mebtet af 1870=tatet tnar
f)auö enfa böb; ttuå föner, font fötjt fabrenS prfe, tnoro feban många år
borta; en botter tefbe.

Jbur Ratt wt öegtjnna alt qwiba,
fottt fåban bebröfweffe fjarl
wi öro fre Gröber få fpäba,

*

fottt Cetmtabes efter wår far,

fottt fibigf från werCben ntånb1 ifa
igenom en wåfbfatnman böb,
ifrån jorbifR fjgbba o$ (jwifa,
wårf enba feRamfiga fföb.

£)en, font ofs ffcu(T RCäba ocf; föba
od) wara wår jorbifRa troff,
tjan fparbe ej oro o$ tnöba
att ffiCa wår (junger odj för|f.
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3 fgra års waRattbe ttäffer
öcR bagars Befwärfiga fwåttg
Ratt afffib fm ött fR att förlaffer*)
aff rå Ra be fttt a ett gått g,

~^å fjött Bfattb Böfjörtta ftvåra
förttöffe Ratt ttäffer öcR bar,
faft ttttber tttåttg' ättgffatt öcR fårar
aff rå Ra be Inta Ratt far.

QKett forgett för Röttöttt Itg tvättbe,
Ratt Rottt bå Reff fgcRftgf fi£C Rattttt
ocR gfäbjettes fårar ftcR föda,
bå Ratt fog be Ittta i fattttt.

Q&ett gfäbjett Itg gettaff ottttvättbe
i fårar af forgefigf tttöb,
fg herren böbspollett ttffättbe,
BörfrgcRfe tv år faber få gab.

Q5L fläffa öfs Ifttttböttt tvifsf gfaber
aff briftx-ta Borf förgett ettgåttg,
tttett ttär tvi RögRötttttta tvår faber,
wir fårartta Bfifwa för tvång1.

^ättR effer, aff tttiffa ett faber,
föttt äffRabe Bjerfftgf be ftttå,
ftg wifabe aflffib få gfaber,
ttär föttt Ratt t fatttttett bettt får.

*) gfttttar, upvffjnter.
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16.

Sötfa ont ett tttatt t 9iattg$&t), fottt bruttfnabe od)
trobbcå fja bliftoit ffuffab t fjött.

Ur ©meb§' fatnting, efter ett af författarinnan fjelf meb fraftnrftil
präntabt ejemfttar.

3 merfbett finnes aCbrig gobi,
men aRfttb forg o<f>
ftj mången föRer afffib
dit få (ttt nä|!a böba?
ef aRfas £>ubs, ef merfbsfig Rag,
ef IJeßer räRenfRapens bag,
matt gör fom matt Ref^agar.

■spett onbfRan Rar ttfi |ttt fttttt1,
f?att fåfer (Ig ef ttöfa,
ttjf fafatt gifwer pottorn itu
,1f?ttr1 fånge fRaff bit bröfa?
(£>m btt nu för|!ar efter Rfob,
få gifmes (?är tifffäffen gob';
gör frtarf, bef btt fRaff göra l1'

Q^ett #ubas fjan bå farbig mar
(ttt mätt aff frtarf förråba,
på pottorn morbifR1 f^ättber Rar
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od) Rajlar uti rnåba?
q gräi«« ftg mer ätt en fjunb,
fom riftnit f)ar be rammen ung1:
acR, grgmma tnirbbjur$ fortat

3fa(fän ben ena ropar få;
Ijåflf tttt bin ^anb fiffBaRat
bef$ tnera fatan fRgnbar på,
att grgmt Im tjenft BetraRa,
tifl[ rebfRap Bart bå BruRar big,
fom tuar få ganfRa witTefig
att flottorn l)a|ligt rgba.

ÖmRring bin f)af$ bu ropet l)ar,
faft bu bot idie tnärRor,
ftj fatntne fafan f)åtTor g tuar
big i biff tjodia mörRer,
JänfRönt bu trorfbffigt ftraff unbgår,
ott gruffigt firaff big föroftår
på anbra ftban graftnen,

Qften bon ofRgtbigt ntörbab Bfof,
l)an ntor fin nob oj RCagar,
l)an njuter nu ott einigt fif
od) l)aftnor goba bagar.
% 3>efu$, fotn är tnifb ocf) gob,
f)an tänRor på Itft bgra BCob,
l)an fjoff ofRgrbigt Bibit.

<&an Brgr ftg oj om tuer£ben$ fpof,
bo må nu länRa, tafa,
tg l)an i .Ärifto ogor bor
od) Bfir af (5ub ^ugfmatab.
®g BtniBRen Ran mob tuif$f)ef mot',
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(?tt>ab 6öb od? f?w ab omfiänbigl?et,
ofs a(Ta Runna träffa»

g)et Rommer traf cn gång bön bag,
bå afCf ("Raff ttypenParas,
bå all tirt^ fättes uti tag
od? f?mar för Itg fRaCC frnara,
bå faffRa wittnen ej Befiöfs,
men faRen fjeff af bomarn pröfs,
fotn aüfing fer od? Ränner.

<4åt öfs bå fijertfigt Bebja €>ub
od? Rriftefigen manbra,
ej Britta mot f?ans ßefga Pub,
ej ttinRa onbt om anbra,
men femna fSämnben ttff (?ans fttmb,
fom mebergälTer margefunb j
Båb1 onbf od? gobt ßan tonar.

$å fåt ofs affa fatta mob
od? förja ej ben böba,
I? an renab är i jKtifti Pfob
ocfi l?afmer ingen möba.
Q5i råRa iionom mät en bag,
bå allting fättes ltfi fag,
fom f?är Pfir orätt fianbfabt.
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17.

Om ntorb, förüfuwbt ctt banu
Ur ©mebö' famftng. Äan fjungaS foni n:o 330 i g:fa fm. pfb.:

"£) ©ub, fönt ej be fpcibaS röft föraftar."

<Äom jorbens fofR ocf> gjufen larar ^efat
när jag fam fafR wiflT fåfa eber wefa
exempef på eff iffa arfabf barn,
fam råRaf i?ar uti ben onbes garn.

JfcRf rgs, min fjäfl aff l?änbeffen fefRrifma,
bet färer trät bef fmåraffe förffifma.
Stffanb afff, fjmab fam rgsfigf nämnas må,
Pär beffa mifsf bef främffa rummef få.

(ömRrtng åtta år bef pigefarttef trär,
fam nu få fmårt ftn1 morbifR' f?ättber far
uppå ftn fror, ben ännu pgre mar,
meb gföbröbf fern befs unga fif affRar.

efton rörbes ej ufaf ^ans fRri ad? fårar,
men (leRer mer ftff fern od? l?onom fårar.
Q&eb fpäba femmar f?an bå far emof
ad? fåras få fiff fåbe l?anb ocfj fof.

Qftarfgren fer; fåf mig ännu få fefrna1.
Qftett fänR l?mab fRer? oSff fRraff l?on ntånb uppgifma,

4
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fem grijm tgrann, ja, fom eff bjur,
fom |iä!Ter ftg mot mennifRor på fur.

iSänR på Ipab märft, fünft på Imuti) Bitter fmeba
bet amta Barn ofRflfbigf ntå(lc Ciba,
förrän fom fifmet boraf fminna tnå
odt bet fin ro f;os herren månbe få t

o2tf fre års Barn, Ipab Bar bet ntof big fpbaf?
S^u grtjtnm1 fpattn, fom fåbanf onbf fifTfRgnbat!
är bu ej räbb att marfpBrobren flår
Bos (5ub, anftfagar bin mifsgerning fm år?

Jömar fielt bit förjl ett fåbanf fcfifltf*) linne?
3från mobretts Bröff bu fugaf l;ar bef inne,
bit feftMf Bar i fjeffsmåfb ttfan Bat,
af far ocf; mor bu ärff en gruffig faf.

oM, acRt jag mef, bef är ju mångens matta,
i mrebe \ief ftn1 egna Bartt BorfBanna,
att Bjerfaf Bfir få Bårbf font en bemanf:
af f;mab fom fTter, märft på, aff bef är fattfl

^föräfbrar, fet B^ab fruftf bef affira månbe,
Bmab fpoff oeß fpe, f;m ab jemnter, forg o ef månbe,
när Barn få fefma tifatt Rrijlfig fuftf.
Q&ärR Bärufaf, B^ab onb o ef; gruffig fruftf t

(ö, ^&erre grifft fåf nåbens fof upprinna
ocB fatans fi)l meb bina ftebjor Binbas,
gif fBorböns Barn bin nåb ocf; Rraff,
o <£>ubf aff fRärpa in bin1 B^ga Bub od; fagt

*) fteffuat?
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18,

2l*ifa om (Sa&rtel ^arféfun 9(ittfoIf frau 9%ang^B^f
tnörbab af Äarl ^lantD i $orånä§.

33abe t ©nicbö' ocf) 9fancfen8 famting. Om bett febnareS npptecf
ning, afffrifmen nr ett präntabt ejr., angifmeg, att ben dr forrumperab;
bett är ocf mpcfet nitiöö. ©mebs1 ü aria ut är bättre; genom jcmföretfe
af båba faint gifSningar par förcligganbe täöart, få nnberpattig bett ocf
må mara, frantbragts. — Stntfotf pabe i fföttöb tofmat en ffänf titt iforö»
näs fprfa, om @ub ftntte pjctpa pottorn pcttt. Äatttb, fom ide paft någon
ttuift tneb ?tntfotf, pabe af ett ffräbbare btifmit retab mot SRangSbpboerne
ocp pögg en föttbag bett från ÄorSnäS fprfa återmänbanbe ftorwepte 3t.
2)etta lär ftett oinfr. 18GO.

e&orn, pgfittg, (iabrta pär
ocp pör ttppå min fangt
J{f bet exmpct fär,
fom pänbe benna gång t
$)u mcf ej, puru fnart bin &ub
tifffRidiar big ett böbfens 6ttb.
QBä|J fom bit manbrar rofenröb,
få Ran bu mara böb.

Jbmar fRatf jag finna orb
til' benna pänbeffe?
"Stj Rnappt uppå mår jorb
ftan (lörre unber fRe.
$ag Ratt bet ej BefRrifma rätt.
om ej é>ub$ anbe far mig bet.
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^lijr bå mitt fitttga bi9 liff pris
mppå bei Päfja mist

cSn -man §dl frifR o ef; 1019
i (tna Bfom|lrin9$bar
en l;)ö9lib$mor9onflunb
liff ,-ftor$nä$ RijrRa far,
all offra ber fill föftc nöjb
o ef febait pri fa <£>ob meb fröjb,
för f^jefpen, ben l?an röna ftcR,
bå tyan i fjönob $UL

J>an men(o|l roar (19
meb fina männer 90b,
ej mef all fruRla ft9
för nå90f faffRl ofo9,
bå ej f>an nå90f onbl l)ar 9jorl
ocf; in9en mrebe förr förfporl,
få fruRlabe f?an in9en nöb,
fafl minbre målbfam böb.

Q&en acR, fiur1 9idi bef fnarl?
cSn man i (nllerl ftnit1
fiom fprin9anbe meb farl
ocfi l;Ö99 fin ipea in
nebom f;an$ menftra axefölab,
all fjeffma i«n9an fRabab mar 5
ocfi föper få |tn Ro$ meb f?afl,
fa fl ijxan filier fa fl.

gben fårabe, f?mar$ mob
bå mar l^efl ömRef^l,
nebfatt'er «Ii Bfob,
brar tpean fjeff från fi9,



om Rtffånb Pctr för grifft fRufb,
jfrax äro (?onom männcr (?itCb
ocf; fa^a pottorn upp ur Gfob
tneb nog förfärabt rnob,

JfcR, fafanstvärba fp
att Hatt fe bor ttppå,
att tårar uppå flp
nu öfwerrtnna mål
men tänR, bon (Juggef månbo få,
Ipars Uf bå ^ängbe på oft |frå,
^an Bor få ömf för mörbaren,
fom för fin öäfte män»

j&an fRöttes foban mät
igenom boRtotns flit,
få mät ti£C Rropp fom fjät
i många måna1rs tib;
mon (^wiCfla pfågor tjan ffob uf,
förrän IJans Uf månb' få (ttt |Tut,
bot Rem min penna icRo rätt
PefRrifma på gobt fätt

QKeb Rroppens pfågor mång*
l)an, fRtfb från far o$ mor,
nit ^abo näffor fång,
ocfi bagens Börba (for;
men fänR på fpbaforgen bå,
fom i beffamma Romma må,
anfäRtningar i flmnigt måff
af fatans gföbanb1 fRott

(£>cf; när Ijans arma fjäf
fåg fpänb t fatans Banb,
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6uö nff ett fgnöaträf,
öå räcRte ut fin ^aub,
ocft faöet "jag i ö^ert gicR",
l?maraf l?att fröj^ odt gfäöje ftdi,
JlcR, unöranswärba |iora nåt»
ocfj fiöga mi$l?et$ råM

c&att ööööe feöan rtöjb
fe1n ftan ut(låft ftrt |lriö,
förfäflrai»er om fröjö
för cArifti ffiuCT få BCtö,
Qilu är ftan Pergab i bert Porg,
ber ^art ej mera fruRtar färg t
3 cÅrifti får l?an taRöorn fått
för rnööan, ftan utftått,

4åt nu ben marning gob,
fom ftan åt eber gaf,
gå titT ert finn1 ocI? ntob,
fe'n i? an är fagb i graf,
<$å tatar fiRmäf oflBef$ Pfob,
att (5ub är ännu ^ufb ocft gob
mot ben, fom Pot ocfj Pättring gör,
förrätt ftan l?äban bör,

cAdt förjen iefte mer,
föräfbrar, männen Rärl
o, fRaffen, jag er Per,
att 3 fån wiflas ber,
ber l?an lätt toffång Rfanöar gfab,
meb efteruöim uti <£>ub$ ftab
od; fjunger emigt fof ocfj pri$
i ftimfens parabbt
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i&Hftt om ett ntorb, (om föröfmabeS ontfrtug 1829
Va mäßen itcb titt $amb bt) af ^orSnöå, tjmarcft
2tmta £räffmif i fötjb af froartfjufa förfåtligeit
öfmcvföü od) fargabc titt böb$ 9lmta ®rcta Slamb.

©meb8' famting. Gxfter biftcving af Stnna Slittfolf i üorgnei«.

föBfanb afff, Bmab nu tja förfporf
i besfa ftffa fiber,
är beffa wifsf ett unber |torf,
fjwarom jag nu i) är fRrtfmer.
£>m jag fitmb1 gråta Bfobefår,
få fror jag bocR, jag ej formar
ben IJänbeffe Berätta.

gDef fjänbe uti Jbaxrftrm Bg
en gamtnaf Bonbegumma,
foflt <Sub odi man ocfj Barnen fjit
famf mera gobf förunnar.
J>on få ter fafan feba it g
att fefma få ofirificftg
odj grannens ljufiru mörba.

Q^tfsf måtte fjon förgfömf ftn t&ub,
när forgen fkmte frgcfcfe,
bå jttff ett Brott mot femte Bub
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f>on ftff ftn finöring rrjcflfc.
% f—« fåg fa ftåröt ttppå,
t?on Rttnbe öocR ej emotftå,
fin fittåra öom flon gfötnöe,

<£>, ött förbörnbc f—ns fi|i,
fotn cj får afertttänöa,
förrän ött tnenffRors arga twiß
får titt öet onöa wänöat
é)m f?on Beltmtaf herrans orö,
få ^abc aförig beffa morö
af fSemte Bfifttni öfwaöf.

Jlcfi, gruffigt f;jerfa, gräsfigi wob t
lauern Ratt ötg rätt BefRrifnnt,
fotn nuff öitt eget Ro« o ef; 6fob
i ofgcRsBofjor brifttta
ocfj tänRer intet ntcr ttppå,
fitnaö fön oeß bow ött fRuffe få
ttppå öen ftfta öagen?

<&ttr baffa moröet f;ar tillgått,
nü femna åt öefs ööe;
öen BrottlTiga flon förbes Bortj
tiff joröen ocR öen öööe,
fotn tilf ftff l;em fängs träben gicR,
öer fion förfåut röna ftcfu
.Jfdi, ömftfig fifnut$ änöat

<&on fången är i frenttnanö1 fanö
ocfj Rotnmer aförig åter,
i?on (tffcr uti jern od; Banö,
(tft öbo fion Begråter
ocfj öttfRar uufst, att befta Brott
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f?ott fRttdc tdte Beefåff,
fti tttorbefs Bfob bef ropar.

cfoatt bå ej Bfobefs åferfRad
btcf fid fatttt Bäffrittg mädia?
<3><t ropar öfwer werben ad
ocf; rnid f;mar matt forfRrädia.
Qftett faga få, aff 3eftt 6fot>
tgettottt eff forRrosfabf tttob
får betttta fRufb afpfattal

g)å ofmer^efeu mar få <fob
igenom ^erretts ttåbe
ocf; g af åf bicf bitt Päf£rirtd[$f ib
ocf; fräffle frått ad måbe
aff fiba på bobons Båt,
få fåf bett få |tff fijffemåf
od; big fid £>ttb otttmättba.

3>itt fpbaräfuting är toäf ffor,
om bu 10id bef Befinna.
3>tt f;abe Borf fom ömftttf mor
bin1 egna Partt påmirttta,
aff maflfa |tg för f—ns fifi,
tttett bit bem bodi fidffabbe rnifsf
bettfamma aff ttföfwa.

,4dH gräsfigf Broff ocfj fasfigf mob,
aff l;jerfaf måffe fafa,
fom mtd biff egef fioff od; Bfob
t oftjcftsBöfjor ra fa I
3Dtt fänllfe tttfef beruppå,
t?wab fött od; bom bu fRude få
ttppå bett (t(|a balett.
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QBeRfagansmäröa, ttsfa fmå,
fom formen måff förbvac^a,
att ej fUTmoöers fRöf få gå
ocfi ber fin ttöb PcRCac^a t
(5uö fife eöerf l^jerfeqmaf
igenom öenna jemmeröatt
att Ijan öef$ rnööor fattar»

JfcRf 6c6jcrt (5ttb, nu Räta Barn,
0 ef; fåfen for g en fara l
<$ÖR att ttnöwiRa f—n$ garn
ocfj att f;an$ faffRa fnara t
'©räv'» infef i er moöers fpår,
öå Pfir er fefnaö tung ocf; ftoår
ocfj färgen öuBBeff öRa$f

3ag Beöer nit toifsf innerfig,
3 mifjen B etta Rfa
ocf) af attf ^jerfa ffunöefig
för öenna fpb er ro a Rfa,
att <5 nteb g tv innan icRe må
1 åföeröomen få ufffå
ett ffiRf Beöröffigf ööe.

Qften Rom if?åg öe mårnfös' fmå,
fom forgens RafR måff' örictta l
Jhjefp öem få fånge ött förmår t
3för moörens Brott öe pfiRfa»
4ägg aförig ffen på Böröa ftoår t
g»en öetta gör, I?an ef för(lår,
Ijmaö herren af ofs Rräfmer.

eiöf marna öig, o Rriffen goö,
förljävöa ej biff Ijjerfat
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Bu genom fpB o ef; öfwctrbåb
åBrar Big mgeften frnärfa,
'3>cn Rrißfigf fefwer, ffaBigf går
uti wår 3cfu fofafpår
otf> afBrig nå'nftn fiappfar,

i ßön odj fårar Ran förmå,
att BfiBRa ^ettans wreBe*
J>wt RunBe Bu Bodi emotflå
uti Bin grgmfjef feBe,
fiOfllufa Bjerfaf för örn rö|l,
fom BeBer Big om Ijjefp od) fröfi ?
6uB Ran Bin Bön ej Ijöra.

Q&cn (£>uB, fom aCf i (j än B er (jar
od; gör fom Ijan Behagar,
«~&an wäre eBer mor od; far
i affa eBra Bagarf
cÄdi, 3efuf BinBra Beras forgt
,-fean wäre eBer fröji od) Borg
i Bifwef od) i BÖBent
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20.

ett lärb ntmt, fom afljättbc fig tiftuet
(Sluguft SBanman i Slaffö.)

tiv @mcb«' famltttg.

^&mar fRaff jag finita ort»
lilT en ng ^änöeffe?
fg Rnappt uf>på mår jort»
Ratt flörre unt»er (Tu.
3ag Ratt t»ef ej BefRrtfma rä«
itppå ett &ub Bel}a$ti$t fä«,
om herren ej förfänar nåt»
o<fj ger bef Räfla råt».

Qfti« fgflemåf är bet,
att fafa ont en man,

fotn på ett ömRfigf fä«,
fnärt» i för«viffan$ Bant»,
trtet» egen fjant», met» egen Rnif
afRorlat»e fttf eget fif.
cSj fRö«e (jan om Rroppens flåf,
ej männers forg od? gråt

Q&en fänR Ijmat» t?jcrta£ mar
ttfi för gruffig ftrit»,
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förrän f;an l;änber Par
uppå ItII egel fif,
fom för bei tnirtfia RräR är Rärl
od; nter än f;efa werben t»ärbft
Qftifsl tnåfle nöben wara fwår,
förrän man berliff går,

Qilär f;oggel (TocRna far
od; fugnel rgntmer PorI,
en fjäf ^efl ängffig går
od; önfRar liben Rorl.
Qilär irones gnifla (TocRna får
o ef; wrebens Pöfja ganfRa fwår
PorlfRgmtner nåbens tnifba rö|t,
l;war finner tnan bå fröfi?

3> fåbanl ^jerlewe
Pör wägen wara ben,
all Herren t?jerlfigl Pe
ont f;jefp från fjimtnefenj
tnen när ej (öub ger berliß' nåb,
l;wab bttger wen1fRan$ eget råb?
(öitbs afftgt wi ej Ränna Ran,
aßt (lår uli <£>ub$ fjanb.

Qßeftnna bella wäf,
bu fom Ran beråt fel
Jbar afbrig bå bin fjäf
Ränl någon frefleffe?
Q5el bu wäf, l?war ben Rafften flår,
font bu fratnbcf« bricRa får?
(öttbs wägar äro ttnberfig,
Begripas ej af big.
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©tti) PtPcfrt i bitt fftttb,
ran falla pottorn imH
'S# ber bu finna Ratt
be ftjbefiga fRäf,
äff matteten, font far le fira t fäff,
men är på prof af Jfeerrett (läfb,
far ctiorf eff fifia faßifjf fpråttcj
fitf få b an bfmeraåru].

£>itb fager t fin1 arb,
fam alTfib ära fann1:
ert fparf uppå trår iar b
ej neberfaffa Ratt,
am bef ej af fans mifja fRer;
är meitttijRatt ej mgcRef mer?
Q&ett fmarför1 herren (Itjrer få,
bef Ran mi ej far (få.

<$å förjen icfie mer,

fatts fCägf acf männer Rart
afff fm ab på jarben fRer
feff aöegripfigf är,
fär måra ögan$ fRutnma fp,
fam icfie räcRer tipp i fRp,
fafl minbre ftff (£>tib$ mtsfefs råb
acf fJara mifba nåb.
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21.

SHngofdug.
Uv JRancfenS famfing. görefontnier ber i tmå npptecfningar. 2Bib

ben ena nppgeö, att fången bfifmit författab t anfebning af ett begånget
tnorb ocf) ntcneb af mittuen i biftarinnanö Rembtjgb, något tiotal år före

©fnngeö fåf. n:o 239 i g:la fm. f)fb.: "Uti bin ttåb, o, fabcr blib".

(t), -Äcrre <Sub, i^mab jag är fmag,
aff fatta pennan bemta bag!
ntcn uti Rraff af biff 6i|iåub
jag fjmtga miff en forgefåttg.

$ag fror ben fib är upp en 6 ar,
fotn ett profet förRttmtaf ^ar:
"aff Bfifma ffiaiT fgranner ffer,
än be, fom uppå b gg b ett fer".

oStf Hf ej aRfas tner än fira
aff ffå o ut Rit IT, odt fen man går.
(öd) tnörbaren I? an fm är ftg ren,
få gör' åfRåbarena fen.

eÄcR, ffmab för grttffigf öfmerbåb!
Jitt ö fm er^ efen mef ej råb,
aff Ruttna ^ejba onbfRans magf,
när fattningen ej Rfifmer fagb.
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QSlan afttar icRc eöen mer,
än när man uwä fRuggan fer.
gfafi Ijan ftn l?anb vä fallen fagi,
Bfir fattningen affs in tet fagö.

(Öm nägan fafar fanningen,
fä är fian i die öeras män,
Jban mäff ftg gömma t l?mar turä,
när öesfe fRafRar (Raff framgä,

oStt gruftigf fgranni n« f)är$,
ad; affefiäös amRring afs förs
liff fif acfj fjäf, ttff egenöam;
fä gifta es icRe mer paröan.

cÄj f;jefver mera rätt ad; fag,
ej ^jetyer mera ^ugg acfj ffag,
att ttfgfa anbfRan vä fin (Jrät j
en öftaermaöig fer öerätt

g)ef giftaes mera infef f;aw
am ungbamen, fam taäxer aw:
än fgffa fängafjufen ffer,
acfj £>ub$ förfamfing faRna'n fer.

(öitös arö fäs ttt fam — fanb acf; grus,
fä l;emma, fam i herrans ljus,
ja, afttas idie mer än: "frädT;
adi, ömdeCiga fefnabsfätt!

3ag unörar mänga gänger v«t
f;ur färaren meö ffif (lan ftä
ad; a fa ut fä mäng1 <&ub$ ar b
uwä ben afrufttfamma Ijjarb.
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Qften toun fiOC ctfff onbt tttt är:
b ef ftjftert, fattt wanfias f;är,
^tjenom fåbartf gtfutes irtot»
att gjuta ut fm itäfias Pfo^,

r&jefp, ^crre £>ub! — aff fanbcf ntå
förPäffrrt$ ufaf bcsfa fnta,
fatn uti wagcjatt irtfcf tttef
af någott äftaerbåbigl)ef,

S)rif från betn ta erfb fetts faefte-ntaf
oc^ (jetmes ottbfn efulTa I}atl
£nf beut bin Jbcfgc ^ttbes nåb,
fatn är tttcb beut i råb ad> babX
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22,

2Bfirto»fa.
giuus båbe i ©utebs' od) i Standens famting: litet fullftönbigare

od) bättre i ben förres, ©enita t nog inmedtab meter od) föftci rim
tnfrånglabe mifa ffatt, enl. uppgift f)0S ©mcbs, mara författarinnans
förfta bift, [jopfatt i en rågafcr unber tärfornaS qmitter. ©mebs' oari=
aut är afffrift ur §ctcna ifSrint^' i ©ottbötc (StcrpcS) misfamtiug. 9tauc=
fens är upptcduab efter fång af författarinnans brober fmcbeu ©tornberg.

c&om mitt mätt ocf; fät of$ fttftigt ffttttgd,
prifa £>ttb meb tungg,
mcäatt mt är1 ttngd,

. tif mi fltaff frätt bennd jemmcrbdfcn gä t
4äi mär fjäf ej ftä,
uti mörliref bä,
rnctt tttt ftäbf fiOC r^imfdfjufet gä!

4äf mär näbdtib |a l?är dnmänbdS,
att bett, när ben änbds,
ntä tiff gfäbje mänbds,
od; ej uli emig cfb oeß mörfier gä!
Oft t QStofc Cdg
fpegfont of$ f?mdr b dg,
dt t mär fdber iutr tid ofs befag!

ingenting i merfben gör mig nöjber,
inga merfbsfig1 fröjber
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gör wig nä'nftn nöjber,
men när jag PefönRer grifft Rors od) böb,
får jag fåbait ro,
att ej någon fror,
$wab för gfäbje bå i mig dan Po.

$ngen fånge Tian få gfaber war a,
fönt l?ar (Tupp 11 fnaran
od) är fri aff fara,
fotn bå jag får uti örfagårben gå
meffan murar fwå,*)
ber att rå Ra få,
ben ntin fjäf få Ijjerffigf äffRa må.

gber flå affa barons Pfom|fer fRöna
uti wä*fer gröna,
fiff att mig PeRröna
nteb en ouffägfigf fjttffig fuRf od) fmaR,
fiff att Påba bå,
fwab fröjb jag (Ti a Cl' få,
när jag fdaCT ur benna werfben gå.

oftffa ftRonföf, örter, Pförn od) Pf aber,
fRidia ftg få gfaber,
prifa diitb, wår faber,
,^oan fow äfffin g ttfi orbning fßapal l)ar,
wen wi menn'fRor fiär
bei ej wefa fär,
äff wi enbafi 6ubs Pefäfe Pär.

Qifi wären fßtcRas fogfar gwicRa,
på fin Cfwtfi äff ftffa

*) 23of|)ermavne; cnf. upptedfntiigett f)o$ banden.
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öcf; få fttfftgf qwiffta:
mt ät ewigf?efen$ wåt fötf^anben wtfsf,
affa frotrttna bå
Tåt öf$ gfaba gå
ocf; tneb pafnt t l?anb för bötnen ffå.

g>e, fotn ttfi fäRcrl?cfctt föfwa,
w ct wåt Ont b cj föfwa
för bett äbfa gåfwa,
att (?an ftöjb öcfj f?effa öf* fötfäna wiffj
trtcn nät fot^ öcfj nöb
Pftfwct Gtöb,
töpa b c ittfiff fin Gfefia böb.

g)e, fönt ttppå Gteba wägen wanbta,
fö Ra feba anbta,
på (f)ttb$ göbf^ef Rfanbta,
ntcn ben, fönt f)at fän på Ijitnfawägen gå,
(>an ät afffib nöjb,
itff (f>ttb$ äta Böjb,
f/at i öttbt aff (tn ftt(l öcfj ftöjb.

3faff a(T wetfben wifT ntöf ^onont (Itiba,
wiff l?an fåfigf fiba
ocf; <5ttb$ Ijjefp fötBiba,
^ans, font nit be ftötnnta afbtig gfömnta fät,
c$tg fift ptis öcf; föf
fåfct ^5an betn gå,
ttfan fata iGfattb fejön ffå.

3ftäffaten (^»an |Jöb på fiötfef Ijäga
ödji titt Gfiba öga
nntnbe ftflf ben töfwat1,
fönt Gab ,-ftonom enball öm elf enba ötb.
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QKen bu mgdiei tner,
fotrt fiCC J&onom fet
od; big bagfigl i §an$ föll'fliap get.

3ag nu (Tutat bemta fi&a wifa,
Sefunt wiflt jag ptifa,
fom mig ben l;at wifaU
3fa|iän Qftatla f?at nu många fijffion q mat,
tuiXT jag tiRwäf gå,
meb Q&atia (tå
ad; ben ßäfta beten foRa bå.
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23.

Söårtoifit,
ginuS af teftor £. £. Saurért intagen i tibn. Stmarinen 1851 n:o

30. 3)cn f)är neban intagna futtftänbigare od) trognare üavianten titlfjör
©mcbb' famlittg i afftrift nr Helena ißrinfj' i ©ottböte (Werpes) tuiöbof.

"jprifom titt (6ub mc b l;jcr ta, mtttt od) tunga,
fofmom, uppfjöjont l;ans l;efiga ttamn,
tttt är ben tib, bä alla fogfar fjttnga,
föf, örter ocf; bf o minor be afftras ntt fram ;
jorben l?on grönfRar ocf; fö fm en ttffprt cfia,
affa infefiter be Bfifma nit gmidia,
ftrömmar od; fjöar be gifma filt gngj
f?efa najuren l;ott Bfifmcr ntt ng.

,4dt fjitffiga tib att fiiåba fofens fträfar,
nar l;on uti öfter uppträber i gfans,
ocf; fjimfens ffuj t purpurfärger ntåfar,
att t die befs fifte pä jorben bå fanns!
Jion fgfcr, ttppmärmer ben isfiafla jorben,
att Rgfanbc rnäber, fom Rommcr frätt norbett,
måfT milia för fofens fifgifmanbe gäng,
tifl'$ aftonen ftotitmer od; fRttggan Bfir fättg.

c4di fjitffiga tib, när fofen Börjar (Rriba
uti bet ljögfta pä mär l;orifont!
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fragen få 6Cit> od) nallen tnånb' framfRriba,
för Rölb od) för mörker it»t äro förfRonl1.
$)e linbranbe fljernor ftll ljus rnånbe bölja
oel) månen liRfom meb Höja ftg f)ölja,
od) måra planefer ej wifa fm gång,
od) efio tnånb' ftoara fjmar fRadanbe fång.

J{di Ijufliga lib, när åfRan Börjar Ruada
od) Blixtarna mirra*), all luffen Blir funb!
J\eft Ijufliga lib, när regnbroppar fada
od) läfRa ben lorra od) lörfliga Ittnb!
gbe fljra element fina merRningar göra,
mol fRaparens wilja be albrig ftci röra;
men när l)att Befader, få lijba be fnarl,
ulrälla Ijans wilja meb Ijafliger farl.

,4di Ijufliga üb, all fe be Blomflren fRönat
Salomon i Ijertligljel mar ej få grann,
a di Ijufliga üb, all fe bei gräfel gröna,
all ögal lidfgdes ej mälla ftg Ratt t
3>en, fom af bella ej låler ftg lära,
all prifa od) «ppt)ö ja fli a parens ära,
Ijan wörbar wäl albrtg ben herrliga magi,
fom fåbanl l)ar banal oel) It fm el framRragl.

4 di Ijufliga lib, när göRen Börjar gala
od) liRfom förRunna, all fommaren är närt
J\é Ijufliga lib, när fmalor lid ofs fala,
all jorben nu fnarlig ftn gröba framBärt

' Q8i få ofs förnöja på Blomflranbe ängar,
mår Igfluab Blir mällab af örlgröna fångar,
od) lärRan l)on fpelar meb mångfalbigl Cjub
od) jorben flår prgbber jufl liRfom en Brub.

*) SK ivra elfcv mcvra ffatt bettjba: fara fufanbc fränt, af od)
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rJCcR fjit|Ti0ct lib, att fe bett [Röna fRogen
web Pf0w|!ranbe piffar 0$ föfwen få grön!
c# di fjnffiga fit>, när [Rörben Pfifwer wagen
od; wi få uppfRära warf arPefes fön;
när axen ffå fuffa web fpridianbe Rårna,
few Jberren fiff föba åt wennifRarna ärnar
ad; cjufbröba Pär uppå warRen wånb1 ffå,
fow fattiga acf> riRa uppfiewfa få t

cJtcR, petige (£>ub, fom wiff afs wäf förnöja
web få Pef;agfig, förfjufanbe fp!
$>c ftwwanbe bjnr i waffnef ftg nu föga
aefj fogfar ftg fägna i l;iwwefen$ fRp
£)e gråtanbe Parnen be Pörja nu falla,
när famwarens wärwe på warRen bew Ralfar
0(f; Rreafuren ffuppit frtt fängffanbe Panb,
JUTf gfäber wår åfp på fjö acf; på fanb.

Qften fåt afs Pebja (öub för jarbenes "gröba,
att f;an nu wäfftgnar wår åRer ad; äng!
Üfa wi nu Peljöfwa wår bagefiga föba
ad) äfft, f;wab faw wem på åRer acf; äng,
(Sif gwniga [Rörbar på åRrar acf; ängar,
acf; fåt af$ få fägnas af örfgröna fångar!
c5>in fatfpår nu brgpe af fefwa få runb,
att wi wåge gfäbjas af bina wtfRunb!

Jtdi fjttffigf ad; gfabt, att fåbanf få erfara
i betta fargängfiga ffaRfiga fanb!
Qften am wår fatt i f;twwefen får wara
acfj wi få ber wiffas web pafwer i l;anb
Pfanb l;efganen$ fäffa afafiga [Rara
aefj Pära be Rranarna ftna acf; Rfara,
f;wab Ran bå förfiRnas wib en fåban fröjb,
en ewiger fawwar i f;iwwefen$ l;öjb!
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24.

Sßoctifft kcf till författarinnans ötft'aöc.
@mebb' [nmfiug; afffrift itv Helena Ißnnfc' t ©ottböie ntiöbof.

Qftin ttftaafba wärt ocf; trtirt bcijefiga rast
jag l;effar nu åfer fiff big
acf; Reber, <iU Herren tna Rftfiva big Ijas:
acRI gör bu bef fairttna för mig t

3ag Dßfer bc RänlTarna irtortt mitt Praß,
äff ingen Ran feftna förnöjb,
fotn icRe frdn f;öjben Ran ßemfa ftn fröff
famt taättfa bat l;immeffRa fröjb.

Qften otn btt ntig äffRar, tnin uftaafba Rran1,
ranfaRa HU ßjerfa b era tu t
fd fåf afs förß ß alias wib nübenes Iran
tneb Röner, nteb faf ad; tneb fangt

Sber ftiaOT tat Reggmta war RärfeR ad; fra,
ber ßiaff tri förß Rn#fa warf Panb,
tneb J^efgon filf tniffnett Rfanb engfarnes cf;ar
Refegfabf af Uraffärens ßanb.

QftebRaffant C%b$ attbe oef; ßefiga ttåb,
fatn (fgrer aef; feber afs wäf,
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fotn gifwer ofs Piffånb i råt» ocf i båb,
få Pfifwer war gerning rå» fåfft

g)ef fgns wåf för ögon, fotn (Tutlic wårf wåfb (?)
af faffigbotn Pftfwa förförbi,
mm po mit-, pwctb fRaficr, fotn figga förbofb'
i Sfabrens Partnferfiga fRöft

'©g fåff år benfatnme, fotn fåffer fin tro
gå Sfräffarens mifba förforg j

l)an Pggger wifsf ingctt Pcbrcigcfig Pro,
6ttb fgfler wifsf ugg fans PröbRorg,

.JåcR, Rttnbe jag önfRa aff Pftfwa få rtR
gå fjäfenes nfwafba Rofi,
att jag Runbe Pfifwa en ^Prapatn CtR!
fg (lår fjåfett ffånbigf gå go(l.

(5ub fåfe ofs Pfifwa en ^afomon fiR
i wisbom ocf ntgcRel förfiånbl
(5ttb fåf pon om Pfifwa lut b1 perrfig ocf riR,
faff fan ej Pab någof berömt

Q&åntt1 icRe ben fatntna (Sttbs gobpef ocf nåb
för ofs mara åfwen få for?
faff werfb en fon (låffer ftg mot ofs få pårb,
få fåf ofs ånbå faffa tnobt

(öm jag mig Peftnnar, få fror jag förwifsf,
3förfgnen Ran ffålla bef få,
aff wi afbrig fiba ben rtngaffe Pri fl
gå pwab, fotn wi ntånbe åfrå»

$ag åfttnbar wefa, min engef få fin,



75

om Ijjertat föt^dlTcr ftg fä,
fottt jag (jafmer rönt utaf oröcna bin',
bå Ran jag bin mening förftå.

(öm bu fRuffe meta, Ijwab fjjerta jag Pär,
få Rttnbe bu mifst gråta Pfob,
ftj futt't utaf RärfcR ocf; troljet bet är,
tro fäRert mig på mina orb!

Q&en ant bu nu fwiRer ocf; rgggar för B un b,
fottt icRe få ftabigt är gjorbt,
få får bu mig (Rå b a ben bag o ef; ben (tun b
PortfXtjtfa titT fremmanbe ort»

tSg jag (far Ijaft mättner Båb1 fattig ocf) riR,
men ingen jag IjåUit få Rär,
tg bu är bett famme, fottt är mig få fiR
i tanRar o ef a (Ta Begär.

Qften jag big ej twingar meb fjot cClcr focR,
ej getter meb to än tigit fat p
bu får mät göra, fom bu finner för gabt,
tg tiben för mig är än fat.

3ag fRuü'e bå fgttba i Ijimmefett in,
om jag gjorbe emot min <£>ub,
när jag mig påminner meb Ijjerta ocf; finn1
c&ans orb i bet tionbe Pub.

Qftett är bu Beftänbig oeft trogen fiCC (Titt,
bå met jag att RätfeReu är
Beftämb ifrån Herren, fönt äfft tuet förut j
bet onba (fan noga a fmär.
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cSadi frtatrfi0, betraRla öff fRapab natur,
båb ftfRar odj fogfarna ftnåj
ja, äfmen af (Innttna ocf; mifbafje bjur,
få lian bit mäf färbotncn få t

£$>e ge nog tiffftänna, l;mab RärfeRen är,
bå be mtfia maRen få gob;
måntt1 icfie ben menntfRoljjerfa bå bär
beröfmer bfir forgfen tiff mob$.

QSifst är bet bebröffigt att bfifma forfatt
t fattigboms itsfiga ftånb,
men ben, fotn l?ar fått mången jorbenes fRatt,
(;ar möba att l;å(fa ftg from,

Q&ånn1 oftbam ocfj cÄma lädt ära ocf; gufb,
bå be ftngo Rjortfar af fRinn?
Qften herren b an mar bem få nå big od; l;ufb
ocf; gaf bem i Vertat bet in,

att be fRulTe gföja ocf; bruRa fm jorb,
ocf; berutaf nära ftg mäf,*
tg ben, fortt är fgbig f;ans bub od; l;ans orb,
(;an bfifmer båb1 fgcftfig ocf; fäff,

3ag fefmer i l;ogget förnöjber od; gfab
ocf; tänRer gå 3ofef få fromj
l;ur mångf f;an förförjbe, fom Ijonom tilfbab;
Ijmab mar $an mäf i fm barnbom?

oSn moberfös gngfing, fom bröbers föraRt
i fremmanbe f;änber bortfåfb1,
mäf ftunbom tiff ära, men flunbom föraRt,
l;att ftdi bodi gå (Tutet (Torf måfb.
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c&ftit Bfcf en f/(tt( nörtnff Rommens fron,
ffcR tna^fen i pnberna bå,
f$ nfaf en faffig 3$raef$ fan
tnåncf fttfen fin näring ntånb' få.

gben obtnjuRf §är fefmer förnöjb tneb ftn foff,
fatn herren fäcR$ gifma förfann,
f;an f;ar ju fåff mer än afff fimtnefigf gabf,
fant tnerfben giftner ftV Pant.

Huf jag nu önfRar af f;jerfa o ef; ftnn1
acf; Peber, om nijffü;f få är,
aff herren fRatT e\c ofs i f;jerfaf bef in,
aff in i ntå för cirieff Pfi Rör.
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25.

SMrlcfStoifrt.
@nicbs' famting; uv §. ^riu^' t ©ottböte misbof.

oStt äfffiefig män ttfi werben jag f;ar,
ben jag f;å£ier f;jertefigt Rar,
jag afbrig förgfömmer ben männen fa fin,
förrän man tiff grafmen mig Pär.

Qitent (?jerfa i Pröflef jag (fgfer ocf; Pär
förutan a£f fa f 11; i; c t o ef; fiff;
få fange fam Pfobet t ijjertat är marrnt,
få l;ar jag på fiärfcd ej Prift.

3ag är mäf ännu tiflf åren faft ung
att meta, fjmab RärfeRen är,
men afbrig jag (Tufer big utur mitt finn1,
jag big uti fandarna Pär.

c&rift gifme, jag fefbe i merfben ben bag,
bå jag ftnge njuta ben fröjb,
att jag ftnge Pfifma bin utmafba män
aef; nteb big få fefma förnöjbt

,-Äanpänba 6ub dunbe mig f;jefpa bertiff,
att jag ftnge Pfifma bin män;
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Ranl?äitba min ägan1 acR iarbe tneb forg
få fRåba en ann1 i bin famn.

^ftii RärfeRen än Båbe Bifier acf; fäi,
bet l?afwer wäi mången färfäRt
Jtn gifwer $an gfäbje i ^jeria acf; finn%
än warben fonden färäRt

Qilär iwenne l^waranbra månb1 äffRa meb ira,
få än bet wifsi c\fäbfe ad) fttfi,
men am ben ena går från fina arb,
bå fån finan ben anbna fiar pufl.

$>en riRe f^an männen tiCC iitfenbeiaf,
fam l?an Ran fifa uppåj
men ben fam än faiiig, fän Rnappi finna en 5
få månb1 bei i werlben iiffgå.

rÄii faiiigmans Bann, fam ej rtRebam ßan,
bei Bfifmen af affa färfmåbi;
Båb1 f)äga a ef; låga månb1 äRa befs qwaf,
bei ^afmen wäC mången färfiåit

QUiRebam adj (tffwer i fläCCef fän bggb,
bei mången wifsi wäfjer |tg uf,
men afia Ran fänba, aii ben, fam få gän,
fjan fån ftg wäf ångra itil (lut

c$ian riRebam i werfben jag afbrig Ran få,
ej lifter ben månbe åtrå,
affenafi jag Runbe miii bagliga Bnäb
af mån män i ^immefen få.

<$ä(T är wifsi ben mennifRa, fam Ijafmen (5ubs nåb
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od) ffäfifer (tg artigt od) traf,
ftj när fottt l)an tttaf lrcrfbcn fRaff <jå,
få mänfar l)ait ro fiCC (in fjäC.

<£>itt bu fRuffe fijdia mitt trätt, att jag är;
för fattig för ritteja od) Cå{j,
få fäi] titi{j bitt tttcnittij, ottt bu l)afirer fättRf,
aff |Tufa tttig ufur bitt l)å<j.

Qil o (t wef jacj, bu fambc ert riRare få,
tttctt fe bitj bodi uüsfi^ctt ottt j
fåf riRebOttt icRc ittfaget biff fttttt1,
off wäfja ott ottb för ett front t

Qilär ^battt od) oSttHt Bfcftr1 toigber if)op,
få l)abe be ittfef fiiC ctrfs,
tttett (5ttb ejaf beut ttoij, aff bettt ittejcitfiitej fröf,
ty l)ittt trifsfe träf bera$ farf,

gDcf ijrpperflct råbef jag (ära big fftaa*:
fäff förff bittet fartRar filt C%b,
od) Cåf bio; åfttöjit tttcb l)wab i)art bi{j {jer,
få Bfir bu ett ftjdlcficj Brubt

cÄatt, fotn ctfffittij itf ittfef l)ar cjjorf,
I)att |T;aj)af ()ar a(l'f tttcb eff orb,
i)att Ratt tuäf föba eff U fotit ett Ijjorf.
JÉxttts tttaijf är oättbefiijf fior.

(Dttt bu wore riR, fottt iraffttcf är bjityf,
få Ratt l)att bi{j ffjetyet ättbåj
ottt bit roore faffiej, fom fparfwett v« qwiff,
få Ratt l)att biij Bjcfpa oeftfå.
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4åf mara, aff riRcböttt förkornas ej Ratt
od) faffigbom ej fafiger gör,
wert ken, fom af Herren l)ar fått {töne pnb,
^ar mera att anfmara for.

Qftin tratt, jag big Beber, att ku miffe ta biej
att RefärtRa afff, (jtrak jag nu fagfj
fg äflfcttlRap är ett märRwärbigif fing.
"Sag kerför bin' fanRar i afifl

#ag triff big ej focRa, ej fuBBa, ej bra
tUT någof, fom ongffigf är;
men bet triff jag fiRtnäf big fåfa förffå,
att jag big af §jerfaf l)ar Rär.

QSar fragen, uppriRfig od) ärfig, fom jag,
få |Raff jag big äflRa fiff (Tuf,
men om bet få är, aff bu idle bef triff,
få fäg mig bin mening reitf ufX

cSff uppriRfigf ja od) eff ärfigif nej
bef Raffar jag ära od) bggb,
ftj äran f)on grönfRar, när faf|R$efen ffår
meb nefa, meb fRam od) meb Bfggb.

Qilu änbar jag fången od) Bjubcr abjö,
min trifa Bon fiber fiff (Tuf,
jag är od) förBfifmer bin frognaffe män
fiff befs man mig böbcr Bär uf.

offkjö, föfa engetX 6ub trare big l)o$!
3ag (Tufer big in i <Sub$ Ijanb,
(5ub fåf ofs få råRas meb 'fägnab od) fröjb
oc^ fäffljef i f;immefen$ fanbf
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26.

fanfar om iiftcnffajjct.
33åbc £)o8 ©ntebö ocf; Sandten.

Qitär forn en Rarf fRctlT frid qå
od) föRa fiq ett qtoinna,
få Bör Ijan toifsf roat iänRa på,
l)ur' §an rit qoö månö' finna.

r4in qtoinna Bör oeft fr It q om,
förr'n l)on fat ja Boriqiftoer,
att l)on en onö ej får för frotn,
od) Beöraqen Bfiftoer.

<$narf äftfa RnttUn Rntjia$ futn,
ntcn ej få fnarf uppriftoas.
(5uö nåö1 örn q minna od) örn tnan,
font onörr ma Re qiftoasl

3 enfamf (iånö f)eft Bättre är,
fin fefnaösttö förnöia,
än i)a en maRa fur od) i to är,
örn mannen öodi Bör fRöta.

Qften äRfenfRap är parabis,
när ttoenne fammanRomma
på l)eber£iqif fä« od) tois,
fom äro Bjerfans fromma.



83

oStt wänPtg man (tot ijar,
nät tyufttm |Kibf' ät PPiber?
en wänPig fyufltu äncjdan f?air,
när man fem Pjörn framfRriber.

g)el är förbenfRud aflTra ßäfii
ett wem, fow fria länfter,
äftade ©ub, forn trtcft
odj ger be goba fRänfter.

3?örnuflig i?ufjrti gifwer €>itb,
ja, odl ert bggbig qwinna.
Sben, foitt ftg P^tder tili (jan$ Pub,
Ratt fäfterl fåban finna.

Qilär .SPealar re|ie Port,
att föRa 3faft inaRa,
(in (5«b l)an Pab bå adra forfl —

f?an wide ej förfafta1! —

äff gifwa Pgcfta lid bei werft,
Ijan fRude förelaga,
f;an irabbe, all ben Herren ftarft
6ä|I fabanl Rtmbe Paga.

(Örn bu fer PPofl på fRöner f;g,
fa wäfjer bu IjePl ida:
lij fftönljel är en ungbom$ ffiij,
fem flänbtgl ej (lår flida.

Q&en är en ntö oefi wättPig, front,
bef$ Pifte man ej finner;
aeft PßcftPtg är ben mannen, fom
en fåban ntaRa winner.
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^ffffenafl på bei töba plb
ftn qifloianRat fäfla,
bei ulan iroifroeG ät ben muff,
fönt narrat nu be ffefla.

Q^cn är en q ro Inn a front o ef; rob
få Gör (Jon framför gufbel
I?a ära, toärbe, fof odj pris ;
flor faß. i Rära muffen i

Qilär fom §an IJafroer öfroetfaql
meb Gön om CpcRGiq qwinna,
få må (Jan ärliql gå på jagl,
all ^an må ^enne minna.

(Öm ja §an Gör Geffifa ftq,
all (Jan må Gfifwa wätbig,
men odi förnöjb, frimobefig
(Jan (tan ftg (Jåffa fätbig,

cÄr faden (5ubi anGefafb,
(Jan möbel idie fäffer,
Itj liff $ans Gäfla herren affl
Gäfl wel odj GgdUigl fläffer;

(Jan beraf roisfigl lände få:
bei roar ej min (Subs roifja,
all jag liff tnada ben (Ttaff få; •

få herren roel ålfRifja.

Qilär fom en man liffGjubes big,
o, qwinna, bu ej (Jafla
meb ja eCT nej, Befinna big
odj någol filel rajlat
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'©g IJwifRenöera oBefänRf
i munnen ort» framförer,
Ran feöan få Ctg fabatt fRänRf,
fönt fjjerfaf ofta rörer,

(öadl förff fiff öttö od; fråga trab,
fg ^an Ran r;jerfaf röra,
beb f;onom af ad f;jerfan$ grmtö,
f;an wid bin1' fanRar föra

fid öef, f;tuaraf (;an äran f;ar
oef; ött ett ewig fromma,'
ött frage feöan mor oeft far,'
fåf friaren få Rommat

j\x f;an gttöfrttRfig, öggöig, front,
en fåöan fgfsfa Rfäöer,
fom fjjerfaf öiff wäf fgcRer om
ocf; gå öef f?ög(la gfäöer,

få neRa ej, (;waö öu wid f?a,
fåf Rarfen idie Rfämfa,
fäg ^onont renf eff reöfigf ja t
öef är ej wäröf aff fRämfa,

Q&en fgcRer öu om fjonom ej,
få fäg, a, Rära qwinnat
öå ttfaf f;jerfan$ grunö l;eff nej,
fänR ej, öu är gttöinna,

för ^wifRen f;an bör ftna Rnän
få gan|Tta offa böjat
(5ttö Ran odi öe ^öga frän
i ftnom fiö neöböja.



86

frofafl ja, eff ärCicjf nej,
bef 3ör ju tnc?en £a||ct.
3 fpnerf^ef få |M man ej
i fåbanf måf framftaflfo

fftrtjmfafiUg1 orb, ty 6ub rvet måC,
f?wa6 box uti bi# l?jerfa.
3for faf/fijjef får b#, ftotta fjäf,
förnimma mt)cRen frnårfa.

"Sitt (Tut må önfftas f^jerfefig;
6ub gifme atfan ftjefta,
ben äxti$t fünfter gifta (Igt
4åf f—n afbrig rtjefta

ben äbfa enigheten Port
ur beras fäffa fefnab,
<xtt jemmerns fib må Bfifwa ftorf,
men ewig bera$ frefnab.
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Tl.

$cn tib bit tünftc mig att få.
Ur ©mebö' famtiug. @t)ue8 framfoffabt af en bortotfab friare«

båliga uppföranbe; borbc fctfcbeö tilltjöva eu tibigare pcrtob i fiJrfattartn=
itanö biftiting.

3><tt tib, bit tänRte mig att få,
få war bit fotit en ängci.
Q&en när jag gaf big nej berpå,
få Gfef bit font en Gänget,
gbift ormagift bit fprittar ttf
för alfa, mig att Panna,
men i bin egen anba trut
fRaff bina Pannor panna.

gbet Ijjefper afbrig fRämtna ben,
fom ftg ej fjeffwer (Rämrner.
$ag fjar odi mången trogen män,
fom mig i grttnben Ränner,
fom afbrig tror bitt onba fttacR,
fom bjefnutfen ingjuter
ipfanb bet fiberfiga pacR,
fom nu bitt fäfiffRap njuter.

$>et (tannar wäf, bet poppas jag,
bå bu får fruRten fRäraj
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baf Rammar mif$t attgaitg bett bag,
farn big fRaff bättre fara,
bå bit måfT fjaffmar bricRa ut
ben (Tiåf, farit bit mig fR ätt Rar;
fg brinna ffiafT bet attba Rritf,
bar afimbsafbatt b fän Rar.

gfarmäf, mitt mätt, acf; mar far
tttab basfa attRfa rabarf
bal är mitt fSägfTa fitft cd) fräjb,
äff jag aj laänfRap i; a fm ar
mab art få fibarfig Pattbif,
bau jag aj mida äga,
am ätt f?ait (Tiitffa mab a£C ffif
mig gtifb aaf> ftffmar mäga.
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28,

25öit om trüft od) fjjcty.
Ur ©mebS' famling. ©tiefet äv en bit tibanbeö Ijiftoria ur för*

fattarinnanS eget lif. £ej:ten af beu bitjett, fpn mcbfcinbe titt paftont,
üagaitbe fin nöb, är i F)cf;å£[ od) befräftar bet uppröraixbe förf;aUaxibet.

&ttb 3faber, wirt nåbige j&errct
jag Rommer od} Rfacfar witt nöb,
fom affftb Rfir wärre od) märre
od) månb1 förorfaRa min böb,

affa, fom jorben månb' fråba,
Rnn in^en Re<)ripa ntin foref,
<£) 3faber, inicj wärbe$ Renåba
od} mar miej en mäfbiger Ror$t

<Öm Rerejef mor' Raetbf på wtff erfa,
jaej fror bot ej more få ftoårf
od} cfjorbc få ^rttfwcCtcf fmärfa,
äff fårar fRttfT rinna få f}årbf.

cSn annan Rebracfif tnin ma Re
od} fapif f}an$ l}jerfa J}cif in,
od} facf — jacf ^anbferas fifTPaRa
meb {} å rb f o ef; meb griffmefigf ftnn%

Q&in åfberbom$ Rrädififja l}ßbba,
fom fRribcr fifT ferfio år,
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bett förbe af «tarnten fefRifbbas,
«ten förban fan fägger få fmår,

aff jorben Ran fucRa ocf gråfa,
font «tafle moffaga tnin får.
(£>ub fjety «tig attffammans förfåfa,
förrän jaet fRa# fäggas på får t

Jkn$ obggb ocf fRamfiga gcrnittg
förfförer ntiff bagfiga fröb.
Jbmctr fTtaflC jaet bå finna min rrärinet ?
jaet förjer fiff ffeRa min böb.

,4(Tf fm ab fan månbe förfjena,
förfförer fan$ fRöRa i rus.
3ag ftffcr ber femma aifena
meb funger ocf forg i miff ftts.

,3ag mef min fRßfbigfef mara
aff ciffRa ocf fifba min man.
Q&in bagfiga nöb ocf fara,
gör aff jaet omöjfigen Ran.

Q&iu' farn må|T offa fegråfa
fin faber$ metmtrfigfef liar,
be forRa min' Rinber, få måfå,
ocf fe mig aff famfa miff mob.

3ag mef, jag är gjorb fiCC aff (iba,
«tin märR är aftfib för mig.
QKcb SDamib får jag få gmiba,
men Jmrre, förf arma nu big1.

3ag är få af ängffan fefagen,
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att jag nit ej meta förmår
mig fifäba oep föba för bagen,
tx\ fättberna Päfmanbe ffå.

3ag Porbc mäf föfja min meinet
ocl) Rfaga för öub, fötn Jban Pjöb;
men rutn(Tic att betfa lian Pana
en mag fiff pjefp i min nöb.

<Ö, fåfa Penåbare Rärat
jag Peber gbig atfl för $>in böb,
3$ag miff nit itffpriba SDin ära,
om 3)ii mig miff fräffa nr nöb.

SDen Rafften få p a fm er jag fmaftaf,
afTffeban jag fä|le en man,
mång1 punbrabc näffer jag maRaf
ocp mäniaf en jiraffanbe panb.

3ag morc mäf nöjb fiflf aif fiba,
1UT$ herren förfofsnbtg mig gaf.
Q&en Parnen få ömRfigen qmiba
oep mänfa för pafiigi min graf.

(Öm paflorn min Rfagan fRuflf' fpriba,
få par jag förmerRaf milf fif.
gbef är nu mig Päfire a« fiba,
än bagfigen mara i flrib.

(Öm herren nu miffe mig ftaCfa,
aft ta1 mig i rofigpef in,
få fRitjT jag be orben framfaflfa:
£>ub, öppne be mrångmifas ftnn1f
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29.

3ft)tteritoifiu
Ur ftiancfenS fatnling, i pmitfen od metobin ftnnS upptecfnab t not=

ffrtft. 3 famnta famting, tifafotn äfmeit t ©mebs', finnes bcfsutont ett

mpcfet fragmentarif! npptecJning. ©ången flått mara författab bets af
antcbnhig, att författarinnans man marit begifmen på ftarfa brpcfer, bets
titt marning åt anbra. Gm fjferbe upptccfning är ben miblpftigafle. $cn
pär mcbbetabe omfattar 15 ftrofer, af pmtlfa 12 äro gemenfamma mcb be
i ben fjerbc npptecEningcn, fom inalles par 18, ocp fåtebeS 6, fom fatnaS
i bcnita. ©trofernaS orbningSfötjjb är litet otifa. {^öreträbet tmifmetaftigt.

oSit tt# wifa tpiff jag fjunga,*
ftöttt o cl) par,
ni fom (iör,

gatnfa mcb be unga,
fom ftg mani Biliären föfjat

benna fång,
fafi q fång,

fRatr q cr fcfnab bäfja.

QBränminsgubcn pan lUTficbes,
(itapp od) fjäf,
falans iräf

pcfmclscfb lilfrcbcs,
<3>it aJT brindar' fRofa fara,

fom q gjorl
någan 0of,

ftufan pel månb' mara.



^ttparn gfaö på g£a$ uttömmer.
Jutfan §ei,
brtnRarn fef,

fan fm ficR fterämmer.
^tptbarn fttpct, faian fRraiiar,

fRpbar på:
fåi bå gäl

l)an ftff rof f?ögi (Raiiar.

,45ör på t l?uu\b ja9 rniff förRtmna
fgffc-as,
f>ränmin$g£ct$

miß btt ej ntcr förfttmma,
fafi gräl?år bi« ^ttfmttb ^öfjer.

örafmens fatt
nära fiäfbil

£aia«$ fi(l bu föfjcr.

Qilär fönt b rannun är i Rragen,
är btt riR,
in^cn fiR,

fa|l ntcb ianttna magen.
o^cR! när btt cj mer f?ar pengar,

bei är fanf,
mången pani

btt på Rrogen femnar.

QÖränwin Ran ej ffiaba göra,
fäger btt,
men fe nitt

barnen fRaffi btt ^öra:
"brinRar1« får ej faftg Rfifma1';

bei är fmåri,
fåfer IJårbf,

fRrifien månb1 få fRrifma,
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c&tögarn fHa£C 6ig föfje göra
fiff öen ott,
öer ött förf

öornen fRafiC få f?öra,
od? öen fmåra RafR uttömma,

fem ej fRaff
ßfifma aff,

ött öctt öag ej gfömma,

Qilät fem faBflafen initäöet,
IHt ött opp
i fttffi £app,

Bafiigi öig påRfäöer,
orf> fi£C Rtogett feöatt fRpöar

firat öerpå,
ttts aff få,

acft, Ifwaö ött öå ftjnöar t

^pöar'n fofmer, faian maggar,
fRjittet in
i ^ns (Inn'

fina iömeiaggar,
feiger t ött (Tiaff fttpa meta

mat ej fen,
ej affen1,

ött fRaff fö Ra flera 1

■Qänfi, fpaö Bullett, Barn få ftöa
föt öitt rus,
i öitt f^tts

nteö mån g1 iåtat qmiöa,
länRa få; ntt Rtmmer fm inei

fem ett as,

xp ad) fas1,
ragfanö1 af Bränminett
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Q&eB (in riftta Rropp od; RfäBer
Rotnnter f;an
foni e« f—n

ocf; i 0«fef fräBer,
fdfer fe, l;ur1 frafor 0änga,

llggg ocf; arg,
fönt cn toarg,

0«|fru, Barn äff Bänga.

3ftj, fij, fgfl^tmBf l;toaB Bit fupcr,
Bgror (Tdr
om Bin1 får

fåfont tomma pttRor.*)
©armen uti magen tordfar,

när Bit faf
«fan ntaf

går omftring ocf; fRrdfar.

^£f förfjen|i triff BrinRarn ftoäfja,
Barnen fmd
ntå(fc gä

ocf; i f;itngern qwäfjas.
3fa(i (;an faRnar BröB i f;ufc£,

Boning fräng,
f; ungern ntdng1,

går 0an jemnf i rufet.

aj, Bd fRaff pifRan toara;
rgggen fditg
IJuggen mäng1

fRaOf Bit Bd erfaraj
feBan uti (locRen (tffa,

<ßfil = fuiffttba; af bet fiitffa ovbet Omiffo.
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f"
j'

,'.S / atfa watt,

,* d biel fiH fl?am,
fRofa på öig titta.

m $i{t tiOf ^weaBarg att Göta t
* i'

i Bttffar på,
i '%/ Rätta« går,

att Rrott-fiffsBatt fRöta,
• (Öcf; få (Tutas wifatt fRö«a,

l?ott iir fatttt,
l)cöer$ma«,

ött Bör mig Blötta»*)

*) 2)e |rc ftroferna fjciv ofman, [om fafrtaö t ben fjcvbc upptecfntm
gen (från pirtorn) äro ftroferna 8, 9 orf) 10. 3)c i befs ftättc Ijcir od)
ber iitftröbba fcp äro, ntan att man meb fiiferfjet fan beftämma bcraS
plats, af följanbe tgbclfe:

Q^äftrar font cti fmtn i träeften
utan fRam.
QU far fram,

föfjb (?) meb fafatts tecRen.
Hofens uppgång leb fan fRåbar;

bagar lång',
nätter mång'

fatans ftigar tråbar.

r&änR på, när bu fåfebs bridler
bagar tång',
nätter mång',

Bjertat fiRfom fprirfier.
Qiär bet Börjar få att fmätt'a,

BränmtnsltanR
gör big manR,

Börjar bu att gnälla,



ångrar, att bu fåfebs fgnbar;
jtrax berpå
tttånb' bu ga

od) ti ff Rröifott fRgnba.
tafatt bttta fänRar ötnber

yå affi Iatt
ganfRa tätt,

itff Att göra (Sinber.

dadlars fgffOunb! bu iiffrebrr
ptnan ftuår,
uär bu går,

faians Ctfb itfförber.
<$jäfm bin t örännun brunRnar,

arutr tnan!
uian (Ratn

bu båraRitgf XättRcr.

QRrn 1^1, turban fuffrn tu arar,
'XänRer bit:

jag fRaff nu
öräntutn tcRr fpara;
jag fRaff fup* få fang' jag orRar,

bå tntn Xtb

uießftr,
f)afs i graf får XorRa.

M, ftoj! när fotn Xartnrn gnäffrj
bu 6urbus
t btit ÖUS

uppå (ntffrtm fRäffer.
Qftairn fRaff (>on (irax framfRaffa,

faß (ton 0ar
tniri gtuar,

annars iuiff bu (iraffa.
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30,

Dm ett Barn ittom nftcuffaBet.

gimtb i @incb§' famfing. Upfrtccfuingcn är af i?. 3. SBefter.
©ttjefet föranlebt af en tiflbragetfe i orten.

oUdi, (for Mt unge Rawafjer,
fwaö jag Mg fäga ma!
af ttättftgf fjerfa jag big hr,
gif noga aRf berpåt

ISänR yå Hü fpäba Barn, jag ht,
fam tntflaf far ftn tttort
£in faber bef bodi afbrtg fer,
fafi fan iBfanb afs Bar,

S)rf afbrig fntaRaf ntabrens Bräft,
cj feffer rönf bcf$ fantn
acf afbrig förf ffn fabers röjl.
JMnab fnutrar1 taara Ran?

cSn figcr är ttnif tntjcRef gnjtn,
men cj mat ungar ftnåj
fan gifwer bent eff fäRcrf rum
acf fåfer faban få.
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Q&en ben i Rrtfl^nbötneit Bot,
Ron få föri)ärBa ftg,
fa fl $an miB JBerrans affat fmor:
min <öuB, jag fror på Big.

£$>* låtar, Barnet fäCCa må,
Be BtaBBa fäRerf Big,
od) Bina efletRommanBe
a(Tl inliff fjerBe feB,

<Öcf) fRufBen IÜT Bef$ ntoBers BöB
mar geirrtes fotg od) me,
od) när f)on mar i flörfla nöB,
måfl1 fifmel änaB |tg.

SBin1 fmicRtanBe ocf) faffRa orB
BeBrogo ^enne mif$f,
font afBrig nppå Benna jorB
Bå fiBit någon Brifl,

(Öm fanningen fteß. Rontma fram
od) afBrig faffRI)el mar,
få fRttir Bit Romma nppå fRarn
oc§ l)ela Barnels far,

Q&en Bällre är för Big, min män
BeRätttt Bill Btoll, jag Ber,
i 11} fil) el od) i flülfief än
för Ben, font faRen rört

<£å mtlfnar nu Biff egel Bröfl,
all Bu Ben rälle är,

cÄwar länRer Bu all finna Iröfl,
när (öttB Bill fif affRär?
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©ag bit bå l)jert£igt ben i famn,
fom b» forfRjutit f)ar,
ont bu fRaff Romma fge&tigt fränt
i Oimfen ten 0$ flfart

"éSänR på ben fpäbas rö(l od) fjttb,
fom bu förfRjttfif (?art
g)e ftiga bagfigf upp fi£C föttb,
fom är en merRfig far.

"Sag big till mara Uli fib,
jag obmjuRt Beber big,
om bu miß l)afma jorbifR frib
od) minna emigl fift

$>it l)abe ej Borf fgba ben,
fom big afråbit l)ar,
men marit trogen mot bin män
od) en rättfmnig far.

~3?å faftigbomen räRnar bu
od) på en oRänb 6ri(i.
(öub träffar big fju gånger fjtt,
bet bör bit meta mifst.

QHädi barnet rättmis l)jefp, jag ber,
att bet ej fiber nöbt
bef$ fttdiar herren afftib ^ör,
tg mobren är nu böb.
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31.

Smübcfaug.

(fragment)

@mebö; efter bifteving af Stnna @tiita <ßvoft t $etafaf8.

3 Qfiterpc$ fttts en uffwer ffggg,
fom t-ftofmcn l?cfa må,
od) f)mar l)an Hår Im1 rantar in,
(»er gör l)an öjupa får.

^&an far Port Påö1 ßorfwar od) fßtnn,
l)an fager, går od) fpår.
Qßfir ßan cj tnäff af ßorfwar od) fRinn,
få öricRer l)an ttppå.

£$)en faffiga få pfågar l)an,
fom fan f)an pfåga1 3aßf
öcn rtßa l)an roäf gäffa ßan,
fom brießer Raff od) fobö\
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32,

Ur ©mcbs' famling. Seit tnmecffabe Dcrgbtjggnoben ttjcfcö paftoa
öfmermäfbigat ffafbinnattS gctjör, od;, cljuru några lättare aflägbnabe
fnaggfigpeter uubanröjtö, återftå tillrådligt många änborf. ©ångenö
nppfomft (je biogr.) förflarar od bot briftanbe jemnmobet. 3 SRancfenS
famling fimteS en förfortab od; förberfmab üariant, npptednab i Sörå.

eÄotn, |ianna, goba btengar ocp I?ör nppå min orb\
få fRaff ni få pöra, pur' Ponben pföjer jorbj
ocp pitrn pan panbfar från maggan fitf grafmen
ocp pur pan fraRferar Påb' naffen ocp bagen,
aff pina ocp maffa itf fjenarens Rröpp
ocp fuga bef$ Pfobsbropp från få ocp fiCC fopp,

Qüär Ponben går äff fega (ig piga eller breng,
ben Päffa Rifmösfan pan månbe ttfåf mänb5.
^an wifar (ig öbmjuR för big ocfj för aCCa,
fiRfom fjan pabe ej fefmer, effeir gaffa.
c&an fofmar aff mara ttppriRfig ocp Pra,
men om pan bef påffer, bef får man Pfi mar.

Qilär Ponben om morgonen fibigf månbe uppffå,
pan fagar (iff fegfofR på arPefef aff gå,
J5an frågar ej effer, pmab fruRo(l fRaff Pfifma,
lid: befs aff pan fåff paffma bagen förbrifma,
ocp RfocRan få ffäffer pan aCCfib förmänbf,
om morgonen fibigf, om affonen fenf.
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é)d) när forn önbtfigt frnJlofä en tjmarc (Tia£T få,
meb flröming od) furtnjöCk trakteras (Jan båj
men Gonbcn 6c(?ac^ar t kammaren gånga,
ber (Jar l)an wäf Bränmin od) rätterna många,
l)an äter od> bridler bet Bäfta (Jan ^ar,
ben b er på akt gifmer, fan Bfifmer bet mar,

Qilär fom Bonbefonen l)ar en åfber af tre år,
får tjenaren fälla för lånarn mången tår,
i bet ()an Begpner att fqnaöra od) fjuga
för ftna föräfbrar i od) «tom (Tuga,
när tjenarn fka£C taga Itg faftfifk od) Bröb,
att (?an ej af junger od) matteet må bö.

<£>d) när tjenaren ltfe på arBefe fkaOT gå,
bå föTjer Bonbefonen odj fer berttppå,
^ur1 man ftg för^åCCcr på febiga ftttnber,
eflTer i fitf arBef gör fafffiljet berttnber.
,4£Ct fåbant i Bonbfonens IJjerta ntt Bor,
få (Jan (justjådar, tiff befs l)an Bfir (Tor.

Qftett när fom Bonbfonen ttf på arBefe fkatT gå,
ben TätfalTe fgfsfan (Jan Itg utmäfjer bå;
men tjenaren (iabnar mib fmårafte fgftan,
på Ijonom förfamfas ett fafeCtg Btjffa,
att l)an må förfmäffa af junger od) nöb,
(Jan önfTtabe gerna, att (Jan more böb.

<£>d) tjenarene måfte bå fom fångarne gå,
i Ijmab nöb odj (Jwab fjttkbom bem kommer ttppå,
i köfb od) i regn od) i aflfa |!ormnniber
be (Titas od) rifwas titT kropp od) tiff kfäber,
Ban (Täpper tnäf ofta från Banbef (ttt ()ttnb,
men tjenaren llackarn ej (Tipper en ftimb.
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o8n Banbe fRuflCc mera Runna giftua (tg lib,
acfj Ranfien Runbe ofta tuifsl tu ara i frib,
om l?an benna ulräRning ej |Rttde f;afma,
att wilja be Ijenanbe flänbigl Bebraga,
men berför1 få når *) f;an ej l;mila en flttnb,
fjan löper från Barbe! meb Belan **) i mm.

(Öcf; Banben ^an fäller (tna (JäJletr tili (lad,
(tna oxar få för l;an på ängen i tu ad,
men ijenaren rnånbe för plagen (jan fpännaj
bå fär man förf! Bönbernas rebligfjel Ränna,
acf; falligmansBarnen be tuela bei Bä(l,
fatn ^aftua nu Ijenal be Bönberna nte(l.

Qilär förbålen ("Rad inlräba acf; median Blir ad,
bå l)ar Ijan få tmjcRel, fatn ännu göras (Rad,
all nallen går ul meb arBele ad; fmärla,
när jag berpå länRer, få rgfer mitt ^jerla,
Rönhagen f;an Smilar i frib acf; t ra,
ål (öub f;an ej tuifar ej RärleR, ej ira.

Qften am bei ^anam liRmäl (Rüde f;änba en gång,
all f;an uli RgrRan månb1 uppflämma en fång,
få är ben meb fömn acfj meb lrögl)el BeBlanbab,
acf; ad gab lanRe lid intet förmanbfab,
i?an (tller acf) BelraRlar adl, l;mab §an gjarl,
ad; l;wab l;an i förffulna mecRan f;ar fparl.

Qilär lid f;emmel f;an Rammil, (;an (tg lägger i fäng,
går fen acjj BelraRlar fm' åRer ad; (In äng',
(tn faBBal f;an månbe fålunba föraRla,

*) Sftå = fyafma tib, fjimta, mejl meb förneluingöorb.
**) 53et, beft. form: betan = bit.
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od) ej efter annat än penningar traRta.
^&an föRer att BCtfwa fom <$afomon riß,
men f>£ir berigenom en tiggare fiR.

^förmår l)an något fßinna, förmår l)an något få
ttfaf affa besfa, fom l)onom tjena må,
()an fößer, l)an aßtar, ()an ftßer, l)an traßtar,
att l)an ßan infnåta be ftgfrarna fmå,
fom tjenarn Pef)öfbe od) irifst Porbe få.

QKen engång när fom Pfobet fßatE Rräftva? «tur t)anb
på aOTa be fnåfa od) giriga i fanb,
bå fär bet mäf Pfifwa rätt många röb1 broppar,
fom be l)afttut fugit itr tjenarneS ßroppar,
be mille bå gerna bem gifwa igen,
men bå är för fent od) ett etoigt etänb't

^om l)it nu, f)ör bu Ponbe, att mig l)öra ttppå,
f)mab för ett Pref tiöf affßeb big nu gifwas må t
i)är l)ar bu bin fexa, i)är l)ar bu bin f)eber,
f)är f)ar bu biff Perörn, en fRön orfofsfebef,
acR, om jag ßunbe trgdla meb jernftgfar ftarß1
bin fefnab$Pe[Rrifning på femtio arRt
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33.

$>cu flitige tumbcn£ lof.
3 ©mebö' od) bandens famttng.

©junges jont: "©tatt ftlEta bu tjngling" o. f. m.

€5>ctt, forn af jorben ftg rebefigt wiCC föba,
fatt titäffe arBeta, famt pföja od) få,
od) iede få räbas för oro oef; trtöbet,
od) i die meb febiga fänber få gå,
fe mgronta fmå, fur ffitigt be gå,
|tn1 fögar att öda få (lor be förmå,

QÖefmna bu betta, bu fafer oef feber,
fotn fiffer få genta meb fanben i Barm,
od) febatt big mat af bett rida utBcber,
od) fRåbar fatt$ förråb meb oro ocf) f)armf
tg när bu är ung,
är Börban big tung,
od) när bu Bfir gamtnaf, ej mat får bin mun.

<£e på ben trägna i Kärr ocf i mo$far,
fe fur1 fan arBefar, fan pföjer ocf fårt
QTcär fäftet (iår färbigt att fgffa fans påfar,
få far bu bodi intet, efuntrt bu än går,
fa|i marftcn är ftor,
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på RtoifRen bu Bor,
bin fäffja är (lörro, än nånfin bu fror.

Qilär frooffen rnånb1 rinna från obfarens panna,
få fäffcr Ran ffängfef för Runger ocR förff.
Jban 10 ef, aff be orben be äro toifsf fanna,
aff bråfan*) Rfir fiörre Rtoar fRörbanbe Röff,
ocR när Ran bå får
mång1 funnor i får,
få anbra förfjena, fom någof förmå.

8) en riRe Ratt ntäffar mång1 Rmtgriga magar
ocR gör bå en gerning, fom afffib är gob,
när Ran i ftn ungbom få toisfigf rnånb1 faga,
aff Ran Ran meb tgmnig^ef buRa ftff Rorb
ocR gifwa bem Bröb,
fom fiba ffor nob.
Jban Rorbe ju prtfas ocR effer ftn böb.

Jbtoab fRuffe wäf herren mäfftgna i fänber?
I) to ar fRuffe tot finna mårf bagfiga Bröb ?
om icRe ben ffifige arBefarns Ränber
upprgcRfe be forfmor, fom figga i Öb1**).
^ftur1 finge to i maf,
uppå 10åra faf,,
om affa ITutir toara få ffefa od; faf1?

Qften Rom ocR RefRåba be fäffen få fRöna,
fom förr Raftoa toarif en öbiger marRf
3)u fRaff meb förttnbran bå Raffigf få röna,
Rur1 bef nu Rar Rfifioif få Rerrfiger parR.

*) Rög af fäb på fogen.

**) figga öbe, obrufabe.
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3a, arPefa på,
bit fira fler månb1 få,
få ffiaff odl morafef wif$f Rfomflraitbe flå t

SDå få odl tnåttg' attbra förfjctta ftcj föba,
fottt cfjcs ej fjafma fitt bagffiga Rröb,
am affa fRitff' ßruRa fm jTif ocf) ftrt möba,
få råRfe cj fanbef i Rriff ocf; i ttöb.
c&tbeta bå på,
bit, fönt Ratt förmål
af Jbevxen få fRaff bit mätftpeffe få.

<?Stt ffiftcj arRofar1, fom föbcr ftg rebfietf,
Ratt icRe förctfömma$ af Jberreit mår (Sab j
om §att tili Rarfe R $ett nytert ocf) frebfigjf
triff äffRa fm ttäffa ocf; fi}ba (5ttb$ Rttb,
ocf; fRöfa fttt Raff,
ftcj maRfa för faff,
få är f;att ett Rrotta för mcrtttlfRor aff\

Q&ett f;jefp ocR bo fafficta offer förmåga,
tiär bit f?ar fått gåftror af fRaparotts f;attbl
QSäfftcmoffe fRaff bitta Rappar ttppråga,
od; bu Rftr Reföttfer mob ärottos Rratt$.
gDitt jTif är Peföttf,
b of (;afmer bit röttf,
mön Rjefpa i ttöbott är mora ätt fRöttt
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34.

23rtruBön.

SD^ebbefab af fßancfen. §ar roarit af leftov £. 2. Saurétt intagen
ttbningen SImarittett 1851, n:o 52.

^otrt, o Cjitfwa Barnatnän,
öfs SDin anbes nåb förtån1,
ofs, fotn färd fRaff §>itf orb,
all bef$ tnerRan warber fpotrbt

<£»if ofs Rraff af t?öjbctt ttcr,
tttf wår Pön meb attbaflf fller,
ffärR warf minne, gif of$ nåb,
gif of$ rtåb ocfj goba råbl

Q8ar SDu fjeCf wår färare
od; en flarR regerare t
bå (?ar falan, Irols fin fifl,
afln fina Rraffer tnifV.

6if wäfftgneCfe ocfj nåb
Uli aÜ4 rå b ocf; båbX
(Sif of$ bagftgl Bröb ocf; muff,
lift bi# orb en (labig tufll

QSafftta f?är gbin wingårb fjeff
meb SDin nåbe$ rtRa eff,
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all S>iit' plantar iriftaas ntå,
be t>cir i $>in unngårb fiål

cÄof (Tic $)i$ af f)jmatts grimbt
Qflaf fpäba f>arnen$ mun
£$>» SHtf faf fuERotmtaf f?at,
acfj bei gfäber engfars (Rar.
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35.

förmaning för fcarit.
Ur ©mebs' famltng. §ör fäfert titt författarinnans ffotmerffamtjet.

4tom ocjj fjör tnirt fitTa mänt
witE bu gä til' l)immefen,
f!ia(T bu Pebja 3efum ftär,
cÄtttt big räffa wägen fät.

QRerfben big förföra (tan,
ont bit intet Rätter an
ifrån bina fgäba är
i ett träget fabcrwär.

gOu t?ar gjort ett fforf föröunb,
Brgt nit betta ingafimb't
tg b« uti bogets (lob
Bfef en 3efu wän fä gob.

Jtnnit är bu 3efu 6rub,
men förgäter bu bin (£>ub
gråta engfar öfwer big,
fatan ter fä innerfig.

4.ät ej werfben föda big,
ti (T att wanbra femtes ftig,
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fian förmer många frnå
fiCC att Rteba wägen gå.

J&åff bin Pofl af ^jerfai Rar 1
<Öm bu $enne fiiiigf tär t

Hit bu mgcRei frotn acf> wis,
llipper in i parabis.

<Söm nu benna fiffa RaR,
fi£C$ bu RCifwer (Ja r o ef; RfoR,
att bu Ran ben räff för (Ja,
acfj ben effergärer få.
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36.

SBantafåttg.
©mebs' famling. £iß[)ör ben fjebngogifla merffamfjctenS tib; remi*

ntfcenfer från annat IjåH.

(D (5ub, gif of$ bin nåb
i a£C war råb od; båb,
fotn «« biff otb fRad fara t
gbu märbes o|$ BefRära
ett gobf for|iånb ocf; minne,
ett fromt od; bggbigi ftnnel

Qfitär mi fotn yfanfor fmå1
itft bin mingårb flå,
fåf of$ fotn rofor grönfRa
od; infef annai onfRa,
än, l;mab fotn 6ub Behagar,
i affa mara basart

Qilär tri fiCC Borbs nu gå,
bin gobf;ei njttia få,
mäfftgna 6ub mår föba
ocfj f;cfa jorben$ gro b aI
(5if Bröb tiflf Rroppens (IgrRa
od; nåb att Runna bgrRa

8
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war miCbe ßarnawän,
fdJtn ßor i ^ttnmcfcn
ocfj ffiåöar af bet l)öga
web mtfbf acfj nåbigl öga
på (tna pfanfor fpäba,
fatn för ^an$ anfigf frciba!
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37.

$tggargo$fen.
llr ©ntcbs1 fainliitg. Shnnct torbc t bcit poetiffa litteraturen icfc

»nara beljanblabt fürftn gång.

cÄit gosfe otnfcriitg ålla år
fjatt tttiflc far od» tnor.
cÄtt föba |tg $att otnRrittg går,
l;att$ forg war gaitfRa |ior.

cStt wittlerqwäff Ijatt ifar fenl
ettteflTatt tttåttgett gart»,
IfcrBcrge ftitna war förtnettf,
lg aüa woro l;årb1.

<$in fiffa fädi $att på ftg log
o$ gidi ur fawtna 6g.
o8j aitttaf råb för pottorn war,
ätt ^wifa ttppå fttö.

^att fttcftabe få ömfcefig
odj fälTbe tttåttgett lår.
.-ftatt fabe; fäff od; fgcftfig be,
wib Brafatt ftlla får,

be Bant, fottt tttäll od; warttt få gå
i fättg all fofwa föll t
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men jag på brifwan figga må,
fa(| jmngtig fwag acf; trött.

£> ,$erre, tag mig fnarfig bort
att råfla fat ad) tnat!
gör f;imfawägen för mig Rart1,
min ttöb är aflTf för ftar.

J>an (?aftar fnart tiflf fabrens graf
att fägga ftg bcrpå,
acf) feban fnarfigt (lumrar af,
ej Röfb f;an Ränbe bå.

cSn ängef l;mit mcb IjimmeffR gfans
Brebmib l;ans ftba (lår.
J»an Binber bå en l;errfig Rtans
acf; fätfcr på f;ans f;år.

SDen Rranfen fåg mäf Bmarjc man
aft bett få f;errfig mar,
men räcRte någan bit fin l;anb,
att fminna mar Ijan fnar.

4iR en fötBfeRitab Bfamtna fäff
lians anbe Ijäbangår,
acf; engefn fRpbar meb f;ans fjäf,
ber f;an nit fjmifa får.

£cl f;mab en trägen Bön förmår
för ben, fam märnfös är,
när f;an utaf afft f;jerta går5
t$ (£>ub f;ar Barnen ftär.

QiTär be f;årb6jertabe ftcR fe
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fjans fitl på fabrens graf,
få ropte be i acR wc, acR wc,
wi ej ^erBerge gaf.

£i)er Tåg wät Kröppen ftcf ocf? Raß,
men fjäCen är 60$ (Sitb.
(ö mennifRat bit weta [Raß,
att fgba herrens Pub,

fom f?ar Befaßt big göra gabt
emot wärnföfa fmå.
SD«, fom t?ar men'fRo^jerta fått,
bit Borbe bet förflå.

@änR, när bn $äban (laß engång,
bå (Tittas IjitnCens börrj
i pinan Bfir en ömRfig Tåt
od; ingen big Bönfjör.
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38.

©FnJjclfc od) tyutmfntl.
Ur 9tancfen8 famting.

Jbax bu nu afbrig BelraRfat (5ubd unber,
få ftanna nu fitet ocf) fgfsna på mig1,
<$aRta 6tft Puffer, Bli ftpfl några ftunber,
få [Raff bu nu något få l?öra ocf? fe;
$mab herren ^ar gjort
Påb1 fitet ocf) ftort,
<$Raparen tiff ära afft, fimab $an t?ar gjort!

Qifppå fex bagar (5ub affting (?ar fRapat;
föf, örter ocfj Pfomfter fatnt fimarje gräsftrå,
Jibatn ocf> ^Öma tiff fröjb ocf> tiff fromma
i parabifet fattes gfäbje att få,
(<3i>en lag ocfj bet Pub,
fom af herren mår (öub
gafs ^bam ocfj^cSma, mar ibef fröjbljub,

Q&en ormen, ben lebe, fom bjefmufen Ijabe,
mifsunte mår <4bam ben gfäbje ocfj fröjb,
£>, oSma! oSma! tiff qminnan Ijan fabe;
nå, ät bu af äppfet, få Pftr bu uppljöjb1,
J>ott fgbbe fiatts Pub
ocfj Pröf mot ftn (5ub
ocfj åt utaf äppfet ocfj mifje ftn fRrub,
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Jmab [Rudf be 0Öra? be |Iannabe maRnej
tnifle ftn qfabje od) fafiql)et tncb l)apL
(5ubs tö|f be f?ötbe: Ijmt |iån nt nu naRue,
l)mart för' ebet Rfäber, l)matt för' ebet ptaRt?
(Öm fiRonattäb
fR$fbe betas Rnä,
få fRtffbes ej fßnben od) btottet betmeb.

3>fötbanneffe bfef nu affRebsptebiRan,
fötbamteffe bfef betas tefebetijq.
^ftan patabifet tnåfie be mifia,
mi(le ad qfäbje od) fafiql)et od) ftöjb.
"jjbå jotbenes bånq (?)
be ftnqo (tn qånei,
|t0 Rfäba od) föba i nöb od> i tmånq.

<Ö, emtge 6ub, ^mab bu fiRmäf mat nåbig!
gDu fofmabe ofs utaf qminnones fäb
en, fom fRude ofs ftäffa af ad måbe
od) ofRttfbiqt l)änqa fötbannab på ttäb,
tt\ fonen få Rät
é>a fofmabe f)ät,
att bota ad fRaba, fom cSma bebtef.
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39.

3cfu fübclfc.
Ur ©mcbö' upptecfttingar. ®et Bör ej mädfa unbran, om författa-

rimianö olcirba tro ej aötib ffuHe precift uttrtjcfa bogmatiffa enflilb^eter.

QSäiftgnabe bag
irt«b nöje fet jag,
btt ttäbet nit iit,
ofs bett mäfftgnabe ftunb aU påminna,
bå PnbfRapet Rom
od; fabet nn föbbe$ t5ub$ fjefige fon,

gbn QBetfel;em$ (labt
mat icße bu gfab?
Q8if$t måbbc bu mäf,
fom ftcR mottaga frib$fut|ien få fä(L
55 RtuBban på fttå,
bet fabe$ en l;ette, fom ingen fötfmåt,

Jörn ab gfäbje bet mat
bfanb engfatnes fltat'J
J>mab ftöjb i 6ttb$ djjot,
att Verbat ftdi fiöta ben gfäbjen få (lot,
od; ßöba be män,
fom föga bet ttobbc i 55etttfafem!



121

oKcfi, itnberföm merfbt
ßefmnö bin färb,
fom reban ben fib
ej mitte mollaga bin Sfräffare RCib,
fa (I fl ä b er o ef; (Toll
bu igenom f;ans nåb 1/ar uppögggba fallt

Q8äf|tgnöbe (iöttt
bei gfäber ofs alT.
SDu log ju entol
ben gellen, fom ironer 6ör" fatta lid föl,
fafl pröRlrum i fRidi
en få b an wöfgerning ej göra bo ftcR.

engfarne Rf ar1
firar rebo bå mar,
all 3åbö ben fröjb
bföttb fjerbar, fom gingo meb RofRap förnöjb,
all fräffaren <A,ri|i
mar föbber i QSelfeljent fäRerl ocfj mifsl.

3fgra lufen år
profelerne fpår,
all jSjeflen fRatt Rom1,'
ben emige fahren fRatt föba en fon.
Qilu mar famnta flunb,
men mänlan Rerebbe ej fjonom flor! rum.

QBfanb åsnor ocfj nöl
en j;mifö få föl
mår 3fräffare ftcR,
fom fjåtter ad merfben i orbning ocfj fRicR.
J»ön mar bermeb nöjb,
all engfar ocf; fjerbar PeBåba ben fröjb.
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^att Rom cj meb praRt,
tnen f?afmer flor maRt.
3 tgfjfiet |jan Rom,
fom engång fRafl föra affmänneCig bom.
Jfcan tag bå traf fpäb,
tnen engång få fRaff l?an all fafiga gfäb1.

<$å juöfen itu bå,
Råb1 flora ocfj frnåt
Qftib Rruööatt få trång
ber fRofa tri fjmtga ett ng fröjbefång.
Erneut tigger bå ber?
3o fetten 3e§oma, fom fräffarett är.

Jbrnem febbe be mätt
fin $erufatem
från öflerlättbfR ort?
gbet gjorbe en |fjerna, fom tri (fa förfgort.
^on gångar mät fångt,
men flabnar bodi öftrer bet laufet få trångt,

ber 3fräffaren tåg.
$>e ^abe flor f}åg,
att fe benne Run g,
fafl $an uti finban tåg fpäber ocij ung.
$>e moro få mi$1,
att be mitte gifrna ben ngföbbe pri$.

$>e fRänRte trät gttfb,
men moro få tjutb,
att J5erobe$ ej
ficR meta monarRen$ upprimtetfe, nej.
^)e foro en fpång,
fom tgrannen icRe ficR meta en gång.
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gDc gingo rneb fröjb
oefj fjöngo förnöjb
f>a(fefuja, pri$,
ait be ftrtcio fRåba ben ^crrc få mi$,
fom Rimmet o ef; jorb
få l;errfiga banal aflfena rneb orb.

Qilu fåter of$ gåt
a« äfwen tt>t få
upp fö Ra ben ett,
ttj ftjernan of$ feber tiüT I^tmmefen$ port
3 afiC ewigst
få ßatrttef ttü fliåba i fiort majeffät.

Q8år fib är ej fång,
att fara ben fång,
fom nü fRofom ber
t einigtet fjttnga flfanb l;immefen$ f;är.
<$å fRgnbom of$ båt
fe, flritbgttmmen wäntar ocfj flröffopet ftår.

Q8i fira ben fefi,
bå (;immefen$ gäf!
på jorbett Rom §if,
att fljttba of$ a(fa meb flärfeR od; ffit.
J&an wiflCc fjeff gå
oef; mara ben (fjerna, fom wi föfja må.

cÄeR, fjuffiga tibi
JJflan Rom ju få flfib
o(? j?^far öf$
nu triff jag er fåta min RärfeR förfiå.
c$å nebrig jag är,
jag fiRmäf bet ^errfi^a flubfRapet flär,
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äff fibctt fjar ttaff,
fom profeter fpått.
gbef Pota$ nu (Raff,
fottt ßfabren of$ fabe mib ittennifRor$ fad.
gDen fäben jag är,
fönt falan (Rad (Irosfa trieb fjeta (jan$ jjär.

J{cd £u|!tgit tttob t
Jbmab l?eC$ttttt9 få cjobt
gbet ^Cäber tniff 6röfl;
jag afbrig l?ar ftinttif få fjuffiger träft.
Qilär fgnben gär tmäng,
få får jag tid 3frätfaren taga min gång.

QiCtt ära mi fri j

fe fammet1. Rom fe1,
fom borttog mår fRyfb
ocf) är of$ nåbig, få mäntig od? fjttCb,
att afbrig mi Ran
tidftgdes Begripa mår fräffareman.

<$å Rom nn bå flin
jag fängtar meb (Tit;
od? bfif nu min gäft,
att mi må få f?åda en ntg fräjbefeft!
rftåt f?jertat få bfi
ben RrubBa, fom bu nu mid (?mifa uti.

SDu Rfappar ju på
od? mid ju ingå.
<$å äppna bå fjeff1.
ingjut bina fträmmar ur nåbenes efft
Jäåd nattmarb meb mig,
att jag må få l?åda ben emigt meb big1.



125

40,

Sulnufa.

ginn« i ©ntcbö' odj i 9?ancfetiS fnmling. 3 bett febnare tillifa
upptedning af melobin t notffrift.

(Sntbs fon ät föbb i QfottUfym på benna batj
eflet (Subs epel unif6cf?aci
od) tvotben Rölt oftf 6£olla gutt(l od) nåbe
ät t?an of$ fänb filT Ojefp o ef; frö fl,
od) l)afinet från aü toåbe
atr wetlben åletföfl,

cÄcR l)imfa-6ub af en^Cat od) l)ätfRatotne
förflitnna ftib på jorbene
od) ptifa <&ub trtcb rena enpfalunciöt
tttcb l)atpot od) Gafunafjub,
ja (jjetlefipl loffjimpa
od) ptifa Rotten (Sub.

Qität en<\fatne (teilhabe Im flota fröjb
od) fjömio 6ttb i l)ittttneC$l)öjb
meb cfCäbjc flöt, bå ät ben afbtig wätbig,
all na'nfm e$a mål od) fjub,
font ntt ej wote wätbi<j,
all fofwa Rettert (öttb.
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RärteR* €>ubt nät jag bin gob^et tänRer -po,
mitt f?jetta Bittigt Griflfa må,
acR RärteRs (5ub, fom fä ^ar äffRat merfben,
alt 6« Mg fjetf i Robert gaf
ocjj mtbergicR ben färben,
alt $efga fä mär grafJ

JtcR fjjertan$ fröjbt nu fäf of$ affa unna gtab1
0 ef; meb be ^etbar gä äßab
meb f;jertan$ fröjb oeft föfja ftjernan efter,
font är trär &ub$ orb$ Rfata fju$,
pä trägen jetmt oeft rätter
tiXT herrans ^efga ^ttsl

g!>e mife ntän odj ^ebningar af öfterfanb,
fom Rötntnö ifrän Q&ibian
tiü" Q&eff)fef?em, uppfäto Itna ^äfrnor
tneb ftörfta ^ettans roteffe,
ocfj fRänRte f^anorn gäfmor,
gttfb, mirrfiam, röReffe,

QSäfRommen t?if, tnin <£>ttb oeft Bror, tnin fjätamän,
titt jorben ifrän fSimmefen!
Q^äfRommen (?ift faff bina temmar fpäba
1 Rrtt B B an fabes neb pä fträ,
mitt bocR bin Räre gtäbjas,
tornar fian big ffläba fär.

gbin nebrigl^et fRaOt göra mig i Bimmetn riR
ocf; bina Ijefga engfar tiR
i ewigst. 3)« metat big förttebra,
pä bet bu ofs ttppljöja mä.
Jörn a b Ratt of$ mera f?ebra,
än fiffens Rrona fä?



127

4åf of? (rngå of? ftra få mår jitfcfep,
alt $eftt$ fjcff må 6Ci mår gå|H
<55acj öttfRar t>cf, få dan of$ icRe fefa
måfft^tteffe i råt» ocfj båb,
när 9att of$ mitt fiiTbefa
fin Rärfcfl ö(9 fttt ttåb.

^atts flata namn 6(1 3efu$ år, ett fråffarc,
ett mctt'fR0-mått 0(9 åffRarej
bef år (?an$ ttamtt, bet ttamttef åfmeit ttåmttbes
0(9 förfin (jåttiiett fa£fe$ 0m,
bå (5a6ric£ ttffåttbes
0cf; ti tt Qftaria Ram.

~3f>å beffa ttamtt fmrar odl att' mår fafig^ef,
fam fdriffett ttatffatttf fåeja mef.
^ belfa ttamtt fRatt affa ttåetfer marba,
f0m ltppå jarbett ftttttas må,
måfftpabe bef; fparba,
a« 9tmmef(R g£åbje få,

cÄtt ^rrfifl träft, att ^att, f0m år mår fråCfare,
fRatt eit^ått^ (>ft mår bamaret
J^cR §tttli$ träft) bå 9att i fRijtt fRatt R0tttma
meb maRf ad) mtjcRett Ijerrfi^ef,
aff gifma attb1 ad) framttta
mår fått får emic^ef,

ßfär 5>efu böb> fäl af$ mår (ib måf a Rfa på,
att q mår fampa fX0cRtta må t
far 3eftt bab, når (mtbgummeit måttb' fi0mma,
afl bå mår fatttpa Prittna må
0d) mi meb atta framttta
i fafett må ingå!
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4L

91ttbeltijt aftottqtombe.
Ur bandens famltng, n:o 332, ntebbclabt af båmaranbc faplanSabj.

i ÄorönäS, numera ff). od) proften i fßcilfaue, mag. $. 3. 21. ©. Peibo
niuS. ©tpdet [)ar i något fortare od) mera ombifbab üerjtou marit af
teftor 2. 2. 2auréit införbt i Sfmartnen, notiöbfnb för Öfterbotteu 1851,
n:o 31. — ©fluni titt oerébflggnab ide futtfomtigt lift, påminner ftt)det
bod ej få ringa om tonfallet i ben ma dra pfalmen: "§inab gcflt ©flrifti
2öeg" af 2litbreaö Sngolftetter (f. 1633, f 1711), leirb föpmau od) råb«^
f)crre i Dürnberg. ®eu torbc ingå i SBiirtembergifdfleS ©efangbiidfl.

Sfag fräbcr bri|iigf fram,
fafl jag ett Ipfcar' är;
i $cfu .Anlli namn
jag nu mitt flått framflär
ad; faller för Jbatts fafapaff,
fam mig ad) merfbett böma fRaflC ^

ttppfag flå ^erre mifbefig
bett fttdi, jag fättber Sbigf

3förfåf mig, 3faber l)ttfb,
ad fgttb, jag flafttmr gjarl,
i bag för ,-forifli (Ttttfb,
fam jag badl icRc flarlj
flmi (Tutffc jag förförtta gbig,
mitt enba liffffggf, mitl fleflagt
Qftctt fmillan ttlaf Jlbattts art
ttebföfar mig få fnart
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510 w« bodi förmif$t,
att $>u är gob änbå;
gbiti Bfob, o ^icfu c&rifH
Ran äff ntin fgnb affma;
ftj, fåforn bagen når |tU (Inf,
få Tun gbu fdufben pfåna ut;
od) jag får njuta i gDitt famn
en trggg od) fäder ^amn,

£ag gfömmer ad' bm forg,
fom jag i bag utftob,
0(^ faftar tiff ben Borg,
ber Sefus Bor få gob;'
ja, merfb, otn bu boed röna fted
en fiten ffunb, ett ögnaBficd,
l)mab nöje f)o$ min 3»efu$ är,
mifst l?öflC bu l)onom darf

cSn hungrig afbrig går
få gtab tiff BrotfoysBorb,
fom när jag fafa får
meb _$efu$ några otb
od) Bjuber pottorn ttCC min män,
att i mitt l)jerta Bo igen;
bå erfar jag en engfafröjb
od) fjfmer mäf fömöjb.

merfben Ber; gob nattf
od) fi gör äfmert jag;
men bu, min enba fdatt,
nu rrig i famnen tagt
få 9»ifar jag få nöjb t ro,
fom "ogefn i filt trggga Bo;
od) off min forg od) ftora Brift
är yt $>ig, $efu c&rift
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3änb mig bin engfafRar1,
fotn mårbar om irttff 60,
aff jag ben nåben ^ar,
att fimifa uti ro,
fiß befs 3>in o^flbe feiger få:
"nu fRaß bit gfab igen itppftd
od) prifa c&errene- ffora rnaRf,
fom fjåtTit om big voa&Cl

&ob nafft gob naff t o werfb,
jag går i #efit fRof
od) gfömmer aß bin ffärb,
ftjf ber år f)mifa föf,
en frib, ben ingen finna Ran,
fom ej ben f)mifoffaben fann)
i 3efu opptta får
jag nu min l)mifa fårX

Q&en, ^erre, uypmäcR mig,
att jag ej fö fm er Borf
min egen nåbafib,
fom är få btjr o ef; Rorf;
alt jag meb Sbamib fuRfa får
rniff fager meb mång1 fucR od) får
ej gfömmer äffRa 3Dig,
ftj $>u i?ar äffliaf mig t

3a, SDu ®>itt btjra fif
i böben för mig gaf,
od) fe'n aff Båba frib'
ttppffob ufitr Sbin graf,
ja, gbu fiß l)imfen faren är,
od) ßfabrens mrebeöfidiar ber
gDu BfibRar od> jag gfab
går ur min fjäfafRab'.
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~3Pns wäre 3fflbwn$ maHf X
gDtt, |lorc <3cf?owa^,
SDtg war c ära (itfjM
éntte c$on, min mtfbe fräffcrmatt
fiaida wefc bett Jbfyt <JWt
gDtt eÄjfigft ®r««ij$tf
e&atfe, c&aMttja^l
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42.

Dm religionen»
ginne båbe t ©tnebe' od) 9?aucfeit6 famting. tpar i ben febitcireS

upptecfning ofmanffriften: pietiömen, famt ben uppgift om fångens
tittfomft, att faptanen ?eibeniuS i ÄorönäS trott $a(e=SDiaja mara pietift,
pott åter paft famnta fönnoban ont pottorn; bå be träffats ett gåttg, pabe
?. frågat af peune om förpållanbet; "jag ffatt fnart fmara, ont jag får
mara ett ftnnb för mig fjetf", pttrabe pott, gicf affibcS i ett rum ocp
uppfattc bettna fång titt fmar.

Qftin p jette, min Ronung, min c&erre ocp (öubf
förfäna mig no ben att föfja bin1 Pub,
att fofRa ut fanningen efCer bin mifja,
ben fjeffRära egenpei ifrån mig fRifja,
att merRei alTena Pfir ufan bin nåb,
fam aittib mebbefar be fäRrafie råb.

3ag unbrar, om merfben ännu fRufle flå
ett enba årpunbrab1, pur1 bå miflfe gå
meb rettjonspariier ocp feRferna fTera j
om affa bå ("Rofa PeRänna en Para,
om perben, ben fanne, PepåPPer ftn pjorb;
få Pgba mäP icRe profePerne$ orb.

QHanfaRa bå fRrifPen, epo fom bei miß,
men fag ej PorP någoi, ej peffer Pägg fiiT,
få fRaPP bit ber finna, pur uPfmen pPär mara
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i menföfa Rfäber, att ta i utan fara
tnå Ruttna förtro ofs åt Ronom font ta ätt,
man pröftoa för (i fruRten, få Rönn$ l?on igen.

J&jefp, Jberref Rmab merfben i rnörRer är fänRt;
bot fpnes, fotn orbet nu toore förbränRt,
om ttu Q&efRifebeR ftob upp att prebiRa
meb Qftofes od) oftron, få tttåfle be iaiRa
för ben, fotn fjcff tror |tg att mara (5ub$ orb,
tnen fpifar tttcb brafmef en fåRmtnig Rjorb.

eÄdi ^ion* adi <3iont bin rcfmor*) är ffer1,
att engfar ntåitb1 gråta od) fatan l)an fer,
faft mi nu I) a orbet få mtjcRet fottt fanben,
od) bet ()crrfigf ftjfer uti norbanfanben.
3ag förer bodi icftc ben Rfagan affen't
mifCfareffens ntörRer förbunRCar bef$ fRen.

Qften herren Rar fo fm at bet uti fttf orb,
ben tiben fRaif Ramma ännu på mår jorb,
bå mt fRofa l)onom få prifa ocR ära
för tttja #erufafem$ Rerrfiga fära,
fg, Rmab Ran Rar fofmaf, bet RåflTer Ran mifst:
^an$ orb äro fanna förutan a£C Rrift.

,4ftf fårRus, en Rerbe fRaflC misferfig1 Bfi,
bå merfben från miffor fRaflf mara Reft fri,'
ttj mäfiaren fjefftoer Rar fofmaf of$ betfa,
att Ran ftna Rjorbar i ro fRaflf förfätta,
bå ffippa mt ärtbfigf a(T oro ocR Rtf,
oeR uffmen ej mera får fRaba mårt fif.

*) 9tefmor = fefter.
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gbacR lacftar ja$ herren för benna ^an$ nåb,
wi ^afma wäf l)erbar, forn gift»a cjobf råb,
farn lafRa ut fRriffcr i Rrafl af 6ub$ anba,
ad) ej fina faror mcb piffar ufBfanba,
Q8i få mäf än §öra b« Rraflip arb,
fotn pfrner gab fäba åt l)efa Ijans ^jarb*

"Sij RärfeR liff näfian acf> RärfeR filT (5«b,
bei är nu bei forfla acfj pperfia Rub,
am Iran jemle Rappel bå finnes liffiRa*
bå måfle toäf fpben ad) falan RarlmiRa,
am bit öppnair barren fär Rfaparens rä(l,
jaet menar öubs anbe, få finner bu Iräfl.

(£>, ^erre, Rewara bin btjrRö^fa fijarb,
ac§ fräfs afs från junger ad) Rrifl på bi« arb,
att bei ej må irampas fam iräcR itppå plan
acfj pra elf näje ål fjefftt»afle falan i *)
£>, gfaber, fål fjufel ej färr ffacRna «1,
färrän bit ()ar pari ppå werfben ett fintl

*) ©jelf Seöiatan.
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43,

Sfflorgonfiötu
©mebö' famting. Grnftgt biftering af Stnna ©reta £iß*9htf! i Äorö

näö. SJZånga pfafm»remmtfcenfer.

©ttb i ftmmeVn ocfj på jorbott,
ßfaber, <$0« od; r&efflc ,-Ättb,
fom frätt föber titfiH ttorbett
(Itjrer aflft mob wäfbig flattb,
g)it, fotn ffiUjer ttatf ocß bag,
§ör tnitt foffåttg meb Belagt

©acft, min öttb af afff mift Ijjetfa,
att bu Ijar i natf få mäf
x&a&tat mig från ttöb ocf; fmärfa,
frätt afff Ottbf fiff Rropp odj fjäf,
att af fafatts arga (Rott
jag fjat iitgctt fRaba fåffl

4åf mitt fpbafRnCb forfwitmat
Qilåb af ^öjbcit Tåf mig få,
gcttom frort att öfmermitttta,
f;mab i bag mig frejla må t
3ag förf;oppa$ a£Cf af big,
Jberre! bit, fom äffRar mig.
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Jbttte fat HU ötb uti# febat
min mag är fmaf ad) irång.

QScirbes rttm åf mig Rcreba,
i mitf fijerfa figr min gång t
Qtttöff bit fjcff o<fj ingen ann1
mig för faCC Remara Ran.

£$>«, forn aft'iib är acf; Rftfmcv
miff RefRgbb odi mitf förfmar,
jag i bina fjänbcr gifmer
Rrapp acf; fjäf acf; fimab jag f;am
(5#b, min Rftppa, fRöfb acf) Rarg,
mar min frö|f ttfi atf forgt

4åf bitf mifba fabarsaga
fRingra faians Riff acf; maRit
<$cinb tfü" mig ifrån bei fSöga
gbina fiarRa cngfar$ maRÜ
4åf mig |tff i ^immcfs ^öjb
prifa big mcb cmig fröjbf
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44,

®ub füjrcr üben.
Ur ©ntebö' famlirtg; afffrift itr £>et. tßrirtjj' i ©ottböle tutöbof.

3ag f?ar t fattning färf förffä,
6ttb flgrer oben,
ftj ^onom triff jag fröfla på
i fifiref ad; i höben,

(Öm jag än fiber fang acf> nöb,
(5ub ffgrer oben,
är ßait min jjjefp ocf> fäRra flöb
i fiftref ad; i böben.

c4E^mab mig månbe öftrergå,
(5ub figrer öben,
ffäff ittfef mig araa tnå
i fifiref ad; i böben,

emebatt 3efu$ är tnin trätt,
fam |fgrer öben
acf; fänber f;jefp af (jimmefen
i fifiref acf; i böben,

'Sg (öttb $ar gifirif mig en fRaff, —

(Jgrer öben —
10
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fom jag ^ar öttfRaf bag 0$ natt
i fiftvet ocfj i höben.

$mab jag tänder, la£ar, gör,
&ub flgrer oben —

få dämmer hel mig fasfigt för
i fifwel ocfj i höben.

cÄur1 ben (tg fnär i fpben$ garn,
&ub flgrer oben —

fom nedar Borf afff fanningstaf
i Cifmel ocfj t höben.

cÄur länder bu för &ub öeptå,
fom flgrer öben,
när bu för hornen fdatf framgå
t fiftnel oc^ i höben?



SUliifjfl od) rättelfer.

Uti "Snlebiting od) författarinnan« lefnab«tedning" bör atttib i ft.
f. qto. atife« ffrifmet fto.

£iH fib. XIII, vab. 8 nebifr., itpfdqfe«, att ©ronfor« är beläget
ide i bortom, utan i Öfroermarf.

©tt)det 22 Söårtuifa (f. 6G) ftatt enligt flera« famftämmiga mitt*
neöbörb mara ^alimnja« förfta bift, men blifmit af Ijenne mib mognave
år förfebb mcb tittägg od) änbringar.

©ttjdct 31, f. 101, ftrof. 2, vab. 2 bör fafna lomma efter tager,
ocf) fålebeö [qba: Ijntt tager går od) fpår, b. \v. f. tager rubb ocf) ftubb,
lemnnr ide en« fpår efter ftg. ©år, neutr., bialeftorb — innanmäte,
bt), fmut«.

©märre, ide milfebanbe trtjdfel torbe af läfarcn fjfeff rätta«.

4
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