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I.

Svenske Læsestykker,

udgivne til Skolebrug

J. Aars og A. E. Eriksen.



Af disse svenske Læscstykkcr kommer Særtryk i Boghan

delen paa W. C. Fabritius’s Forlag.



Forord,

Saalænge der til Svensk kun kan afsees nogle faa Timer fra 
Undervisningen i Modersmaalet, vil der af Prof. M. Hammerichs 
Læsestykkcr, der almindelig bruges hos os, blot kunne benyttes et 
større eller mindre Udvalg. Det har derfor ved nærværende Ar
beide været vor Hensigt at levere Skolen en kortere og billigere 
Læsebog, der dog, som vi tror, vil indeholde tilstrækkeligt Stof 
til Læseøvelser. Det er forresten indlysende, at vi i et saa lidet 
Udvalg ei har kunnet tilsigte nogensomhelst literaturhistorisk Fuld
stændighed.

Læsestykkerne er gjengivne med Forfatternes egen Orthografi; 
kun Skilletegnene har vi, naar det kunde lette Opfattelsen, anseet 
os berettigede til at forandre. I de forudskikkede Træk af Sprog
læren er kun den nødvendigste Veiledning leveret, og væsentlig 
kun saadanne Punkter berørt, hvori Svensken skiller sig fra vort 
eget Sprog. Hvad der videre maatte ansees hensigtsmæssigt at 
meddele Discipelen, faar overlades den mundtlige Undervisning.

Kristiania, Mai 1871.

Udgiverne.



VI

Træk af Sproglæren.

Om Udtalen. Vokalens Længde betegnes ikke: er den kort, 
fordobles gjerne den følgende Konsonant: hat (Had) og hall (Ilat), 
vis og viss.

f udtales efter en lang Vokal, efter l og r samt foran il som 
v: lif, tolf, arf, häfd læs: liv osv. — fv udtales som v: hafra læs: 
hava.

g udtales foran et betonet c, i, y, il og ö som j: gerna, magi
ster, gymnasium, gäst, göra læs: jerna osv. Men er Vokalen ube
tonet, høres g: dagen, fågel. — Ig og rg udtales almindelig lj og 
rj: talg, berg, lorg som talj osv. — Ordet säga udtales säja. — 
gn efter en Vokal udtales ngn: vågn, regn som vangn, rengn; (dog 
ikke i sägner).

h foran betonet c, i, y, ä og ö udtales blødt: kejsare (næsten 
som tjeisare), sken (læs: skjen). — menniska udtales mennisja.

I høres ikke i Ordets Begyndelse foran j: ljus, ljuga læs: jus, 
juga. — verid og karl læses verd, kar.

slj udtales sj: stjerna læs: sjerna.
Betoningen svarer i det hele til vor. Sidste Stavelse har To

nen i förbund, förnäm, næstsidste i Johan, papper, egentlig, fiendtlig, 
offentlig, ordentlig, predika, tredje sidste i alldeles, särdeles; i Sam
mensætning med det negtende o betones dette: obegriplig, orolig; 
(undtagen ofantlig).

Fremmede Ord nærmer sig mer den franske Udtale end hos 
os: tragedi (udtales trasjedi), musik, fabrik osv. med lang i.

Om Kjønnet. Efter Maskuliner og Femininer følger ofte han 
Og hon (istedenfor’ den), saaledes: dagen — han, jorden — tion.— 
Kjønnet falder for det meste sammen med det norske. Merk som 
Intetkjøn: armod, bi, dåd, finger, helgon, krig, latin, lejon, majestät; 
mjöd, vin. Maskul. derimod: bur, punkt, socken, sköld.



VII

Om Substantivernes Bøining. I Flertal ender Maskuliner 
og Femininer paa or, ar, er eller er lig Enkelttal. or faar de paa 
a: gator (gata); ar de paa e, el og ing: herrar, kjortlar, gerningar 
samt forresten omtrent de samme, der i vort Skriftsprog faar e: 
dagar, karlar; er faar de Ord, der hos os har er: nänner, månader, 
soldater, fabriker; lig Enkelttal er de paa are og ånde: domare, 
resande. — Af Neutrer faar de paa en Konsonant ingen Endelse, 
de paa en Vokal faar n: hus (hus), hjerlan (hjerta), minnen (minne).

Det bestemte Flertal ender i Maskul. og Femin. paa na (ne): 
männerna (-ne), grinnorna. Neutrer paa e faar na: rikena, de øv
rige en: barnen, äggen.

Adjektivernes Bøining sees af følgende Tabel:
Sterk (übest.) Bøin. Svag (best.) Bøin.

Mask. F em. Neutr. Mask. Fem. Neutr.
Sg. god god godt. gode(a) goda goda,
PI. gode(a) goda goda. gode(a) goda goda.

Talord. Mængdetallene er: en, två (tu), tre, fyra, fem, ser, sju, 
åtta, nio, tio, elfva, tolf, tretton, fjorton, femton, sexton, sjutton, ader
ton, nitton, ljugo, tjugu en eller en ock tjugu osv., trettio, fyrtio osv., 
hundra osv., tusen.

Ordenstal: förste, andre, tredje, fjerde, femte, sjette, sjunde, åf_ 
tondc, nionde, tionde, elfte, tolfte, trettonde osv., tjugonde, tjugoförste 
osv., trettionde osv., hundrade, osv., tusende.

Om Verberne. De sterke Verber tilføier i Imperf.Piur. o og 
omlyder Rodvokalen a til u: spann — spunno, sprang — sprungo. 
— Imperat. l’lur. har 1 Pers.: älskom! og 2 Pers.: alskeu!— Præs. 
Konj., der bruges optativt, ender paa c: gi fve, Imperf. Konj. paa c 
med samme Forandring af Rodvokalen som i Impf. Ind. Piur.: 
drucke (drack, drucko). — 2 Pers. Piur. ender overalt paa en: ni 
älsken, I elsker, ni älskaden, I elskede.
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Fiskafänget.
(Af Carl Michael Bellman, f. 1740, f 1795.)

Opp, Amaryllis! Vakna, min lilla! 
Vädret är stilla, 
Luften sval.
Regnbågen prålar 
Med sina strålar, 
Randiga målar 
Skog och dal. 

Amaryllis, lät mig, utan våda, 
I Neptimi famn dig frid bebåda! 
Sömnens gud får icke mera råda 
I dina ögon, i suckar och tal.

Kom nu och fiska, noten är bunden, 
Kom nu på stunden, 
Följ mig åt!
Kläd på dig tröjan, 
Kjorteln och slöjan; 
Gäddan och löjan 
Ställ försåt!

Vakna, Amaryllis lilla, vakna, 
Lät mig ej ditt glada sällskap sakna! 
Bland Delphiner och Sirener nakna 
Sku vi nu plaska med vår lilla båt.

Tag dina metspön, refvar och dragen! 
Nu börjar dagen, 
Skynda dig!
Söta min lilla, 
Tänk icke illa! 
Skulle du villa 
Neka mig?

randig stribet, lät f. låt. våda Vaadc, Fare. bebåda bebude, 
slöja Slør, löja en Karpeart, Løier. försåt Baghold, Snare, 
sakna savne, sku (skola) skulle, metspö Medestang, ref Snøre< 
drag stor Fiskekrog, Pilk, börja begynde, neka sige Nei.
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2 C. M. Bellman.

Lät oss fara till det lilla grundet, 
Eller dit bort till det gröna sundet, 
Där vår kärlek knutit det förbundet, 
Ilvaröfver Tirsis så harmade sig!

Stig då i båten! Sjungom, vi båda! 
Kärlek skal råda 
1 vårt bröst.
Eol sig harmar, 
31en när han larmar, 
1 dina armar 
Ar min tröst.

Lycklig uppå hafvets vreda bölja,
I din stilla famn kan jag ej dölja, 
Hur i döden hjertat vill dig följa. 
Sjungen, Sirener, och härmen min röst!

Vaggvisa för 
(Af C. M.

Lilla Carl! sof sött i frid,
Ty du får tids nog vaka, 

Tids nog se vår onda tid
Och hennes galla smaka.

Verlden är en sorge-ö:
Bäst man andas, skall man dö 

Och bli mull tillbaka.

1’ln gång, der en källa flöt 
Förbi en skyl i rågen,

Stod en liten gosse söt
Och spegla sig i vågen.

Bäst sin bild han såg så skön 
Uti böljan, klar och grön, 

Strax han inte såg’cn.

Så är med vår lifstid fatt, 
Och så försvinna åren:

Bäst man andas godt och gla 
Så ligger man på håren.

min son Oarl.
B el 1 man.)

Lilla Carl skall tänka så,
När han ser de blommor små, 

Som bepryda våren.

Sofve lulla, lilla vän! 
i Din välgång skall oss gläda! 
' När du vaknar, sku vi se’n 
Dig klippa häst och släda.

i Se'n små hus af kort — lull 
lull! —

Sku vi bygga, blåsa kull, 
Och små visor qväda.

Mamma har åt barnet här 
Små guldskor och guldkappa, 

Oeh om Carl beskedlig är, 
Så. kommer rättnu pappa, 

Lilla barnet namnam ger. 
Solve, lulla! Ligg nu ner, 

Och din kudde klappa!

där hvor, kärlek Kjærlighed. sjungom lad os synge, hur 
'(huru) hvorledes, sjungen, härmen Impcr. Flcrt.

galla Galde, andas aandc. källaKilde. skyl en Hob Korn* 
Neg. råg Bug. gosse Gut. se’n (sedan) siden, derpaa. be
skedlig snil, artig, namnam Gotter, kudde Pude.
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Till en gevaldiger.
(Impromptu.) 

(Af C. M. Bellman.)

En far hade tre barn, 
Alla voro de kanaljer: 
Två blef hängda med segelgarn, 
Den tredje blef en gevald’ger.

Skolan i Vexiö för hundrade år sedan.
(Af Samuel Ödmann, f. 1750, f 1829.)

Följande anteckningar, grundade på min egen erfaren
het, förtjena ett rum bland samlingar för upplysning om 
Svenska uppfostringsverket. De äro bokstafligt sanna 
oeh författas utan att fläcka de styrandes namn.

Att rätt förstå denna målning, måste ett kort begrepp 
fattas om Läroverkets organisation. Vexiö Skola har fyra 
Colleger, en Apologist samt Rector och Conrector. 
Sjelfva Skolan var fördelad i följande rum: Till höger i 
förstugan var dörren till ett ganska stort auditorium, som 
kallades Storskolan. På gaflen midt för stora gången sågs 
en stor C a t hc d er, och en liten fanns för hvarje Class. Till 
venster voro två. Classcr, endast åtskilde med en smal gång. 
Den främsta kallades Öfra Lexan; den närmast dörren 
Nedra Lexan. Till höger sågos två. Classer. Den främ
ste kalladas Mel lan-Lexan och den andre kallades Tam
pen, hvilket dock var ett öknamn, som ej oßentligen ut
talades. Latinska namnen voro i omvänd ordning mot 
andra Skolor. Classis prima var den förnämsta och Quarta 
den sämsta eller Tampen.

I detta stora rum församlades alla fyra Classerna på en 
gång, hvarvid, under läsningen, ett så förfärligt buller upp- 

En paatrængende Gevaldiger, der endelig vilde høreB. synge, 
blev afspist med dette Impromptu.

fläcka plette. läroverk Skole. ganska meget, særdeles, 
endast kun. sämst ringest, lavest.

1*



4 S. Ödmann.

stod, att aldrig pä någon den stormigaste (Sockenstämma, eller 
pä den liderligaste krog, värre oväsende kunde höras. 
Fyra gossar, som, för att höras under denna Symphonie, 
nödgades skrika med full hals, och fyra Colleger, som rät
tade med lika dundrande stämma, samt ständig interfoliering 
ined risslag, gråt och mycken skrän, gjorde att den, som 
stod i dörren, icke kunde urskilja nägot ord, utan trodde 
sig vara stadd i en dröm, der allt blandades med jämmer 
och oreda: Latin, Cateches, glosor och stryk.

Apologisten hade ett eget ruin, som skämtvis och i 
tysthet kallades krittunnan; der utlopp allt tyst och fredligt.

Till venster från förstugan gick man genom en mörk 
gång till ett auditorium, som kallades Ringa-Skolan. Icke 
af vilis, ringa, såsom motsats af Storskolan, utan af de 
2 dasser, som voro der och kallades Circuli. Der läste 
Rector och Conrector skiftevis conjuuclim. De ynglin
gar, som der undervisades, kallades C ireu lari s ter, hvilket 
var ett hedersnamn. Ofre Ringen gaf rätt att flyttas pä 
Gymnasium, och nedre Ringen emottog dem, som flyttades 
från Storskolans öfra Lcxa.

Sedan nu termini technici, såsom i alla vetenskaper 
sker för korthetens skull, äro bestämde, vidtager sjelfva 
styrelsen af denna Skola, soin på 1760-talet hade emellan 
150 och 200 lärjungar.

Regeringsformen för denna Republik var en blandad 
Monarchi med Aristokrati. Rector Scholm var det stora 
hjul, som drei’ allt, men kuggarne voro mångfaldiga och 
konstigt sammansatte. Dessa kuggar bestodo af Skolans 
funetionarii, till hvilka icke lärarne hörde, utan blott Sko
lans gossar.

Näst Rector, som var summits imperans, kallades första 
Embetsmannen Notarius Schölte. Detta vigtiga kall tillhörde 
beständigt den yngling, som innehade första rummet i öfre 
Ringen. Genom honom emanerade Rectors bud; han var

sockenstämma Sognestevnc, S—møde. krog Kro. skrän 
Skraal. urskilja adskille, skjelne, rum Værelse, utan men 
(efter en Negtelse). vidtaga begynde, kugge Tand i et Hjul.
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Skolens Vice-President. Hvarje Lördagsmorgon uppsatte 
han en lista på den ingående veckans functionaricr, och det 
cgenmägtigt. Genom honom verkställdes alla anstalter. Han 
njöt ock tor sin möda särskildt 4 daler silfvermynt i termi
nen från Socknegångs-medlen.

Näst honom var en ansenlig Embetsman, som kallades 
Claviger el effaudens preces. Detta var hela titeln; man 
sade dock vanligen blott Cl aviger. Dervid tänker man 
sig förmodligen en, som har »Skolans nycklar i vård. Men 
honom betroddes dock blott en enda, nämligen nyckelen till 
ett i förstugan stående skåp, hvaruti alla »Skolans ris för
varades. Honom ålåg, att för hvarje timme, då Järarne in- 
gingo i sina dasser, följa dem med ett ris pro persona^ 
samt efter lection återhämta och inläsa risen i sitt skåp. 
Med denna Skattmästaresyssla hade man förenat skyldig
heten att hålla bön för hela Skolan. Dessa böner mes- 
sades såsom i en kyrka. Embetet var ambulatoriskt och 
ömsades hvarje Lördag.

Af öfre ringen utnämndes hvarje Lördag 2 offtciarii, 
som kallades Notatores Scholæ. Deras syssla var ett fisca- 
lat öfver djeknarnes förhållande i Stor-Skolan, medan lä- 
rarne samlades i förstugan och samtalade om tidens händel
ser, avisor, m. m.

Från Nedre ringen tillsattes 2, som kallades Nota
tores in templo. Dem ålåg, att tiscaliter anteckna de gossar, 
som försummade Gudstjensterna och böustunderna eller i 
kyrkan begingo någon oordning. För att bevisa sin talan, 
utvalde de 2 testes, som bevittnade käromålen. Detta val 
berodde af dem sjelfva. Hvarje Notator hade sina vissa 
classer att bevaka, och en testis på hvardera sidan.

Denna inrättning medföljde den olägenhet, att Notatores 
tidigt vändes till det lastbara begäret att finna många

ock ogsaa (och ogj. socknegång den Skik, at studerende gik 
omkring paa Landet og indsamlede Penge til sine Studiers Fort
sættelse. medel Middel (medlen bestemt Flert.) vård For
varing. ömsa skifte, djekne (Degn) Discipel, talan Paatale, 
käromål Klage, hvardera hver, olägenhet Ulempe. 
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brottsliga. Den gaf anledning att utöfva enskild hämd, och 
förderfvadc hjertat med corruption, idet mången gosse med 
en kringla eller skorpa löste sig från käromålet. Med ett 
ord: sysslan var en kringla-not.

Öfra Lexans göromul var att hafva Skolrummens 
nycklar, öppna och låsa dörrarna, samt tillskrufva och öppna 
fensterluekorna. Två sådana tillsattes hvarje Lördag, under 
titel af Observalores feiiestrarum.

Mellan-Lexan och Apologist-Classen hade den 
funetionen att hvarje Lördag göra nya ris. Dessa Embets
man kallades virgas cædenles. De af mellan-lexan, såsom 
yngre, voro handtlangare och anskaffade spön. De andra 
componerade dessa spön efter viss föreskrift. Fyra gossar, 
2 af . hvardcra classen, förordnadcs härtill. Biset borde 
vara 6 qvurter långt, bestå af 7 spön, som i en vedjekrans 
korsvis instuckos, att utgöra en klump, hvarefter de fläta
des och, iy8 qvarter från lilländan, sammanbundos med en 
tråd. Besten var då blott det finare riset. Dessa ris ko
stade nejden omkring staden minst 3000 unga björktelnin
gar om året, och i min tid hämtades virket 2 a 3 fjcrdings- 
väg från staden. Bisen inlemnades Lördags-aftonen och 
adproberades af Cla viger.

Pä nedra Lexans och Tampens lott föll att sopa 
Skolan. Deras titel var Scholam scopis mundantes. Dertill 
utnämndes fyra. Man såg der hederliga mäns barn, ofta af 
lika längd med qvasten, tillbringa Lördags-eftermiddagen med 
sopning.

Sä gick hela inrättningen jemt oeh oupphörligt såsom 
ett qvarnhjul.

Om Lördags-förmiddagen hölls ett sammanträde kl. 10. 
Dä undersöktes och straffades hela veckans brottmål. Här 
är äter af nöden att beskrifva Skolens straffbalk. Tre slag 
med risets klump utanpå skinnbyxorna kallades Stut. Fem 

brottslig brødefuld, skyldig, enskild privat, corruption 
Bestikkelse, skorp a Kavring, såsom som. spö Pisk. nejdEgn, 
Omegn, telning ungt Skud, fö 11 (falla) faldt, q vast Kost, Lime, 
hölls (hålla) holdtes, brottmål Forbrydelser, af nöden fornø
den. balk Lov (eg. Kapitel af en Lov).
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slag kallades dubbel stut. Man indrog, såsom Rabbinerne, 
ett slag vid fördubblingen. Tre slag med risets lilla ända 
på bara kroppen kallades våt stut. Ett slag på axeln, 
så att det mjuka risets klump föll utåt ryggen, kallades 
Ryggslag. De slag, som med risets lilla ända gåfvos 
ofvau på bara handen, kallades plag g or. De åtföljdes all
tid partals och fhigo namn af handskar. Alla dessa di
stinktioner voro noga kände af ungdomen och ofta intryckte 
af erfarenheten.

Lördags-sammanträdet anfördes af Rector och kallades 
Stutamöte. Ett expressivt namn. De samlade gossarna, 
som visste sig stå på liscalernes listor, infunno sig mod- 
fälda och botfärdige. 1 det ögonblick, då Rector inträdde, 
instämde hela ungdomen och sjöng: miskundelig Gud, lät 
nådens sol upprinna. Medan versen sjöngs, uppträdde 
Rector i Cathedren. Sedan föllo alla på knä och Clavi
ger messade utur ps. 104: Du upplåter din ande, så 
varda de skapade. Hela ungdomen svarade i samma 
ton: Och du f ö r n y a r j o r d e u s an s i g te. Sedan fortfor 
Claviger: Låter oss bedja, samt sjöng en lång bön til
lika med välsignelsen. Efter denna besynnerliga förbere
delse befallte Rector ris, dem Claviger inbar. Imellertid 
uppläste Notarius sin tabula eller förteckning på den in
gående veckans functionarier. Hvar och en gaf då noga 
akt på sin nya beställning. Omsider framgåfvo Notatores 
sina listor. De borde skrifvas på vekna ark in folio. För 
hvarje brottslig stod ett nummer, som tillkännagaf hans 
class. Dessa listor voro systematiskt författade under vissa 
rubriker: absentes, strepentes, loquentes, ridenles, ja ock 
pedentes. De anklagade uppropades, ransakning anställdes, 
vittnen hördes och stundom jäfvades; men slutet var ge- 
menligen risets åtgärd. Jag erinrar mig med vedervilja en 
Circularist, som, ehuru 22 år gammal, fick ett par dubbla 
handskar, för det han försummat en aftonbön. Det synes

utåt langs, plagga Slag (Lat. plaga), partals parvis, noga 
nøie. intrycka indpræge, varda blive, ton Melodi, vekna 
(vika) ombøiet, brækket. jäfva forkaste, åtgärd. Forretning, Sag. 
vedervilja Modvilje, Uvilje.
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mig likt Jesuiternas disciplin i Par a gua.i. Hvart och ett 
brott hade sitt straff efter Skolans missgcrningsbalk. Men 
den våta stuten var förenad ined ignominia och merendels 
med relegation. Jag såg blott ett enda sådant straff, och 
det gafs för snatteri.

Till Skolungdomens one ra hörde vidare, att Lärarne 
borde tillsägas, när klockan slog. Klockan 6 om morgonen, 
eller en timma förr än Lectionen börjades, infann sig från hvarje 
Class en lärling hos sin Collega, samt en af nedre ringen 
hos Rector eller Convector, att väcka sin lärare, samt 
höst och vår upptända hans ljus. Sedan bådades Lärarne 
hela dagen för hvar timma. Den, som sprang i detta öfver- 
flödsärende, kallades Significator och ombyttes för hvarf 
hvarje dag.

Afven ålåg gossarna, att i allmänhet hvarje höst gifva 
Rector 2, samt sin Collega 2 ljus. Detta var för Rector 
en betydlig inkomst, emedan hvar och en sökte hedra sig 
med stora ljus. —

Ungdomens enskildta lefnadssätt utgör en märkelig länk 
i Svenska tarflighetens historia. Visserligen är det 
icke fritt från all Cynik, men i jemförelse med den i hast 
stigande yppigheten skall det alltid förtjena uppmärksamhet.

De mindre bemedlade Borgarne hade sina hus inrät
tade till djekneqvarter, det är: försedde med flere kamrar, 
som kallades djekuestall och fortjente detta namn. Vär- 
darne sjelfva voro föga annat än Portugals Estalleros. I 
hvarje kammare bodde 4 djeknar, och 2 lågo i hvarje säng. 
I öfrigt bestods ett bord och en fyrkantig gjuten jernkakel- 
ugn. Sällan blef nugot rum öfrigt för stolar, sedan djek- 
narne inflyttat sina kistor. Att taga qvarter eller bo på 
något ställe kallades: att sätta in sina saker. Man frå
gades aldrig: hvar bor ni? utan: hvar har ni satt in edra 
saker?

snatteri Rapseri, båda bebude, tilsige, för hvarf el. hvarf- 
tals efter Tur. äfven ogsaa. länk Led. för s e forsyne, värd 
Vert, föga lidet, gjuten støbt, sedan naar, efteråt, inflyttat, 
underf. „hade“ (Hjelpeverbet „hafvu“ udelades ofte i Bisætninger), 
ni I, De.
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I desse djeknesiall bodde vanligt 2 Gymnasister och 2 
djeknar, som alla lefdepå påsarna t. Så kallades don mat
säck, som af föräldrarna gafs bestämd för terminen och be
stod af smör, ost, bröd, mycket fläsk, bocklår, salla och 
torkade, jemte ärter, gryn och malt. Ett sådant mat
förråd åtföljde hvarje djekne till Skolan efter hvars och 
ens förmögenhet. Hvar och en djekne hade en stor kista, 
i hvilken de födoämnen lades, som stundeligen påkallades, 
t. ex. smör, ost, bröd och fläsk. Det öfriga förvarades i 
värdens bod, der hvarje djekne hade sin afmätta plats. Ki
storna placerades i kammaren, hopträngdes och gjorde tjenst 
för stolar. I stället för tapeter kläddes väggarne med rockar, 
västar, skinnbyxor; men linnet förvarades uti särskildt rum 
i kistor. Hvarje djekne höll sig en egen stekpanna för 
fläskstekning samt en så kallad holländareknif med afruu- 
dad bak, tjenlig att till yttersta droppan hopskrapa flottet.

När Contubernium var regleradt, författades en tabula 
Oeconomica^ som anslogs på väggen. Den innehöll kam
marlagets namn med Columner för den mat, hvar och en 
hvarftals borde tillskjuta för det gemensamma bordet.

Maträtterna voro följande: För Sön- och Måndagar kål, 
den värden bestod, men hvar och en tillade kött eller fläsk 
efter godtfinnande. Tis- och Onsdagar gafs en korngryns- 
soppa på salt kött. Thors- och Fredagar ärter. Lördagen 
bestods ingen kokrätt. Till soppan och ärterna, gafs enligt 
tabula gryn och ärter efter visst mått, men sollet tillsköts 
och åts af hvar och en särskildt. Ons- och Lördagsqväl- 
iarna voro de enda, då varm mal. gafs. Den bestod af 
korngrynsgröt. Den, som tillsköt grynen för bordet, bestod 
ock då 2 styfver till sirap, som utspäddes med vatten, 
hvaruti gröten sparsamt doppades. Men såsom denna gröt- 
väta snart consumerades, framtog sedermera hvarje intres
sent en sked smör, som lades i den öfriga heta gröten, hvil- 

gymnasister Eleverne i Gymnasium, den høiere Skole, mat
säck Niste. jemte tilligemed, stundeligen jevnlig, afmäta 
afmaale. flott flydende Flesk. Column Rubrik, gemensam 
fælles, enligt ifølge, mått Maal. sofvel Sul. korngryn 

' Byggryn.
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ken sedan med skedarne omrördes, tilldess en hvit frugga 
lade sig på. ytan. Denna rätt ansågs för en kräselighet och 
kallades Claudunlur, hvilket namn en af våra Lärare för
klarade dermed, att smöret clauderade sig med gröten. Det 
claudunlur, kammarlaget ej orkade förtära, tillhörde dagens 
grynlefverant. Men gemenligen gjorde hvar och en sitt 
bästa, att icke något måtte blifva öfrigt. Till middagarne 
uppbars supanmaten i ett stort stenfat på hvarje kammare 
och åts med trädskedar. Sofvelbitarne lades på en sten- 
tallrick, der hvar och en igenkände sitt stycke af vissa 
märken, trädpinnar m. m. Denna skillnad var nödig, helst 
då i mitt qvarter, i en stor ryttaregryta, kokades för 4 kam
rar, som hyste 16 och stundom 20 intressenter. Pigan hade 
denna anvisning af nöden att förekomma utbyte. Skedde 
sådant, så anställdes prompt ransakning och skallgång på de 
öfriga kamrarne, att ägaren måtte återfå sitt stycke oskadadt. 
Om duk och servietter var icke fråga. Vårt svagdricka 
dracks ur trädkannor. Djeknar och Gymnasister åto ur sam
ma fat med fullkomligaste egalitet. Den enda preference 
inom kammarlagct var, att, med fläskstekning till aftonmål- 
tiderne, ordningen iakttogs efter anciennetet. Man bör ock 
föreställa sig, det en sådan stekning i jernkakelugnar skulle 
af det sprakande och icke sällan spilda flottet åstadkomma 
ett os, som kunde fördrifva sjelfve Asmodæus. Men våra 
näsor voro härdade. Gazer och Qväfve voro okända 
termer båda för kroppen och sinnet. Stundom nödgades vi 
dock göra en diversion i kammarluften. Den skedde med 
rödt lack, som ströks på den heta ugnen. Men såsom allt 
skedde i system, samt dessa gjutne kakelugnar hade åtskil
liga bilder, så rödfärgades endast bildernas kindben. Detta 
var det enda smink, som då fanns i denna enfaldiga stod.

Det skulle synas, som hade detta, lefnadssätt bordt vara 
mycket menligt för helsan. Men sällan eller aldrig märk
tes tecken till skörbjugg. Utslag i huden var ieke allmän- 

fragga Skum (eg. fradga, Fraade). yta Overflade, kräse
lighet Delikatesse, tallrik Tallerken, hysa huse, rumme, ut
byte Forvexling. skallgång Klapjagt, svagdricka Tyndtøl. 
Qväfve Kvælstof, term Terminus, Kunstord.
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nare än hos de barn, som njöto ett bättre bord. Aldrig in
ritade sig någon smittande farsot. Om någon enda af ung
domen sj uknade, hvilket var högst sällsynt, så härledde det 
sig från förkylning. Då vakade eller uppassade alltid en 
af Glassen, och aflusning skedde kl. 6 morgon och afton. 
Medicamenterne betaltes af Skol-kassan. På de 7 år, jag 
frequenterade Lärohuset, tror jag dock icke, att Apotheks- 
räkningarne sammanlagde stego till 3 Riksdaler.

Källan.
(Af Anna Maria Lenngren, f. 1754, f 1817.)

Genom dalens stilla famn 
Denna källa tyst sig bryter; 
Bortskymd hennes bölja flyter, 
Obemärkt och utan namn.

Men då vid dess lugna flod 
Vandrarn trött af möda dignar, 
Glad han hennes skatt välsignar 
För sitt vederqvickta mod.

i Måtte himlen höra mig! 
Må dess ladersgodhet gifva, 
Att mit lif en bild må blifva, 
Lugna källa, utaf dig!

; Vare ärelystnans lott
I Att i höga loftal blänka —
■ Min, att likar bistånd skänka, 
Lefva glömd och göra godt!

Grefvinnaiis besök.
(Af A. M. Lenngren.)

Bevars, hvilket fläng både ute och innan!
Ilos prestens hvad stoj och hvad stök!

Ett bud hade kommit, att. nådig grefvinnan 
Tänkt göra ett middagsbesök.

Pastorskan höll råd med sin dotter Lovisa 
Om ordning på duktyg och fat;

inrita indsnige, sällsynt sjelden.
källa Kilde, bortskymd skjult, dess dens (ogs. hans,hendes).

lugn rolig, digna segne, vare (Optat.) lad det være.
fläng Opstuds. stökOprydning, Forvirring, duktygDækketøi,
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Hon ville sitt kok-vett vördsamligeu visa 
Med ståtlig välfägnad och mat.

Nu dammades salen och gamla porträtter, 
Stamfadren förnämst deribland:

Matronor med nattyg och snörda cor,setter, 
Och prester med biblar i hand.

Pastorskan påklädde sin långkoft af siden, 
Herr pastorn sin bästa peruk;

Lovisa sin drägt, som den framfarna tiden 
Hvar årshelg kom endast i bruk.

Nu syntes grefvinnan och fröken vid hagen;
Herr pastorn till mötes dem gick,

Med ideligt jänk på kaftanen och kragen, 
I städadt och presterligt skick.

På trappan, med nigningar täta och djupa, 
Stod prestfrun så gladlynt i soln;

Och dotter och mor foro ödmjukt framstupa, 
Att kyssa den grefliga kjoln.

I salen det högborna främmande trädde;
Herr pastorn med bugning och krus

Beskref, hur man undordån’-hjertligt sig glädde 
Af äran, som skedde hans hus.

D»t grefliga herrskapet fördes till bordet,
Guds gåfvor det feltes ej der;

Grefvinnan så nedlåten nådigt tog ordet:
„Bevars, hvad ni gjort er besvär!“

Pastorskans anrättning hon täcktes beprisa, 
Fann dillköttet läckert och ungt, 

Berömde ostkakan och brydde Lovisa 
För husets vällärde adjunkt.

Och fröken, med fingrar som snön att förblinda, 
En vinge af kycklingen bröt,

Och matade stundom sin sköna Belinda, 
Och föga af rätterna njöt.

vördsamligen ærbødigen. ståtlig statelig, anselig, väl
fägnad Bevertning, damma støve, långkoft sid Kjole, siden 
Silke, synas sees, jänk Lempning, kaftan Silkekappe (til Pre- 
stedragten). städad sirlig, nigning af niga, neie. er eder, 
täckas behage, dillkött Kjød med Dildsauce, adjunkt per
sonel Kapellan.
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Do förnäma gäster, med blick pä hvarannan, 
Bemärkte herr pastorns gestalt, 

Mod knifven i steken och svetten i pannan, 
Och (rugning och bugning vid allt.

Pastorskan tog skälen med smultronen bräddad:
Allt var sä hjertinnerligt undt, 

Ilvar tallrik hon bjöd som en ättehög bäddad, — 
Allt rikligt, tilräckligt och rundt.

Med klonät och strufvor och pontak och skälar 
Pä tiden sä länge drog ut.

Det grefliga herrskapet satt som pä nålar;
Men ändlig tog maltiden slut.

In kommo nu plantor, solbrända och feta, 
Framförda af mor och af far.

Och nådiga frågor, hvad ungarna heta, 
Och tröga och tölpiga svar.

Pastorskan, sä ärbar med korslagda näfvar, 
Kom fram med en stämma så mjcll

Med tal om Lovisa och sysslor och väfvar —
Och kors, hvad den flickan var snäll!

Lovisa begapade frökens garnering
Och bjefset kring kjortel och barm, 

Med speculation pä en dylik stoftering 
Till granngåls-mamsellernas harm.

Nu frambjöd hon kaffe ni* kannan, som blänkte
I gammal ziratlig fason;

Och öfver herr grefven, som fordom den skänkte, 
Höll pastorn en parentation.

Om stora bedrifter nu skar han i växten 
Med vältaligt krångel och bråk, 

Och kryste förståndet, och späckade texten 
Med Skriftenes heliga språk.

trugning Nøden (Truing), smultron Jordbær, bräddad 
bredfuld, ättehög Gravhaug, „Kjæmpehaug.“ bäddad eg. redet 
(bädd Seng). klen ät Fattigmands-Bakkelse. strufva Sprut- 
Bakkelse, pontak en Slags Rødvin, trög træg, tulpig klod
set. mjell klar, fin. snäll flink. bjefsPynt, Fryndser. dylik 
lignende, grann gäl for g—gård, parentation Ligtale, skära 
i växten overdrive, eg. tilskjære Klæder at voxe i. krångel Støi 
(Krangel), krysta eg. kryste, plage, pine.
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Med anständig suck för den salige döda 
Grefvinnan drog näsduken opp, 

En artighet sade för prestfolkcts möda, 
Bjöd afsked och tog sin salopp.

Och pastorn nu grefskapet följde till linden — 
Hans sedsamma dotter och fru

Nu nego vid trappan, vid porten, vid grinden, 
Och . . . stå der och niga ännu.

Carl den tolfte.
(Af Esaias Tegnér, f. 1782. f 1846.)

Kung Carl, den unga hjelte, 
Han stod i rök och darn. 
Han drog sitt svärd från bälte 
Och bröt i striden fram. 
„Hur Svenska stålet biter, 
Koin, låt oss pröfva på! 
Ur vägen, Moscoviter, 
Friskt mod, I gossar blå!“ 

Och en mot tio ställdes 
Af retad Vasason.
Der flydde, hvad ej fälldes; 
Det var hans lärospån. 
Tre konungar tillhopa 
J^j skrefvo pilten bud. 
Lugn stod han mot Europa, 
En skägglös dundergud.

Gråhårad statskonst lade 
De snaror ut med hast: 
Den höga yngling sade 
Ett ord — och snaran brast. 
Högbarmad, smärt, gullhårig, 
En ny Aurora kom:

Från kämpe tjugeårig 
Hon vände ohörd om.

Der slog så stort ett hjerta 
Uti hans Svenska barm, 
I glädje som i smärta, 
Blott för det Rätta varm. 
1 med- och motgång lika, 
Sin lyckas öfverman, 
Han kunde icke vika, 
Blott falla kunde han.

Se, nattens stjernor blossa 
På grafven längese’n, 
Och hundraårig mossa 
Betäcker hjelt.cns ben. 
Det herrliga på jorden, 
Förgänglig är dess lott! 
Hans minne uti Norden 
Ar snart en saga blott.

Dock — än till sagan lyssnar 
Det gamla sagoland, 
Och dverga-låten tystnar 
Mot resen efterhand.

näsduk Lommetörklmde. sedsam værdig.
dam (damm) Støv, reta (ertc) tirre, lärospån Prøvestykke, 

dunder Torden, smärt smekker. Aurora, Grevinde Königs
mark, Underhandlerske for Kongen af Polen, låt (Laat) Lyd. 
rose Rise.
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An bor i Nordens lundar 
Den Iiöge anden qvar:

Läs nötta minnesskriften, 
i Din hjeltcdikt hon är.

Han är ej död, han blundar, Med blottadt hufvud stiger
Ilans blund ett sekel var.

Böj, Svea, knä vid griften, 
Din störste son goms der.

Historien dit och lär, 
Och Svenska äran viger 
Sin segerfana der.

Den gamle Carolinen. 
(Indledning til Digtet „Axel.”) 

(Af E. Tegner.)

Den gamla tiden är mig kär, 
Den gamla Carolinska tiden, 
Ty glad han var som samvetsfriden 
Och modig såsom segren är. 
An ligger i de norra landen 
Dess återsken kring himlaranden, 
Och inägtiga gestalter gå 
Med bälten gula, rockar blå, 
I aftonrodnan upp och neder. 
Med vördnad ser jag opp till eder, 
I hjeltar från en högre verld 
Med kyller och med länga svärd!

En af de gamla Carolin er 
Jag kände i min barndoms dar. 
På jorden stod han ännu qvar, 
Ett segertecken i ruiner. 
Från hundraårig hjessa sken 
Allt silfver, som den gamle hade, 
Och ärren på hans panna sade 
Hvad. runor på en bautasten. 
Väl var han fattig, men förtrogen 
Med nöden, lekte han med den; 
Som förr i fält han lefde än, 
Och bodde i ett torp i skogen.

ett sekel, Digtet er skrevet til Mindefesten 1818. nött slidt, 
viga vie.

Carolin, en af Kariden 12tes Soldater, samvete Samvittighed, 
återsken Gjenskin, vördnad Ærefrygt, kyller Køllert, hjessa 
Isse, ärr Ar. förtrogen fortrolig, torp Husmandsplads.
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Dock ägde han klenoder tvä, 
Mot dem han ansäg veriden ringa: 
Sin bibel och sin gamla klinga 
Med (Jarl den tolftes namn nypa. 
Den store konungens bedrifter, 
Som letas nu i hundra skrifter 
(Ty vida kring den örnen flög), 
De stodo i den gamles minne, 
Som kämpe-urnorna stä inne 
Uti en grönklädd ättehög. 
O! när han talte om en fara 
För kungen, för hans gossai' blå, 
Hur högt han bar sitt hufvud dä, 
Ilur tindrade hans ögon klara! 
Och kraftigt som ett svärdshugg klang 
Hvart ord, som frän hans läppar sprang. 
Sä satt han ofta längt pä natten 
Och talte om den fordna tid, 
Och hvar gäng Carl hlcf nämnd dervid, 
Han lyfte pä den slitna hatten. 
Förundrad stod jag vid hans knän 
(Ty längre opp jag dä ej räckte), 
Och bilden af hans hjelteslägte 
Den har jag från min barndom hän. 
Och månget dunkelt sagominnc 
Bor sedan dess uti mitt sinne, 
Svärdsliljan likt, när i sitt frö 
Hon sofver under vintrens snö.

Den gamle hvilar hos de döde, 
Frid med hans aska! Sagans ord 
Har jag af honom. Tag den, Nord, 
Och gråt med mig vid Axels öde!

Frithiof hos Angaiityr.
(Af E. Tegnér.)

Nu är att säga, huru 
Jarl Angantyi1 satt än 
Uti sin sal af furu 
Och drack med sina män.

Han var sä glad i hågen, 
Såg ut ät blånad ban,
Der solen sjönk i vågen 
Allt som en gyllne svan.

letas söges. svärdslilja Sverdlilje, Iris.
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Vid fönstret gamle’Halvar I
Stod utanför på vakt. I
lian vaktade med allvar, 
Gaf oek på mjödet akt. ;
En sed den gamle hade: j
lian jemt i botten drack, I
Och intet ord han sade, ' 
Blott hornet in han stack. i

I
Nu slängde han det vida
I salen in och qvad:
„Skepp ser jag böljan rida, 1 
Pen färden är ej glad. I 
Män ser jag döden nära, — |
Nu lägga de i land, j
Och tvenne jättar bära 1
De bleknade på strand.“ :

Utöfver böljans spegel 1
Från salen Jarl såg ned.
„Det är Ellidas segel, 1
Och Frithiof, tror jag, med. |
På gången och på pannan I
Käns Thorstens son igen;
Så blickar ingen annan j 
I Nordens land som den.“ ।

Från dryckesbord helt modig i 
Sprang Atle Viking då, ] 
Svartskäggig Berserk, blodig | 
Och grym att se uppå. ;
„Nu,“ skrek han, „vill jag pröfva 
Hvad ryktet ment dermed, ; 
Att Frithiof svärd kan döfva । 
Och aldrig ber om fred.“ ■

Och upp med honom sprungo 
Ilans bistra kämpar tolf, 
På’ förhand luften stungo, 
Och svängde svärd och kolf. 
De stormade mot stranden, 
Der tröttadt drakskepp stod

Och Frithiof satt å sanden 
Och talte kraft och mod.

„Lätt kunde jag dig fälla,“ 
Skrek Atle med stort gny, 
„Vill i ditt val dock ställa 
Att kämpa eller fly.
Men, blott om fred du beder, 
Fastän en kämpe hård, 
Jag som en vän dig leder 
Allt upp till Jarlens gård.“

„Väl är jag trött af färden,“ 
Genmälte Frithiof vred, 
„Dock må vi pröfva svärden, 
Förr än jag tigger fred.“ 
Då såg man stålen ljunga 
I solbrun kämpehand, 
På Angurvadels tunga 
Ilvar runa stod i brand.

Nu skiftas svärdshugg dryga, 
Och dråpslag hagla nu, 
Och begges sköldar flyga 
På samma gång itu.
De kämpar utan tadel 
Stå dock i kretsen fast. 
Men skarpt bet Ahgurvadel, 
Och Atles klinga brast.

„Mot svärdlös man jagsvänger,“ 
Sad’ Frithiof, „ej mitt svärd, 
Men lyster det dig länger, 
Vi pröfva annan färd.“ 
Likt vågor då om hösten 
De begge storma an, 
Och stålbeklädda brösten 
Slå tätt emot hvarann.

De brottades som björnar 
Uppå sitt fjäll af snö, 
De spände hop som örnar 
Utöfver vredgad sjö.

tvenne jättar o: Frithjof og Bjørn, kolf Kølle, ljunga lyne.- 
Angur va del Frithjofs Sverd, dråpslag drabelige Slag.
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Rotfastad klippa hülle 
Väl knappast ut att stå, 
Och lummig jernek fülle 
För mindre tag än så.

Från pannan svetten lackar 
Och bröstet halves kallt, 
Och buskar, sten och backar 
Uppsparkas öfver allt. 
Med bäfvan slutet bida 
Stålklädde män å strand: 
Det brottandet var vida 
Bcrömdt i Nordens land.

Till slut dock Frithiof fällde 
Sin fiende till jord, 
lian knät mot bröstet ställde 
Och talte vredens ord: 
„Blott jag mitt svärd un hade, 
Du svarte Berserksskägg. 
.Tag genom lifvet lade 
På dig den hvassa egg.“

„Det skall ej hinder bringa,“ 
Sad’ Atle, stolt i håg.
„Gå du och tag din klinga, 
Jag ligger som jag låg. 
Den ena som den andra 
Skall en gång Valhall se: 
I dag må jag väl vandra, i 
I morgon du kanske.“

Ej länge Frithiof dröjde, 
Den lek han sluta vill: 
lian Angurvadel höjde, | 
Men Atle låg dock still.
Det rörde hjeltens sinne, 
Sin vrede då han band, 
Höll midt i hugget inne 
Och tog den fallnes hand.

Nu Halvar skrek med ifver 
Och hof sin hvita staf:

„För edert slagsmål blifver 
Här ingen glädje af.
På bord stå silfverfaten 
Och röka längese’n, 
För er skull kallnar maten, 
Och törsten gör mig men.“

Försonta trädde båda 
Nu inom salens dörr, 
Der mycket var att skåda, 
Som Frithiof ej sett förr. 
Grofhyllad planka kläder 
Ej nakna väggar der, 
Men dyrbart gyllenläder 
Med blommor och med bär.

Ej midt på golfvet glöder 
Den muntra brasans sken, 
Men emot vägg sig stöder 
Kamin af marmorsten.
Ej rök i sal sig lade, 
Ej sågs der sotad ås;
Glasrutor fönstren hade, 
Och dörren hade lås.

Der sträcka silfverstakar 
Ut armarna med ljus, 
Men intet stickbloss sprakar, 
Att lysa kämpens rus.
Helstekt, med späckad bringa, 
Står hjort på bordets rund, 
Med guldhof lyft att springa 
Och löf i hornens lund.

Bak kämpens stol en tiirna 
Står med sin liljehy 
Och blickar som en stjerna 
Bakom en stormig sky. 
Der liyga lockar bruna, 
Der stråla ögon blå, 
Och som en ros i runa, 
Så glöda läppar små.

hö lie vilde holde, lummig løvrig. bida oppebie, brottande 
Brydning, höja hæve, løfte, hof af häfva. er eders, brasa 
Baal, ås Tagbjelke. stickbloss Tyristikke, hy Ansigtsfarve.
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Men hög å silfverstolen 
Satt Jarlen i sin prakt, 
Hans hjelm var blank som solen 
Och pansar’t guldbelagdt.
Med stjernor öfvcrsållad
Var mantein rik och fin, 
Och purpurbrämen fållad , 
Med fläcklös hermelin.

Tre steg han gick från bordet, . 
Bjöd handen åt sin gäst, 
Och vänligt tog till ordet: 
„Kom hit och sitt mig näst! 
Rätt månget horn jag tömde , 
Med Thorsten Vikingsson; j 
Hans son, den vidtberömde, 
Ej sitte fjerran från!“

Då sågs han bägarn råga i 
Med vin från Sikelö, i
Det gnistrade som låga, : 
Det skummade som sjö: 
„Välkommen gäst herinne, I 
Du son utaf min vän! i
Jag dricker Thorstens minne, i 
Jag sjelf och mina män.“

En skald från Morvens kuliar i 
Då pröfvar harpans gång.
I Velska toner rullar
Hans dystra hjeltesång. I
Men i Norräna tunga !
En ann på fädrens vis
Hörs Thorstens bragder sjunga, ; 
Och han tog sångens pris. i

Nu mycket Jarlen sporde 
Om fränderna i Nord, 
Och Frithiof redo gjorde 
För allt med vittra ord. •

Ej någon kunde klaga 
På väld uti hans dom, 
Han talte lugnt som Saga 
1 minnets helgedom.

När han dernäst berättar, 
livad han på djupet såg, 
Om Helges troll och jättar, 
Besegrade på våg: 
Då glädas kämpar alla, 
Då småler Angantyr, 
Och höga bifall skalla 
Till hjeltens äfventyr.

Men när han talar åter 
Om älskad Ingeborg, 
Ilur ömt den sköna gråter, 
Hur ädel i sin sorg;
Då suckar mången tärna 
Med kinderna i brand. 
Ack, hur hon tryckte gerna 
Den trogne älskarns hand!

Sitt ärende framförde 
Den ungersven till slut, 
Och Jarlen tåligt hörde, 
Till dess han talat ut. 
„Skattskyldig var jag icke, 
Mitt folk är fritt som jag; 
Kung Beles skål vi dricke, 
Men lyda ej hans lag.

Hans söner ej jag känner, 
Men fordra de en gärd, 
Väl, som det höfves männer, 
De kräfve den med svärd! 
Vi möta dem på stranden; — 
Dock var din far mig kär.“ — 
Då vinkar han med handen 
Sin dotter, som satt när.

fållad faldet, fj err an fjern. råga fylde til Bredden. Sikelö 
Sicilien. Morven Nord-Skotland. kulle Top. ann for annan, 
bragd Bedrift, vitter veltalende, väldPartiskhed. trogen 
trofast, gärd Skat.
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Hon sprang till jungfruburen 
Och kom tillbaka med 
Grönvirkad pung, der djuren 
Gå under höga träd, 
Och silfvermåncn skiner 
På sjö af segel full; 
Dess lås är af rubiner 
Och tofsarna af gull.

Hon lade den i handen 
Uppå sin fader huld; 
Han fyllde, den till randen 
Med fjerran myntadt guld.

„Der är min välkomstgåfva, 
Gör med den hvad du vill; 
Men nu skall Frithiof lofva 
Bli här i vinter still.“

Så skämtades i salen
Och dracks till dager ljus: 
Men gyllne vinpokalen 
Gaf glädje blott, ej rus. 
Fullbräddad skål vardt egnad 
At Angantyr till slut, 
Och så i god välfägnad 
Satt Frithiof vintern ut.

Minnes-Tal öfver Esaias Tegnér.
(Af Erik Gustaf Geijer, f. 1783, f 1847.)

Det är ett älskadt, ett dyrbart och ärofullt minne, som 
samlat oss på denna stund. Mig ligger detta minne i syn
nerhet nära. Den bortgångne var min ungdomsvän. lian 
kallar min tanke till tiden af min egen ungdom tillbaka. 
Ibland dennas käraste minnen är min första bekantskap med 
Tegnér. Jag önskade kunna skildra detta första intryck så, 
som det sedermera af en mångårig vänskap besannades. 
Det må vara ett bidrag till den store skaldens karakteristik. 
Jag skall försöka att återkalla ett gladt ungdomsminne, fast 
den blick, som uppsöker det, nu skymmes af en gammal 
mans tårar.

Det var en vacker September-morgon år 180-1 på Udde
holm i Wennlund, då jag och flera unga jemnåriga voro 
uppe med solen för att deltaga i ett jagtparti. Jag har väl 
inga ärofulla minnen att återkalla vid sådana tillfällen. I 
anseende till min vårdslöshet i handterandc af geväret och 
åtskilliga bomskott, farligare för kamraterna än för ville
brådet, hade jag redan tidigt med nesa blifvit drifven ur 

träd Trær, tofs Dusk.
må kan, tør. skymma fordunkle, vårds löshet Uforsigtighed, 

nesa Skam.
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skogen. Denna gången fick jag likväl vara med, ehuru utan 
bössa och räknad för cu ibland samhällets tärande medlem
mar. Emellertid är denna morgon ibland mina gladaste 
minnen, en solblick, som ännu hänger qvar i mitt bröst, lik 
den denna morgon jul gräs och löf och i spindel vä fvarne 
tindrande daggdroppen. I sjclfva verket, hvad kan vara mer 
lifvandc än ett jagtparti på en vaeker höstmorgon!

Uddeholm ligger vid en af skogshöjder bekransad sjö, 
ibland hvilka man i blånande fjerran äfven ser dem, som 
begränsa den här ej allägsna Klar-elfvens lopp. En af löf- 
skog skuggad å, som högre upp drifver ett stort jernbruk, 
utgjuter sig nära invid gården. Vi rodde ett stycke uppföre 
ån, öfver hvilken den glesa dimman småningom höjde sig, un
der det solstrålarna refvo stora hål i det öfver oss sväfvande 
dimmiga floret, hvarigenom himmelens djupa blå här och 
der redan framblickade. Ko-skällornas klang, vallflickornas 
jodel dränktes snart i hundskall, jagtrop och skott. Vi för
lorade oss i skogen. Jag klättrade i kapp med getterna i 
bergen, och har alltsedan haft en synnerlig kärlek för detta 
vackra, djerfva djur med sina kloka, lifliga ögon.

Det lönar sig att gå omkring i Wermlands skogar, så 
skiftande i utsigter med sina vatten och berg. Stora vatten
drag emellan skogshöjder dela hela landet i vidsträckta dal- 
sträckningar från norr (ill söder. Det är karakteren af både 
landets vestra og mellersta del, i hvilken sistnämnda Elf- 
dalcn, som utmärkes af Klar-elfvens lopp, äfven deraf har 
namnet. Jag är uppfödd på dess stränder; man skall der- 
före förlåta mig, om jag älskar den. Hvilket lif ger ej en 
stor flod åt ett landskap! Redan att den kommer långt 
ifrån, ger den ett eget intresse. Jcrnbåtar, timmerflottor 
komma ifrån stora afstand och föra äfven tanken fjerran 
bort. Äfven den enslige fiskaren vid stranden ger intet in
tryck af ensamhet. Man tycker sig vara i stora verlden

sam häll c Samfund, dagg Dug. i sjclfva verket i Virke
ligheden. aflägsen fjern, gl es tynd, utæt (sig. N. glise), dimma 
Taage, Skodde, under det medens, småningom lidt efter 
lidt, redan allerede, skälla Bjelde. vallflicka Gjæterpigc. 
dränkas drukne, jernbåtar a: Baade med Jernlast, äfven ogsaa. 
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äfven midt i ödemarken. Och hvad är slutligen skönare an 
utloppet af en stor flod, som med sig förer den menskliga 
flitens alster! Hvad talar han ej om! Hvilku minnen lifvar 
han ej! Det är som om alla. tankar finge vind i seglen. 
Jag har känt det vid hvarje återseende af min fädernebygd.

Om jagten har jag ej stort att förmäla. Den gick sin 
gång mig förutan, tills frukosten samlade oss i en vacker 
skogsbacke, och en kort hvila gaf nya krafter. Jag föreslog 
du en längre vandring öfver de skogar, som skilja Udde« 
holms-verken från Kämmens bruk, beläget på gränsen emel
lan Wermland och Dalarne. Tvänne fågelskyttar läto förmå 
sig att med mig taga denna väg. Vi gingo åt öster. Det 
öfriga jagtsällskapet förlorade sig snart åt ett annat håll. 
Vår väg var för lång att tillryggaläggas på en dag. Vi 
tillbragte natten i en hölada på skogen, och fortsatte vår 
vandring, väckta, af en ny, den herrligaste morgon.

Det östra Wermland — den egentliga Wermlands bergs
lag — är till sitt skaplynne skiljaktigt från landets vestra 
och mellersta del. Det är det sednast odlade, emedan det 
genom sin mångfaldigt brutna belägenhet satt de mesta 
svårigheterna emot mensklig odling oeh gemenskap. Också 
är det endast jernet, som genom dessa berg och dalar kun
nat bryta bygd. De långa, genom allt mer sig öppnande 
höjder fortsatta dalsträckningar, som bilda bäddar för de 
stora strömmar, som eljest öfvcrallt dela, landet från norr 
till söder, återfinnas ej här; deremot stöter man öfvcrallt 
på grupper af större och mindre sjöar, förbundna genom åar 
eller sund, hvar och en med sitt, omgifvandc bålverk af 
skogkransade berg. Det hela är liksom en uppe i bergen 
inkastad skärgård. I en dal mellan sådana vatten visade 
sig om aftonen för oss det trefliga Kämmen med sina höga 
lummiga träd, som skugga gården, omgifven af lundar 
(grönskan har i bergslagen en egen liflighet), och med gär
den, der grönrågen prålade, i all sin för ögat så välgörande

alster Frembringelser, tills (till dess) indtil, bergslag „visst 
omride, hvars hufvudnäring utgöres af bergsbruk.“ skaplynne 
Karakter, odla dyrke, satt for: har satt, gemenskap Sam
kvem. eljest ellers, treflig hyggelig, g är d e indgjerdet Ager. 
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prakt; längre bort sägos verkstäder af alla slag, uppfylda 
af en idog menniskoskara; i sjclfva. gärden huset fullt af 
barn, och en glad ungdom svärmande kring alla backar.

Det är lyckligt att ha lefvat sin ungdom i ett land med 
friska, ännu obleknade minnen, — i ett nytt land, der od
lingens steg dag för dag ses och höras. Man tager derpä 
med sig ett förlag af ungdom genom lifvet, som, rikt pä 
hopp, äfven riktar ålderdomens blick framåt. —• Redan länge 
hade vi fröjdat oss åt de bådande tecknen, som utmärkte, 
att vi ur skogen nalkades till bebygda orter. Slagans ljud 
från det ensliga torpet, yxans från svedjefallet eller milan, 
qvarnar i bäckarne, sågverk vid vattenfallen: allt hänvisade 
på att vi åter nalkades menniskors boningar. Ilvad vi slut
ligen sågo framför oss var i sjclfva verket också ett ny
bygge, som knappt hade tvä generationers anor; och den 
vördige, hvithårade patriark, hvars husbonde-blick här kär
leksfullt vakade öfver sin faders och sitt eget verk, och soin 
på mellanstunderna läste Tacitus, kunde sjelf väl minnas 
den tid, då på så månget ställe plogen här först sattes till 
fåran och borret trängde ner till jernmalmens ådror.

Jag behöfver ej säga, att vi voro välkomna. Jag har 
ännu lefvat i den tid af patriarkaliska seder, då i denna 
landsort alla, i synnerhet bergsmans-fumiljer, räknade sig 
för en slägt, da alla ungersvenner kallade äldre personer 
för farbröder och fastrar, och på vackra kusiner var ingen 
ända. Ett hederligt brukspatrons-hus för 40 till 50 år till
baka skulle lemna ämnen nog för en underhållande skildring, 
om jag ej fruktade at trötta mina, åhörares uppmärksamhet* 
Det vore ett ämne för en idyll af egen art, ehuru af den 
bastanta sorten, särdeles hvad välfägnaden angick. Men 
också var man i rörelse från morgon till qväll i fria luften. 
Ett utmärkande drag hos denna tids ungdom var dess stora 
lust och kärlek för kroppsöfningar, som öfvcrallt kanske äro 
behölliga afledningar för en samlad alltför yster ungdoms

id o g flittig, förlag Forraad, Kapital, nalkas na>rmc sig. 
ort Sted, Egn. slaga Redskab til Tærskning, I). Pleiel, N. Sloga, 
Slugu. svedjefall Braatehugst. fåra Fare. brukspatron 
Verkseier, lemna (levne), afgive, bastant solid, yster vilter. 
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liflighet. Denna lust delades af båda könen och inskränk
tes ingalunda endast till dansen. Våra damers drifhus- och 
kannnar-lif var för denna tidens Wermlands-flickor okändt. 
De deltogo i husets bade nöjen och arbeten, som vexlade 
med årstiderna. Att bära aftonvard till det på åker och äng- 
sysslande folket var en högtid för husets döttrar, och de 
försmådde ej att svänga om i polskan, om också kavaljeren 
vid uppbjudningen förläget strök håret bakom örat. I enke
leken pröfvade mer än en syllidisk gestalt sin snabbhet, och 
ungdomens anskri under kälkåkning utför långa backar skal, 
lade om vintern vidt omkring nejden.

Midt i detta ystra lif gick ensam en tyst främling. 
Man kunde kalla honom den frånvarande gästen ibland 
de många närvarande. Han var smärt och spenslig, med 
ljust, lockigt hår och blåa, särdeles klara ögon. Men dessa 
ögon tycktes ej se något framför sig, och deras egare van
kade omkring liksom i cn half dröm. Blott om hans upp
märksamhet väcktes på något, strålade dessa ögon med ett 
eget skalkaktigt ljus, vanligen åtföljdt af ett blixtrande infall 
och ett godmodigt småleende. Det var Esaias Tegnér, 
då förlofvad med Anna Myhrman, yngsta dottern på Räm- 
men. Jag kom nu ihåg, att jag sett honom cn gång förr. 
Han kom då till min fars hus, sittande bakpå, kronofogden 
Brantings ehäs, och berömdes af den fryntlige gubben såsom 
en särdeles ferm räknare. Han lemnade knappt sitt rum un
der hela vistelsen hos oss. Då jag en gång kom i hans 
kammare, der han ej var tillstädes, men hade lemnat den 
bok uppslagen, i hvilken han oftast läste, tittade jag i den. 
Det var Iliaden.

Ingen synnerlig bekantskap oss emellan syntes just hel
ler vilja blifva frukten af närvarande möte. Han tog föga 
del så väl i välfägnaden som i de stojande nöjena. Hans 
tider voro ej husets tider, hvilka voro mycket bestämda. 
Man saknade honom vid kaffe-, vid frukost-, ofta nog vid

aftonvard Mellemmad, N. Eftasverd (eg. Aftansverd), snabb
het Hurtighed, skalla gjenlyde, spenslig spinkel, chäs Gig. 
fryntlig (freundlich) venlig, godlidende, vistelse Ophold.
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middagsbordet. Hans vägar tycktes ej vara andra menni- 
skors barns.

Efter ett par dagar skulle vi bryta upp. Mina fågel
jägare läto öfvcrtala sig att blifva qvar. Jag beredde mig 
således att företaga hcmvandringen ensam, då jag i bruks- 
gatan vid bortgåendet träffade min drömmare, som först 
studsade vid mötet och derpå vände om samt följde mig. 
Huru vi kornmo till tals med hvarandra, minnes jag ej, men 
väl att vi snart befunno oss i den häftigaste disput. Det 
gick så då, som alltid sedermera. Vi ha aldrig samtalat 
utan att disputera, och då vi aldrig kommit öfverens, torde 
deraf den slutsatsen också dragas, att vi i sjelfva verket al
drig förstått hvarandra. Jag vet ej, hur det i detta afseende 
förhöll sig med Tegnér. Jag trodde mig åtminstone förstå 
honom.

Jag erfor snart, att man med honom icke kunde föra 
något ordentligt resonnement. Han vek af och undan, och 
återkom ständigt; och man visste lika litet gången af hans 
tankar som solstrålens väg genom löfven. Ty allt, hvad han 
sade, blänkte.

Egentligen upprepade han detsamma, fast med andra 
ord. Likväl kunde man med skäl om honom säga, att han 
var evigt samme, evigt ny. Det var ett sjernfall af blän
dande hugskott, infall på infall, ett verkligt fyrverkeri i 
skogens dunkelhet. Så kunde man väl lära känna honom, 
.men kom ej längre i saken. Jag kom helt varm från mina 
första filosofiska studier, visserligen med mer aning af, än 
insigt i det tingens inre sammanhang, som alltid mer än 
något annat intresserat mig. Jag vill ej säga, att detta sam
manhang ej existerade för Tegnér. Det låg i hans känsla, 
men outveckladt, och han tillät ingen stråle af sitt snille att 
falla på det dunkel, hvari det låg begrafvet. Allt sådant 
fördömde han opusedt såsom Tyskeri och gräl. Vid hvarje 
försök till en ordentlig slutledning vände han sig åt sidan

åtminstone i det mindste, upprepa gjentage. hugskott 
Indfald, Indskydelse, känsla Følelse, gräl Pedanteri, 
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för att äta lingon bredvid vägen, eller att se efter en fågel, 
eller a tt beskuda en skut tande ekorre.

Vi följdes bela den dagen. Vi lågo tillsammans under 
föga sömn den följande natten på Liljendal, en god mil från 
Rämmen. Mitt minne begynner blekna, och jag vet ej, om 
jag kan åter uppkalla Tegnérs ande, så liflig som han nu 
framstod för min själ och i inånga år har följt mig.

Han föreföll mig såsom ett naturväsende, såsom cn 
grann tagel, såsom en genius med glänsande vingar. Jag 
har ej känt någon, om hvilken man med mer skäl kunnat 
säga, att han var en ögonblickets varelse. Han var 
ögonblickets genius. Ingen har så fångat det som han; dess 
finaste färgdoft, dess flyktigaste glans fastade han ögon
blickligt i en bild, som fick diamantens ljus och färgskift
ning. Deraf det friska, det evigt nya i hans skapelser. 
Egentligen är ock hans poesi ljusets, ögats, —mer målande 
än musikalisk. Med all den fullkomlighet i ton och rythm, 
hvaraf han är så mäktig, är likväl färghållningen i hans 
dikter det mest beundransvärda, och i denna åter ej så 
mycket sjelfva färgerna som det medium, hvarigenom de 
synas, som sammansmälter dem, och som sjelf ses utan att 
synas. En större mästare i det poetiska 1 u ft-pe rspek- 
tivet har väl aldrig funnits.

Denna poetiska luft behöfdc ett fjerran för att fram
träda, och med den lyckligaste instinkt fann Frithiofs sån
gare detta i den nordiska for nål d er n, som åter hade 
begynt upplifvas i nationens minne. Man känner skådespe
let af den nordiska, aftonrodnan öfver vidt blånande vatten, 
skog och berg. Redan i den poetiska, målningen af sin 
Hembygd hade Tegnérs genius öfver dess himmel stänkt 
sit guld. Men det fordrades ett fjerran ej blott i rum, ulan 
i tid, ett fjerran äfven i seder, tänkesätt, bedrifter 
och minnen, för att hans pensel skulle kunna öfva hela, 
sin trollkraft. Så, uppstodo de odödliga Fri th i ofs-s å n- 
gerna. Taflan försätter oss här midt ibland Norriges djcrfva

lingon Tyttebær, skutta hoppe, grann staselig, varelse 
Væsen, Skabning, forn ald ei* Oldtid.
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natur. Ifrån fjellforsens brusande och hafsvågcns sorl i den 
klippiga fjärden; ifrån isblinkens eld på fjellets topp till 
björkarnes och blommornas vällukt och grönska, i dalen; 
ifrån kämpaborgens krigiska buller till friden i det låga 
tjället; ifrån vapnens klang till herdeklockans ljud; ifrån 
hjeltcsångcns kraft till kärleksvisans ömhet,— saknas här intet 
drag, intet intryck, som ej skalden uppfattar, sammansmäl
ter, förskönar. Och ej mindre, är hans styrka i framställnin- 
ningen af menskliga handlingar och lidelser. Ty i denna 
natur lefver ett slägte af männer, hjeltclikt, äfvcntyrar-lustigt, 
tumlande om i djerf bedrift till sjös och till lands, lidelse
fullt, häftigt, lefnadsfriskt, dödsföraktande, —lefver ett slägte 
af qvinuor, blandande hos sig i sinne och gestalt alla dc 
qvinliga behagens trollmakt, ifrån valkyriaos strids- och döds- 
lust till kärlekens sköna mod hos den blyga jungfrun. I 
hvilken underbar närvaro lefver ej denna fornverld upp un
der skaldens pensel I Ser man närmare till, så. ligger hans 
egentliga styrka i kontrasten, i sammansmältningen af de 
mest motsatta etlekter till ett skönt och underbart helt. Det 
är det från ögonblicket likasom undansnattade lifvet i dessa 
forntida gestalter, stundens friskaste färg på en längesedan 
förgången verld, liksom ungdomens blomstrande rodnad på. 
förgängelsens egen kind, — som i allt detta rörer, förvånar 
och hänför, såsom såge man för sig verkligheten af det 
omöjliga i upplösningen af en skön gåta. Det är dermed 
som Tegnérs snille förtjusat, det är dermed som hans namn 
och glansen af hans dikter gått öfver verklen. —•

De blommor, som Nordens vår snart framlockar på hans 
graf, skola blifva hans mest rörande minnesvård. De sträcka 
sina tårfylda kalkar mot ljuset, liksom han på dödsbädden 
utsträckte sina händer upp till Guds berg och 
hus, der ljus är och evig klarhet. Och finnes bland dessa 
blommor på grafven en blå förgätmigej, så hviskar den 
sitt rörande valspråk ur hans eget och ur Nordens hjerta.

sorl Brus, fjärd Fjord, låg lav. tjäll Telt, Hytte, lidelse 
Lidenskab, snatta rapse, fralistc. förvåna forbause, hänföra 
henrive, gåta Gaadc.
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Vikingen,
(Af E. G. Geijer.)

Vid femton års ålder blef stugan mig trång, 
Der jag bodde med moder min.
Att vakta på gettren blcf dagen mig lång, 
Jag bytte om liåg och sinn;
Jag drömde, jag tänkte — jag vet icke hvad, 
Jag kunde, som förr, ej mer vara glad 

Uti skogen.

Med häftigt sinne på fjället jag sprang 
Och såg i det vida haf;
Mig tycktes så ljuflig böljornas sång, 
Der de gå i det skummande haf.
De komma från fjerran, fjerran land;
Dem hålla ej bojor, de känna ej band 

Uti hafvet.

En morgon från stranden ett skepp jag såg, 
Som en pil in i viken det sköt, 
Då svällde mig bröstet, då brände min håg, 
Då visste jag, hvad mig tröt.
Jag lopp ifrån gettren och moder min, 
Och vikingen tog mig i skeppet in 

Uppå hafvet.

Och vinden med makt in i seglen lopp: 
Vi flögo på böljornas rygg.
I blånande djup sjönk fjällets topp, 
Och jag var så glad och så trygg. 
Jag faders rostiga svärd tog i hand, 
Och svor att eröfra mig rike och land 

Uppå hafvet.

Vid sexton års ålder jag vikingen slog, 
Som skällde mig skägglös och vek.
Jag sjö-konung blcf, — öfver vattnen drog, 
Uti härnadens blodiga lek. • 
Jag landgång gjorde, vann borgar och slott, 
Och med mina kämpar om rofvet drog lott 

Uppå hafvet.

språng for: sprang, ljuflig yndig, boja Lænke, svälla 
svulme, tröt af tryta, fattes, skorte, härnad Ilærfrerd.
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Ur hornen vi tömde då mjödets must 
Med makt på den stormande sjö.
Från vågen vi herrskade på hvar kust —
I Valland jag tog mig en mö —
I tre dagar gret hon, och så blef hon nöjd, 
Och så stod vårt bröllop, med lekande fröjd, 

Uppå hafvet.

En gång äfven jag ägde länder och borg, 
Och drack under sotad ås, 
Och drog för rike och menighet sorg, 
Och sof inom väggar och lås.
Det var en hel vinter, — den syntes mig lång,
Och fast jag var kung, var dock jorden mig trång 

Emot hafvet.

Jag ingen ting gjorde, men hade ej ro, 
För att hjelpa hvar hjelplös gäck.
Till mur vill man ha mig kring bondens bo, 
Och till lås för tiggarens säck.
På sakören, edgång och tjufvar och rån
Jag hörde mig mätt, — vor’ jag långt derifrån 

Uppå hafvet!

Så bad jag. — Men hän gick oek vintern lång, 
Och med sippoi’ stränderna strös;
Och böljorna sjunga åter sin sång, 
Och klinga: till sjöss, till sjöss! 
Och vår-vindar spela i dal och i höjd, 
Och strömmarne fria störta med fröjd 

Uti hafvet.

Då grep mig det fordna osynliga band, 
Mig lockade böljornas ras.
Jag strödde mitt gull öfver städer och land, 
Och slog min krona i kras, 
Och fattig, som förr, med ett skepp och ett svärd, 
Emot okända mål drog i vikinga-färd 

Uppå hafvet.

Som vinden frie vi lekte med lust 
På fjerran svallande sjö.
Vi menniskan sågo på främmande kust

saköre Pengebod, edgång Edsaflæggelse, vore gid jeg var, 
sippa Anemone, strös bestrdes.
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På samma sätt lefva och dö.
Bekymren med henne städs bosätta sig;
Men sorgen, hon känner ej vikingens stig 

Uppå hafvet.

Och äter bland kämpar jag spejande stod 
Efter skepp i det flerran blå;
Kom vikinga-segel — då gälde det blod, 
Kom krämarn — så fick han gå.
Men blodig är segren, den tappre värd, 
Och vikinga-vänskap, den knytes med svärd 

Uppå hafvet.

Stod jag mig om dagen å gungande stäf, 
I glans för mig framtiden låg;
Så rolig som svanen i gungande säf
Jag fördes på brusande våg.
Mitt var då hvart byte, som kom i mitt lopp, 
Och fritt, som omätliga rymden, mitt hopp 

Uppå hafvet.

Men stod jag om natten å gungande stäf, 
Och den ensliga vågen röt;
Då hörde jag Nornorna virka sin väf
I den storm, genom rymden sköt-
Likt menskornas öden är böljornas svall:
Bäst är vara färdig för medgång som fall 

Uppå hafvet.

Jag tjugo år fyllt — då kom ofärden snar, 
Och sjön nu begärer mitt blod.
Han kännei' det väl, han det förr druckit har, 
Der hetaste striden stod.
Det brinnande hjerta, det klappar så fort:
Det snart skall få svalka å kylig ort 

Uti hafvet.

Dock klagar jag ej mina dagars tal: 
Snabb var, men god, deras fart.
Det går ej en väg blott till gudarnas sal, 
Och bättre är hinna den snart.

bekymren Bekymringerne, speja speide, stäf Stavn, säf 
Siv. omätlig umaalelig. rymd Bum. röt af ryta, brøle, öde 
Skjæbne. svalka Svalhed, Kjølighed. hinna naa.
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Hed dödssång de ljudande böljor gå;
På dem har jag lefvat — min graf skall jag få 

Uti hafvct.

Så sjunger på ensliga klippans hall
Den skeppsbrutne viking bland bränningars svall — 
I djupet sjön honom rifver — 
Och böljorna sjunga åtei’ sin sång, 
Och vinden vexlar sin lekande gång, 
Men den tappres minne — det blifver.

Och han bar sitt kors. Job. 19, 17. 
(Af E. G. Geijer.)

Du bar ditt kors, o Jesu mild!
Då dödens väg du trädde
Till frälsning för den verld, som vild 
Och full af hat dig hädde.

O kärleks höjd!
Du blöder, böjd, 

För dem som dig förfölja.

Du bar ditt kors. Då bar du ock, 
Med verldens skulder, mina;
Och bland de otacksammas flock, 
Som du vill nämna dina, 

År också jag, 
Fast dag från dag 

Din kärlek mig besöker.

Du bar ditt kors. Din härlighet, 
Som alla himlar prisa, 
Din makt, som icke gränsor vet, 
Du lade af, att visa, 

Det intet finns, 
Som icke vinns 

Af kärleken som lider.

häda haane, spotte, skuld Skyld, Synd.
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Du bar ditt kors. Sä lär ock mig, 
O segerhjelte, vinna 
Och uppå korsets helga stig 
Till himlamålet hinna!

Då är min själ
Förvarad väl

Och lefver i din kärlek.

Med Homeri Odyssé i Svensk öfversättning till 
min dotter.

(Af E. G. Gei jer.)

Dig, du unga, den äldsta af sånger! Med strömmande välljud 
I årtusenden re’n trängde från bröst den till bröst.

Drick äfven du den svalkande (lägt från tidernas morgon! 
Riktigt gammalt blott är hvad som evärdligt är ungt.

Visa.
(Af Pehl' Daniel Atterbom, f. 1790, f 1855.)

De lindar stå under borgatorn, 
Der sömma de jungfrur tolf; 
Der leka två ädla konungabarn 
Tillsammans på höga-lofts golf.

När dag rinner opp, sofver kärestan djupt under linden.

Ung Astolf håller stolt Svanhvit i famn
Och slår stålhandsken mot bord: 
„Den yppersta konung jag blifva vill, 
Som någonsin lefvat på jord. K

,,Ack blcfvo den yppersta konung du, 
Som lefvat i alla de land!
Och jag ville vara en ring af gull
Och sitta på konungens hand.“

re’n for redan, allerede, fl ägt (fläkt) Luftning, Pust, e värd lig 
evindelig.

bl ef ve gid du blev.
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„Det blir dig sä svårt att vara en ring 
Och sitta på konungens hand;
Ilan tvär den så ofta i mannablod
Och mistei’ ett finger ibland.“

„Då skulle du vara den käckaste sven, 
Som nånsin i guldsadel satt, 
Och jag ville vara en fjäder så hvit 
Och vaja från riddarens hatt.“

„Det blir dig så svårt at vara en fjäder 
Och vaja från riddarens hatt;
Der gnistra på stål de svärdshugg så tätt 
Som stjernor i vinternatt.“

„Då skulle du vara den klaraste å, 
Som flöte på guldsands bädd, 
Och jag ville vara så liten en and 
Och simma från brädd och till brädd.“

„Det blir dig så svårt att vara en and 
Och simma från brädd och till brädd; 
När jägaren årla går ut på jagt, 
Den skjuts eller bortflyger rädd.“

„Då skulle du vara den stoltaste hjort, 
Som lopp genom villande skog, 
Och jag ville vara så liten en hind 
Och dansa vid kronhjortens bog.“

„Det blir dig så svårt att vara cn hind 
Och dansa vid kronhjortens bog;
I spåret brummar den ludna björn, 
Han grope don hinden fullnog.“

„Då skulle du vara den fagraste lind, 
Som grönska kunde på jord, 
Och jag ville vara ett strå af gräs 
Och gro öfver lindens rot.“

„Det blir dig så svårt att vara ett strå
Och gro öfver lindens rot;
Det spädaste lam, som i marken går, 
Kan trampa det under sin fot.“

„Då skulle du vara den högsta ok, 
Som stånda kunde på äng,

3
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Och jag ville vara en kvittrande trast 
Och reda i toppen min säng.“

„Det blir dig så svårt att vara en trast 
Och reda i toppen ditt bo;
Det lyssnar så mången på trastens sång
Och skrämmer den opp i sin ro.“

„Så blif då en kyrka på Nordanhed, 
En kyrka, så härlig som stor, 
Och jag vill blifva ett altai’ af’ sölf 
Och stå i dess heliga chor.“

Helt listigt de talte då, tärnor toll’: 
„Och glöm ej den mö, du har fäst!
Af alla, som varit i verlden till, 
Hon unnar dig aldra bäst.“

När dag rinner opp, sofver kärestan djupt under linden.

Oxens karakteristik.
(Af Carl Jonas Ludvig Almqvist, f. 1793, f 1866.)

Den, som har sinne för naturens fysionomier, bör en
gång riktigt betrakta oxens og kons probier, huru de föra 
sig ock kasta ögonen. Dc äro gestalter, som hafva en un
derbar prägel af aktningsvärdhet. De sc icke glada ut, ej 
heller melankoliska, och förekomma alltid som ginge de i 
värf. De ieke blott äro af en stor ekonomisk användbarhet, 
men bära ock på sig hela uttrycket deraf — äro skepnaden 
af sjelfva den jordiska nyttan. Man kan icke sc någonting 
mera värdigt, mera embetsmanligt, än den anblick en oxe 
toreter i hela sin gång, sättet att bära hufvudet och blicka 
omkring sig. Härmed är intet löje kastadt eller åsyftadt 
öfver embetsmannalifvet, eller på det som man i verlden be- 
nämnar „kallet“. Jag hyser för allt detta en så oskrymtad 
aktning som någon kan och bör. Och ehuru jag har ett

trast Trost, lyssna lytte.
värf Hverv, Forretninger, skepnad egcntl. Skikkelse. an

blick Syn. förete eg. forevise, löje Spøg, Spot, åsyfta tilsigte, 
ehuru ihvorvel.
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öga för naturens konfigurationer, så, är dermed hos mig ingen 
känsla af åtlöje förenadt öfver några af dessa gestalter. 
Tvertom, jag betraktar oxen och kon med en liflig rörelse. 
Jag finner en utmärkt och naiv tafla af „det i sitt kall gå
ende,“ „det under ålagd pligt (utan afseende på pligtens 
högre rättmätighet) sig subordincrande,“ „det i jordisk me
ning värdiga, det ordentliga, stadiga, maxim-enliga, medel
åldriga (d. v. s. icke ungdomliga och icke heller ålderstcgna).a 
Betrakta denna oxe, som står framför dig och idislar, och ser 
så obeskrifligt tankfull ut, men på hvilken du likväl tycker, 
när du ser honom närmare i ögonen, att han tänker på all
deles ingen ting. Betrakta denna allvarsamma, förträffliga, 
holländska ko, som, begåfvad med ett utomordentligt jufver, 
står stilla och låter mjölka sig och derunder ser uppåt rym
derna med de mest resonabla blickar. Om dessa väsendens 
värde således å ena sidan är stort, så finnes deremot hos 
dem ej ett drag af grace, ingenting af qvickhet, och intet 
af det lifliga, karakteristiska undanvikande för föremål, som 
tillkännagifver en inre fjäder, ett elastiskt lynne, det vi 
se hos fisk och fågel. Kon och äfven oxen äro visserligen 
stundom rädda, men de gå då tillväga med en tafatthet, ett 
hyppjande, en tyngd. Det er just så, graviteten bär sig åt, 
när den faller ur gravitationen, och ingenting ger en ömk
ligare anblick, än då det förlorar jemnvigten, hvars hela sak 
består i att just hafva jemnvigt. Få naturscener äro så ta
lande som det öfver allt gängse sätt, hvarmed kor springa 
undan för resande, när de befinna sig på en väg. Om kon 
står på den högra renen, och en nalkas, så ger hon tilkänna 
häpnad och behof att akta sig; men den enkla saken, att stå 
stilla på sin sida och låta allt aflöpa utan något vidare, det 
är för henne en omöjlighet. Att springa undan rakt fram i 
en sträcka (så som fåren göra) tyckes också strida emot hen-

liflig levende. tafla Billede, maxiin-enlig overensstemmende 
med Grundsætninger, principfast, idisla tygge Drøv, utomor
dentlig overordentlig. jufver Yver, rym d Rum, det vide Rum. 
föremål Gjenstand, Øiemed. lynne Lune, Sind, tafatthet Kei- 
tethed. hyppjande klodset Hop. ömklig ynkelig, ren Grøf
tekant. häpnad Forbauselse.



36 C. J. L. Almqvist.

nes värdighet eller envishet: hon vill nödvändigt bibehalla 
sin plats. Med mycken ifvcr begifver hon sig derföre öfvcr 
till den andra renen eller vägens motsatta sida, och gör det 
med fasoner, som visa den fullkomligaste frånvaro af behag. 
Ilvad större säkerhet eller fördel hon vill finna på den an
dra renen kan väl icke upptänkas, men nog af, det ärafgjordl: 
l:o att hvar och en, som åker fram på vägen, måste vara 
en ovän, för hvilken det är nödigt alt akta sig — 2:o att, 
om hon i mötets ögonblick befinner sig på den högra sidan, 
skall hon, kosta hvad det vill, öfver till den venstra, och 
tvertom — samt 3:o att hon just genom detta sitt undan- 
hyppjande utsätter sig för den enda fara, som af inötet kan 
uppstå, och ej sällan af den förbiresande får stötar, som icke 
inträffat, om hon hållit sig der hon var. Man skrattar van
ligtvis åt hennes dumhet och kallar det ko-kvickhet. Oxen, 
i sin qviekhet, bär sig väl ej alldeles så dumt åt, men när 
det händer honom att bli rädd, som nog inträffar, slår det 
honom aldrig felt att vara maladroit (förlåt mina franska ord, 
dc passa här); man kan dra voxel på, att han, af alla utvä
gar att hjelpa sig, väljer, om icke den sämsta, åtminstone 
den fulaste. Jag har dröjt vid dessa anmärkningar, emedan 
de utgöra naturdrag, hvarmed Gud hemlighetsfullt, men dock 
tydligt för den, som det roar att se, uttalar några af sina 
högsta mysterier. Man ser i dem, hieroglyfiskt, den under
bara vcrldsställning, hvari det jordiskt aktningsvärda, det 
perfekta, det ordentliga befinner sig. Det, som har syste
matik till sitt hufvudmål, bär sig endast så länge och så 
vida som det ser sig i systemet: — minsta grand på ena 
vågskålen, — den sjunker, och hela verket är stördt. Det, för 
hvilket den yttre ordningen är saken sjelf, har sig förträffligt, 
så länge allt fortfar i den ordningen; men af en inre oöf- 
vervinnelig instinkt att onödigtvis rädas för all framfart i 
verlden, bråkar det tillvägs, och utsätter sig just härigenom 
för vådor, som icke annars inträffat; och aldrig är detolyck-

envishet Egensindighed. behag Ynde, nog af noksagt, kort 
og godt, åka (age) kjøre, intrans, (köra transit), skratta le. ful 
styg, dröjt opholdt mig. roa more.
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ligare än när det skall hjelpa sig. Ingen har plötsligen så 
alldeles mistat förmågan att dra sina raka streck som den, 
hvilken förut dragit dem efter lineal, men nu i hast blifvit 
sin lineal beröfvad; och den, hvilken det så till sägandes 
ex officio just tillhör att aldrig vara förlorad, händer det 
företrädesvis att ett, tu, tre, stå der.

Konung Sigismund i Sverge.
(Af Anders Fryxell, f. 1795.)

Om konung Sigismund. Konung Sigismund var en 
storväxt och ansenlig herre med ädelt utseende. Ansigtet var 
aflångt, ögonbrynen höga och hvälfda, ögonen stora, blå och 
tankfulla, näsan hög; munnen väl bildad, men dold af knäf- 
velbårar och ett några tum långt spetsigt pipskägg. Öfver 
hela ansigtet hvilade ett drag af tungsinnthet.

Han var född på Gripsholm, och fängelsets inskränkning, 
tystnad, tröghet och njugghet tycktes hafva öfvergått på 
hans lynne. Allt hvad han företog skedde med mycken 
långsamhet, men derföre icke med större eftertanka. De 
flesta hans förehafvanden misslyckades, emedan han kom 
försent. När hans rådgifvare uppmanade till något kraftigt 
steg, sökte han vanligtvis uppskof till morgonen, hvar- 
före Pålackarna kallade honom Rex crastinus d. v. s. „Mor- 
gondags-konungen.“ Han yttrade sig sällan och litet, och 
förstod icke att vinna folket genom deltagande samtal. 
Tvertom, hans tystnad och dystra blick aflägsnade hvarje 
hjerta, ehuru han i sjelfva verket var både god och med
lidande. — Han tog icke del uti många saker, men då det 
någongång skedde, var det med en oöfvervinnelig envishet. 
Redan som barn visade sig denna egenskap. Svenska rådet 
hotade med kronans förlust, om han ej ville antaga evange
liska läran. „Heldre,“ svarade gossen, „tager jag den sanna 
läran utan krona, än kronan utan den sanna läran.“ Olyek-

tröghet Træghed, Kjedsomhed. njugghet Karrighed. upp
skof Opsættelse, hota true, förlust Tab.
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ligtvis yttrade sig denna ihärdighet oftast uti obetydliga eller 
skadliga företag och väckte då både åtlöje och motstånd. 
Ett annat lika förderfligt fel var den löjliga niskheten. Det 
hände icke sällan, att sjelfva hans hufvudföretag misslycka
des endast genom njugghet i småsaker. I afseende på dessa, 
trenne egenskaper hade Pålackarna om honom ett gängse 
latinskt ordspråk:

Tria T
Fecerunt regi nostro væ:
Tardilas, Taciturnilas, Tenacitas*).

*) Trenne T
Hafva gjort vår konung ve:
Tröghet, Tystnad, Njugghet.

afseende Henseende, rita tegne. radband Rosenkrans, 
gynnare Velynder (ofte spotvis), ärende Forretning, Sag. upp
satte stillede, då naar. oskicklig uduelig.

Sigismund var således föga skicklig att regera, och fann 
ej heller nöje deruti. Man såg honom häldre rita, smida 
och sysselsätta sig med andra saker. Han försummade aldrig 
att på rätt timme läsa sitt radband igenom. Ärenderua åter 
blefvo liggande oafgjorda hade länge och till en stor mängd. 
Qvinnor och gunstlingar på alla sidor bestormade honom och 
afgjorde besluten. Obehaget utaf styrelsen ökades härige
nom för Sigismund, och undersåtarne, som med smicker och 
guld måste ställa sig in hos sådana gynnare, hatade och för
aktade konungen. En sådan mägtig man var hans hand- 
skrifvare, Jöns Bult, hvilken nästan beständigt afgjorde 
Svenska ärenderna. Alla, älven de högst uppsatte, måste i 
sina angelägenheter vända sig till honom, och ödmjukheten, 
hvarmed de begärde hans beskydd, vittnar om hans stora 
inflytande.

Jeinnte dessa fel hade Sigismund stora förtjenster. Han 
var en redlig, gudfruktig och godhjertad herre, i högsta grad 
ordhållig, då det ej gällde kättare. Som fältherre ansågs 
han icke oskicklig. Pålackarna berömde honom äfven såsom 
en bland deras bättre konungar. I sjelfva verket var han 
också mera passande att styras af Pålska herrarna, än att 
sjelf styra det Svenska folket.
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Sigismunds hemresa. Sigismund beredde sig att 
besöka och tillträda sitt arfrike. Men, som han fruktade 
stämplingar af hertig Karl, tog han åtskilliga försigtighets- 
mått. Gustaf Brahe sändes för att förvissa sig om Danmarks 
vänskap, Johan Sparre alt uti Estland och Finnland taga 
trohetsed af innevånarne och slottsherrarna. Serskildt upp
manades Klas Fleming att endast lyda de befallningar, som 
kommo från Sigismund. Detta var den första yttre orsaken 
till oviljan mellan konungen och hertigen. Karl klagade 
neinligen, att, som dessa länder hörde under Svea rikes krona, 
borde dervarande embetsmän lyda den i Stockholm tillför
ordnade regeringen, til dess konungen sjelf emotloge sty
relsen.

Uti alla sina bref hade Karl bedt, rådt och förmanat 
Sigismund att stadfästa den evangeliska läran i Sverge. 
„Han kunde eljest förorsaka stora oroligheter, ty hvarken 
hertigen eller ständerna ville låta tvinga sig från öfverty- 
gelsen.“ På dessa förnyade uppmaningar gaf Sigismund 
endast allmänna och undvikande svar, t. ex. „att han för 
troslärans skull ville ingen hata eller älska o. s. v.“ När nu 
Sigismund i Dantzig mötte Erik Sparre och Klas Bjelke, 
uppstod en litligare öfverläggning. Sparren föreställde, „huru 
svårt det skulle blifva för Sigismund att under sin spira bi
behålla ett så stort men atlägset rike som Sverge, så framt 
han ej vore älskad af dess invånare. Hans redan från ung
domen kända nit för katolska läran hade alltid hos Sverges 
lutterska innebyggare väckt farhåga. Det vore derföre nu 
hög tid, och sjelfva försigtigheten fordrade, att genom ett 
ändrad t uppförande söka återvinna undersåtarnas förlorade 
kärlek.“ Men allt detta var laladt för döfva öron. Redan 
medan konung Johan lefde, och tvärt emot hans råd, hade 
Sigismund öfvcrlemnat sig ut jesuiterna, och dessas magt 
växte så mycket mer, som de stiftat giftermålet mellan ho
nom och den unga sköna Österrikiska prinsessan Anna, hvil
ken var ganska ifrig katolik. Så hade kring konungen bil- 
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dats ett hof, som var hell och hallet styrdt af jesuiter. När 
underrättelsen om Johans död först ankom till detta hof, 
väcktes der mycken glädje i hopp, att konung Sigismund 
skulle fullkomligt och obehindradt återinföra katolska läran 
i Sverge. Alla anstalter voro tagna härtill. Påfven hade 
skickat en särskild legat, Mala Spina, och med honom en 
gåfva af 30,000 dukater till sakens utförande. Denna Mala 
Spina, en stolt och häftig man, styrkte konungen till sträng
het och ett oböjligt motstånd. Sigismund lydde rådet, och 
tre jesuiter jemnte liere katolska predikanter följde i hans 
sällskap för att omvända Svenskarna. Uti Dantzig gjorde väl 
Sparren föreställningar häremot, anförde Svenskarnas hat 
mot jesuiter och bad, att dessa måtte qvarlemnas, åtmin
stone den påfliga legaten, hvars närvaro säkert skulle väcka 
bitterhet. Det samma ungefär hade äfvenKarl skrifvit; men 
allt var förgäfves. Jesuiterna inskeppades tillika med ko
nungens öfriga sällskap.

Till öfverfarten var nu kommen Klas Fleming med tju
gosju skepp från Finnland, men alla voro dåligt inredda och 
seglade dessutom ganska illa. Erik Sparre och Klas Bjelke 
medförde tretton från Sverge, men äfven dessa voro mindre 
passande till konungens öfverförande. Han hyrde derföre 
några vackra Holländska skepp och steg ombord på dem, 
åtföljd af de förnämsta i sitt hof. De öfriga inskeppades 
på Svenska fartygen. Den 6 September lade hela tlottan 
ut från Weichselmünde under dån af kanonskott från fästnin
gen och fartygen. Dagen var vaeker, vinden måttlig, en 
mängd fiskar och sjödjur lekte kring skeppen, och de vid 
segling ovana hofmännen lofvade sig en glad oeh angenäm 
resa. Men sjöfolket påstod tvertom, att dessa tecken bå
dade storm; och det slog in. Den häftigaste motvind upp
kom. Ehuru alla seglen fälldes, dref flottan tillbaka, så att 
man andra dagen började på långt håll åter se tornen af 
Dantzig. De Holländska skeppen kryssade väl ut förbi Hella 
udde och hade kunnat fortsätta resan. Men de Svenska far
tygen förmådde endast gå för medvind; derföre måste de 
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inväntas, och efter tre dagars kryssning i storm och sjögång 
lade flottan till vid Hella, och hofvet, besväradt af sjösjuka 
och bröstverk, skyndade sig på båtar till lands. Efter några 
dagar blef vinden åter gynnande, och flottan lade ut. Men 
snart öfverfölls den af en ny storm och skingrades helt och 
hållet. Endast tre Holländska fartyg och Klas Flemings eget 
kunde hålla sig tillsammans, och dessa anlände den 18 Sep
tember till Elfsnabben. De öfriga kommo sedan, det ena 
efter det andra. Likasom Erik af Pommern hade konung 
Sigismund den olyckan att ofta förföljas af oväder, då han 
begaf sig till sjöss. Från Elfsnabben seglade han genom 
skärgården till Stockholm. Det är en sägen, att Sigismund 
valt till sin skyddspatron erkeengeln Mikael, hvilken öfver- 
vunnit mörkseus furste och hans anhang, likasom Sigismund 
ämnade sig besegra hertig Karl och de kätterska Svenskarna. 
Han sökte derföre ställa så till, att de märkeligare händel
serna i hans lefnad skulle infalla på detta helgons dag. 
Derföre låg han qvar med flottan öfver den 29 September 
vid Danvikslandet. Dagen derpå, den 30 September eller 
Mikaelsmässodagen, roddes flottan upp emot strömmen, och 
Sigismund landsteg på Stockholms slottsbrygga.

Om Sigismunds kröning. I Uppsala funnos inga 
andra Svenska troppar än hertigens. Rådet ansåg opassande, 
om dessa ensamma skulle tjenstgöra under högtidligheterna, 
och tillkallade derföre Upplands regementen. På vägen från 
slottet til kyrkan uppställdes nu Upplands ryttare och knek
tar på högra och hertigens folk på venstra sidan. Denne 
herre, åtföljd af sina rådspersoner och hofherrar, kom upp- 
ridande till slottet. Hans drägt var rödt sammet, fodrad 
med hermelin; likaså hatten, hvilken omgafs af en öppen 
hertiglig krona af klart guld. Hästen var snöhvit; betsel, 
sadel och remtyg glänste af guld och ädla stenar. Efter
middagen emellan två och tre började kröningståget. Erik 
Sparre bar äpplet, Hogenskild Bjelke spiran, Nils Gyllenstjerna 
kronan och Klas Fleming svärdet. Derpå följde konungen 
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till fots, sedan hertigen på samma sätt; drottningen åter uti 
vagn. Dit de inkommit i kyrkan, höll erkebiskop Anger- 
mannus krönings-predikan, tagande till ingångsspråk de or
den: „Så förmanar jag nu, att man för all ting hafver bö
ner, åkallan, förböner och tacksägelser för alla menniskor: 
för konungar och för all öfverhel, på det vi måge lefva uti 
ett roligit och stilla lefverne i all gudaklighet och ärlighet.“ 
Då erkebiskopen slutat, steg konungen fram till högaltaret, 
hållande i venstra handen det papper, hvarpå hans försäkring- 
stod skrifven. Då han fallit på knä, började Erik Sparre 
föresiafva eden, hvilken konungen med uppräckta fingrar 
eftersade. ' lian begynte dock snart att härunder låta han
den och fingrarna småningom sjunka, men hertigen trädde 
fram och påminte honom att hålla dem riktigt upplyftade, 
hvilket skedde. Derpå framsteg biskop Bellinus i Westerås 
och påsatte kronan, hvarunder erkebiskop Angcrmannus läste 
bönerna; likaledes äfven med drottningen. Sedan intog 
konungen sin plafs på tronen, och Göran Posse bar fram till 
honom riksbaneret, hvilket han fattade i handen. Nu skulle 
hertigen aflägga sin länsed. Dervid berättas följande halva 
tilldragit sig. En sammetsdyna blef framlaggd, att Karl 
under edens afläggande skulle knäböja på densamma. Men 
han nekade. Sigismund föreställde, alt denna knäböjning- 
var både bruklig och passande; men Karl invände, „att han 
icke gjort det för hans majestäts herr fader, förra konungen.“ 
Sigismund visade sig missnöjd, men hann icke komma fram 
med något svar, förr än hertigen aftog sin guldkrönta hatt, 
satte den som ett undcrgifvenhetstecken på hyendet, steg 
sjelf fram, fattade i riksbanerets stång, och aflade sin ed 
efter Erik Sparres föreslafvande. Hertig Johan af Östergöt
land och riksens råd afgåfvo sedermera sina trohetseder, 
hvarefter kröningståget gick ur kyrkan upp på borggården. 
Der uppträdde konungen, hertigen och de förnämsta a frådet 
på en majestäts-pall, hvarefter alla de öfriga ständerna svuro
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deras tro- och hyllningsed. Du upplästes äfven en konun
gens kungörelse om hans utresa till Pålen och tillkännagafs, 
att rikets styrelse under hans frånvaro skulle förestås af her
tigen och rådet. Detta uppfattades utaf menigheten sa, att 
hertig Karl skulle blifva riksföreståndare och med råds råde 
styra riket.

Härefter företogos de vanliga högtidligheterna. Derlill 
hörde också riddareslag, men likasom fordom Kristian Tyrann 
visade nu Sigismund sitt missnöje med Svenska adeln deri- 
genom, att han icke upphöjde någon af dem till riddare. 
Han erböd väl sin fordna lärare, Arnold Grothuscn, sådan 
heder, men denne undanbad sig en utmärkning, som skulle 
föranleda andras afund. Bland de anställda lustbarheterna 
var äfven tornerspel. En Pulsk herre framkom vid detta 
tillfälle och utmanade de Svenska i allmänhet. En kämpe 
med nedfälldt hjelmgaller red fram till hans möte, och lyckan 
fogade så, att Pålacken kastades ur sadeln. Då aftog hans 
motståndare sin hjelm, hvarvid rika lockar nedrullade öfver 
rustningen. Det befanns vara en Svensk qviuna. Man kan 
lätt föreställa sig landsmännens glädje och Pålackarnas 
harm.

Efter lustbarheternas slut skyndade hertigen till Nykö
ping och konungen två dagar derefter till Stockholm.

Sigismunds uppförande i Stockholm. And an
komsten till hufvudstaden bröt Sigismund oförsynt sina gifna 
förbindelser. Han hade lofvat, att „ingen katolsk guds- 
tjenst, utom i hans enskildta kapell, skulle tillåtas.“ Tvärt 
deremot lät han nu inviga en ny abbedissa i Wadstena klo
ster och derstädes åter införa katolska kyrkobruken. För 
denna trosläras bekännare öppnade han äfven en kyrka på 
Lofön, och i staden köptes och användes till samma ända
mål Anders Keils hus; ja sjclfva slottskyrkan öfverlemnades 
åt katolska prester. Lutteranernas gudstjenst stördes, om 
icke våldsamt, dock derigenom, att katoliker förelogo sig 
under predikan med buller och föraktliga åthäfvor vandra

lustbarhet Lystighed, oförsynt hensynsløst, förbindelse 
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fram och tillbaka i kyrkorna, och den, som häröfver kla
gade hos konungen, blef utspisad ined korta och snäsande 
svar. Det är en katolsk plägsed att uti dymmelveckan tvätta 
fotterna på några fattiga, likasom frälsaren gjorde med sina 
lärjungar. I påskveckan samlades derför tolf fattiga gubbar, 
hvilka vid denna högtidlighet skulle föreställa de tolf apost
larna. Bland dessa borde nödvändigt den, som var i stället 
för Judas, hafva rödt skägg och derjemnte en pung om hal
sen. Dessa fördes upp till slottskyrkan, der Mala Spiua kysste 
och konungen och drottningen tvättade deras fötter. Om 
långfredagen hörde det äfven till katolikernas bruk, att ett 
beläte, föreställande frälsarens lekamen, med många högtid
ligheter begrofs af de påtliga presterna. Dessa uppträden 
väckte redan mycken förargelse hos borgerskapet; men påsk
dagen tidigt om morgonen blef det äu värre. Katolikerna 
upptogo nu det om långfredagen begrafna belätet och atlos- 
sade dervid alla kanonerna på slottet, hvarjemnte hejdukarna 
på borggården gåfvo med sina handgevär den ena salvan 
efter den andra. Borgrarna väcktes med förskräckelse af de 
dånande skotten, och skyndade yrvakna ut på gatorna, tro
ende somliga, att elden var lös, andra, att ett upplopp var 
å färde. När dc tingo vela rätta orsaken, utbröt harmen 
öfverallt. Under högmässan trädde Schepperns upp i stor
kyrkan och predikade. „Ilan tackade Gud, att de påfviskas 
villfarelser voro nu så kända, att barnen på gatan kunde le 
deråt. Ilan tackade Gud, att en kristen af skriftens ord 
kunde hämta bättre tröst än af de påfviskes fåfängliga skå
despel med döda beläten. Han beklagade konungen och 
drottningen, som voro så förvillade. De tolf tiggrarne åter, 
som låtit bruka sig till den afgudiska fotatvagningen, hade 
derigenom brutit sin evangeliska tro, och ingen borde gifva 
dem några allmosor mera.“ Denna sista förmaning åtlydde 
åhörarna så. b okstall i gen, att dessa arma menniskor höllo på 
att omkomma af hunger. På Schepperi anfall svarade Justus
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annandag påsk uti slottskyrkan och försäkrade, „att på sextio år 
icke varit någon riktig prost i Svea rike; sista crkebiskopsvalet 
var endast en kraftlös ceremoni o. s. v.“ Fjerdc-dag påsk sva
rade Schepperns i storkyrkan, då han liknade katolska för
samlingen „vid Belial“ eller vid „den Babyloniska skökan.“ 
Nu kommo de förra tvisterna i full fart; men konungen skref 
till erkebiskopen, denne åter till Stockholms-prestcrna, hvarpå 
dessa lofvade att afhålla sig från alla personligheter, hvilket 
också skedde. Vid denna (iden födde drottningen en dotter, 
till hvars dop åtskilliga främmande sändebud inkommo, ibland 
andra en ny legat från Rom, benämnd Opalinsky, hvilken 
sades hafva i uppdrag af påfven att befria Sigismund från 
hans kröningsed. Den nyfödda prinsessan dog straxt, och 
konungen beslöt att föra liket med sig till Pålen, på det 
hennes lemningar icke skulle ligga qvar i det kätterska lan
det. Det var till och med fråga om att på samma sätt bort
föra den redan för tio år sedan begrafna Katrina Jagcllonica. 
Alla dessa företag bevisade nogsamt, det endast magten, icke 
viljan felades Sigismund att helt och hållet utrota evange
liska läran, hvarföre också alla hans mått och steg följdes 
af Svenskarna med uppmärksamhet och fruktan. — Deras 
farhåga bekräftades. Sigismund ansåg sig icke bunden af 
eden och beslöt att med våld söka gcnomdrifva sina afsig
ter. Så snart han återkommit från Uppsala, sände han der- 
före Hans Wejcr ut till Pålen att införskrifva mera krigsfolk. 
Saken hölls i början så hemlig, att endast tre Pålska herrar 
utom konungen kände den. Då längre fram Otto Yxkull i 
samma ärende afsändes, väcktes först misstankar, hvilka be
sannades, då man snart förnam ett rykte, att i Dantzig ut
rustades fartyg och krigsfolk til Sigismunds bistånd mot upp
roriska undersåter. Man märkte tillika, att konungen ökade 
sin dagliga vakt till hundrade hejdukar, hvilkas öfvermod 
allt mer tillväxte, så att slagsmål och ömsesidig blodsutgju
telse ständigt öfvades på gatorna. Erkebiskopen och dc lut- 
terska presterna ansågo sig icke längre säkra, utan vände 
sig till riksrådet med begäran om skydd. Rådet svarade,
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att de icke sjelfva voro i säkerhet för sina egna lif, än 
mindre kunde de beskydda andras. Efter detta svar drogo 
många prosier till furstendömef och sökte sig derstädes 
säkerhet och hjelp.

Alla dessa omständigheter väckte den största oro i huf- 
vudstaden. Badet bad konungen „för all del icke inkalla 
främmande krigsmagt, riket till skam och skada. Sverge 
hade tillräckligt både skepp och folk att föra konungen till 
Pålen igen.“ Men allt fåfängt. Då ryktet om flottans an
nalkande förnyades, skref rådet och begärde vela hertigens 
tanka derom. Han tillstyrkte att besätta Waxholmen och 
utsända Svenska flottan till Elfsnabben och derigenom hindra 
denPålskas inträngande i skären. Detta kom dock icke till 
någon verkställighet, dels emedan rådet var icke nog beslut
samt, dels också emedan konungens anhängare Klas Fleming 
hade flottan i sitt våld. I början af Juni anlände derföre 
Pålska skeppen, och krigsfolket landsattes på Djurgården, 
der de slogo läger, utmärkande sig genom granna rustningar 
och prydnader.

Doras antal var tre tusen man. Sigismund och hans 
rådgifvare likasom Svenskarna märkte straxt, att med cn så 
liten styrka ingenting hufvudsakligt kunde företagas. Hela 
utrustningen väckte harm såsom ett bevis på konungens af- 
sigter, men tillika åtlöje öfver hans förvända och falska be
räkningar. Endast några hundrade Dalknektai* inkallades till 
Stockholm, och man ansåg sig derigenom tillräckligt skyddad. 
Sigismund sjelf fann sitt misstag, och knappt hade tropparna 
anländt, förr än det beslöts att återvända till Pålen. Det 
främmande krigsfolkets ankomst ökade emellertid öfvermodet 
hos hejdukarna och förbittringen hos Svenskarna. Natten 
emellan den 29 och 30 Juni uppstod på köpmansgatan ett 
så häftigt slagsmål, att många miste lifvet. Dagen derpå 
komme de främmande soldaterna intågande med värjor och 
gevär för att hämnas. Borgrarna deremot hade upprifvit 
gatläggningen och fort stenarna upp i sina hus för att med
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dem försvara, sig genom fönsterna. Med möda kunde en 
formlig trällhing undvikas. Det var lycka, att do sistkomna 
knektarna voro till en stor del från Preussen och dorföte 
sjelfva ej ogerna sago, att dc hatade Palska hejdukarne fått 
hugg af Svenska borgerskapet.

Genom ofvananförda handlingar hade Sigismund i än 
högre grad ådragit sig Svenska folkets hat och förakt. 
Adeln och rådet hade dock ännu måhända kunnat vinnas. 
Men äfven i detta hänseende voro Sigismunds åtgärder olyck
liga. Flere unga herrar af de förnämsta slägterna infunno 
sig vid hofvet för att söka sysslor och förläningar. Men 
allt, sådant utdelades endast af Klas Fleming åt hans gunst
lingar eller af .löns Bult åt dem, som med skänker och 
smicker förstodo att vinna hans beskydd. De unga ädlin
garna, föraktande en sådan befordran, öfvergåfvo konungens 
hof och vände sig till hertigen. De äldre och ansedda 
rådsherrarna voro som förut missnöjda med Sigismund der- 
före, att han lemnade förtroende och förläningar ondast åt 
Klas Flemings gunstlingar.

En vigtig sak återstod ännu att afgöra, nemligen huru 
regeringen under Sigismunds frånvaro skulle förvaltas. Her
tigen ville som riksföreståndare i konungens ställe och med 
råds råde förestå densamma. Rådet önskade att sjelfva 
erhålla detta uppdrag, och hade hälst sett, om de kunnat 
slippa hertigens deltagande. Men, då han cj kunde förbi
gås, begärde de honom såsom den „förste och förnämste i 
rådet,“ dock utan magt öfver de andra. Sigismund befarade 
äregiriga försök af båda; dock syntes hertigen farligast. 
Då derföre Erik Sparre gjort ett utkast till regerings-ord
ning efter rådets sinne, gillade Sigismund den och begärde 
Karls samtycke. Men denne vägrade alldeles. Arnold 
Grothusen bad konungen göra hertigen till viljes; det vore 
visserligen den säkraste utvägen. Mala Spina åter och hans 
vänner gåfvo konungen ett. i dennes ögon klokare råd. Det 
var nemligen, att man skulle så mycket som möjligt dela

måhända maaske. syssla Embede, ädling Adelsmand, för
troende Tillid, befara frygte, gilla bifalde. 
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regeringsmagten, pa, det intetdera partiet måtte få för stort 
inflytande, utan alla hållas i beroende, och hindras från 
farliga sammansättningar. För detta ändamål borde ingen 
annan regements-ordning gifvas än det af Karl förkastade 
förslaget. På det likväl icke regeringen i Stockholm skulle 
få för stor magt, tillsattes i hvarje landskap serskilda höf- 
dingar, hvilka skulle omedelbart vända sig till konungen med 
regeringens förbigående. 1 spetsen för dessa embetsmän 
ställdes Klas Fleming såsom öfverste-länshöfdingc i Finnland, 
riksmarskalk och öfveramiral. De andra voro hans vänner 
och slägtingar. — När allt detta var afgjordt, inskeppade sig 
konungen, drottningen, och hela deras sällskap. Man lick 
veta, att de älven fört rikets regalier ombord. Då tog Nils 
Gyllenstjerna sig dristigheten uppå och föreställde konungen 
obilligheten deraf, med den lyckliga utgång, att han fick 
riksklcnoderna tillbaka med sig till slottet. Den fjortonde 
Juli lade flottan ut ifrån Stockholm, men blef länge af stri
diga vindar uppehållen i skären. Underhandlingarna fort
sattes emedlertid oafbrutct, men utan påföljd. Ktt starkt 
åskväder uppkom och slog två gånger ned i masten af det 
skepp, på hvilket Mala Spina vistades, dock utan någon syn
nerlig skada. Svenskarna sade, att det var Guds hotande 
straff öfver Antikristi gudlösa sändebud. Mala Spina åter 
påstod, att det var ett försök af trollkarlarna i det gudlösa, 
ja hedniska landet. Sjömännerna åter knotade både öfver 
åskslaget och den ihärdiga motvinden. „Orsaken till allt 
detta var“, mente de, „den döda prinsessan, som man skulle 
hafva. med sig ombord.“ Ändteligen natten mellan den 3 
och 4 Augusti uppblåste gynnande vind, flottan lade ut från 
Elfsnabben och anlände efter en lycklig segling till Dantzig.

intetdera intet af begge, beroende Afhængighed, åskvä
der Tordenveir. knota knurre.
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Vårt Land.
(Af Johan Ludvig Runeberg, f. 1804.)

Vårt laud, vårt land, vårt fosterland, 
Ljud högt, o dyra ord!
Ej lyfts en höjd mot himlens rand, 
Ej sänks en dal, ej sköljs en strand, 
Mer älskad än vår bygd i nord, 
Ån våra faders jord.

Vårt land år fattigt, skall så bli 
För den, som guld begår, 
En främling far oss stolt förbi; 
Men dctta landet älska vi, 
För oss med moar, fjäll och skär 
Ett guldland dock det är.

Vi älska våra strömmars brus 
Och våra bäckars språng, 
Den mörka skogens dystra sus, 
Vår stjernenatt, vårt sommarljus, 
Allt, allt, hvad här som syn, som sång 
Vårt hjerta rört engång.

Här striddes våra fäders strid
Med tanke, svärd och plog;
Ilär, här, i klar som mulen tid, 
Med lycka hård, med lycka blid, 
Det Finska folkets hjerta slog, 
Ilär bars hvad det fördrog.

Hvem täljde väl de striders tal, 
Som detta folk bestod, 
Då kriget röt från dal till dal, 
Då frosten kom med hungrens qval, 
Ilvem mätte allt dess spilda blod 
Och allt dess tålamod?

Och det var här, det blodet flöt, 
Ja här för oss det var, 
Och det var här, sin fröjd det njöt, 
Och det var här, sin suck det gjöt, 
Det folk, som våra bördor bar 
Långt före våra dar.

mulen overskyet, mørk, fördraga taale, lide, mäta maale^
4
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Här är oss ljuft, här är oss godt, 
Här är oss allt beskär dt;
Hur ödet kastar än vår lott, 
Ett land, ett fosterland vi fått, 
Hvad finns på jorden mera värdt 
Att hållas dyrt och kärt?

Och här och här är detta land, 
Vårt öga ser det här;
Vi kunna sträcka ut vår hand 
Och visa gladt på sjö och strand 
Och säga: se det landet der, 
Vårt fosterland det är!

Och fördes vi att bo i glans 
Bland guldmoln i det blå, 
Och blef vårt lif en stjernedaus, 
Bei’ tåi’ ej gjöts, der suck ej fanns, 
Till detta arma land ändå 
Vår längtan skulle stå.

O land, du tusen sjöars land, 
Der sång och trohet byggt, 
Der lifvets haf oss gett en strand, 
Vår forntids land, vår framtids land, 
Var för din fattigdom ej skyggt, 
Var fritt, var gladt, var tryggt!

Din blomning, sluten än i knopp, 
Skäll mogna ur sitt tvång;
Se, ur vår kärlek skall gå opp
Ditt ljus, din glans, din fröjd, ditt hopp, 
Och högre klinga skall en gång 
Vår fosterländska sång.

Sven Dufva.
(Af J. L. Runeberg.)

Sven Dufvas fader var sergeant, afdankad, arm och grå, 
Var med år åtti-åtta re’n och var re’n gammal då;

molnSky. skygg sky, ræd. mogna modne.
åtti-åtta o: 1788, under Gustav d. 3djes finske Krig.- 
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Nu bodde på sin torfva han och fick sitt bröd af den, 
Och hade kring sig nio barn, och yngst bland dem sin Sven.

Om gubben haft förstånd, han sjelf, att dela med sig af 
Tillräckligt åt en sådan svärm, det vet man ej utaf, 
Bock visst lär han de äldre gett långt mer än billigt var, 
Ty för den son, som sist blef född, fanns knappt en smula qvar.

Sven Dufva växte opp likväl, blef axelbred och stark,
Slet ondt på åkern som en träl och bröt opp skog och mark, 
Var from och glad och villig städs, långt mer än mången klok, 
Och kunde fås att göra allt, men gjorde allt på tok.

*
„I herrans namn, du arma son, hvad skall af dig väl bli?“ 
Så talte gubben mången gång allt i sitt bryderi.
Då denna visa aldrig slöts, brast sonens tålamod, 
Och Sven tog till at tänka sjelf, så godt han det förstod.

När derför sergeant Dufva kom en vacker dag igen
Och kuttrade sin gamla ton: „hvad skall du bli, o Sven?“ 
Sågs gubben, ovan förr vid svar, bli helt förskräckt och flat, 
Näi’ Sven lät upp sin breda näbb, och svarte: ,jo, soldat!“

Den åldrige sergeanten log föraktligt dock till slut: 
„Du, slyngel, skulle få gevär och bli soldat, vet hut!“ 
„Ja,“ mente gossen, „här går allt helt afvigt mig i hand; 
Kanske det mindre konstigt är, att dö för kung och land.“

Den gamle Dufva häpnade och gret helt rörd en tår;
Och Sven han tog sin säck på rygg och gick till närmsta corps. 
Målfyllig var han, frisk och sund, allt annat sågs förbi, 
Och utan prut blef han rekryt vid Dunckers kompani.

Nu skulle Dufva få sig pli och lära exercis, 
Det var en lust att se derpå, det gick på eget vis. 
Korpralen skrek och skrattade, och skrattade och skrek, 
Men hans rekryt förblef sig lik, vid allvar som vid lek.

Han var visst outtröttelig, om nånsin någon ann, 
Han stampade att marken skalf, och gick så svetten rann, 
Men roptes vändning åt ett håll, då slog han bom på bom, 
Tog höger-om och venster-om, men ständigt rakt tvärtom.

torfva Græstorv, Jordstykke. lär maa, skal (udtr. Formod
ning.) på tok bagvendt, galt, slöts af sluta, kuttra kurre, 
nynne, vet hut skarn, dig. afvigt bagvendt, mål fy Hig som 
holder fuldt Maal. se förbi overse.
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Gevär på axel lärde han, gevär för fot också, 
Att skyl dra, fälla bajonett, allt tycktes han förstå; 
Men roptes skyldra, fällde han som oftast bajonett, 
Och skreks gevär för fot, flög hans på axeln lika lätt.

Så blef Sven Dufvas exercis beryktad vidt omkring, 
En hvar, befäl och manskap, log åt detta underting; 
Men han gick trygg sin jemna gång, vai’ tålig som förut 
Och väntade på bättre tid — och så bröt kriget ut.

Nu skulle truppen bryta opp, då blef i fråga stäldt, 
Om Dufva kunde anses klok och tagas med i fält? 
lian lät dem prata, stod helt lugn, och redde saken så: 
»Om jag ej får med andra gå, får jag väl ensam gå.“

*
Gevär och ränsel fick han dock behålla, äfven han, 
Fick vara dräng, der man höll rast, soldat, der striden brann; 
Men slåss och passa opp gick allt med samma jemna ståt, 
Och aldrig blef han kallad rädd, blott tokig mellanåt.

På återtåg var Sandels stadd, och Ryssen trängde på, 
Man drog sig undan steg för steg längs stranden af en å. 
Ett stycke fram på härens väg gick öfver ån en spång, 
Der stod en liten förpost nu, knappt tjugu man engång.

Som den var sänd i ändamål att bota vägen blott,
Låg den i ro, se’n det var gjordt, långt skild från hugg och skott, 
Tog för sig i en bondgård der allt hvad den kunde få, 
Och lät Sven Dufva passa opp, ty han var med också.

Men plötsligt blef det annat af, ty utför närmsta brant, 
I sporrsträck på en löddrig häst, kom Sandels’ adjutant: 
„Till bryggan, gossar,“ ropte han, „för Guds skull, i gevär! 
Man sport, att en fiendtlig trupp vill öfver elfven der.“

„Och herre,“ talte han till den, som förde folket an, 
„Rif bron, om ni det kan, om ej, så slåss till sista man! 
Armén är såld, om fienden här slipper i vår rygg.
Ni skall få hjelp, gen’ralen sjelf han ilar hit, var trygg!“

Han flög tillbaka. Men till bron hann truppen knappast ned, 
När högt på andra strandens vall en Rysk pluton sig spred.

skyldra præsentere, reda rede, klare, ståt Anstand, tokig 
gal. mellanåt stundom. stadd stedt. spång Bro, Klop. 
bota bøde, udbedre, brant Skrænt, sporrsträck Firsprang, 
löddrig skummende, brygga Bro. hann naacdc.
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Den vidgades, den tätnade, den lade an, det small;
Dess allraförsta salfva re’n blef åtta Finnars fall.

Det var ej godt att dröja mer, man svigtade enhvar.
Ännu en åska, och man såg blott fem kamrater qvar.
Då lydde alla när det ljöd: „gevär i hand, reträtt!“ 
Sven Dufva blott tog miste han och fällde bajonett.

An mer, hans svängning till reträtt gick ock besatt på sned, 
Ty långt ifrån att dra sig bort bröt han på spången ned. 
Der stod han axelbred och styf, helt lugn på gammalt vis, 
Beredd att lära hvem som helst sin bästa exercis.

Det dröjde heller länge ej, förrn han den visa fick, 
Ty bron sågs fylld med fiender i samma ögonblick, 
De rände på, man efter man, men åt enhvar som kom 
Gafs höger-om och venster-om, så att han damp tvärtom.

Att störta denna jätte ned var mer än arm förmått,
Och ständigt var hans närmsta man hans skydd mot andras skott, 
Dock djerfvare blef fienden, ju mer hans hopp bedrogs;
Då syntes Sandels med sin flock och såg hur Dufva slogs.

„Bra, bra,“ han ropte, „bra, håll ut, min käcka gosse du, 
Släpp ingen djefvul öfver bron, håll ut en stund ännu! 
Det kan man kalla en soldat, så skall en Finne slåss.
Fort, gossar, skynden till hans hjelp! Den der har räddat oss.“

Tilintetgjordt fann fienden sitt anfall innan kort,
Den Ryska truppen vände om och drog sig långsamt bort;
När allt vai’ lugnt, satt Sandels af och kom till stranden ned 
Och frågte hvar den mannen fanns, som stod på bron og stred.

Man viste på Sven Dufva då. Han hade kämpat ut, 
Han hade kämpat som en man, och striden den var slut; 
Han tycktes halva laggt sig nu att hvila på sin lek, 
Väl icke mera trygg än förr, men mycket mera blek.

Och Sandels böjde då sig nod och såg den fallne an, 
Det var ej någon obekant, det var en välkänd man, 
Men under hjertat, der han låg, var gräset färgadt rödt, 
Hans bröst var träffadt af ett skott, han hade re’n förblödt.

„Den kulan visste hur den tog, det måste erkändt bli,“ 
Så talte Generalen blott, „hon visste mer än vi,

åska Torden, Salve, taga miste tage feil, damp (af dimpa) 
„dat“, faldt.
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Hon lät hans panna bli i fred, ty den var klen och arm, 
Och höll sig till hvad bättre var, hans ädla, tappra barm.“

Och dessa ord de spriddes se’n i hären vidt och bredt, 
Och alla tyckte öfverallt att Sandels talat rätt.
„Ty visst var tanken,“ mente man, „hos Dufva knapp till mätt, 
Ett dåligt hufvud hade han, men hjertat det var godt.“

Björneborgarenas Marsch.
(Af J. L. Runeberg.)

Söner af ett folk, som blödt
På Narvas hed, på Polens sand, på Leipzigs slätter, Lützens kullar!
Än har Finlands kraft ej dött,
Än kan med oväns blod ett falt här färgas rödt.
Bort, bort hvilä, rast och fred!
En storm är lös, det ljungar eld, och fältkanonens åska rullar;
Framåt, framåt led vid led!
På tappre män se tappre fäders andar ned.

Ädlaste mål
Oss lyser på vår bana;
Skarpt är vårt stål,
Och blöda är vår vana.
Alla, alla käckt framåt!
Här är vår sekelgamla frihets sköna stråt.

Lys högt du segersälla fana,
Sliten af strider se’n en grånad forntids dar,
Fram, fram vårt ädla, härjade standar!
Än fins en flik med Finlands gamla färger qvar.

Aldrig skall vår fosterjord
Af våldets makt ur oförblödda bataljoners armar ryckas,
Aldrig ljuda skall det ord,
Att Finlands folk forrådt sin fria bygd i nord.
Falla kan den tappre blott,
Ej rygga för en faras hot, ej svika, böjas och förtryckas.
Falla, sköna krigarlott,
Blif vår se’n för en seger än vi kämpa fått!

knapp till mått eg. knap af Maal.
Björneborg By i Finland. fältMark. led Geled. stråt Vei, 

Bane, standar Standart, hot Trusel, se’n naar.
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Vapen i hand
Och käckt vår ovän nära!
Dö för vårt land
Är lefva för vår ära.
Rastlöst fram från strid till strid,
Ty nu är stunden vår och nu är skördens tid!

Glesnade leder vittne bära
Herrligt om mod och bragder, om vårt lands försvar.
Fram, fram vårt ädla, trotsiga standar!
Omkring dig än din trogna finska vakt du har.

Fänrikens Marknadsminne,
(Af J. L. Runeberg.)

„Gode vänner, män och qvinnor, fins här någon, som mig hör, 
Som vill lyssna till en visa af en gammal granadör?“ 
Så begyntes sången, yngling, ord för ord jag mins den än; 
När jag sist var rest till staden, hörde jag på torget den.

Det var marknad, folk och varor mötte ögat hvart man såg, 
Folket var ej gladt att skåda, och för köp var ej min håg. 
Se’n jag tanklöst gått och vandrat, kom jag till ett hörn till slut, 
Der en vagn i trängseln stannat några ögonblick förut.

Om med afsigt så den hejdats, om af tvång, det vet jag ej; 
Kusken höll, och framför spannet röt åt hopen en lakej.
Men i vagnen satt en herre vårdslöst mot suffletten stödd, 
Sobelbrämad var hans kappa, och hans barm var stjärnbeströdd.

Och jag såg och såg. Ett minne vaknade från fordna dar. 
Dessa anletsdrag jag skådat, tänkte jag, men när och hvår? 
Jo vid Lappo, jo vid Salmis stod han bland de tappres tal, 
Men han var kapten den tiden, nu är han en hög genral.

Och förändrad var han mycket, ej likväl af åren blott, 
Mer af denna stolta prägel, han på lifvets höjder fått.
Var det högmod? Kanske icke; i hans min, hans skick, i allt 
Låg ett drag af hign tillika, fast förnämt och stelt och kallt.

skörd Höst.
granadör Grenader, hvart hvorhen, hörn Hjørne, hejda 

stoppe, sufflett Kalesche, högmod Overmod, stel stiv.
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Gladt det var mig stiids att råka en kamrat från krigets tid, 
Men på denne såg jag bara, hjertat blef ej varmt dervid.
Yfs, jag tänkte, lys och stråla, förr var du bland oss också, 
Mindre stolt, men bättre smyckad var du, när du blödde då.

Nu ljöd sången, skrällde plötsligt orden som jag nämnde här, 
Genom marknadssorlet trängde stämman darrande och skär: 
„Gode vänner, män och qvinnor, fins här någon som mig hör, 
Som vill lyssna till en visa af en gammal granadör?“

Jag var en som ville lyssna, cn af granadörens sort, 
Och jag vände mig med stolthet från den höge herren bort, 
Styrde några steg åt sidan genom trängseln tyst min gång 
Och kom fram till gamle knekten, der han satt och sjöng sin sång.

Högrest, men med blottadt hufvud, på en trappas steg han satt, 
Med den vänstra handen höll han öfver knät sin slitna hatt. 
Denna hand fanns qvar att sträckas mot en unnad gåfva än, 
Men den högra den var borta, kriget hade skördat den.

Och han sjöng för menigheten, hvem som ville höra på, 
Skral var sången, priset ringa, hans publik var likaså. 
Närmast honom kring hans trappa stodo i förtroligt lag 
Några trasigt klädda pojkar och en glad student och jag.

Men han sjöng om höga minnen, dar, som strålat längese’n, 
Iljeltar gömda nu i grafven, bragder hallförgätna re’n.
Det var Finlands kamp han sjöng om, fosterlandets sista strid, 
Våra segrars, våra sorgers och vår äras gyllne tid.

„Jag har stått för kulor,“ sjöng han, „uti sex och tretti slag, 
Kunnat tåla köld och hunger, kunnat vaka natt och dag;
Jag har varit man i ledet, fast jag nu förskjuten är, 
liar min bättre arm i Ume’ och den andra bräcklig här.

Fins här bland ett yngre slägte någon enda, som var med, 
Då det ljöd: till vapen männer, det är slut med landets fred? 
Då fanns eld i mannasinnen, då var allt på annat vis, 
Då brann också detta hjerta, som rättnu är kallt som is.

yfvas prunke, bryste sig. darra skjælve. skär klar, trasig 
fillet, förgäta forglemme. Urne’ Umeå; Slag 1809. Tavasthus, 
„samlingsplats för trupperna från sydvestra Finland 1—7 mars 1808, 
vid hvilkas afmarsch utan det af Klercker påtänkta, af Kling- 
spor förbjudna fältslaget, stora vapenförråder förstördes“. (O. Ran- 
cken).
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Tavasthus, jag kan ej glömma, hur i månans sken du låg, 
När från Hattelmalas höjder jag dig första gången såg. 
Sen var stunden, bister qvällen, jag var trött af dagens färd, 
Men jag sökte nu ej hvila, tänkte ej på tak och härd.

Nej, till dina fält och isar stod min längtan denna gång, 
Der fanns mer än härd och flamma, mer än hvila natten lång, 
Der fanns Finlands här församlad, ung och modig, stark och fri, 
Och på oss såg fosterlandet och på fosterlandet vi.

Ära öfver gamle Klercker, evig ära kräfver han, 
Mångbepröfvad, sjuttiårig, var han än soldat och man, 
Ja, jag mins hans hvita hufvud, der bland rotarne han red 
Och med ögon som en faders såg på sina gossar* ned.

Med sextusen söner kring sig, lika stark som fienden, 
Ville han med fröjd och ära göra front i lifvet än. 
Tvekan fanns ej, fruktan fanns ej, allas längtan var att slåss, 
Och vi litte på hvarandra, vi på honom, han på oss.

Då kom Klingspor, fältmarskalken, stolt som majestätet sjelft, 
Med två hakor och ett öga och af hjerta knappt en hälft, 
Då kom Klingspor, tog befälet med sin höga titels rätt 
Och gaf order, han som Klercker, men hans order var reträtt.

Natt på drifvan genomvakad, stjernenatt vid Tavasthus, 
Än, se’n många år förflutit, står du för mitt sinne ljus, 
Fast vår trohet blef besviken, fast vårt hopp blef slaget kull, 
Fast vår seger blef en dröm blott för en hjertlös veklings skull.

När skall han sitt dåd förklara, när skall han till ansvar stå
För de steg, han tog tillbaka, då han kunnat framåt gå, 
För den nesa, som han fäste på vårt rykte, på vårt mod, 
För de tårar, dem vi göto, då vi bort få gjuta blod?

Sveko vi vid Siikajoki, när det ändtligt gällde se’n, 
Låg vid Kevolax vår styrka ej i armar, men i ben? 
Adlercreutz har kunnat svara, Cronstedt ock, och andra fler, 
Men de tappre, hör jag, finnas der de icke svara mer.

Jag har nämnt de stora båda, ära, ära öfver dem!
Många deras vederlikar gått som de till fridens hem.

härd Arne, tvekan Tvivl. Klingspor var øverstbefalende 
ved den finske Hær. Ved Siikajoki og Kevolax Slag i April 
1808; i det første udmerkede sig især Adlercreutz, i det andet 
Cronstedt.
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Döbeln hvilar, Duneker livilar; spörjs det nu om deras tid, 
Får, som här, till vittne duga en förgäten invalid.

Ilvarför fick jag ieke falla der så mången hjelte föll, 
Der den käcka finska hären sina högtidsstunder höll, 
Dei* vår ära lyste klarast, der vår lycka blidast var, 
Under Siikajokis, Salmis, Alavos och Lappos dar?

Ej jag tvungits då att tåga högt mot nordens snö på nytt, 
Ej att se vår segerglädje snart i mörk förtviflan bytt, 
Ej att sörja tusen bröder, bittert dömda innan kort 
Att på Torneås isar stelna och vid Kalix skänkas bort.

Hårda slut på våra mödor, tunga afsked från vårt land!
Dock jag kom med några andra än till Westerbottens strand. 
Se’n jag der med trofast kärlek blödt den svenska sanden röd, 
Sittei’ nu jag här på torgen, sjunger för en smula bröd.

Gud bevare fosterlandet! ringa är allt annat se’n, 
En soldat skall kunna mista lif och lycka, arm och ben. 
Gud bevare fosterlandet, det är summan af min sång, 
Så, fast andra ord förbytas, slutar jag den hvarje gång.<:

Och hau uppstod, granadören, gick bland menigheten kring, 
Fick en slant af en och annan, af de flesta ingenting;
Och så kom han fram till vagnen, der den höge herren satt, 
Böjde djupt sitt gråa hufvud och stack fram sin slitna hatt.

Höge herren, generalen, klädd i glitter, bjefs och band, 
Blef då mörk och ryckte häftigt hatten ur soldatens hand, 
Såg på honom, såg på folket, såg — och inom en minut 
Låg den gamles skatt af slantar slagen öfver torget ut.

Häpen stod der granadören. men genralen tog till ord: 
„Jag har hört din sång, jag kämpat såsom du för samma jord, 
Att jag äger detta minne i min ålders höst ännu, 
Ser du, jag är stolt deröfver, mycket stoltare än du.

Det är sannt, att lyckan svek oss under mången blodig dag, 
Det är sannt, att våra segrar byttes snart till nederlag;
Men ödmjuka oss behöfva vi för ingen man ändå, 
Och jag bär min hatt på hufvu’t, bär du, gubbe, din också.“

Döbeln, Chef for den Bjørneborgskc Brigade, og Duncker 
udmerkede sig i Krigen. Salmi, Alavo, Lappo Slagmarker i 
den finske Krig, stelna stivne, slant.Kobberskilling.
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Sagdt; ett sken af hög förklaring i hans anlet na sig spred, 
Och han tryckte manligt hatten pä soldatens hjessa ned;
Men han talte — hjertat brinner än af glädje i mitt bröst, 
När jag tänker pä hans uppsyn, när jag mins hans ord och röst:

„Ojemnt falla ödets lotter, sä en högre vishet bjöd,
Jag fått glans och rika håfvor, du lått ringhet, du, och nöd, 
Men det bästa ha vi lika, trohet aldrig vilseförd,
Ära med vårt blod beseglad och vårt hjertas vittnesbörd.

Derför äro vi kamrater, derför kom och sätt dig här;
Gladt vi dela må det mindre, när det större lika är.
Jag har guld om du behagar, jag har tak och bröd för dig, 
Du må ha din sena trefnad och din vackra sång för mig.“

Och i samma stund i vagnen satt den gamle granadörn;
Folket skilde sig med vördnad och gaf plats från hörn till hörn, 
Och jag hörde vagnens rullning, der den for längs gatan ner, 
Men min blick var skum af tårar, och jag såg den snart ej mer.

Några ord om nejderna, folklynnet och lefnadssättet i 
Saarijärvi Socken, 
(Af J. L. Runeberg.)

Bland de orter, som närmast representera hufvndförhål- 
landena i det inre Finland, så hvad lokalen som innebygga- 
renas lefnadssätt och vilkor beträffar, torde med skäl den 
afskildt liggande, torftiga och sköna Saarijärvi socken kunna 
räknas. Hvad den är i smått, det tyckes det inre landet 
med få afvikelser vara i större skala.

Enkelt och oansadt, som den natur, hvaraf han omgifves, 
är Saarijärvibons lefnadssätt. Lik badstugan, hans enda och 
oumbärliga lyx-artikel, till färg och förmåner, endast till 
utrymmet större, är det pörte han bebor. Dess inre erbjuder 

hjessa Isse. håfvor Eicndele. vilseföra vildlede, trefnad 
Trivsel, Hygge.

torftig fattig, oansadt (eg. uænset), upyntet, uden Forfi
nelse. oumbärlig uundværlig, förmån Fordel. pörte fin
landsk Bondestue.
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främlingen en öfverraskande tafla. Väggar och golf, sam
manfogade af oformliga furustockar och plankor, äro kol- 
svarta, de förra af rök, de sednare af allt, hvad i åratal för- 
gäfves väntat en skurning. Taket synes sällan; det är gömdt 
ofvanom ett rökmoln, som lik en svartgrå pell hänger sju 
eller åtta fot i höjden och öfverskyggar, utan att besvära. 
Då och då genombrytes detta töcken af en solstråle, som 
dagen skickar genom det vida rökfånget i taket, och ibland, 
ehuru sällan, blickar äfven en stjerna in. Fönster finnas ej, 
endast gluggar, som efter behof öppnas och tillslutas. För 
att rätt fatta egenheten af detta boningsrum, bör man se det 
en vinterafton. Muren (spiseln), rummets helgedom, till stil 
och architektur lik våra gamla milmärken, står då i sin fulla 
förklaring. En ofantlig brasa af grof fallved blossar vid ugnen 
och kastar ett bländande sken kring stugan, som ytterligare 
upplyses af pertbloss, än stuckna i väggarna, än uppburna 
af egna klykor på golfvet. I detta skimmer rör sig eller 
hvilar oftast en tallös menniskoskara. Qvinnorna sitta vid 
sina rockar eller syssla med degtråg och gryta, inännerna 
göra korgar, slädor, skidor och dylikt, tiggare och inhysingar 
sträcka sig för elden, och den stående artikeln i stugans 
hushållsjournal, pertbelysningen, skötes af någon äldre 
gubbe, som med lugn händighet delar de tunna spjelorna 
i ännu tunnare skifvor. Barnskaran har då vanligen kru
pit opp på muren, der den i all samdrägt lefver och 
skriker i kapp med syrsorna; vid den långa ho*n nära 
dörren fröjdar sig gårdens häst åt hackelsen, värman och 
sällskapet, medan tuppen, om han ej än satt sig opp till ro 
i kretsen af sin familj, gör visiter hos sina gynnare i hvarje 
vrå af rummel, och är öfvcrallt som hemmastadd. Sådant 
visar sig, med mer eller mindre afvikclse, ett finskt pörte 
om vinlerqvällen. Tror någon all treflighet vara bannlyst ur 
en sådan boning, så misstar han sig; icke blott infödingen, 
ulan också den under helt andra förhållanden uppvuxne,

pcll Omhæng, töcken Taage. sp is el Ildsted, Arne. tallFuru. 
pertbloss Blus af en perta, Tyristikke, än-än snart-snart. 
klyka Klype, inhysing el. inhyseshjon Inderst, spjela Flis, 
syrsa Siris, ho Trug.
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kan linna sig väl i den. Luften derinne är, genom den stän
diga eldningen och det alltid underhållna draget, ren och 
frisk, och det för ögat äckliga aflägsnas med sorgfällighet 
och ordning. Det svarta golfvet upphör att synas smutsigt, 
i och med detsamma det icke röjer någon skymt mer af en 
försvunnen renhet; man tycker sig slå på mull, icke på 
nedsudlade bräder, och den egenhet i menniskolynnet gör 
sig gällande här, att (åla äfven en mindre putsning, så framt 
den icke kontrasterar mot ett röjdt syfte till en större. 
Upplandsbonden lefver icke i cn vårdslöst härmad förfining, 
han bivuakcrar i ödemarken; och hvem, då han ur vinter
kölden träder fram till den varma, gästvänliga brasan, frågar 
efter, om det skjul, som omger honom, är svart eller hvitt, 
om den mark, på hvilken han står, är fejad eller icke?

Såsom utgörande en del af befolkningen i et finskt pörte 
omnämndes tiggare och inhysingar; de äro äfven så vanliga 
och betydande inventarier i hushållet, att, vid frågan om 
detta, hvardera af dem kunna kräfva en närmare beskrifning, 
Inhysiugen är den linska bondens andra svala. Likasom hon 
fordrar han rum för sig och de sina under bondens tak, får 
det villigt såsom hon, och lefver som hon af hvad dagen gifver. 
Den hyra, han betalar, består vanligast och mest bestämdt i 
Ijensten att kasta ved för eldningen in genom stugans glugg. 
För öfrigt stå de flesta hans andra åtgärder för gårdens bästa 
på extra stat. En sådan man idkar till sitt uppehälle, så 
frarnt han ej är slöjdkunnig, stundom ett litet fiske och skytte, 
samt begagnar dessutom den likaså litet medgifna som väg
rade förmånen att svedja på hemmanets mark för rofsådd och 
vända sig afkastningen till godo. Kan han skaffa sig en ko, 
så lefver hon, der bondens kor lefva, och är en äfvenså pri- 
viligerad inhysinge i sin spilla, som egaren är i sitt hörn af 
stugan. Då hans behof äro l'å, och, genom hemmansägarens 
omedvetna godhet, de utgifter ännu färre, som han för dem

aflägsna bortfjerne, röja røbe, syfte Hensigt, Stræben, de 
sina sine Slegtninger. hyra Leie, stat Budget, idka drive, 
slöjd Haandverk, Kunst, begagna benytte, mcdgifva indrøm
me. svedja brænde Braate. hemman Gaard. rofsådd Udsæd 
af Næper (rofva). spil ta Spiltaug, Baas. 
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behöfver vidkännas, sä är det klart, att han, mer än nagon 
annan, skall följa den hos Finnarne allmänna böjelsen för 
maklighet och lugn. Ocksä ser man honom oftast hvila, om 
vintern framför ugnen pä någon bänk, om sommaren i sol
skenet pä marken. Utan tvifvel är mängden af dessa inhy- 
seshjon ofördelaktig så väl för landets odling i allmänhet, 
som särskildt för den, under hvars (ak de bo; men omisskän
neligt ädelt visar sig också allmogens sinnelag deri, att den, 
med anspråk pä en så ringa vedergällning, delar sin trånga 
boning och ofta sitt knappa uppehälle med dessa sina bröd- 
och taklösa medbröder. Saarijärvi kan trotsa hvilken annan 
ort som helst, hvad öfverflöd på slika personer beträffar. 
Glest befolkad, men ojemnförligt glesare bebyggd, med vild
marker, dem ingen åbo kan hinna mäta och begagna, fyller 
denna socken alla vilkor för ett sådant lefnadssätts uppkomst 
och fortfarande.

Den andra omistliga personalen i bondens pörte utgöres 
af tiggarena. Det är sannt, att de icke äro permanenta, utan 
komma och färdas af; men sällan förbigår någon dag, då de 
invid allmänna vägen belägna gårdar cj haft besök af en eller 
flere sådana, så att man väl kan lämpa på detta förhållande 
Stagnelii bekanta ord: „Idén är evig, skuggorna försvinna.“ 
Tiggaren är ingenting mindre än föraktad och öfversedd. Följd 
af en Gud, såsom Horners tiggare, kommer han, ofta med hustru 
och barn, från gård till gård, allestädes bemött såsom gäst 
och icke som nådehjon. Ugnen har värma för honom som 
för andra; han begär ingenting, hvar och en känner hans behof 
dessförutan, och afhjelper dem så godt han kan. Det blir 
ingen fråga om att kasta fram någon försmådd kost åt honom, 
han äter, som det öfriga husfolket, af den bästa anrättning 
gården äger, det vill säga af den enda. Han berättar, om 
han har något att berätta; lyster det honom att skämta med 
någon i stugan, så skämtar han; hans barn, om han för 
med sig sådana, leka med gårdens barn» Om qvällen går 
han till hvila, der han finner en beqvämlig • plats tom på

vidkännas faa at føle, anspråk Krav, åbo Beboer, Gaard- 
bruger. Staguclius svensk Digter, hjon Person. 
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muren eller pä bänken, fördragsam om en annan fått det 
bättre hvilostället, och fördragen om han sjelf lyckats vinna 
det. Vill han färdas bort och är krasslig sjelf, eller har 
svaga personer i sin vård, så spänner bonden, efter urgam
mal sed, sin häst i redet och förer honom eller hans när
maste villigt och anspråkslöst till nästa gård. På detta sätt 
lefver tiggaren i Saarijärvi och ibland Finnarne i allmänhet. 
Han äter bark, emedan bonden äter bark; skulle bonden 
lefva af hvetebröd, så skulle tiggaren halva samma föda.

Öfver all beskrifning är den fattigdom, som råder ibland 
folket i Saarijärvi. Den knappa, ofta onaturliga födan verkar 
menligt på deras kroppskrafter, och obekantskapen med andra 
njutningar af lifvet, än sömnens och hvilans, gör att de ute
slutande hålla sig till dem och försumma att arbeta för andra. 
Sällan ser man deras omtanka sträcka sig längre än til de när
maste dagar,, och man kan ej undra deröfver, då uppehället 
för dessa redan ger dem mer än nog att grubbla öfver. 
Ingen industrigren har slagit rötter i denna socken, emedan 
afkastningen icke utan de största svårigheter och afdrag kun
nat föryttras för afståndets skull från städer och mera odlade 
orter. Jordbruket har i frostnatten en svår fiende. Många 
hemman äro årligen så utblottade, att de icke kunna få sina 
tegar besådda. Abon, då han svultit året om, skyndar på 
hösten att skära, sin åker, innan kärnan hunnit sin utbildning 
och mognad. Kreaturen, som om sommaren vada i gräs vid 
skogsbäckarnas stränder och i dälderna mellan moar och 
berg, tugga om vintern halm, och en halm, som ej sällan är 
forslad från orter på åtta, tio, ja sexton mils afstand. Ofta 
måste kreaturen i månader uthärda med en ännu otjenligare 
föda. Den ringa och svaga mjölk, de vid denna belägenhet 
kunna gifva, användes att skölja ned det sträfva barkbrödet, 
som på de flesta hemman utgör deras ägares enda föda. 
Man kan göra sig en föreställning om tillståndet der uppe, 
då, enligt trovärdiga berättelser, vid ett ej längesedan in-

krasslig skrøbelig, sygelig, redet lledskaben. afdrag Tab- 
föryttra afhænde, teg (N. Teig), Jordstykke, hunnit af hinna, 
däld liden Dal. forsla före, transportere, uthärda holde ud. 
belägenhet (eg. Beliggenhed), Tilstand, sträf strid, haard. 
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träfladt frostar, blott tvenne gårdar i socknen ägde bröd af 
råg eller korn. Orden: han äter rent bröd året om, och: han 
är bottenrik, äro derstädes liktydiga. Jag erinrar mig tvenne 
tillfällen, då denna nöd mötte mig i högst sårande gestalter. 
Jag kom vid en jagtfärd in i ett pörtc för att hvila. Stu
gan var full af barn, utom äldre och yngre fullvuxna per
soner. Nära ugnen funnos uppträdda på stänger en mängd 
gulbruna Ilikar af tallens inre bark, liknande stycken af styft 
läder. Jag frågade, ulan närmare betraktande, hvad detta 
vore, och hvartill det skulle användas, och värden svarade: 
„Käre herre, deraf blir det bröd.u Orden voro ej flera; men 
tonen, som låg midt emellan : känner du icke sådant ? och: 
du känner icke sådant! var genomgripande. En annan gång 
kom jag tillfälligtvis på en äng, hvarest man höll på med 
höbergning. Kring väggarne af ladan hängde slotterfolkets 
matväskoi1, och jag öppnade af nyfikenhet flera bland dem. 
I alla fann jag kakor, sammanklibbade af bark, inuti beck- 
svarta med en kalkhvit hinna af mjöl på ylan, mera mutande 
ögat än smaken. Föröfrigt innehöll en del några styfsaltade 
mujkor, en annan blott några korn salt. Man behöfver endast 
föreställa sig tyngden af det arbete, som under den starkaste 
hetta sköttes vid dessa forfriskningar, för att få begrepp om 
en verklig nöd och om menniskonaturens styrka att uthärda 
den. — Det vanligaste förslörelseelcmentet af allt välstånd 
och all trefnad, brännvinet, torde på denna ort visst ej vara 
allmänt hatadt; men huru mången har väl tillfälle och råd 
att bruka denna vara? Ser man ibland någon derstädes 
öfvcrlastad, så kan man vara öfvertygad om, att icke så 
mycket måttet af starka drycker, som icke mer ovanan att 
fördraga någon kraftigare näring verkat hans obestånd.

Af den behandling tiggare röna hos den linska allmogen 
på omnämnda ställen, kan man snart sluta till dess gästfrihet 
och välvilja i allmänhet. Med färre tillgångar lärer väl föga 
något folk vara villigare att dela med sig, och tillgängligare 
för hvarje anhållan. At främlingen bjudes alltid det bästa, 

klibba klæbe, kline, muta bestikke, mujkor (finsk) Løier, en 
Fiskeart, öfvcrlastad overstadig drukken, röna finde, eg. prøve, 
tillgångar Hjelp ekilder.
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huset kan anskafla, och med största möda skall man mäkta 
förmå någon att emottaga äfven en ringa penninge-veder
gällning för de förmåner, man åtnjutit under hans tak. Detta 
förhållande är vanligt hos alla närmare naturen lefvande 
folkslag.

De näringsomsorger, som oafbrutet hopa sig öfver Saari- 
järvis bebyggarc, lemna intet rum öfrigt för den lätta glädje, 
sorn på flere andra orter är en amma af folkfester och lekar. 
Det är endast vid Jul- och Midsommar-tiden, man märker der 
någon vidsträktare stämning för förströelser. Under Jul
helgen samlar man sig till dans och löjen, ehuru hvarken så 
ofta eller så talrikt, som i bättre lottade och rikare socknar 
är vanligt. Men hvad som äfven i skogstorparens koja ej 
får fattas, är ett uppdukadt bord, som i veckotal står på 
parad, med det bästa man kunnat berga undan den höst
långa hungern, för att förtrefliga och glädja de välkomna 
julbesöken. Ingen träder vid denna tid in i hans boning, 
som ej bjudes att hålla till godo; den fattige har alltid fått 
dela hans bröd, och äfven för den rike tycker han sig nu 
äga en välfägnad, som ej borde försmås. Till julens solen
nitet hör äfven, att bord och bänkar skuras med omsorg, och 
att väggarne öfverklädas med en väfnad af pertor, som leni- 
nas qvarsittande, tills den, genom att dagligt plundras, gles
nar och småningom alldeles förstöres.

Midsommarnatten firas nästan gladast af alla högtider. 
Då brännas de så kallade K o kko-eldarnc, och många skott, 
som man skulle tycka sig förslösa, om de lossades på en 
hjerpe eller ripa, afskjutas då, högtiden till prydnad. Till 
anbringandet af Kokko väljes vanligen någon hög, halfbränd 
fura på en naken och dominerande mo. Man uppställer 
kring den torra trän och kådiga, brännbara ämnen, ju högre 
dess bättre, och vid midnatten antändes stapeln, och afbrin- 
ner under skott, fiolklang och hurrarop. Dessa lusteldar, 
sedda under den vackra, halfdunkla sommarnatten, bortom 
träsk och dalar, gifva en intagande anblick.

förstr ö els c Adspredelse. lottadc(lott Lod) stillede, liålla 
till godo tage tiltakke, fura Furu, trän f. träd Trær, kådig 
af kåda N. Kvade, Harpix. träsk Sump, hidsø.
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Bonden i Saarijärvi är till sitt yttre trög, liknöjd och 
fåordig. Ilans sinnelag är saktmodigt, tåligt och eftergif- 
vande. Det armod och det betryck, i hvilket han lefver, 
har gjort honom inom sig sluten; alla krafter i hans väsende 
verka inåt, så att de blott sällan och slappt öfvcrgå i yttre 
handling. Den storartade natur, som omger honom, har 
aldrig unnat honom glädjen af någon egentlig eröfring; hon 
har alltid visat sig hög och obetvingelig, och hans själ 
frossar vegetativt af hennes dyrkan, medan hans fysiska 
krafter slumra och förtvina. Härmed stå tvenne omständig
heter i förening: först att han måste vara, hvilket han också 
är, i hög grad redlig och oförställd, ty enfald och fromhet 
följa med all religion, — sen, at han måste synas handfallen, 
slö och oförmögen till all bragd, der liflighet och fattning 
komma i fråga. Det har dock genom flera än ett exempel 
blifvit bestyrkt, att detta skenbart kaotiska väsende, då han 
blifvit förflyttad i andra förhållanden, inom kort tid utveck
lat krafter, som icke allenast visat sig outtömliga, utan äfveu 
mera snabbt och träffadt använda, än man af en rik för
måga och ihärdig öfning kunnat vänta. Det händer ibland, 
att en och annan från dessa orter, så ogerna han än öfver- 
ger sin hembygd, i yttersta nöd kommer ned till sjöstäderna, 
för att söka bergning som matros. Då, jag haft tillfälle att 
se och höra omtalas några sådana fall, må det tillåtas mig 
alt anekdotvis anföra derom, helst det kan bidraga till be
styrkande af de omdömen, som här ofvan blifvit fällda.

På min hemort uppehöll sig en man, som i sina yngre 
år rymt undan nöden från den socken, hvarom här varit 
fråga, och slagit sig på sjöväsendet. Så. långt jag kan min
nas tillbaka, såg jag honom gammal och grånad. Han bodde 
nu, vidtberest och mångbepröfvad, i egen gård, bröt grufligt 
på finska, var glad och käck, och tog en sup då den bjöds. 
Så väl för hans ursprungligt afstiekande och besynnerliga 
yttre, hvilket man dock snart vande sig att förbise, för hans 
användbarhet och drift, som ock för hans bottenärliga och

eröfring Erobring, förtvina hensygue. handfallen klod
set, ubehjelpelig, slö sløv.
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goda uppförande, var lian traditionelt rekommenderad från 
äldre till yngre, och hyllades af alla. Bland många andra 
öden hade han äfven undergått det, att blifva pressad till 
matros för danska flottan vid dess fejd mot England. Sa
ken var på min hemort mycket känd, till och med i detal
jer, dels genom hans egna, dels genom deras berättelser, 
som. ined honom delat gemensamt äfventyr. Hans son, en 
tjugu-årig yngling, hade först blifvit tagen, då han med sin 
far gick i allt saktmod ned mot redden till det finska far
tyg, för hvilket de voro förhyrde. Gubben följde värfvarena 
åt, tills han nådde en auktoritet, inför hvilken han tyckte det 
meritera att skaffa sig gehör. Han tog då till ordet och 
framställde på sin halfbrutna svenska, hurulunda „Gubben 
var gammal och van: gossen var en kycklinge på sjön, stoppar 
inte på örlog: stryker gubben, nå låt dö gamla hunden, 
men gossen behöfver vara hemma och försörja mor; och 
nu, go1 herrar, ta mig och släpp honom.“ Valet mellan den 
gamle gasten, som rask och amper brukade detta språk, och 
ynglingen, som blek och gråtande väntade sitt öde, var snart 
träffadt. Gubben togs och hans son slapp undan. Den fejd, 
han på detta sätt oförmodadt kom att öfvervara och deltaga 
i, var honom sedan på gamla dagar en outtömlig källa till 
erinringar. Säkert fingo vid den brådska, hvarmed försvaret 
å Danmarks sida måste bedrifvas, många, i synnerhet mindre, 
fartyg nödfallsvis löpa ut med både befäl och manskap af 
föga öfning. Åtminstone hade fallet varit sådant med den 
slup, på hvilken vår hjelte blef placerad. Det hade också 
icke många skott hunnit blifva vexlade, innan gubben vetat 
göra sin mångåriga erfarenhet och sin tilltagsna färdig
het gällande och värderad. Befälhafvaren på fartyget 
var en ung gosse, föga van vid manövern, ehuru han 
eljest, enligt gubbens uttryck, nog „hade bramsegel på 
kuraget.“ Derföre fick gubben äfven ofta med en god 
ed och ett kommando-ord på sitt ställe „kasta skutan om
kring, då hon krånglade i vändningen.“ Med beröm och

hylla hylde, ynde, pleie, meritera lønne sig. van vant, 
prøvet, brådska Hastverk, tilItagsen djerv, dristig.
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utmärkelse kom han hem efter slutad kampanj och var Öfver 
ingenting i veiTden sa glad som öfver att halva varit „med 
Dansken, der pepparn växte.“ Oförändrad i alla, skiften 
förblef hos honom den enfald och den godhjertenhet, han 
fört med sig från sin aflägsna hembygd. Hans lilla, koja var 
ett öppet qvartcr för nödlidande. Man berättade flera histo
rier om hans sätt att cmottaga och hylla dessa. Hopar af 
tiggare nedtågadc ofta om vintrarne från upplandsbygden, 
för att betla i staden. Då. han mötte sådane, tog han dem 
antingen med sig hem, eller, oin han hade andra årender 
att ombestyra, bad dem uppsöka sitt hus, tilläggande van
ligen dessa ord: „säg åt mor, att gubben skickat.“ Mor 
förstod då ganska väl, att de borde mättas och få sig natt- 
herberge utsedt.

Från samma trakter, som den nyss omnämnde, kom i 
samma ändamål som han en annan person till staden. Han 
var 25 år gammal, utblottad, försvulten och så. trasigt naken, 
att dagen säkert ej utan särskilda konsiderationer täcktes sc 
ned på honom. Han infann sig bland andra hos en skepps
redare, som höll på att hyra besättning för sitt fartyg. 
Sedan öfverenskommelscr blifvit träffade med de öfriga, kom 
ordningen till honom, der han stod lägst vid dörren, med 
halft löje bcsneglad af de andra. Man frågade honom om 
hans ärende. Han sökte tjenst. Hans frimodiga, korta, ofta 
uddiga svar på flera gycklande frågor af redaren och några 
hans tillstädesvarande vänner gjorde verkan. Han antogs 
som kockspojke, och tillsades att den och den dagen skaffa 
sin kista om bord. „Hvad tusan skall jag göra med kista, 
då jag ingenting har att lägga i kistan,“ var hans ganska 
sanna svar. Han följde fartyget åt utan kista. Hans lott 
blef att falla i sjön på Londons redd och drunkna på denna 
sin första resa. Men han dog icke oberömd i sin krets. 
Kaptenen tröttnade aldrig att vitsorda denna menniskas ut
omordentliga förslagenhet, käckhct och excmplariska för
hållande, och mången gammal sjöman bland besättningen

antingen enten, lägst af låg. besnegla skotte til. uddig 
spids, gyckla spøge, eg. gjøgle, vitsorda bevidne. 
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svor högt vid sin hemkomst öfver hans död. Anmärknings- 
värdt är, att denne man, som redan de första dagarna af färden 
fatt byta sin plats vid grötgrytan mot den i masttoppen, och 
som sutit der i storm och oväder, lik en rdcorre djerf och 
fästad, skulle på en lugn redd, då fartyget låg för ankar, 
som en drömmande famla fram och handlöst tumla öfver 
bord. Men sådan är Finnen. Faran, om den blott aldrig 
så litet förställer sig, kan plocka hjertat ur hans bröst, utan 
att han tar ett steg till sitt skydd. Visar den sig åter öp
pet och hotande, så kan man lita på, att han, mer än mån
gen annan, äger rådighet och krafter att undvika eller 
trotsa den.

Saarijärvi socken är full af naturskönheter, och har detta 
företräde gemensamt med de flesta orter högre upp i landet. 
Ingenting kan imponera mäktigare på sinnet, än djupet af 
de omätliga ödeskogarne. Man vandrar i dem, som på bott
nen af elt haf, i en oafbruten enformig stillhet, och hör blott 
högt öfver sitt hufvud vinden i granarnas toppar eller de 
skyhöga furornas kronor. Då och då anträffas, lik en ned
gång till underjorden, en skogssjö, till hvars brådstupande, 
trädbevuxna bädd ingen vindfläkt irrat, och hvars yta aldrig 
krusats af annat än abbortroppens lek eller den ensam ja
gande lommens simning. En himmel hvälfver sig djupt un
der ens fötter, lugnare än den deruppe synes, och, som vid 
ingången till evigheten, tycker man sig vara omgifven af 
gudar och andar, hvilkas gestalter man med ögat söker, och 
hvilkas hviskningar örat hvarje stund väntar att få uppfånga. — 
At ett annat håll hör man ljudet af en skogsbäck. Man 
går ditåt, man tycker sig vara helt nära, och ser dock intet 
annat än den ljungbevuxna sandmon och stam vid stam af 
de furor den bär, tills, på ett käppkasts aistånd, den mot
satta stranden börjar röja topparna af sina björkar. Först 
då, när man nått randen af mon, ser man en skymt af den 
glittrande böljan mellan löfven, och fattar man, för att be
trygga sitt nedstigande, med sin högra hand roten af en

sutit havde siddet, af sitta, handlöst uvorrent. hota true, 
företräde Fortrin, bädd Leie.
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björk, Sit kan man med den venstra stödja sig på de öfver- 
sta grenarne af en annan. Har man nått biieken, så ser 
man öfver sig ett blott några få famnar bredt bälte af him
len, och på båda sidor har man en ogenomskådlig väfnad 
af löf och stitmmar. Hinner man, efter långa vandringar 
mellan enformiga träd på heden, omsider dess gräns, så 
framstå, såsom genom en förtrollning, i en talla af den 
största vexling och omfattning, för ens öga träsk vid träsk, 
med löfrika holmar och uddar, strömdrag, fält och kullar. 
Förvånande äro de skiftande massor af ljus och mörker, 
man med en enda blick kan omfatta, från de nästan svarta 
granarna i den sumpiga däldcn till tallskogen, som vidtager 
ofvanom den, och björkarna, som i en krans omgifva foten 
och sidorna af det öfverst uppstigande berget. En ännu 
större skönhet fåt allt detta, då solskenet en sommardag, 
brutet af molnen, i ständiga nyanser spelar deröfvcr.

Sådan är naturen i dessa trakter. Folket derstädes kan 
betraktas såsom en förpostkedja, utställd af fäderneslandets 
population mot de fiender af dess utkomst och bergning, 
man vill bekriga. Det är sannt, att den större vådan är 
förpostens lott; men är den någongång, såsom nu tyckes 
vara fallet, i fara att öfverflyglas och gå under i massor, 
så måtte den ej af dem, hvilkas väl den bevakar, glömmas 
i sin nöd och öfvergifvas i den olika striden.

Kalle Utter.
(Af August Blanche, f. 1811, t 1868.)

Kalle Utter, son till en tunnbindare vid Surbrunnsgatan, 
var ej min skolkamrat, ty han gick hos botpredikanten Rho- 
din, en hedersman, men som för det mesta läste hebreiska 
bibeln och studerade Svedenborgs andesyner. Följaktligen 
blefvo de gossar, som gingo i hans skola, temmeligen hem-

utkomst Udkomme, måtte, her: bør.
Kalle o: Karl, tunnbindare Bødker.
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mastadde uti berörde ämnen, men nästan helt oeh hållet 
främmande för allt annat. Kalle Utter, Rhodins synnerliga 
favorit, skötte till någon del sin lärares ekonomi. Han hem- 
tade vatten åt honom, köpte sötmjölksost till hans frukost, 
trafvade in hans ved om hösten, sågade och högg den un
der vintern, hvilket allt för honom gick som en dans, ty 
redan vid 15 års ålder var hau gröfre till vexten och star
kare än mången vid 25.

Kulle Utter blef med tiden student, fast med mycken 
möda. Han kunde visserligen något hebreiska, men icke 
ens sa mycket latin och grekiska, att han kunde studera till 
prest. För öfrigt var han afhållen för sitt öppna redliga 
väsen, beundrad af alla för sin ofantliga kroppsstyrka, något 
som merändols anslår på ungdomen, och alltid eftersökt, när 
det var fråga om sexor eller slagsmål, ty han var gerna med 
om allt, sånär som på tentamina och examina, för hvilka 
han hyste en nästan panisk förskräckelse.

Vanligtvis bar han stål-lyra på studentmössan och lyra 
af silke på frackkragen, mindre dock af fåfänga än för att 
glädja sin hulde fader tunnbindaren, och ofta måste han, 
när gubben gick ut för att promenera eller hade främmande 
hos sig, spänna på sig studentvärjan oeh presentera sig i 
full uniform. För att roa sin far och dennes gäster, alle
sammans hederliga tunnbindare och handtverkare, brukade 
han då balansera den blanka stukatklingan på fingerspet
sarna eller nästippen, under det han härmade tuppar och 
svin, samt för omvexlings skull, oeh för att visa sin lärdom, 
uppräkna det hebreiska alfabetet, eller tala i magen, så att 
det lät som ur en tom tunna, hvilket allt på det högsta 
roade tunnbindaren och hans gäster.

Dessa egenskaper oaktad t, hade Kalle Utter troligtvis 
blifvit ett Uppsala-inventarium, om icke en händelse inträffat, 
som blef af inflytande på hans framtid. En äldre student 
vid namn Ekström, hvilken var informator i en friherrlig 
familj på landet och som, för att icke afbryta sina tenta-

trafva opstable. sexor af sexa, Sexa, Aftens-Selskab, frack 
Livkjole (rock Frakke), fåfänga Forfængelighed, tupp Hane. 
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mina till magistergraden, önskade under sommaren ligga 
qvar vid akademien, sökte någon, som under denna (id i 
hans ställe ville läsa för hans elev, en tolfurig baron, men 
fann för tillfället ingen, annan dcrtill hugad än Kalle Utter, 
som förmodligen ansåg det beqvämare att undervisa andra 
än sig sjelf. Dcrtill kom att han hört den friherrliga egen
domen berömmas för dess goda tiske och ypperliga jagt
mark, egenskaper, som han fullkomligt förstod att uppskatta. 
Nog af, han åtog sig vikariatet och anlände sent cn som
marafton till det friherrliga godset, beläget i en vacker trakt 
af Östergötland.

Skraltande fram på bondkärran ända till den höga trap
pan, som ledde upp till cn slottslik byggnad, steg han ur och 
vände sig till en betjent i livré, hvilken i detsamma kom 
utför trappan.

„Jag är den nya informatorn,“ började Kalle Utter, „och 
anmäl mig genast hos herrskapet!“

„Nådig herrskapet är borta på supé i grannskapet,“ 
upplyste betjenten.

„Jaså, nå visa mig mitt rum och bär genast in min 
kappsäck,“ befallte den nya informatorn.

Betjenten, en lång karl med yfviga polisonger och 
mustacher och något ovan vid detta sätt att tilltala adeliga 
domestiker samt för öfrigt ingen synnerlig beundrare af 
den akademiska bildningen, slack bägge händerna i rock
fickorna och mätte med ögonen den nykomne från topp 
till tå.

„Der är informatorns rum,“ sade han temligen spotskt, 
och pekade på en af flygelbyggnaderna; „men hvad kapp
säcken beträffar, så . . . så ser herrn ut för att kunna bära 
in den sjelf.“

„livad är det du säger, din slyngel!“ ropade Kalle 
Utter, närmande sig betjenten.

„Slyngel!“ upprepade denne; „du-skåln är odrucken och 
slyngel kan ni vara sjelf.“

anlända ankomme, utför nedad, kappsäck Vadsæk, yfvig 
struttende, polisonger Kindskjeg. bildning Dannelse, ficka 
Lomme.
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Men knappast hade betjenten uttalat det sista ordet, 
förrän en örlil kastade honom först från trappan till skjuts
hästen och sedan en annan dito från hästen till kärran, och 
innan han hunnit sansa sig efter detta obehagliga, ehuru 
snabba, kommunikationsmedel, kände han på sin rygg en 
tung kappsäck, en hatt-ask, en jagtbössa i fodral, ett dussin 
gädd-drag sammanknutna, hvarefter han, i rågadt mått på
packad, nödgades linka förut till flygelbyggnaden, immerfort 
pådrifven af en förföljande fot, hvars dimensioner han icke 
såg, men hvars styrka han kände.

Inkommen uti informatorns rum på nedra botten, ka
stade betjenten, fradgande af raseri, handlöst hela packnin
gen ifrån sig på golfvet, hvilket hade till följd, att han, med 
blixtens snabbhet utslungad på gården, föll med hufvudet i 
en blomsterrabatt. Allt detta hade gått i en sådan hand
vändning, att betjenten, der han låg på sitt örongott af reseda 
och tusenskön, en stund trodde, att han endast haft en obe
haglig dröm, till dess en våldsamt stickande hetta i begge 
öronen och några droppar blod från den skalda näsan öfver- 
tygade honom, att om den extra husbonde han fått på hal
sen var en grobian, så var också städseln derefter.

Den nya informatorn, efter att sålunda ha gjort sin 
entrée i det friherrliga huset, tog nyckeln ur kammardörren, 
lade sig, och somnade, tung efter den långa resan och kanske 
älven af de sexor, han intagit på de tre sista gäslgifvargårdarna.

Just som den nya informatorn nästa morgon inträdde i 
salen till friherrns stora våning en trappa upp i sjclfva huf- 
vudbygguingen, höll det högvälborna herrskapet på att sätta 
sig kring kaffebordet. Det var baronen med sin friherrinna, 
deras dotter med sin guvernant och en lollårig gosse, unga 
baronen. Alla dessa personer voro honom fullkomligt obe
kanta. Endast betjenten tyckte han sig ha sett förut, fast 
dennes ansigte för tillfället var vanstäldt af röda svullna 
ögon och en stor svart musch på näsan.

nedra botten første Etage (en trappa upp anden Etage), 
linka hinke, blixt Lyn. öron g ätt Hovedpude, städsel Fæst
ning, Stedpenge, fast uagtet, musch (fransk) Skjønhedsplet.
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„Jag är Kalle Utter,“ presenterade sig den nya infor
matorn, „och jag får helsa från Ekström; han är nu i far
ten med sina tentamina och knep sig, dagen innan jag for, 
sitt laudatur i fysiken.“

Derefter närmade han sig baronen och räckte honom 
vänligt sin hand. Friherren, synbarligen något generad, lik
som det öfriga sällskapet, räckte med en förnäm vårdslöshet 
blott fram ett finger. Kalle Utter, som kanske trodde det 
var en utmaning på fingerkrok, mötte baronens finger med 
ett af sina, knep om och knäppte till.

„Aj!“ skrek baronen, drog åt sig fingret, svängde det 
i luften, än svärjande och än blåsande på detsamma.

„Ursäkta!“ bad Kalle Utter, och som han såg familjen 
rangera sig vid kaffebordet, tog äfven han helt' ogeneradt 
sin plats dervid. »Saknande bränvinsflaskan och tittande för- 
gäfves efter sillen, tog han sin ersättning i en tallrik med 
salt oxtunga, den han ensam plundrade, och tömde derpå 
två stora koppar kaffe.

„Herrskapet super inte, ser jag,“ började han konver
sationen, „och onödigt är det också på förmiddagarna. Ba
ron har en ypperlig jagtmark efter hvad jag hört, och om 
det inte finns goda jagthundar vid gården, så väntar jag 
efter mig från Stockholm ett par stöfvare väl dresserade på 
hare, fast de ibland ha den ovanan at bita får. I går afse 
tyckte jag mig märka ett grund midt i sjön, der det bör 
gå stora aborrar, men det är väl ondt om daggmask i denna 
välsignade torka. Du, min kära skrapnos,“ tillade han, vän
dande sig till betjenten, „du skall passa på i natt, när daggen 
faller, och skaffa mask, du får en skilling för hvart hun- 
drade, och jag lofvar herrskapet aborrar till morgon, middag 
och qväll.“

Herrskapet sneglade tigande på hvarandra, och betjenten 
blängde ursinnigt på den nya informatorn. Ändtligen steg 
man upp från kaffebordet.

utmaning Udfordring. ursäkta undskyld! flaska Karafel 
(butelj Flaske), igår afs e igaar Aftes, daggmask eg. Dug-Mark, 
Regnorm, nos Snude,Næse, snegla skjele, skotte, ursinnig 
rasende.
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„Herrskapet har ett vackert piano,“ yttrade informatorn, 
betraktande det i salen befintliga instrumentet; rjag förmo
dar att fröken spelar . . . känner fröken till lutvalsen?“

„Hvad är det för en vals?“ frågade guvernanten.
„Det är en vals, som en student i Uppsala komponerat 

och tillegnat en tvätterska vid akademien. Det är verkligen 
en ypperlig tonmålning, man hör puttrandet i pannmuren, 
klappträdets gång och mangelns rullande. Den låter unge
fär så här,“ tillade Kalle Utter, i det han tog plats vid pianot, 
men redan vid första anslaget slog han af ett par strängar 
i diskanten.

„Får jag tala litet vid herrn?“ inföll ändtligen baronen, 
afbrytandc den vådliga exekutionen. „Var god och följ mig 
in på mitt arbetsrum.“

„Jag har hört att det var något krakel, när herrn kom 
i går afse,“ började baronen efter inträdet i det s. k. ar
betsrummet.

„Krakel?“ upprepade Kalle Utter; „bara en bagatell, 
som jag inte fäst ringaste afseende vid.“

„Herrn har till och med ansett sig befogad att slå min 
betjent,“ fortfor baronen.

„Lappri,“ svarade Kalle Utter, „han var stursk och jag 
gaf honom bara ett par kurrilar.“

„Jag vet det, men vill underrätta herrn, att jag agar 
mitt folk sjelf, i fall jag så finner för godt, och får derföre 
för framtiden undanbe mig alla vidare kurrilar.“

„Undanbe!“ upprepade Kalle Utter med ett godlynt 
småleende, „åh gubevars! sådana måtte väl aldrig komma 
ifråga oss emellan.“ —

Ungefär en half timma derefter begaf sig baronen ut 
för att efterse sitt arbetsfolk, hvarvid han händelsevis kom 
att närma sig den llygeln, der informatorn hade sitt rum. 
Han stannade framför det öppnade fönstret, lyssnande med 
förvåning till några för honom obegripliga ord, som han

pannmur Bryggepande, klappträ Banketræ. mangel Rulle, 
vådlig farlig, aga ave, revse.
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hörde den nya informatorn först med hög röst förestafva och 
sedan discipeln eftersäga med den ömkligaste ton i verlden.

Orden voro:
„Alef Beth Gimel Daleth He Vav Dsajin Cheth.. 
„Hvad hin är det för rotvälska?“ frågade baronen.
„Det är ju hebreiska alfabetet/ upplyste informatorn.
„Hvad i herrans namn!* utropade baronen, „tänker 

herrn plugga hebreiska i min son! är herrn dä splitter 
galen?“

„Men, herr baron,“ svarade Kalle Utter, „hebreiskan 
är ett herrligt språk och rätt nyttigt att kunna, och jag 
har sjelf . . .“

„Men det är ju ett riktigt spektakel,“ inföll baronen, 
„och jag får på det allvarligaste be herrn upphöra med 
det der . . . min son tänker hvarken bli prest eller jude,“ 
tillade han och fortsatte derefter sin väg.

Kalle Utter, ledsen öfver att ej få undervisa i sitt huf- 
vudämne, råkade att titta i en spegel på väggen och såg 
sin discipel med en triumferande min kasta hebreiska gram
matikan ifrån sig och sedan räcka lång näsa bakom infor
matorns rygg.

„Räcker du lång näsa åt din lärare, din tjufpojke!“ 
ropade informatorn, vändande sig om; „men den ovanan 
skall jag snart ta ur dig.“

Dch dervid fattade han uti sin discipel och lade denne 
framstupa öfver sitt venstra knä, hvarefler han med högra 
Ilata handen gaf den lille baronen ett dugtigt slag på det 
ställe, der moderskärleken och lärarenitet ofta gå hand i 
hund för att samverka till danandet af den bättre inenni- 
skan och dito medborgaren.

Den lille baronen, som ännu icke varit föremål för en 
slik samverkan, gaf till ett gallskri.

„Tjuter du, får du mer,“ lugnade informatorn sin elev; 
„men låt mig nu höra, hur du kan din svenska historia. 
Hvem var den förste konung i Sverige?“

hin eg. hin onde, Djævelen, rotvälska Kaudervelsk, ledsen 
kjed. gallskri voldsomt Skrig, tjuta tade.
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„Oden,“ svarade, den lille snyftande.
„Rätt!.. . Hvad gjorde samkonungarne Alrik och Erik?“
„De slog’ ihjel hvarandra med ett betsel.“
„Rätt!.. . Hvad gjorde kung Fjolner?“
„Han drunknade i ett mjödkar.“
„Rätt!... Hur gick det med Erik den helige?“
„Han blef halshuggen.“
„Rätt! ganska rätt! det gar ju bra det der... Na, hur 

dags äter man middag här i huset?“
„Klockan fyra,“ svarade lilla baronen, något lugnare vid 

denna oförmodade vändning af tentamen.
„Nå, då hinna vi godt med att dra upp några gäddor 

eller ett dussin aborrar,“ yttrade informatorn: „låt oss för- 
söka vid det der aborrgrundet.“

Kalle Utter stoppade ett par gädd-drag i fickan, tog sin 
discipel vid handen och förde honom med sig ut, och snart 
voro begge till sjös, försedda med nödiga fiskredskap. Den 
nya informatorn hade tur på fiske. »Sedan han på drag tagit 
några större gäddor, lade han fill med bålen vid aborrgrun
det och lagade sina metspön i ordning.

„Sätt nu på mask du!“ befalltc han sin discipel, ka
stande åt denne refven och kroken.

„Ska’ jag sätta på mask?“ frågade lilla baronen med 
bedröflig min.

„Visst ska* du det, din fnasker! . . . Brukar du inte 
sjelf sätta på mask, när du metar?“

„Nej, det gör alltid fiskarn och ibland bcfjcnlerna.“
„Skäms du inte? Ska’ du besvära äldre folk med det? 

. . . Sätt genast pa masken, eller sätter jag dig på kroken 
i stället!“

Med gråten i halsen måste lilla baronen fullgöra detta 
åliggande, som blef allt besvärligare ju mera det nappade, 
och det torde vara svårt att afgöra, hvem som pinades värst, 
masken eller lilla baronen. Några limmar derefter inträdde 
på gården informatorn med discipeln, den förre gnolande på 
„Kommer du åter med gudaprakt,“ och den sednare, eller

snyfta hulke, tur Held, ibland undertiden, genast strax. 
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lilla baronen, lipande och bärande i hvardera handen en 
stor enklyka eller vidja, begge fullsatta med de ypperligaste 
aborrar, medan öfver hans späda axel hängde tvenne stora 
vid käkarna sammanbundna gäddor, som sprattlande piskade 
med sina stjertar den blifvandc fidcikommissarien både fram 
och bak.

„Bär nu in aborrarna i köket,“ tillsade informatorn sin 
discipel, „och be din mamma inte koka dem i för mycket 
vatten . . . till sås behöfs ingenting annat än skiradt färskt 
smör ined persilja . . . Gäddorna kan du bära ner i iskälla
ren, så hålla de sig nog till i morgon middag . . . Adjö nu 
med dig, din trasker! I eftermiddag ska’ vi väl till med 
katekesen.“

Derefter gick informatorn in i sitt rum och kom ej att 
bli vittne till den öfverraskning och bestörtning, som fri
herrinnan erfor, när hon, skyndande utför trappan sin son 
till mötes, såg hvilken bedröflig ligur denne, trots sin stora 
fiskelycka, gjorde. Kalle Utter tog sig emellertid sin för
middagslur, som blifvit en vana, alltsedan han blef civis aca- 
dernieus. Men kl. 4 var han på benen igen och visade sig 
sig ånyo i matsalen, för att intaga sin middag.

Den friherrliga familjens köld vid kaffebordet var ett 
intet mot den, som röjde sig vid middagen. Ingen besva
rade informatorns helsning, och man låtsade icke ens se 
honom. Också hade han, såsom vi sett, betydligt mera do
kumenterat sig sedan frukosten. Detta bemötande undgick 
likväl Kalle Utter, hvars blickar förgäfves sökt bränvins- 
bordet och i stället föi* de väntade aborrarna, upptäckt 
köttbullar med bruna bönor, en anrättning, som han för 
längesedan ätit sig lystmäten på hos „mamma Joholm“ i 
Uppsala.

„Det här blir en riktig bönestund,“ anmärkte han half- 
högt, i det han med en dyster blick på de bruna bönorna 
följde familjens, icke inbjudning, men exempel, och tog 
plats vid bordet jemte de öfriga.

lipa flæbe, græde, enklyka Klype af Ener, käke (N. Kjake) 
Kjæve. blifvande vordende, kök Kjøkken, skiradt smeltet, 
köld Kulde, icke ens ikke engang.
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„Hur är det,“ började han äfven denna gång konver
sationen. „hur är det, mitt herrskap, är det några trcfliga 
grannar här på orten? Det lärer bo en greflig familj på 
Baggesta, som ligger närmast, men hurudant umgänge fin
ner man der?“

„Ah,“ svarade värden, „jag skulle nästan tro, att något 
umgänge mellan min herre och den familjen icke gerna kan 
komma i fråga.“

„Det vill säga, att familjen är si och så,“ tydde vår 
informator; „men hvad gör nu det? Man får väl inte vara 
så nogräknad här på bondlandet.“

Derpå följde en ny djup tystnad. Det var ett tråkigt 
folk, tänkte Kalle Utter, funderande på något medel att 
up-pigga sitt bordsällskap. Ett sådant medel, och hvilket 
med stor fördel användts bland bordgäster i hans fars hus, 
äfvensom bland studenter, var att tillverka små brödkulor 
och under måltiden kasta dem öfver bordet på sina grannar 
eller visavier. Kalle Utter, äfven i den konsten mästare, 
beslöt att på de närvarande genast pröfva verkan af detta 
muntra tionsmedcl.

Guvernanten skulle just bita af en köttbulle, som hon 
hade på gaffeln, när en sådan der liten kula träffade henne 
på näsan med den effekt, att hon gaf till ett rop och tap
pade gaftcln. I detsamma, kom en annan liten kula dan
sande mot frökens lilla mun, efter att ha ilat förbi en brun 
böna, som styrde samma kurs. Äfven hon ropade till och 
tappade bönan. Derefter började kulor hvina till höger, 
venster och midtåt, utan att man såg hvarifrån de kommo.

„Hvad nu! hvad är det! hvarifrån kommer det här!“ 
ropade värden och värdinnan, värjande sig med händerna 
mot kulregnet.

„Jo, det kommer från den der, från informatorn,“ upp
lyste betjenten, som icke förlorat sin fiende ur sigte.
. „Kors en sådan skälm att narras!“ yttrade Kalle Utter, 
riktande sina ögon på betjenten: „har jag inte med egna

läror „skal.“ si och så saa som saa. tråkig kjedelig, nar
ras spøge.
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ögon sett, hur du hela tiden pidat på mig och ditt herrskap, 
och just den här stora brödkulan, som jag nu har i hand, 
kastade du nyss på min tallrik, men här har du den också 
åter med procent,“ tillade han, i det han kastade den midt 
i gapet på betjenten, som med stirrande ögon och uppspär
rad mun lyssnat till den fräckaste af beskyllningar.

„Men hvad vill det här säga?“ ropade baronen, resande 
sig till hälften från bordet, blek i ansigtet som ett lärft.

„För all del, lugna dig, min vän, tills vi gått från bor
det!“ hviskade friherrinnan sin man i örat, dragande honom 
ned på stolen igen.

Åter en ny tystnad. Det var ena obegripliga menniskor 
dc här, anmärkte Kalle Utter för sig sjclf, ingenting roar 
dem . . . Tänk, om jag skulle tala litet i magen för dem, 
jag har lust försöka.

Betjenten höll just på att bära kring tallrikarna med 
supanmaten, när en röst, dof som ur ett hvalf, höjde sig, 
yttrande följande:

„När kommer aborren, som metades på förmiddagen?“
Herrskapet, sprittande upp från sina stolar, började titta 

under bordet, ty det lät, som hade rösten kommit derifrån; 
men icke förnimmande någon derunder, stirrade de, stumma 
af förvåning, än på hvarandra och än på informatorn, hvil
ken satt med tillslutna läppar och såg ut som han icke hört 
det ringaste. Men efter några sekunder hördes ånyo samma 
dofva röst, men denna gång liksom från taket:

„Aborren kommer ej, ty det fmns ingen sup på fisken 
och inte heller finns det srnö-ör!“

„Nej nu går det för långt!“ ropade baronen, sprin
gande upp från bordet. Erinrande sig en gång hafva hört 
den store buktalaren Andersson, begrep han snart, hvar- 
ifrån ljudet kommit. Alla, utom informatorn, följde baro
nens exempel.

„Hvarförc så brådtom, mitt herrskap!“ frågade Kalle 4 
Utter; ,,vi ska’ väl först ha i oss den här välsignade äppel- 
soppan.“

lärft Lærred, ena nogle, dof dump, hvalf Hvælving, smö-or 
for: smör, brådtom Hastverk.
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„Jag vet inte, med hvad namn jag skall stämpla ert 
uppförande i mitt hus,“ började baronen med häftighet; 
„men det vet jag, att jag aldrig skall förlåta Ekström, som 
skickat en sådan lärare för min son. För öfrigt vill jag 
blott säga er, att jag redan innan middagen beställt på gäst- 
gifvaregården häst och kärra för er räkning. Ja, min herre, 
ni måste vara härifrån innan sju i afton.“'

„Vara härifrån,“ upprepade Kalle Utter lugnt; „hvem 
har inte tänkt på det? Tror ni inte, jag redan fått nog af 
dumma pojkar, nykterhetsherrskaper och köttbullar med 
bruna bönor? Men inte reser jag härifrån på bondkärra, 
herr baron!“

„Herre!“
„Herre!“
„Jag vet inte, hvad som hindrar mig från att kasta er 

utför trapporna!“ röt baronen utom sig.
„Vet ni inte? Men det vet jag,“ svarade Kalle Utter, 

nu först resande sig från bordet; „det blir allt jag, som 
kommer att sätta p för den saken. Emellertid antai’ jag 
utmaningen med största nöje. Kalla upp era drängar, ju 
ilera dess bättre. Jag har ännu inte försökt mig på öst
götar och vet följaktligen inte, hur mycket stryk de tåla, 
men jag förmodar, att de tåla rätt mycket. Ack! jag be- 
höfde verkligen denna lilla muntration efter en så eländig 
middag.“

Kalle Utter gnuggade dervid händerna, och hans ögon O OO 7 O
brunno af den innerligaste förnöjelse. Hans resliga gestalt 
fördubblades i den förskräckta familjens ögon.

„Damerna behöfva allsintc oroa sig,“ lugnade Kalle 77 07 O
Utter, „och inte är det mitt fel, att sämjan blifvit störd. Jag 
har försökt att uppfylla min pligt som lärare och roa mitt 
värdfolk som gäst, fast det varit som att kasta vatten på 
gåsen. Som sagt är, herr baron, iag reser kl. 7, med eller 
utan slagsmål allt efter som ni behagar, men helst med, och 
jag reser, märk väl, i den bästa vagnen och efter de bästa

ert eders, allt nok. nöje Fornøielse. gnugga gnide, reslig 
kjæmpemæssig. allsinte aldeles ikke, sämja Enighed.
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hastarne, de enda som ha något hull och äro comme il faul; 
här på gården.“

Efter detta afsked gick Kalle Utter ner på sitt rum. 
Men en timme tidigare än bestäldt var, stod verkligen det 
bästa ekipaget väntande på gården. Baronen skulle ha be
stått fyrspann, för att bli qvitt en så brutal informator. I 
liggande ställning och med lotterna på baksätet kom Kalle 
Utter riktigt magnifikt fram till gästgifvaregården. Der bör
jade han något närmare begrunda sin ställning i verlden. 
Det föreföll honom mindre angenämt att återse Upsala och 
råka sin vän Ekström, och icke heller så trefligt att resa till 
Stockholm till sin fader tunnbindaren, som gladt sig öfver 
sin sons guvernörsbefattning i ett högadeligt hus.

Han tog derföre sitt parti och reste till Småland, träf
fade der en gammal studentkamrat, blef genom denne be
kant med en bruksförvaltare, som behöfde cn s. k. ,,gå- 
paare,“ för att hålla det styfsinta bruksfolket i tygeln. 
Kalle Utter antog med nöje en sådan befattning och ham
rade nästan flitigare på smederna än desse på jernet, samt 
gifte sig efter några års förlopp med bruksförvaltarens dot
ter, och blef en dag sin svärfars efterträdare på bruket. Hans 
hustru, en duglig och behaglig qvinna, lyckades småningom 
att qväsa det vilda studentöfvermodet; men en gång blossade 
det upp för ett ögonblick, och det för den välsignade hebrei
skans skull, som han alltid skulle ha olägenhet af.

Pastorsadjunkten i socken, hvilken beredde sig till pa
storalexamen och måste uppfriska sitt minne i hebreiskan, 
hade nemligen vändt sig till sin gode vän och bror Kalle 
Utter, för att få några lektioner i Psaltareu, och Kalle Utter, 
stolt öfver att vara den ende bruksförvaltare i verlden som 
kunde hebreiska, hade med nöje åtagit sig besväret. Men 
vid ett tillfälle, när elevens okunnighet var för stor och lära
rens tålamod för litet, hade Kalle Utter i sin blinda ifver, 
och glömmande sin discipels ålder och stånd, kastat denne

begrunda overveie, räka træfte. gladt (af glädja) havde 
glædet, guvernör Huslærer i høiadelige Huse, svärfar Sviger
fader. qväsa dæmpe, bror o; Dus-Brodcr. när da. 
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framstupa öfver en stol och stutat honom så förskräckligt, 
att det blef föremål för ytterligare handläggning vid Hä
radsrätt.

Det berättas likväl, att han från den betan blifvit full
komligt spak, och att han numera blott visar sin styrka ge
nom att lyfta den stora brukshaminaren från städet, så ofta 
någon resande besöker bruket, — och vill den resande på hans 
tillsägelse sätta sig sjelf på hammaren, medan han lyfter, så 
känner han sig särdeles nöjd och belåten.

Béranger.
(Af Oskar Patrick Sturzen-Becker, f. 1811, i 1869).

Det var häromdagen i Paris
En sällsynt, en oerhörd sorgefest: 
Det tillgick pä stort, pä kejserligt vis, 
Och hela staden var bjuden till gäst.

En hel armé med blanka gevär, 
Hundradetusen morska män, 
Höll vägen besatt, och här och der 
En artilleripark ifrän Vincennes!

Och adjutanter i flygande fart 
Galopperade gatorna upp och ned;
Vid tillfällen af betydande art 
Det är sä ,,ä dragande kall“ deras sed.

De hade order att dela ut, 
Rapporter att bringa till Pål och Per; 
Man skulle nästan sig tänkt till slut 
Midt in i en brinnande affär.

Kort, det var en fest, högst magnifik, 
Med stor militärisk exteriör, 
Och sällan till jorden fördes ett lik 
Med mera éclat och sann honnör.

stuta banke, föremål Gjenstand, handläggning Behand
ling. från den betan (eg. Bid) efter den Historie, numera nu 
for Tiden, städ Ambolt, belåten tilfreds.

oerhörd uhørt, å dragande kall paa Embeds Vegne.
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Och han som bcgrofs? En namnkunnighet, 
Som fört till segrar en fransk armé?
Nej, — endast en gammal fattig poet;
Hans namn var helt enkelt „herr Béranger.“

I all sin dag han ej annat gjort 
An några visor, korta och små; 
Det hela rymmer just ieke stort: 
Det är ett oktavband eller två.

Men, när han qvad och i hvad han qyad,
Var Frankrikes själ och fransk esprit, 
Var fosterlands-kärlek i hvarje rad 
Och frihetens stolta poesi.

Och hvad han sjöng af sitt hjertas lust, 
Sjöng Frankrike efter med munter ton; 
Och så han förde till mången dust 
Ej blott legioner, men en — nation.

Och agado han hvad uselt var,
Det föll ej som slagsvärd tungt och bredt, 
Men det var satir, som hårfint tar, t
Och lejonet vred sig för myggans bett!

Så höll han de mägtige i sin hand, 
Så skrämde han nlfvar och panterdjur;
Så närde han frihetens heliga brand 
Med — blott några visor, säg mig hur!

Se, detta är sångens eviga magt, 
När den är en äkta, djup och sann, 
När der i dess enkla ton är lagdt 
livad ett folk sig hviskar man till man,

När det är ett tidehvarfs själ deri, 
Som bryter ut i en frisk refräng, 
När det är det ädlas ironi, 
Som stämmei' den veka lyrans sträng.

Och mästaren då, — poeten, han 
Som sjunger ej mer, som dog i går, 
Han blifver jordad som ingen ann, 
Med ett sörjande folk omkring sin bär.

rad Linje, lejon Løve, (när) der usedv. f. det. tidehvarf 
Tidsalder.
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Men också då vid hans sista färd
Stå der hundradetusen man på vakt, 
Allt till hans ära, — den var han värd, — 
Och — med skarpa patroner, så är det sagdt.

Vårsång.
(Af Carl Herman Sätherberg, f. 1812.)

Glad såsom fågeln i morgonstunden, 
Helsar jag våren i friska naturn.
Lärkan mig svarar och trasten i lunden, 
Ärlan på åkern och orren i fur’n.
Se, hur de silfrade bäckarna små

Hoppa och slå
Vänliga armar kring tufvor och stenar! 
Se, hur det spritter i buskar och grenar

Af lif och af dans
I den herrliga vårsolens glans.

Dörren är öppen i slott och stugor, 
Öppen, som menniskohjertat om vårn;
Solstrålen leker med bromsar och flugor, 
Barnet på ängen och fiskarn vid årn, 
Frisk och förnöjd i sin glittrande verld,

Ut på sin färd
Långt från den klippiga stranden han hastar, 
Gungad af vågen, och krokarna kastar;

Hvar spelande vind 
Gjuter rosoi' i hjerta och kind.

Jägarn bland lundornas blomsterskara
Löser sitt flämtande koppel till jagt; 
Hornet det klingar och fjällarna svara. 
Herrliga lif! ifrån trakt och till trakt 
Skallar ditt jubel med vindarnas fart,

Mäktigt och klart.
Helsa och fröjd man i njutningen vinner, 
Qvalmct af lifvet deruppe försvinner

På klippornas bryn, 
Vid den luftiga, purprade skyn.

oi’i'ch Orfuglen. fur’nFuruen, broms Bremse, Kleg. flämta 
puste, bryn Kant.
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Är det ej vårligt och friskt om kinden? 
Öppna ditt fönster och andas och njut! 
Känn, hur det doftar i susande vinden 
Björklöf och gullvifvor hvarje minut! 
Allt är i sprickning på berg och i dal:

Kärrängens al,
Sjöarnes vass omkring grönskande tufvor, 
Klippornas ekar, bebodda af dufvor, 

Och granträdets knopp
Utal' blod i den mörkgröna topp.

Se, huru örnen från klippan hastar, 
Speglad i bäcken med skyar och Ijäll! 
Hör uti lunden de sjungande trastar! 
Hör den berusade orr’n på sin häll! 
Skynda ur vaknade hyddan dig ut!

Andas och njut
Himlens och vågens och ängarnas fröjder!
Yngling, en gång från de ljusblåa höjdei* 

Din majdag förgår, 
Och i höstqvällcns dimma du står.

Glad såsom fågeln i morgonstunden 
Sjunger jag våren i friska naturn. 
Sorgen der ilar från själen, som blunden 
Ilar från ögat, som fågel från burn. — 
Lunder och sjöar i vårdagens drägt!

Sänden er fläkt,
Hvisken alltjemt i mitt öppnade sinne 
Vårens och glädjens och barndomens minne!

Ty sorgen förgår
Som ett moln i den blommande vår.

Napoleons återkomst
i December 1840.

(Af Zakris Topelius, f. 1818.)

Det går ett rykte kring verlden än, 
Så sällsamt klinga de orden:

gullvifva primula veris, sprickning Spretning. kärräng 
myrlændt Eng. al On vass Siv. fläkt Pust, Viften.
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Århundradets man har stått upp igen, 
Hans namn flyger åter kring jorden; 
Han kom m* den hårda klippans famn, 
Han kom öfver hafvet till älskad hamn 
Till bragdernas valplats i norden.

O, när han for från sin äras land 
Och böljorna gingo så höga, 
Då brast hans hjerta på enslig strand 
Och Frankrike sökte hans öga.
Der satt han stum på sin lyckas graf 
Och såg mot det vida, det vilda haf; 
Hans sorg visste verlden föga.

Och solen sjönk uti hafvet ned, 
Och böljorna glänste så röda, 
Som ville de säga: „den glans du spred 
Skall tyst uti natten förblöda.“ 
Och natten kom efter dagens qvalm, 
Och vindarna bröto den höga palm: 
Den store sof hos do döda.

Han sof under ensliga klippans häll, 
Det sista än af hans länder;
Hans kämpar solvo på Spaniens fjäll, 
På Nilens slammiga stränder;
De sofvo i Rysslands blodiga snö, 
Och Leipzig såg dem i skaror dö 
För segrande oväns händer.

De som ej sofvo, som lefde sen 
För fredens blyga bedrifter, 
De sörjde att icke bo i en 
Af Waterloos tusen grifler.
I grafven gick deras stjerna ned;
Blott trötta ryktet en stjernglans spred 
Kring bleknade minnesskrifter.

I stoftet blödde den franska örn, 
Hans vinge var genomskjuten;
Molntämjarn, i verldens sista hörn 
Han kände sin åskvigg bruten. 
Och hatet slet utur ryktets famn

slam mig dyndet, stoft Støv, moIntämjaren Skytæmmeren, 
åskvigg Tordenkile.
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Hans stora, hans stolta, hans starka namn 
Och stoden, al koppar gjuten.

Förgicks så slägtet, som sett hans fall 
Och stänkts med blod af hans strider, 
Hans äras dånande vapenskall
Förnummo de unga tider;
De reste på nytt hans minnesstod, 
Då klappade unga bröst af mod — 
Till seklets middag det lider.

Nu går ett rop öfvcr dal och fjäll: 
Gif Frankrike hjelten åter!
Och Albion lyftar klippans häll, 
Sin graf den store förlåter;
Han ilar igen till sin äras land, 
Och Frankrike väntar på Seinens strand 
Och jublar af stolthet och gråter.

Fast stum, han talar så mäktigt än 
Med minnets dånande tunga;
Och Austerlitz.’ åskor dundra igen,
Maren go-blixtarna ljunga.
Dc grånade kämpar med ärrigt bröst, 
De höra som förr hans manande röst 
Och känna sig plötsligt unga.

Den gamla tid står så brännande varm 
De nyfödda slägten nära;
Det glöder en längtan i deras barm, 
Och stormarna blifva dem kära.
All tidens oro slår upp i svall, 
Men hjelten hvilar så lugn och kall, 
Han vet ej af all sin ära.

Väl var hans ära som blod så röd, 
En storm han gick öfver verlden;
Väl var han rik på tårar och död, 
Der han gick den segrande färden; 
Men grafven renat hans ryktes glans, 
Och Frankrike vet ej ett namn som hans, 
Och ej hans like bland svärden.

stod Støtte, Billedstøtte, koppai* Kobber, bränna (trans.) an
tænde (brinna intrans.) svall Svulmen, Bølgegang.
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Om Religious-Undemsuiiigeu i det 
tredje Bud.
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De „ti Bud,“ der udgjøre første Part i Luthers lille Kate

chismus, blev givet ikke den christne Menighed, men den 
gamle Pagts Guds-Folk, og udgjør den Grundvold, hvorpaa 
den hele Mose-Lov hviler. De „ti Bud“ ere saaledes efter 
sin Oprindelse Grund-Lovene for en Lovgivning, som var 
bestemt for et Folk, hvor den offentlige Gudsdyrkelse var 
ikke blot en religiøs Trang, men tillige en politisk Statssag, 
hvis hele Liv derfor ogsaa ikke mindre i politisk end i guds
tjenstlig Henseende var knyttet til Overholdelsen af den 
religiøse Lovs Forskrifter. Af denne Bestemmelse er ogsaa 
de „ti Buds“ Form betinget. De lyder helt igjennem som 
Grundtankerne for Love med politisk Gyldighed.

Denne Eiendommelighed ved disse Bud, at de angiver 
Grund-Tankerne, hvad man plejer at kalde „Principerne“ 
for den israelitiske Lovgivning, har imidlertid ogsaa givet 
dem en saadan Form, at de med Forandringer, der vare lette 
at foretage, har kunnet benyttes ogsaa i den christelige Kirke 
som en kort Hovedsum af Guds Vilje til Sin nye Pagtes 
Børn. Var end Israel for en stor Del i udvortes Forstand, 
altsaa ufuldkomment, symbolsk Guds Folk, maatte end dets 
Lovgivning derfor ogsaa i alle Stykker bære Præget af denne 
Udvorteshed og den Ufuldkommenhed, den Begrænsethed, 
der var en Følge heraf — saa var det dog Guds Folk, og 
dets Lovgivning indeholdt dog Guds Vilje. Og de Bud, der 
angiver Principerne, indeholde denne Vilje klarest og for
holdsvis mindst paavirket af den hele Lovgivnings ejendom
melige Begrænsethed. Kirken har derfor kunnet overtage 
dem i sin Forkyndelse og Undervisning. Og Luther bibe
holdt dem ligeledes, da han udgav sine Katechismen

1*
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Men pan den Forandring, Budene maatte undergaa i sin 
Ordlyd, og fremfor Alt paa den Mening, i hvilken man maatte 
opfatte og udlægge dem, for at de skulde være tjenlige i 
den christelige Undervisning, var han meget opmerksom. At 
de „ti Bud“ i Luthers Kateehismer har i udvortes Forstand 
undergaaet en ikke ubetydelig Forandring, er Noget, enhver 
vil have let for at overbevise sig om ved at læse dem i 
deres Sammenhæng i anden Mose-Bog Kap. 20 og flg-, og 
derpaa i Luthers Kateehismer med hans tilføjede Forklaringer, 
især hans „Store Katechismus.“ Jeg skal til Sammenligning 
blot hidsætte den første Tavles Bud. Det heder 2dcn Mos.: 
,,0g Gud talede alle disse Ord og sagde:

Jeg cr Herren Din Gud, som udførte Dig af Ægyptens 
Land, af Trælles Hus: Du skal ikke have fremmede Gader 
for Mig; Du skal ikke gjøre Dig noget udskaaret Billede 
eller nogensomhelst Afbildning af det, som cr paa Himmelen 
heroventil, eller det, som er paa Jorden hernedentil, eller 
det, som er i Havet nedenfor Jorden; Du skal ikke tilbede 
dem og ikke tjene dem. Thi Jeg, Herren Din Gud, cr en 
nidkjær Gud, som hjemsøger Fædrenes Misgjerning paa Børn, 
paa dem i tredje og paa dem i fjerde Led, paa dem, som 
hade Mig, og som gjør Miskundhed mod tusinde Led, mod 
dem, som elske Mig, og som holde Mine Bud. Du skal ikke 
tage Herrens, Din Guds Navn forfængelig; thi Herren vil 
ikke holde den uskyldig, som tager Hans Navn forfængelig. 
Kom Hvile-Dagen ihu, at Du holder den hellig: sex Dage 
skal Du arbejde, og gjøre alt Dit Arbejde. Men paa den 
syvende Dag er Sabbat for Herren Din Gud. Da skal Du 
ingen Gjerning gjøre, hverken Du, eller Din Søn, eller Din 
Datter, eller Din Tjener, eller Din Tjeneste-Pige, eller Dit 
Kvæg eller Din Fremmede, som cr inden Dine Porte. Thi 
i sex Dage gjorde Herren Himmelen og Jorden, Havet og 
alt det, som er i dem. Og Han hvilede paa den syvende Dag. 
Derfor velsignede Herren Sabbats-Dagen og helligede, den.“

Hermed maa sammenlignes de Strafte, der vare satte 
paa Overtrædelsen af disse Bud. Exempelvis vil jeg hid- 
sætte 3 Mos. 24, 14: „Før den, som har bandet, ud udenfor 
Lejren, og alle de, som hørte det, skulle lægge sine Hæn- 



der paa hans Hoved, og den hele Menighed skal stene ham.“ 
v. 15, 16: „Naar Nogensomhelst bander sin Gud, da skal 
han bære sin Synd. Og hvo, som bespotter Herrens Navn, 
skal visselig dødes; stene ham skal hele Menigheden; saavel 
den Indfødte som den Fremmede, — naar han bespotter 
Navnet, skal han stenes.“ Ligcsaa var Døds-Straf sat paa 
Afguds-Dyrkelse i alle Skikkelser: paa den, som gjorde 
Gude-Billeder, paa den falske Prophet, paa Trold mænd og 
Sandsigere. Men Døds-Straffen er dog uden Modsigelse en 
borgerlig Straf og ikke en kirkelig. Heraf kan den bor
gerlige, politiske Gyldighed klart erkjendes, som disse Bud 
havde ved Siden af deres religiøse Gyldighed. Hvor ander
ledes lyde de ikke i Luthers Katechismen Alt dette Bor
gerlig-Politiske er aldeles udeladt, kun den religiøse Grund- 
Tanke bibeholdt. Men paa denne Forandring er det netop 
i den christelige Undervisning Alt kommer an. Over
sees denne, saa gives en jødisk Undervisning og ikke en 
chris te lig. Forandringen kunne vi med et Ord kalde Bu
denes Aandelig-Gjørelse. Luther har efter Frelserens Exem
pel Matth. 5 taget det udvortes Begrænsede bort fra dem for 
at gjøre deres dybe aandelige Betydning ene-gjældeiide.

Vor almindelige Religions-Lærebog, Udtog af Pontoppi
dans Forklaring, har nu fulgt Luther heri — med Undta
gelse af det tredje Bud. Der er Lærebogen vendt tilbage 
til det gamle Testamentes Sabbat-Bud, i bestemt Strid saa
vel med den Luthers Udlæggelse, som den selv lader følge efter 
Budet, som med Luthers „Store Katechismus“ og med vor 
Kirkes andet lutherske Bekjendelses-Skrift, den Augsburgske 
Bekjendelse. Denne Forandring i luthersk og bibelsk Lære 
er allerede foretagen i Pontoppidans egen Forklaring: 
„Sandhed til Gudfrygtighed.“

Og ingen senere Bearbejdelse har rettet herpaa. Vi 
følge Sverdrups Bearbejdelse. Af Sammenhænget mellem 
Spørgsmaalene (90 og 91) om, hvilken der var Hvile-Dagen 
hos Jøderne, og hvilken der er det hos de Christne, frem- 
gaar, at det er Lærebogens Mening, at Budet gjælder paa 
samme Maadc om de Christnes Søndag som om Jødernes 
Sabbat. Det samme viser sig slaaende, hvor Spørgsmaalet 
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bliver om Tilhuleligheden af at arbejde om Sondagen (Sp. 
96). Her henvises til Frelserens Udtalelser om Tilladelig- 
heden af at arbejde om Sabbaten. Denne Henvisning har 
slet ingen Mening, dersom Lærebogen ikke anlager, at, hvad 
der gjælder om Sabbaten, i lige Maade gjælder Sondagen.

En saadan Opfattelse og Fremstilling staar i Strid med 
Ordene i Luthers Forklaring, der er tilføjet i hans lille Kate
chismus, hvor der kun tales om retteligen at,hr uge Guds 
Ord, men slet Intet nævnes om nogen Dag, paa hvilken 
det skulde være Guds Forlangende at dette særlig skulde ske.

Den staar i Strid med Luthers Udtalelser i hans store 
Katechismus. Her siger han udtrykkelig,*)  at dette Bud efter 
sin ydre Betydning ikke angaar os Christne, saasom det er 
en ganske udvortes Ting, og, ligesom andre Bestemmelser i 
det gamle Testamente, bunden til særegne Forhold, Personer, 
Tider og Steder; heri ere vi ved Christum befriede fra al 
Tvang. Til disse ydre Ting, som ere givne fri, regner Lu
ther i det Forcgaacndc ogsaa udtrykkelig: Afholdelsen fra 
Arbejde.**)

*) Dr. Martin Luthers Større Katechismus, oversat af F. Willi. 
Bugge. Chr.a 1860. Gram. p. 39.

**) Se p. 38.

Luthers Mening er ikke, at man skulde afskalle i Kir
ken Søndagen eller Festdagene, heller ikke at man skal ar
bejde paa dem som paa Ugens øvrige Dage. Tvertimod 
anser han det for godt og tjenligt, baade at Dagene ere fast
satte, og at man paa dem afholder sig fra sit daglige Ar
bejde. Kun er det hans Mening, at om disse Ting inde
holder det tredje Bud, saaledes som det gjælder os Christne, 
Intet. Det er overladt til Menigheden i sin christelige Frihed 
herom at fastsætte, hvad den anser for tjenligt.

Lærebogen staar ogsaa, i Strid med vor Kirkes andet 
Bekj endelses-Skrift, den Augsburgskc Bekjendclse, der udtaler 
sig fuldkommen i Overensstemmelse med Luthers Katechis
men Vi skulle hidsætte Bckjendelsens Udtalelser herom. I 
Art. 15, om Kirke-Ordningen, heder det, at man bør holde 
alle saadanne Kirke-Skikke og Anordninger, der skrive sig 



fra Mennesker, forsaavidt det kan ske uden Synd. Og til 
saadanne menneskelige Kirke-Anordninger regnes: „Kloster
løfter og andre Overlcvcrelscr om Forskjel paa Spiser, Dage 
o. s. v„‘£ ved hvilket sidste Udtryk der alene kan tænkes 
paa Kirkens Søn- og Fest-Dage.

I sin anden Del kommer Bekjcndclscn (Art. 28) tilbage 
fil den samme Sag. Den giver Biskopperne, Sognepræ
sterne, i det Hele den, hvem Kirkeregimentet tilhører, Ret 
til at trælle Forføjninger om Kirke-Skikkene, kun at de ikke 
besvære Samvittighederne dermed, som var deres Overhol
delse fornøden til Salighed, eller laa der overhovedet mere 
Vegt paa Lydighed mod dem end paa Lydigheden mod den 
verdslige Lov og Øvrighed. „Saalcdes forholder det sig med 
Søndagens, I’aaskens, Pintsens samt lignende Hellig-Dages 
Helligholdelse og Kirke-Skikkenes Iagttagelse. De, der mene, 
at Helligholdelsen af Søndagen istedetfor Sabbaten er i 
Kraft af Kirkens Myndighed paabuden som nødvendig, tage 
storligen fejl. Skriften har ophævet Sabbaten, idet den lærer, 
at alle mosaiske Ceremonier kunne bortfalde, efterat Evan
geliet er aabenbaret.“*)  Men for at Folket kunde vide 
(heder det videre), paa hvilken Dag do skulde komme sam
men nemlig til at hore Guds Ord, saa har den christnc Kirke 
anseet det fornødent at fastætte en vis Dag, der da var for
skjellig fra Jødernes Sabbat, og synes Søndagen ogsaa af 
den Grund at være fordrukken for Sabbaten, „for at man 
kunde have et Exempel paa christelig Frihed og vide, at 
hverken Sabbatens eller nogen anden Dags Helligholdelse er 
nødvendig.“**)  „Andre stride for Søndagen, at dens Iagt
tagelse vistnok ikke er ganske et guddommeligt Bud, men 
dog næstendels; de give Forskrifter for Hellig-Dagene, hvor
vidt det paa dem er tilladt at arbejde. Hvad er vel al saa- 
dan Strid andet end Snarer for Samvittigheden? Thi om 
man end søger at lempe Noget ved Bestemmelserne, saa 
kan man dog aldrig træffe det Rette, saalænge den Mening 

*) Citeret efter C. T. Caspari og Gislc Johnsons norske Oversæt
telse af Concordic-Bogcn p. 41.

**) Ligcsaa.
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bliver staaende, at det or nødvendigt (til Salighed at holde 
den Slags Forskrifter). Og den Mening man blive staaende, 
saalænge man ikke kjender Rcfærdiggjørelsen af Troen og 
den christelige Frihed.“

Vor Kirkes Bekjendclses-Skrifter henregner saaledes Søn
dagens Højtideligholdelse med alle de Bestemmelser, som 
gjældcr herfor (blandt hvilke vi her nærmest tænke paa For
budet mod at arbejde paa denne Dag), til de Forskrifter, som 
Kirken af egen fri Tilskyndelse har fundet fornødent at fast
sætte. Og de erklære sig bestemt imod, at Gud Selv skulde 
have givet nogen Befaling dcsangaaendc. Naar vi altsaa 
skulle udlægge det tredje Bud saaledes, som det gjældcr 
for os Christne, da maa vi ikke lade det gumle Testamentes 
Forskrifter for Sabbaten faa bindende Kraft for os. Det 
Samme gjældcr selvfølgelig ogsaaFrelserens Udtalelser om Sab
baten. Netop fordi det er Sabbaten, hvorom Frelseren taler, 
kan Hans Ord ikke opfattes som Guds Bud om Søndagen.

Hvad vor lutherske Kirke lærer om denne Sag er taget 
af den Hellige Skrift og beviser derved sin Sandhed. — 
Skriftens Udtalelser vil lindes nedenfor.

Forholder det sig nu saaledes, at vor Lærebog paa dette 
Punkt befinder sig i Strid med saavcl vor Kirkes Bekjen- 
delse som med Guds hellige Ord, da burde dette vel rettes. 
At forandre en af Regjeringen for det hele Land autoriseret 
Lærebog er imidlertid ingen let Sag. Og hertil kommer, at 
Udtrykssættet, ialfald i Sverdrups Udgave, er saa vidt vagt, 
at det kan tilstede Læreren ikke ganske liden Frihed. Jeg 
tænkte mig derfor, at den fornødne Berigtigelse kunde op- 
naaes, om Læreren ved Gjennemgaaclsen af det tredje Bud 
befulgte nedenstaaendc Schema, som jeg mente med Lethed 
lod sig knytte til Sverdrups Forklaring.

Det tredje Bud.
Kom ihu, at Du helligholder Hvile-Dagen.

D. c.
Vi skulle frygte og elske Gud, saa vi ikke for

agte eller forsømme Hans guddommelige Ord, men 
holde det højt og i Ære, gjerne høre og lære det.
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Oad gav Jøderne, den gamle Pagts Folk, den udtryk
kelige Befaling, at de skulde hvile paa Ugens syvende eller 
sidste Dag.

Denne Befaling gav Han under Henvisning til Sin egen 
Skabcrgjerning, som Han fuldendte paa denne Dag, og hvi
lede Sig. 1 Mos. 2, 2. 3.

Denne Dag helligede Gud. Han forordnede for Jøderne, 
at de skulde benytte Hvilen paa denne Dag til at fremstille 
sig ved Forsamlingens Tell, Herrens Hus blandt Israel, og 
tage Del i Dagens Gudsdyrkelse: „Tal til Israels Børn og 
sig til dem: Angaaende Herrens Højtider, hvilke I skulle 
udraabc som hellige Forsamlinger, saa ere Mine Højtider: 
Sex Dage skal der gjøres Arbejde; men paa den syvende 
Dag er det højhellig Sabbat, en hellig Forsamling; intet 
Arbejde skulle I gjøre; det er Sabbat for Herren i alle Eders 
Boliger.“ 3 Mos? 23, 23.

Disse Guds Anordninger om Hvile-Dagen have ingen 
Gyldighed i den nye Pagt. Gud har ikke givet de Christne 
nogen Befaling hverken om Tiden, naar han af dem vil dyr
kes, ej heller om Maaden, hvorpaa dette skal ske. „Ingen 
dømme Eder i Mad og Drikke eller i Henseende til Højtid 
eller Nymaane eller Sabbater, hvilke ere en Skygge af det, 
som skulde komme? Col. 2, 16. — „Nu da 1 kjende Gud, 
ja meget mere ere kjendte af Gud, hvorledes vende I da 
atter tilbage til den svage og fattige Børne-Lærdorn, hvoraf 
I atter paany ville gjøre Eder til Trælle? I tage vare paa 
Dage og Maaneder og Tider og Aar. .leg frygter for Eder, 
at jeg maaske har arbejdet forgjæves paa Eder.“ Gal. 4, 
9—11. Paulus taler her netop om en Overholdelse af de 
Fester, Gud har foreskrevet Israel, der vil støtte sig dertil, 
at dette er et Guds Bud, og han bruger om Farerne ved en 
en saadan Opfattelse endog det stærke Ord: jeg frygter for 
Eder, at jeg maaske har arbejdet forgjæves paa Eder. —■ 
„En agter den ene Dag hellig fremfor den anden,, en Anden 
agter hver Dag lige. Hver være fuldt forvisset i sit eget 
Sind.u Kom. 14, 5 lig. Paulus havde ikke kunne udtale, at 
man kunde tænke om Dagene, som man vilde, dersom et gud
dommeligt Bud, med bindende Kraft for de Christne, gjorde 
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Forskjel pan clem. — Om Maaden at dyrke Gud paa i den 
nye I’agt siger Frelseren, at Guds Børn skulle tilbede Ham 
hverken i Jerusalem eller paa Bjerget Garizim, men „de 
sande Tilbedere skulle tilbede Faderen i Aand og Sandhed: 
thi og Faderen søger saadanne, som saaledes tilbede Ham.“ 
Joh. 4, 23 frg. Hermed lærer Frelseren alisaa Afskaffelsen 
af hele den jødiske Guds-Dyrkelse, selve dens Dage ikke 
undtagen. — Apostelen Paulus taler. Bom. 12, 1 flg, om 
de Christnes Guds-Dvrkelse, hvori den bestaar. Ilan siger 
der: „Jeg formaner Eder, Brødre, ved Guds Barmhjertighed, 
at fremstille Eders Legemer som et Offer, levende, helligt, 
Gud velbehageligt, Eders aandelige Guds-Dyrkelse. Og skik
ker Eder ikke lige med denne Verden; men forandres (un- 
dergaar en Forandring) ved Eders Sinds Fornyelse, til at 
kunne prøve, hvad der er Guds Vilje, det Gode og Vel
behagelige og Fuldkomne.“ Apostelen fortsætter nu med en 
Kække Formaninger, der blot gjælde den moralske Fuld
kommenhed. Hans Mening er altsaa, istedetfor den gamle 
Pagts udvortes Guds-Dyrkelse at indskjærpe de Christne 
deres aandelige Guds Dyrkelse, og bestemmer denne som 
sædelig Renhed og Fuldkommenhed. Om ydre Ritual-For
skrifter, f. Ex. om en bestemt Dag for offentlig Guds-Tje
neste, og Afholdelse fra Arbejde paa den, indeholder Apo
stelens Formaning ikke et Ord.

Hermed stod det de Christne frit at ordne sig betræffende 
sin Guds-Tjeneste, som de selv vilde.

1 Man kunde have ventet, at de Christne havde taget den 
samme Dag til sin offentlige Guds-Tjeneste, som Jøderne, 
især da Gud Selv havde givet dem et Bud om denne. Dette 
gjorde de imidlertid ikke.

De Christne bibeholdt dog en bestemt Dag af Ugens 
syv Dage, som de særligen udvalgte til deres offentlige Guds- 
Tj eneste, og som de anbefalede til Hvile-Dag. Man kan 
nemlig i det mosaiske Bud om Sabbaten erkjende en Na
tur-Lov, som det er tjenlig at overholde. Ikke for Sin 
Skyld har Gud skabt Verden i sex Dage, ikke for Sin Skyld 
har Gud hvilet den syvende Dag og helliget den, men for 
Menneskets Skyld, for hvem Gud havde dannet denne hele
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Verden. Det er Mennesket tjenligt at arbejde i sex Dage, 
og da at hvile en Dag og at hellige denne Dag, det vil her 
sige: *)  særligen at anvende den til at dyrke Gud. Og hvad 
der allerede fra Skabelsen var en hellig Natur-Orden, det 
var det dobbelt tjenligt at værne om efter Synde-Faldet. 
Derfor handlede de Christ ne viselig, da de vist nok efter sin 
christelige Frihed ombyttede Hvile-Dagen og ikke anerkjendte 
noget guddommeligt Bud derom, men dog vare enige om at 
bibeholde en vis Dag af Ugen, paa hvilken de fortrinsvis 
vilde samles til fælles Guds-Dyrkelse, og paa hvilken de an- 
saa det tjenligst, at man afholdt sig fra det daglige Arbejde. 
Dels vilde Hvilen give nye Kræfter til Troskab i det jor
diske Kald, hvori Gud havde sat enhver, dels vilde Sindet 
derved mere helt og udelt kunne hengive sig til Gud og 
Hans Dyrkelse. De bibeholdt en saadan Dag til fortrins
vis paa den at samles til fælles Guds-Dyrkelse. Thi en 
ren og ubesmittet Dyrkelse for Gud og Faderen bestaar ikke 
i saadant, kan ej heller afgjores paa en Dag af Ugens syv, 
men er denne: at besøge .Faderløse og Enker i deres Tramg- 
sel, og bevare sig selv’ ubesmittet af Verden. Jae. 1, 27.

*) Om at hellige en Dag, se nedenfor.

Endnu en Grund til at fastholde en hellig Hvile-Dag i 
Ugen var den jødiske Sabbats skjønne Betydning som et 
prophetisk forjættelsesrigt Forbillede paa den evige Sabbats
hvile hos Gud, naar den frelste Menighed er gaaet ind til 
den salige Hvile efter Trængslerne og Møjerue her paa .Jor
den. Sabbaten var et Forbillede og skulde være en Forsmag 
herpaa. Der er en Sabbat bestemt for Guds Folk. Tliidcn, 
som gaar ind til Hans Hvile, hvilei*  ogsaa selv fra sine Gjer- 
ninger, ligesom Gud fra Sine. Hebr. 4, 9. 10.

De Christne vare altsaa enige i at bibeholde en af 
Ugens syv Dage til Hellig- og Hvile-Dag, men beholdt hertil 
ikke Jødernes Sabbat. For dem var ikke den Dag afUgcn 
den mærkeligste, paa hvilken Gud havde hvilet, da Han 
havde fuldendt Skabelsen, men den Dag, paa hvilken Han 
havde sat Sit Segl paa Forløsningen fra Synden og Døden, 
den Dag, paa hvilken vor Herre Jesus Christus brød Dødens
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Buand og derved blev kräftigen bevist at være Guds Søn, 
(cfr. Rom. 1, 4.) Ugens første Dag. Som Han, deres For
løser, var deres Liv, deres Alt, saa traadtc og Hans Sejers- 
Dag, Forløsningens Dag, i den gamle Sabbats Sted, som 
den Dag, der for de Christne maatte blive Ugens fortrin
ligste Dag.

Ogsaa ved anden Naades-Bevisning syntes Gud (mod Sin 
den nye Pagts Folk) at have udmærket denne Dag. Paa 
denne Dag var det den himmelfarne Jesus udgjød Sin Aand 
og stiftede Sin Kirke. Ap. Gj. 2.*)

Ogsaa dette syntes betydningsfuldt, at den samme Dag, 
paa hvilken Gud havde begyndt den naturlige Skabelse, den 
samme Dag udvalgte ,Han til at grundlægge Naadens Ska
belse, de Forløstes Menighed.

Jødernes Sabbat havde sin Betydning som Hvile-Dag, 
som Hellig-Dag og som Forsmag paa den evige Sabbats- 
Hvile ikke derved, at det var netop Ugens syvende Dag, men 
derved, at den vendte tilbage som en Dag af syv. I Er- 
kjendelsen heraf har de Christne derfor ogsaa med Rette 
overført Sabbatens Betydning som Hellig- og Hvile-Dag 
paa sin Søndag.

At hellige en Dag er paa den Dag at vende sit Hjerte 
og sine Tanker til Gud. Ligesaa vanhelliger vi den Dag, 
hvilken vi lever hen uden Tanke paa Gud, med Hjerte og 
Sind opfyldt af vore jordiske Sysler og Ønsker.

Vi helliger derfor hver Dag ved Guds Ord og Bøn, 
fordi disse er de af Gud anordnede bedste Midler til at 
drage Tanke og Hjerte til Gud, ligesom Forsømmelse heraf 
vil medføre, at Hjertet efterhaanden fjerner sig fra Gud.

Den daglige Hus-Andagt er den naturligste Maade, paa 
hvilken den christne Familie søger at hellige Gud sit hele Liv.

*} Man har ogsaa anfort, at denne Dag synes Jesus fortrinsvis at 
have benyttet til at aabenbare Sig for Sine Disciple i de 4.0 
Dage. Cfr. Joh. 20, 19. 26. Jeg anser dog denne Anskuelse 
for historisk mindre begrundet.



13

Paa. Arb ej ds-Dagene træder dog Arbejdet i Forgrun
den. Dagen er helliget Gud, men i det jordiske Arbejde. 
H vi le-Dagen derimod, der særlig bærer Navn af Hellig- 
Dag, skal i fortrinlig Grad helliges Gud; paa den skal Guds 
Ord og øvrige Naademidler træde i Forgrunden og give hele 
Dagen dens Præg. Da samles ikke blot de enkelte Familier 
til Hus-Andagt; da samles Menigheden til fælles og 
offentlig Guds-Tjeneste.

Derfor er paa den Dag alt Saadant at tilraade, der tje
ner til at frigjøre Sindet fra den daglige Gjernings Farer 
for at fængsle Hjertet og sløve dets Længsel efter Gud, frem
for Alt en flittig og andægtig Benyttelse af Guds Ord og 
Sacramento og af Guds-Tjenesten selv; og alt Saadant at. 
fraraade, der øger det Jordiskes Lænker. Synd er Synd, og 
kan ligelidet tillades paa Arbejds-Dagen som paa Hellig- 
Dagen.*)

*) Det Nærmere herom er tilstrækkelig udført i Forklaringen. 
Jeg har havt Sverdrups Forklaring andet Oplag liggende for 
mig. Under Sp. 93 „Hvorledes helligholdes Hvile-Dagen?“ Sv. 
2 kunde det maaske være hensigtsmæssig at tilføje: Joh. 8,31: 
„Dersom I forblive i Alit Ord, da ere I i Sandhed Mine Disciple. 
Ligesaa kunde man betræffende de Gjerninger, der under Sv. 
3 nævnes, gjøre opmærksom paa, at her menes alle saadanne 
Gjerninger i Guds Riges Tjeneste, hvortil vort daglige Arbejde 
levner os mindre Tid. Blandt Aarsagerne til Hellig-Dagens 
Vanhelligelse Sp. 94, 1 bør tilføjes og udhæves: Egennytte, 
hvad vel er Bogens egentlige Mening med sit: Gjerrighed 
d. e. for jordisk Vindings Skyld har man ikke Tid til at gaa i 
Kirke og offre Dagen til Guds Ords Betragtning. Under Sp. 
95 „Hvorledes vanhellige vi Hvile-Dagen?“ Sv. 2 gaar Bibel
stedet Pr æd. 4, 17, maaske rettest ud, da det i ethvert Fald 
kun passer paa Svarets anden Del. Præd. gjør c. 4, 17 fig. 
nemlig de trælbundne Jøder opmærksom paa, at deres 
Cultus var Gud mishagelig, fordi den kun var udvortes, 
medens der jo i Svaret tales om Foragt for GudsOrd. Dette 
Bibelsted kunde jo ialfald af Læreren erstattes af Ezech. 20,13: 
„Men Israels Hus var gjenstridigt mod Mig i Ørkenen, 'i Mine 
Bud vandrede de ikke, og do forkastede Mine Love, efter hvilke. 
Mennesket skal gjøre, og Mine Sabbater vanhelligede de snare. 
Da sagde Jeg, at Jeg vildo udøse min Harme over dem i Ør
kenen og gjøre Ende paa dem.“ Bibelsteder, der vise det For-
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Naar Spørgsmaalet nu bliver, hvorvidt det er tilladt om 
Søndagen at arbejde, da er dertil først og fremst at svare, 
at derom har vi ingen ligefrem Udtalelse i Guds Ord.

Jøderne havde ikke Tilladelse til at arbejde om Sab
baten. Dem var „kim sande Fornødenheds-Gjerningcr“ 
tilladt, som ej kunde opsættes, og Kjærligheds-Gjerninger 
mod Næsten. Luc. 14, 1—6; Matth. 12, 7. 8.*) Men med 
Sabbats-Budet i dets Helhed er selvfølgelig ogsaa denne 
Del deraf bortfalden. Som Søndagen selv er fremgaaet af 
en Trang i den christne Menighed og ikke hviler paa noget 
guddommeligt Bud, saa gjælder det Samme ogsaa om alle 
de Vedtægter, der angaa dens Højtideligholdelse. Spørger 
vi derfor: er det tilladt at arbejde om Søndagen, og vi 
mene med det Spørgsmaal, om Guds Ord tillader, at Christne 
paa den Dag gjør sin almindelige jordiske Gjerning, da er 
dertil at svare: Ja: derom har vi ikke nogen Befaling fra 7 O O
Herren. Samlg. ogsaa Skriftstederne: Col. 2, 16; Gal. 4, 
9—11; Kom. 14, 5 lig. p. 9 lig.

Men anderledes falder Svaret ud, naar Spørgsmaalet 
lyder: er det tjenlig at arbejde om Søndagen. Da bliver 
at svare, det er ikke tjenlig: 1) Vi behøve den Hjælp, 
som ligger i Afholdelse fra vor daglige Gjerning, for at

kastelige i den Misbrug, der omtales i Sp. 95, 3 ere: Jes. 
29, 13: „Dette Folk holder sig nair til Mig ved at fere Mig 
med sin Mund og med sine Læber, men holder sit Hjerte langt 
borte fra Mig, og deres Frygt for Mig er ct Menneske-Bud, 
som de have lært.“ Rom. 10, 3: „De kjende ikke den Retfær
dighed, som gjælder for Gud, og søger derfor at oprette sig 
selv en Retfærdighed.“ — Bibelsteder til Sp. 95, 4: 3 Mos. 11, 
44: I skulle hellige Eder, og 1 skulle være hellige; thi hellig 
er Jeg. 1 C or. 14. 23: „Alt er tilladt, men ikke Alt er tjen
ligt; Alt er tilladt, men ikke Alt opbygger.“ — Jeg tilføjer disse 
Skriftsteder, ikke som skulde jeg tænke paa, at de skulde for
dres af Eleverne, men fordi jeg kunde tænke mig, at de kunde 
være oplysende ved Gjennemgaaelsen.

*) Forklaringens Svar paa Spørgsmaalet No. 96 om Tilladelighe- 
den af at arbejde om Søndagen. Forklaringen giver altsaa, 
efter min Mening, Svar paa det Spørgsmaal, om det var tilladt 
at arbejde paa Sabbaten, men ikke paa det Spørgsmaal, om 
Arbejde er tilladt om Søndagen.
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kunne frigjøre os fra dens Lænker, og for med ret Frugt at 
kunne hengive os til Gud i Bøn og Hans Naademidlers 
Brug. Smig. Fremstillingen p. 10 lig. 2) Vi skylde ogsaa 
svagere Brødre, hvor saadanne maatte findes, ikke at give 
dem Forargelse ved at benytte en Frihed, som de ikke kunne 
forslaa. Saaledes siger Paulus Rom. 14, 21: „Det er ret 
ikke at æde Kjød, ej heller at drikke Vin, ej heller at gjøre 
Noget, hvorover Din Broder støder an,“ og 1 Cor. 8, 13: 
„Derfor, om Spise forarger min Broder, da vil jeg ikke æde 
Kjød til evig Tid, for at jeg ikke skal forarge min Broder.“ 
De Christne, hvilke Paulus her ikke vil forarge, vare bundne 
i siu Samvittighed ved de jødiske Spise-Love, ligesom nu 
mange hos os ere i sin Samvittighed bundne ved det jødiske 
Sabbats-Bud.

Kun i det Tilfælde ere Saadanne ikke at betragte og 
behandle som svagere Brødre, naar de af sin Svaghed og 
dens vildfarende Erkjendelse vil gjøre en ny Vej til Guds 
Velbehag: naar de fordre, at Søndagen skal holdes som et 
Guds Bud, hvis Undladelse medfører Guds Fortørnelse og 
tjener til Bevis for, at det Menneske kan ingen Christen 
være. Gal. 2, 3 lig.: „Ikke heller blev Titus nødt til at 
omskjæres, endog han var en Græker. De falske Brødre, 
der havde sneget sig hemmelig ind for at bespejde den Fri
hed, som vi have i Christo Jesu, for at de kunde gjøre os 
til Trælle, dem veg vi ikke et Øjeblik for eller var dem 
lydige, for at Evangeliets Sandhed maatte bevares Eder.“ 
Gjælder det altsaa at værne om Evangeliets Sandhed mod 
Vildfarelser, der vil forhærde sig i Menigheden, da ophører 
Hensynet til svagere Brødre.
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Aars og Voss’s Latin- og Realskole

i Skoleaaret 1870—1871.



f
Skolen har i det forløbne Aar lidt et smerteligt Tab, 

idet i en af dens mest udm erkede Lærere,
Johan Oluf Oissen,

er afgaact ved Døden.
Oissen blev født i Trondhjem den 2den Oktober 1842 

af Forældrene Torstein Oissen og Hanne Nikoline Holte. Hans 
Fader var i smaa Kaar, men havde megen Interesse for Bø
ger og forsynede jevnlig Sønnen dermed. Oluf Oissen min
dedes altid med Glæde, hvilken Fest det var i hans Hjem, 
hver Gang Faderen bragte ham et nyt Hefte af „Det norske 
Folks Historie.“ Der var idetheletaget det inderligste For
hold mellem dem, og skjønt Faderen, der hørte til Brødre
menigheden, allerede døde, da O. var 16 Aar gammel, kunde 
dog den Retning, som hans Religiøsitet havde havt og den 
religiøse Paavirkning, han havde øvet paa Sønnen, merkes 
igjennom dennes senere Liv og gav sig tilkjende i en 
barnligfrom Tro paa Forløsningen. Fra hans Studenter- 
aar lindes i hans Dagbogs-Optegnelser en Gjengivelse af 
Professor Nissens Fremstilling af Polykarps Liv, der havde 
grebet ham sterkt. Som Motto over sin Dogmatik har han 
sat det latinske Vres:

Qværens me sedisti lassus, 
Rediinisti crucem passus, &c.

I 1859 blev han fra Trondhjems Kathedralskole dimit
teret til Universitetet og underkastede sig examen artium 

1* 
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med Laud; den felgende Sommer tog han anden Examen 
med samme Karakter. 'En Stund havde han tænkt paa al 
lægge sig efter Astronomien, opmuntret dertil af Professor 
Fearnley. Men han valgte dog det theologiske Studium; og 
i de nævnte Dagbogs-Optegnelser udtaler han sin Glæde over 
dette Valg. Det viste sig snart, at hans Begavelse og Til- 
bøielighed især gik i historisk Retning, og allerede som Stu
dent lagde han sig med megen Iver ikke alene efter Kirke
historien, men ogsaa efter den almindelige Verdenshistorie. 
Hans udmerkede Kundskaber og hans sjeldne Modenhed 
og aandelige Soliditet gjorde, at han allerede meget tidlig 
blev søgt som Lærer. I Aaret 1862 blev han Lærer i Hi
storie ved Gjertsens Skole, og i 1863, da Aars og Voss's 
Skole blev oprettet, tillige ved denne; i Juni 1865 tog han den 
theologiske Embedsexamen (med Laud.), og fra. August 1865 
overtog han en fast Post ved vor Skole som Lærer i Historie, 
Geografi og Religion. Ved Siden af sin Skolegjcrning, der 
lagde Beslag paa den største Del af hans Tid og Kraft, for
manede han at drive omfattende videnskabelige Studier; i 
August 1868 underkastede han sig den praktisk-theologiske 
Examen (Laud), og i Vinteren 1868 — 69 opholdt han sig i 
Kjøbenhavn for i nogen Tid uhindret at kunne hengive sig 
til sine Studier, tildels ogsaa for at samle nogle kirkehisto
riske Aktstykker. Den 9de Juli 1869 blev han gift med 
Else Brun, Datter af Bagermester J. Brun, født i Bergen 
den 2den August 1842.

Som Barn var Oissen jevnlig syg; som voxen havde 
han derimod en kraftig Helbred, og det kunde ikke i nogen 
Maade merkes, at han følte sig anstrengt ved at undervise 
5 u 6 Timer om Formiddagen og ved Siden deraf ihærdig 
dyrke sine historiske Studier og sysle med literære Arbeider. 
Men den 20de Novbr. 1870 blev han angreben af en heftig 
Gigtfeber, som allerede den 28de Novbr. endte hans Liv.

Oluf Oissen har i Forhold til sin unge Alder ikke ud
rettet lidet som Forfatter; hans historiske Fortællinger for 
Folket (i „Folkevennen“) har fundet en stor Kreds af Læsere 
rundt om i vort Land og udbredt megen god Kundskab.
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Men mest betydningsfuld var dog hans Virksomhed som 
Lærer. Med al sin varme Interesse omfattede han Skolens 
hele Gjerning og hver enkelt af de unge, som han veiledede 
til Kundskab og til Sandheds Erkjendelse.

Han elskede varmt sit Folk og Land, og en talrig Skare 
af Disciple vil længe mindes hans vækkende og belivcndc 
Tale om Fædrelandet og om vort Folks Liv og Stræben 
gjennom Tiderne.' Han elskede Historien, og han havde stor 
Gave til at give et sundt, historisk Syn paa Tingene. Frem
for alt elskede han sin Frelser, og med Inderlighed og Varme 
tolkede han GudsOrd og hans Gjerninger i Folkenes Skjebne. 
Han var en sjelden sund Natur, og hans hele Gjerning var 
haaret af en sterk og glad Frimodighed; del var merke- 
ligt at se, hvorledes den samme Lyst og Iver, det samme 
Liv og den samme Dygtighed lagde sig for Dagen paa alle 
Punkter af hans Virksomhed, lige fuldt, hvad enten han vei
ledede de voxne Disciple til Forstaaelsc af den verdslige 
eller hellige Historie, eller han for de smaa fortalte vore 
Fædres Saga eller nedlagde den kristelige Børnelærdom, 
lige fuldt og sandt, hvad enten han maalte revse og formane, 
eller han var med og bragte Liv og Glæde i Børnenes Leg 
paa Tumlepladsen.

Ved hans Grav sang Disciplene følgende af en af Sko
lens Lærere forfattede Sang:

Klokkerne ringer, 
Vemods Toner klinger 

Nu fra hver Barm, hvor dit Billede bor!
O, som det sidste 
Bud til din Kiste 

Strømmer nu Sangen fra Børnenes Kor.

Deilig er Jorden, 
Dciligl er vort Norden, 

Det var den Lære, som varmest du gavl
Deiligt at stride 
Side om Side, 

Verge det fattige Land til vor Grav!
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Døden har rammet
Barmen, mens den flammed. 

Nu er du falden, vor Lærer og Ven!
Glæden, du tændte, 
Hjerter, som brændte, — 

Norge, o Norge skal faa det igjen!

Din Arv, den rige,
Ei fra os skal vige!

Vi skal den øge, naar vi bliver stor!
Da skal dit Minde
Plantet du finde,

Plantet og pleiet ved Fjeld og ved Fjord!

Deilig er Himlen
Over (Stjernevrimlen, 

Det var den Lære, som varmest du gav!
Du drog vort Øic
Op mod det høie

Fædreneland, som er gjemt bag vor Grav.

O, vi vil lære
Af dit Liv, du kjære!

Barnlig at elske vort jordiske Land, —
Men med vort Øie
Vendt mod den høie, 

Stille og straalende himmelske Strand.

Vi meddeler tilsidst en Fortegnelse over Oissens literære 
Arbeider.

1 „Folkevennen:“
15de Aarg. „Gregor den store“ (S. 272—292).
16de Aarg. „Den nordamerikanske Borgerkrig“ (S. 

352—421. 513—575).
17de Aarg. „Savonarola“ (S. 213—269).
18de Aarg. „Zinzendorf“ (S. 165—245). „Nero og 

Marcus Aurelius“ (S. 524—570).
19de Aarg. „Den kristne Kirke og Roms Katakom

ber“ S. 1—25). j,Fra den store Folkevandring“ 
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CS. 128—162; 258—271). „Karl den store“ (S. 
356—404). „Normannerne“ CS. 559—603).

20dc Aarg. „Om vore Landsmænd« Deltagelsei den 
nordamerikanske Borgerkrig“ CS. 35—48), trykt 
efter Forf.s Død.

I „Luthersk Kirketidende“ Cljy Bække, 2 Bind): 
Om Genferkirken i dette Aarhundrede.

I “Theologisk Tidsskrift“ (ogsaa særskilt): 
Sekteriske Bevægelser i Kristiania omkring 1706.

I den sidste Tid af sit Liv forberedte han sig til Ud
givelsen af et Udvalg af Kirkefædrenes Skrifter.

Skole-Efterretninger,
Skole-Efterretninger vil for Eftertiden kun med nogle 

Aars Mellemrum blive meddelte i den samme Udførlighed, 
som hidtil for hvert enkelt Aar. De vil paa den Maade ikke 
alene kræve mindre Plads, men ogsaa vinde i Interesse, idet 
de paa en Gang vil give Oversigt over et noget længere 
Tidsrum. Vi indskrænker os derfor denne Gang til nogle 
enkelte Meddelelser.

Skolens Lærere
er for Tiden følgende:

1. Cand. mag. J. AarS^ Bestyrer. (Underviser 6 T. \
ugentlig.) i a>

2. Cand. mag. P. Voss, Bestyrer. (16 T.) I a

3. Cand. mag. A. E. Eriksen. (33 T.)
4. Cand. mag. A. Falkenberg. (30 T.) | *
5. Seminarist P. A. Paulsen. (36 T.) 1 £
6. Cand, theol., Universitets-Stipendiat F. Petersen. 1 8

(6 T.)
7. Cand. mag. S. 1F. Hofgaard. (30 T.) A
8. Seminarist Schollert. (30 T.) I £ a
9. Cand. mag. B. Schmidt. (30 T.) \ £ £ «g

10. Cand. real. Sinding. (24 T.) i >4 “
11. Universitetsstipendiat Storm. (7 T.) /
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12. Seminarist og stud, theol. J. Klæbo. (2 T4.) i ® jf.
13. Cand. jur. K. Nicolaysen. (12 T.) ?
14. Prcmierløitnant 11. Wang. (26 T.)
15. Cand, philos. C. Berner. (30 T.) . 1
16. Pastor J. N. Brun. (16 T.) I o
17. Cand. real. A. Hoyer. (30 T.) /
18. Cand, theol. J. Jensen. (24 T.) Inspektør fon 02

Fællesafdelingen. I
19. Seminarist N. Pedersen. (30 T.) j p
20. Seminarist F. Hansen. (30 T.) ( S
21. Cand. mag. II. Schjolh. (30 T.) (

22. Stud, philol. J. A. Eriksen. (14 T.) ) § cé
23. Prcmierløitnant K. Hansen. (21 T.) | Ü

24. Prcmierløitnant Grüner. (11 T.) Lærer siden 1869. 
25. Cand. theol. II. E. Hansen. (10 T.) )1 o
26. Skuespiller A. Isachsen. (6 T.) I £ a ©
27. Stud, theol. C. Falkenberg. (14 T.) ? £ °o
28. Slud, philol. N. Rolfsen. (10 T.) )

Af disse Lærere har Cand. mag. Schmidt i den største 
Del af Skoleaaret med offentligt Stipendium opholdt sig i 
Berlin; cand. mag. Schjolh og Skolebestyrer Aars har i 
de sidste Maanedcr gjort en Reise til Italien og Græken
land, og stud. IheoL Klæbo har fra Begyndelsen af Mai 
Manned for sin Helbreds Skyld taget Permission fra Skolen; 
de herved og ved Oissens Død i November Jcdigblevnc Ti
mer har dels været fordelte mellem Skolens faste Lærere, 
dels besørgede af følgende Herrer som Vikarer:

Stud. jur. Johansen (Historie, Geografi, Tydsk og Norsk), 
cand. mag. G. Storm (Historie), cand. thcol. Jansen (Norsk, 
Tydsk og Latin), cand. jur. Grønvold (Historie og Geografi), 
Professor P. 0. Schjott (Græsk) og cand. theol. G. Jensen 
(Historie og Geografi). Desuden har andre Lærere vika
rieret enkelte Dage.

Fra det kommende Skoleaur tiltræder endvidere Professor 
Sanccau som Lærer i Fransk samt Universitetsstipendiat Shav
ian som Lærer i Norsk i 6te Latinklassc istedenfor Universi
tetsstipendiat Petersen, som agter at tage et Aars Permission 
fra Skolen.
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Undervisningsplan,

Skolens Omdannelse i Overensstemmelse med den nye 
Skolelov luir i det forløbne Aar været gjennemført til og 
med 3d je Middelklasse (= 6te Fællesklasse); altsaa vil de 
3 Forberedelsesklasser og 4 Middelklasser fra kommende 
Skoleaar være i Gang efter den nye Ordning, medens de 4 
øverste Latinklasser (3dje—6te) og de 3 øverste Realklasser 
(3dje — 5te) fremdeles vil bestaa efter den gamle Ordning. 
Af disse Klasser vil, som hidtil, den 2den—7de (d. c. 2den 
og 3dje Forberedelsesklasse samt 1ste —4de Middelklasse) 
være delte hver i 2 Parallelklasser. For dem, som ikke 
kjender den nye Skolelov, gjøres opmerksom paa, at Middel
skolen skal bestaa af 6 Klasser; fra disse kan man — efter 
besinnet „Middelskole-Examen“ — gaa over enten til „Lu- 
tingymnasiet“ eller til „Realgymnasict;“ begge Gymnasier 
skal bestaa af 3 Klasser, og fra den øverste af hver af disse 
dimitteres til Universitetet; saaledes vil de Disciple, der 
kommer ind i 1ste Forberedelsesklasse, normalt behøve 9 
Aar for at. naa frem til Middelskole-Examcn og 12 Aar for 
at gjennemgaa den hele Skole.

Som i forrige Aars Skole-Efterretninger (Side 11—21) 
bebudet, har i det forløbne Skoleaar Latin været optaget som 
Fællesfag paa det elementære Trin, en Ordning, hvorved 
Engelsklhijcns Disciple faar Anledning til at nyde Under
visning i begge »Sprog og begge Linjers Fællesskab fuld
stændig bevares til Udgangen af 4de Middelklasse (Normal- 
alder fyldte 13 Aar). Af 3dje Middelklasses Disciple, der 
har været fordelte i to Parallelklasser, har 54 været under
viste i Latin det hele Skoleaar igjennem, medens 4 i en større 
eller mindre Del af Skoleaaret har været fritague for dette 
Fag. Den vandne Erfaring har bestyrket os i den An
skuelse, at denne Undervisning er særdeles velskikket til at 
lette og sikre. Disciplenes Tilegnelse af de almindelige gram
matiske Elementer, og at den idethcletaget udvikler deres 
Sprogsans og for deres sproglige Uddannelse afgiver et 
solid Grundlag, som ikke let erstattes af noget andet. 
Vi nærer derfor det Haab, at denne Undervisning — uden 
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at de øvrige Fag behover at lide derunder eller Disciplenes 
Arbeidskraft tages i Beslag udover det passende Maal — 
ikke mindst vil vise sin Frugt for Studiet af de nyere Sprog 
(Tydsk, Engelsk, Fransk) inden Reallinjen. Vi ser ogsaa 
en Bestyrkelse for, at vi her er inde paa en rigtig Vei, deri, 
at den i Danmark gjennem en Kommission af ansete og 
kyndige Skolemæud forberedte Skolereform anviser Latinen 
cn lignende Stilling som Fællesfag i de lavere Klasser. Vi 
skulde derfor meget ønske, at denne vor Bestræbelse for ad 
Erfaringens Vei at komme til et sikkert Resultat i et om
tvistet pædagogisk Spørgsmaal, uagtet den kræver økonomisk 
Opofrelse fra Skolens Side, maatte finde den fornødne Under
støttelse og Sympathi blandt Almenheden. Forut imidlertid 
de (i Regelen meget faa) Disciple, om hvilke det af for
skjellige individuelle Grunde, som vi ikke her tinder det 
fornødent nærmere at forklare, af Skolen erkjendes, at denne 
Latinundervisning ikke vil kunne bringe dem det forønskede 
Udbytte, dog ikke skal tabe noget, væsentligt af Skoletiden, 
agter vi allerede fra 4de Middelklasse (tidligere 2den Latin- 
og Realklasse) at lade dem, der saaledes dispenseres fra 
Latinen, faa en forsterket Undervisning i de af Skolens øv
rige Fag, hvori de især maatte tiltrænge det. Anvendt med 
Skjønsomhcd og Fasthed vil en saadan Anledning til at dis
pensere fra et enkelt Fag i tiere Tilfælde kunne medføre 
Fordele saavel for den enkelte Discipel som for den hele Klasse.

Forøvrigt henvises til forrige. Aars Undervisningsplan, 
som fremdeles er at faa paa Skolens Kontor.

Alene i Sliddelskolens Klasser vil Undervisningspla
nen i et Par Fag undergaa endel Forandringer^ væsentlig 
begrundede i Indførelsen af nogle nye Lærebøger, som bedre 
end de hidtil brugte antages at svare til den nye Skoles 
Behov. Saaledes vil i det nye Skoleaar Knudsens tydske 
Læsebog blive brugt istedenfor Aalholms i 4de og 5te Fæl
lesklasse (o: 1ste og 2den Middelklasse), Nissens ogDaaes 
Lærebog i Historie er allerede fra indeværende Skolcaars 
Begyndelse bleven tagen i Brug i den nuværende Latin- og 
Realskoles 2den samt i Middelskolens 2den og 3d je Klasse 
og vil efterhaanden blive indført ogsaa i de høiere Klasser.
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Af denne Bog læses i næste Skolcaar i 2den Middelklasse 
Oldtidens Historie, i 3dje Middelalderen, i 4de fra „Huset 
Stuart“ (Pag. 316) Bogen ud, i 3dje Realklasse fra „Hohcn- 
stauferne“ (Pag. 214) til „Wienerkongressen“ (Pag. 460). I 
3dje Latinklasse vil blive læst Lange og Petersens „De 
tre nordiske Rigers Historie;“ i de øvrige Klasser vil den 
historiske Undervisning blive fortsat efter den tidligere Un
dervisningsplan i de før brugte Lærebøger. I Naturhistorie 
benyttes Lütkens mindre Lærebog i Zoologi, og heraf 
læses i 2den Middelklasse Pattedyrene og Fuglene, i 3dje 
Krybdyr og Fiske, i 4de Middelklasse Dyreriget tilende, hvor- 
paa Botanik efter et kort Udtog paabegyndes. Videre vil i 
4de Middelklasse Bonne vies Lærebog i Geometri blive ind
ført fra nyt af. Denne Klasses Pensum i Mathematik og Reg
ning bliver: (Sammensat Reguladetri, Ligninger af 1ste Grad 
med 1 eller liere ubekjendte; de lire Regningsarter med Poly
nomer. Geometriske Tegneøvelser og senere Lærebogen. 
Endelig bemærkes, at Græsk og Fransk udgaar af de 
nævnte Middelklassers Fagkreds.

Oprettelsen af en Eftermiddagsskole for Haandarbeidei

Under 25de Oktober 1870 udsendte Bestyrelsen følgende 
Rundskrivelse til Disciplenes Forreldrc og foresatte:

„Vi tillader os herved at meddele, at vi — i Lighed mcd5 
hvad der ved en anden af Byens Skoler agtes iverksat, — 
har tænkt paa i Vintermaancderne at skalle vore Disciple i 
deres Fritid Adgang til en Skole for Haandarbeide, og at 
vi i det Øicmed har sat os i Forbindelse med Hr. Billcd- 
skjærer Fladmo, som fra November Maaneds Begyndelse 
agter at give Veiledning i Træskjæring, Snedker- og Dreier* 
arbeide o. s. v. Hr. Fladmo har nemlig erklæret sig villig 
til mod en maanedlig Godtgjørelse af 72 Spd. for hver i 
særskilte Timer at modtage Skolens Disciple, ifald et nogen* 
lunde tilstrækkeligt Antal melder sig. Vi tilsigter herved 
ikke alene at give Disciplene Anledning til en underhol
dende Sysselsættelse og til Erhvervelse af cn gavnlig Fær- 
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dighcd, men ogsaa at bidrage til, at der allerede fra Barne
alderen af kan blive vakt og udviklet hos dem nogen Sans 
for det mekaniske Arbeide med Ilaandcn. Vi anser det saa 
meget ønskeligere, at enhver Begavelse i denne Retning faar 
Ledighed til at udvikles, som den netop ofte findes der, hvor 
Anlæg for de boglige Sysler kun i ringere Grad er tilstede, 
medens paa den anden Side de Disciple, hvis Lyst til Bo
gen er sterkt udpræget, i Syslen med et legemligt Arbeide 
vil kunne have en gavnlig Modvegt mod en ensidig Udvik- 
ling. Uagtet nn denne Side af Opdragelsen vistnok ikke 
nærmest kan siges at vedkomme Skolen, har vi dog anseet 
det for godt, at Skolen overtog at sætte Tingen i Gang, da 
den derved vil kunne gjnnnemføres paa en for de fleste bil
ligere, hensigtsmæssigere og mere betryggende Maade end 
ellers. Men for at dette Disciplenes Arbeide ikke skal smage 
af Skoletvang, vil Skolens Kontrol indskrænke sig til at 
gribe ind i Tilfælde af Forstyrrelse af god Orden. Det faar 
være Lysten, som skal drive Verket. For at give denne en 
Spore mere agter vi ved hvert Skolcaars Udgang at foran
stalte en med Præmie-Uddeling forbunden Udstilling for For
ældrene af de Smaating, Disciplene i Vinterens Løb maalte 
have arbeidet.

Vi antager, at allerede 4de Fællesklasses Disciple, maa 
kunne være med. Lavere ned kan man vel ikke gaa, og vi 
maa ogsaa forbeholde os Ret til at udelukke 4de Fælles- 
klasse, om Antallet af de fra høiere Klasser anmeldte skulde 
blive meget stort.

Man abonnerer for 2 Maaneder ad Gangen. For den 
nævnte Godtgjørelse af ]/2 Spd. maanedlig faar hver Disci
pel Adgang til Undervisningen 2 Gange om Ugen, hver 
Gang i P/g Time. De, som melder sig, vil blive inddelte 
i Partier paa høist 20 Gutter, og Timerne, der senere vil 
blive nærmere fastsatte for hvert Parti, vil blive henlagte til 
Tiden efter Kl. 3% om Eftermiddagen. Lokalet vil blive i 
Bøssemager Petersens Guard i Kirkegaden.

De, som maatte ønske, at deres Børn eller Myndlinger 
skal tage Del i denne Eftermiddagsskole for Haandarbeide, 
anmodes om at melde os dette senest inden 31te Oktober.“
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Til denne Undervisning meldte der sig strax et stort 
Antal Deltagere, og den synes i Almindelighed at have vun
det stor Interesse hos Børnene og deres Forældre. Under
visningen har i den forløbne Vinter været fortsat gjen- 
nem 3 Kursuser, hvert paa 2 Maanedor; i det første deltog 
100 Disciple, i det andet 109, i det tredje 70. En stor Del 
af disse har været med i alle tro Kursuser, og Antallet af 
de Disciple, som har nydt Undervisning hos lir. Fladmo, 
udgjor ialt 180. Om Disciplenes Fremgang i Haandarbeidc 
vil der blive Anledning til at dømme ved den Forevisning 
af deres Arbeider, som vil søges afholdt i Forbindelse .med 
Skolefesten.

Skolens Dimission i 1870,

Ved forrige Skoleaars Slutning blev 7 Disciple di mit. 
teredo til Universitetet (se Progr. for 1870) og 4 til Krigs
skolen. De første bestod examen artium med saadantUdfald:

J. Aars................ 3 3 1 1 2 9, 1 2 1 ah 19 11 Laudabilis.
J. Gløersen .... 3 n 2 2 1 3 1 o, 1 2 2 22 11 Laudabilis.
M. Mortensen . . . 4 2 3 2 1 3 — 2 2 2 2 I 3 2G 11 Laudabilis.
O. A. Omsted . . . 3 3 2 2 1 2 — 3 3 4 214 29 11 Haud illaud.
A. Schiander . . . 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 V 1G 12 L. præ ceteris
M. Schøning.... 4 3 2 2 1 3 — 2 2 2 2 i 2 25 11 Laudabilis.
M. Øvergaard . . . 3 3 1 1 i 112 — 2 1 1 3 1 2 20 11 Laudabilis.

Ved Krigsskolens Optagelsesprøve stod 3 af de 4 fra 
Skolen dimitterede Disciple sig saaledes, at de blev op
tagne som Kadetter, nemlig:

1. Backer, Thomas Georg, f. 26/i 1854, Søn afKorpslægc 
B. i Kristiania; Discipel af Skolen i 6 Aar. Blev Nr. 
10 af de optagne Kadetter.
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2. Ellerhusen, Theodor Flindt f. u/n 1852, Søn af Gar
ver E. i Bergen; Discipel af Skolen i 1 Aar (tidligere 
Discipel af Borgens Latinskole). Optoges som Nr. 2.

3. Tønne s en, Daniel, L 1853, Søn af Bankkasserer 
T. i Kristianssand; Discipel af Skolen i 1 Aar (tidligere 
Discipel af Kristianssands Latinskole). Optoges som 
Nr. 12.

Ingen af disse Disciple havde tidligere fremstillet sig 
til Optagelse ved Krigsskolen.

Om Skolepengene.

Skolepengene cr de samme som hidtil, nemlig:
I 1ste Forberedelsesklasse (Fællesklasse) 1 Spd. maanedlig,
i 2den og 3dje Do. Do. 2 — —
i 1ste og 2den Middelklasse (4de og 5te

Fællesklasse)........................................3 — —
i de høiere Klasser.......................................4 — —
Naar der er 2 Brødre, fragaar % for den nederste; af 3 
Brødre gaar den nederste frit; af 4 Brødre gaar den næst- 
nederste frit, og for den nederste fragaar 73. Skolepengene 
betales forskudsvis den første Læsedag i hver Maaned. 
For den Maaned, hvori en Discipel kommer ind eller gaar 
ud, betales helt ud. Udmeldelser kan kun ske til Begyn
delsen af en Maaned og maa i Regelen finde Sted 2 Maa- 
neder forud; om f. Ex. en Discipel ønskes udmeldt fra 1ste 
Juli, maa Bestyrelsen derom underrettes inden 1ste Mai; 
en i Mai Maaned indløben Udmeldelse gjælder først fra 1ste 
August o. s. v. — Naar Skolepengene ikke er betalte for 2 
Maaneder, kan Bestyrelsen iiegte vedkommende Discipel Ad
gang til Skolen.

I det forløbne Skoleaar har der været bevilget Fripladse 
til et Beløb af 1016 Spd., hvoraf 220 Spd. er kommet til ved 
Extrabevilgninger efter Skoleaarets Begyndelse.

Fripladse gives kun til trængende Disciple, der viser god 
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Opførsel og gjør god Fremgang i Skolen og i Regelen kun 
til saadanne, som har været Skolens Disciple mindst 
et Par Aar og i denne Tid har betalt sine Skolepenge 
ordentlig. — Naar en af to eller liere Brødre faar Friplads, 
bortfalder Moderationen for de øvrige, hvis ikke anderledes 
udtrykkelig bestemmes.

Ansøgninger om Fripladse for det kommende Skoleaar 
indleveres hvert Aar inden den 15de Juni; de, som tidli
gere har Friplads, maa søge paany, hvis de ønsker 
at beholde den.

Om Discipel-Bibliotheket.

Ved Grundlæggelsen af dette Bibliothek udtalte Skolens 
Bestyrelse sig bl. a. omtrent saaledes (i Progr. for 1865): 
„Uagtet det vel i en By som Kristiania i Regelen ikke vil 
være vanskeligt for Skoledisciple at faa sin Trang til Læs
ning udenfor Skolens Fag tilfredsstillet ad privat Vei, har vi 
dog ment, at den Adgang hertil, som et under Skolens Kon
trol anskaffet Discipel-Bibliolhek frembyder, for Flerheden 
kunde være bekvemmere og mere betryggende, navnlig for 
udenbys Forældre, end andre mulige Udveie. Skal Discip
len vælge sin Lektyre paa egen Haand, vil dette Valg 
ofte blive kritikløst, og de offentlige Leiebibliotheker in
deholder utvivlsomt, adskilligt, som i Disciples Hænder let- 
telig vil kunne gjøre mere Skade end Gavn. Det er derhos 
ikke saa sjelden, at man i Skolen til Støtte for Lærernes 
Undervisning, især i de høiere Klasser, kan ønske at henvise 
Disciplene til Bøger, indeholdende udførligere Fremstillinger 
af besiegtet Indhold, der kunde supplere Lærerens Foredrag. 
Det vil da være af Interesse, at Disciplene ved Skolen selv 
kan have Adgang til disse Bøger.“

Discipel-Bibliotheket har i dette Skoleaar været benyttet 
af 68 Laanlagere i første Halvaar og 63 i andet. Det har 
iaar som tidligere været aabnet til Udlaan hver Læsedag. 
Kontingenten er 30 Skill, halvaarlig. Bibliothekets Indtægt 
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i det forløbne Aar har været 32 Spd. 90 Skill., der har 
været anvendt til Indkjøb og Indbinding af Bøger samt ti) 
Trykning af Kataloger, medens Bibliothekaren» Løn og Ud
gifter til Inventarium bestrides af Skolekassen.

Tilvæxten af Bøger har udgjort omtrent 80 Bind, hvoraf 
en Del som Gaver fra Skolens Lærere og Disciple. I det 
hele udgjør Samlingen ved Skoleaarcts Udgang omtrent 640 
Bind, væsentlig besinnende af Børnebøger samt Verker af 
historisk, geografisk og æsthetisk Indhold. Bibliothekar er 
for Tiden cand. mag. A. E. Eriksen.

I Forbindelse hermed omtales, at Skolen efterhaanden 
har erhvervet en forholdsvis ikke ubetydelig Samling af Bø
ger og Billedverker, der kan tjene, til at støtte Undervisnin
gen i de forskjellige Fag. Af denne Samling, dei* selvfølge 
lig anskaffes for Skolekassens Regning, fremhæves — foruden 
pædagogiske Verker og Tidsskrifter, større Lexica o. 1. — 
navnlig et stort Udvalg af Fotogrammer efter antike Kunst
verker, et Portræt-Al bum af de romerske Keisere (efter Bu
sterne i Museet paa. Kapitolinin), et lignende af de vigtigste 
norske og danske Forfattere, Flax manus Tegninger til Ho
mer, Lübkes „Denkmäler der Kunst,“ Weissers „Bilder
atlas zur Weltgeschichte,“ Schnorrs „Die Bibel in Bildern,“ 
naturhistoriske, historiske, antikvariske, astronomiske og geo
grafiske Karter og Atlasser o. 1. Den naturhistoriske Sam
ling og Samlingen af fysiske Instrumenter er endnu ikke 
betydelige, men forøges lidt efter lidt.



Examen 1871.
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Den daglige Undervisning slutter:

For 6te Latinklasse og 5te Realklasse 
— 5le Latinklasse........................... 

— 4de, 3dje og 2den Latinklasse ;
og 4de, 3djc og 2den Realkl.

— 6te Fællcsklasse..........................
— 5te Fællesklasse a og 4de Fæl

lesklasse b.............................
— 5te Fællcsklasse b og 4de Fæl

lesklasse a.............................
— 3dje Fællesklasse.......................
— 2den Fællesklasse.......................
— 1ste Fællesklasse.......................

Lørdag den 17de Juni,
Mandag den 19de Juni,

) Tirsdag den 20de Juni,

Torsdag den 22de Juni,

j Mandag den 26de Juni,

^Lørdag den 24de Juni,

Fredag den 30te Juni,
Lørdag den 1ste Juli,
Tirsdag den 4de Juli.

NB. Examen i Gymnastik, Skrivning, Tegning, Norsk 
og Tydsk skriftlig i 4de og 5te Fællcsklasse samt i 
Historie og Geografi i 4de Fællcsklasse b og i 5te Fæl
lesklasse a er tidligere afholdt.

Hvor ikke anderledes er bemerket, begynder Examen 
om Formiddagen Kl. 8, om Eftermiddagen Kl. 4.

Det ved hvert Fag anførte Nummer betegner det Væ
relse, hvor Examen skal holdes. (Nr. 1—7 er i 1ste 
Etage, Nr. 8—19 i 2den, Nr. 20—21 i 3dje.)

2*
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Lørdag 24de Juni.

Formiddag. Eftermiddag.

6 L. Latinsk Oversættelse Nr. 13 A. E. 5 R.
Eriksen og G. Jensen. > Engelsk Stil Nr. 17. Sindin

4R. $
5L. Do. Do. Nr. 16. A.Falkcnberg.

3 R. Engelsk mundtlig „ 18. Grünt
4 L. Latinsk Stil „ 21. Jansen.

3L. Do. Do. „ 15. libyer.

2L. Do. Do. „ 20. J. A.Eriksen.

5 R. Engelsk mundtl. i |
> 17. < Grüner.

4R. Do. Do. i (

3 R. Engelsk Stil

2 R. Norsk Stil

„ 18. Wang.

„ 12. Berner.
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Mandag 26de Juni,

Eftermiddag.Formiddag.

Li. Norsk Stil Nr. 13. Berner og 
Petersen.

6L. Fransk

5 L. Geografi

Nr. 13. Nicolaysen.

16. Sinding.
j. Do. Do. 16. Johansson.

5 R. Naturhistorie 19. Höyer.
j. Do. Do. 21. A. E. Eriksen.

4 R. Fransk 17. Storm.
j. Norsk og

tydsk Stil 3) 15. Hofgaardog 3 R. Fransk 33 18. Hofgaard.
G. Jensen.

G F. b. 2. Religion 33 10. Brun.
j. Do. Do. 33 20. Jansen.

^.Fransk Stil 1
l. Tydsk & 2 V 17.

fransk Do. i

t Do. Do. 3) 18. Wang.

L Do. Do. 33 12. J.A. Eriksen.

F. a. Norsk &
tydsk Stil 3) 11. Höyer.

p. b. 1. Religion 33 10. Brun.
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Tirsdag 27de Juni.

E ftermidd ag.Formiddag.

G L. Norsk Stil Nr. 13. C. Falkenberg 4L. a. Latin Nr. 21. Jansen.
Og Petersen.

3 L. Geografi ., 15. Johanssen.
5 L. Latinsk Stil „ 16. A.Falkenberg.

19. Toss.5 R. Tydsk .,
3 L. Græsk Stil „ 15. Hofgaard.

17. Berner.4R. Geografi .,
2L. Do. Do. „ 20. Jansen.

11. Brun.6 F. a. 2. Religion „
5 R. Norsk Stil n 13.

5 F. b. Naturhistorie ., 2. libyer.
4R. Do. Do. 1 „ 18.1 Wang.
3R. Do. Do.

2. R. a. Tydsk &
Fransk „ 12. J. A. Eriksen.

G F. a. 1. Religion „ 11. Brun.

GF.b. Regning „ 10. Höyer.
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Onsdag 28de Juni.

Formiddag. Eftermiddag.

G L. a. Historie Nr. 13. A. E. Eriksen. 6 L. Tydsk Nr. 13. Voss.

5 L. Fransk „ 16. Nicolaysen. 3 R. Naturhistorie „ 18. Höyer.

4L. Tydsk „ 21. Jansen. G F. a. Latinsk Stil „ 11. C.Falkenberg.

3 L. Regning ., 15. Höyer. G F. b. Do. Do. „ 10. J. A. Eriksen.

2 L. Historie „ 20. Grönvold.

5 R. Mathematik ,, 19. Berner.

3 R. Regning skr. „ 18. Sinding.

2R. Norsk „ 12. J. A. Eriksen 
og Isachsen.

6 F. a. Latin „ 11. Foss.

6 F. b. 1. Historie „ 10. G. Jensen.

5 F. b. 1. Religion „ 2. Jensen.

4 F. a. Religion „ 8. H. E. Hansen.
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Torsdag 29de Juni.

Eftermiddag.Formiddag.

6 L. a. Religion Nr. 13. Jensen. 6 L. b. Historie Nr. 13. A. E. Eriksen.

5 L. Historie „ 16. Johansson. 2 L. b. Religion „ 20. Brun.

4 L. Religion „ 21. II. E. Hansen. 4R. Tydsk „ 17. Foss.

3 L. Historie „ 15. A. E. Eriksen. 2 R. a. Geografi „ 12. Sinding.

2 L. a. Religion „ 20. Brun. 6 F. a. 2. Historie „ 11. Johansson.

5 R. Fransk „ 19. Siorm. G F. b. 1. Naturhist.. „ 10. Höyer.

4 R. Mathematik „ 17. Berner. 5 F. b. 2. Religion ,, 2. Jensen.

3 R. a. Mathematik „ 18. Sinding.

2 R. Regning skr. „ 12. Wang.

0 F. a. 1. Naturhist. „ 11. Höyer.

■6 F. b. 2. Historie „ 10. G. Jensen.

5 F. a. 1. Tydsk & 
Norsk „ 1. C.Falkenberg.

4 F. a. Norsk „ 8. A. Falkenberg.

4 F. b. Norsk „ 9. Hofgaard.
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Fredag 30te Juni.

Eftermiddag.Formiddag.

6 L. b. Religion Nr. 13. Jensen. G L. a. Mathematik Nr. 13. Berner,

4 L. Fransk „ 21. Nicolaysen. 4 L. b. Latin „ 21. Jansen.

3 L. Latin „ 15. Ilofgaard. 3 L. Fransk „ 15. Nicolaysen.

a L. Regning „ 20. Il dyer. 5 R. Fysik ,, 19. Sinding.

5 R. Religion j

4 R. Religion »
„ 17. (Brun.

6 F. a. 2. Naturhist. „ 11. Hoyer.

5 F. a. 1. Religion „ 1. Brun.

3 R. Historie

2R. b. Geografi

„ 18. Grönvold.

„ 12. Sinding.

5 F. b. 1. Historie &
Geografi ,, 2. Schollerl.

GF. a. 1. Norsk &
Tydsk „ 11. Johanssen 

og Isachsen.

6 F. b. 2. Geografi n 10. G. Jensen.

5 F. a. 2. Tydsk & 
Norsk „ 1. C.Falkenberg.

4 F. a. Tydsk „ 8. A.Falkenberg.
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Lørdag 1ste Juli.

Formiddag. Eftermiddag.

6 L. b. Mathematik Nr. 13. Berner. 5 R. Mathematik skr. Nr. 19. Höyer.

5 L. Religion 16. H. E. Hansen. 3 R. Tydsk „ 18. Hofgaard.

4 L. a. Historie & 6 F. a. 1. Historie „ 11. Johanssen.
Geografi „ 21. G. Jensen.

4 F. b. Regning „ 9. Paulsen.
3 L. Norsk ,, 15. A.E. Eriksen.

3 F. b. Regning „ 5. F. Hansen.
2 L. Geografi „ 20- Grönvold.

5 F. a. 2. Religion „ 1. Brun.
5 R. Tydsk Stil „ 19. Jansen.

4 R. Fysik „ 17. Sinding.

3 R. Religion „ 18. Brun.

2 R. Historie „ 12. Johanssen.

6 F. a. Regning ,, 11. Höyer.

6 F. b. Latin „ 10. J. A. Eriksen.

5F. b. 1. Tydsk &
Norsk „ 9. Jensen.

5 F. b. 2. Historie &
Geografi „ 2. Schollerl.

3 F. b. Religion „ 5. F. Hansen.
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Mandag 3dje Juli.

Eftermiddag.Formiddag.

6 L. a. Latin Nr. 13. A. E. Eriksen. G L. b. Geografi 1{r. 13. Sinding.

5 L. Tydsk „ 16. Jensen. 5 L. Latin „ 1G. A.Falkenberg.

3 L. Græsk „ 15. Hofgaard. 4 L, a. Mathematik „ 21. Berner.

2 L. b. Latin

5 R. Mathem. skr.

4R. Do. Do.

„ ZO.A.Falkenberg. 4 L. b. Historie & 
Geografi

? „ 17.[ Sinding. 2 L. a. Norsk & 
Tydsk

„ 15. G. Jensen.

20. Jansen og

3 R. Geografi „ 18. Johanssen.
2 R. b. Religion

2 R. a. Religion „ 12. Brun.
G F. a. 2. Geografi

6 F. b. 1. Geografi ,, 10. G. Jensen.
G F. b. 2. Naturhist.

5 F. a. Regning „ 1. Pedersen
3 F. a. Regning

4 F. a. 1. Historie &
Geografi „ 8. F. Hansen. 3 F. b. Norsk

Isachsen.

,, 12. Brun.

„ 11. Johansson.

„ 10. Höyer.

,, 4. Schollert.

„ 5. F. Hansen,

3 F. a. Norsk „ 4. Schollert. 2F.a. Norsk „ 6. Pedersen.

2F. b. Norsk „ 7. Klæbo. 2 F. b. Religion „ 7. Klæbo,
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Tirsdag 4de Juli«

E flermiddag.Formiddag.

6 L. a. Geografi Nr. 13. Sinding. G L. b. Græsk Nr. 13. Foss.
5 L. a. Mathematik „ 1G. Berner. 5 L. b. Mathematik „ 1G. Berner.

■1L. b. Græsk ., 21. A.E. Eriksen. 4 L. a. Græsk „ 21. A.E. Eriksen.

3 L. Religion 15. Brun. 2 L. b. Tydsk &
Norsk „ 20. Jansen og

2 L. a. Latin 20. A.Falkenberg. Isachsen.

5 R. Historie 19. Gronvold. 3 R. b. Mathematik ,, 18. Sinding.

4 R. Historie „ 17. Johanssen. 2 R. b. Naturhistorie ., 12. Höyer.

2 R. a. Naturhistorie

GF. b. 1.Norsk & 
Tydsk

5 F. b. 2. Tydsk & 
Norsk

4 F. a. 2. Historie & 
Geografi

4 F. b. Tydsk

3 F. a. Historie

2 F. a. Regning

2 F. b. Regning

„ 12, Höyer.

„ 10. J. A. Eriksen 
og Isachsen.

„ 2. Jensen.

„ 8. F. Hansen, 

„ 9. Hofgaard.

„ 4. Schollerl.

„ 6. Pedersen,

„ 7. Klæbo.

G F. a. 1. Geografi „ 11. Johanssen.

3 F. a. Religion „ 4. Schollerl-

3 F. b. Historie 5. F. Hansen.

2 F. a. Religion. „ G. Pedersen.
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Onsdag 5te Juli.

Eftermiddag.Formid dag.

G L. a. Græsk Nr. 13. Foss. G L. b. Latin Nr. 13. A. E. Eriksen.

5 L. Græsk „ IG. A. E. Eriksen. 4 L. Græsk Stil 21. C. Falkenberg

4 L. b. Mathematik „ 21. Berner. 3 L. Tydsk 15. Johanssen.

2L.a. Græsk „ 20. A.Falkenberg. 2 L. b. Græsk 2O.A.Falkenberg.

5 R. Geografi „ 19. Sinding. 4 R. Naturhistorie

3 R. Norsk „ 18. Hofgaard og G F. b. 2. Norsk &

17. Höyer.

Jansen. Tydsk

2 R. b. Tydsk &

10. J. A. Eriksen 
Og Isachsen.

Fransk „ 12. J.A. Eriksen. 3 F. b. Geografi 5. F. Hansen.

6 F. a. 2. Norsk & 2 F. a. Geografi
Tydsk „ 11. Johanssen

Og Isachsen.

6 F. b. Norsk &
tydsk Stil „ 10. G. Jensen.

5 F. a. Naturhistorie ., 1. Höger.

5F.b. Regning „ 2. F. Hansen.

4 F.a. Regning „ 8. Pedersen.

4 F. b. Religion „ U. H.E.Hansen.

3. F. a. Geografi „ 4. Schottert.

2 F. b. Geografi „ 7. Klæbo.

•], 6. Pedersen.

For 1ste Fællesklasse holdes ingen egentlig Examen; men Disciplenes 
Forældre indbydes til at overvære Undervisningen de to sidste Læsedage 
(den 3dje og 4de Juli) for at gjøre sig bekjendt med det Standpunkt, 
Klassen har naaet.
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Fredag 7de Juli.

Kl. 10 Form, har Latin- og Realklasserne samt 6te 
Fællesklasse Opvisning i Exercitie paa Legepladsen bag 
Universitetet.

Kl. 11 Form, holdes Skolens 21arsfcst i Skolegaarden.

Til at overvære Examens mundtlige Del og Opvisningen 
i Exercitie samt Skolens Aarsiest indbydes herved Discip
lenes Forældre og Foresatte samt enhver anden, hvem Sko
lens Gjerning maatte interessere.

Ferierne varer til Fredag den 18de August Kl. 10 
Formiddag.

De til 1ste Fællesklasse indmeldte Disciple møder 
Lørdag den 19de August Kl. 10 Form.; de ømge nye Di
sciple møder til Optagelsesprøve Torsdag den 17de August 
Kl. 8 Formiddag.

Kristiania i Mai 1871.

J. Aars. P. Voss.


