
vandringen ty hvaruti visade de det? Men om hästarna inte hade haft nå

got begrepp om hur det hade kunnat gått med barnet hvad hade de troligen 

inte brytt sig om att göra? Hvem var det tro ni som ingav hästarna det

ta förstånd? Hvem hade landtmannen äfven att tacka för allt detta? 

Om inte Gud hade gifvit hästarna förståndet så att de hade stannat huru 

kunde det då hafva gått för barnet? Således hade landtmannen blifvit 

utan barn nu om inte Gud hade hjälpt. Men nu blef barnet som nyss låg 

för döden med Guds hjälp återskänkt med lifvet åt landtmannen. Och hur 

uttryckte landtmannen detta för modern när han kom till henne med bar

net? Gud hade skänkt dem barnet för första gången när det föddes. När 

hade då Gud skänkt dem barnet för andra gången? Hvem det är som kan 

hjälpa när någon fara är på färde se vi här. Läs nu andra afdelningen 

som handlar om huru barnet blir räddat •••• 

Askådning var länge ett ämne på schemat. "Taflor för åskådningsöfningar" 

och text till dessa utgavs bl.a. av P.A. Norstedt & Söners förlag 1915. 

Bland papperen på skolhusvinden återfanns ett texthäfte till tavla IV 

"Vargen och lammet". I texten beskrivs fåren som "oläraktiga, rädda och 

obetänksamma" men också som "tillgivna, tåliga och fromsinta". Vargen 

däremot är "lögnaktig och fräck" men samtidigt "feg och rädd". Han "an

faller dem, om vilka han vet att de ej kunna försvara sig". "Han är 

ständigt glupsk /hungrig som en vargh rovlysten och grym och hatas av 

alla". Askådningsövningen skulle avslutas med att barnen lekte Vargleken. 

Ett av barnen föreställer vargen.. De anura taga i ring 
och gå runt omkring vargen, under det de sjunga: 

»Vargen ligger i skogen och sover 
med alla sina ungar. 
Han tar getter, han tar får, 
han tar allting, som i skogen går.» 

. Därefte,r stanna de sjungande och ropa: »Yak upp, varg!» 
Vargen säger sömnigt: »Hurudant väder är uet i dag?» 
Han· får till svar: »Mulet och kulet, och alla fåren äro 
inne.» Därpå lägger han sig åter att sova, och de andra 
sjunga: 

»Vargen ligger i solen och sovcr, 
men han är mycket hungrig.· 
Han tar get.ter, han tal' får, 
han tar kungens dotter, om han -får.» 
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